
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 های مناسب کامل کنید.های زیر با نوشتن واژهعبارت

 گذشت زمان و ............. دما، گازهای هیدروژن و هلیم تولید شده، متراکم شده و ............ ایجاد شوند.الف( با 

 تر است.ب( هرچه نیمه عمر یک ایزوتوپ.................. باشد، پایداری آن کم

 یابد.ها در واحد حجم .............. میپ( با افزایش ارتفاع از سطح زمین تعداد ذره

 شود.های هواشناسی و تفریحی استفاده میت( از گاز ....................... برای پرکردن بالن

 ی .................. دارد.ی آن از هسته، رابطهث( انرژی الکترون با فاصله

 

1.1 

2 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید:

 الف( طول موج

 ب( ایزوتوپ:

1 

3 

 زیر را تعیین کرده و در صورت نادرست بودن، شکل درست آن را بنویسید.های درستی یا نادرستی عبارت

 های لیتیم است.ی نمکاز شعله شدهالمپ نئون، شبیه نور نشردر الف( نور نشرشده 

 تر است.ب( انرژی پرتوهای فروسرخ از پرتوهای فرابنفش بیش

 پ( انرژی همانند ماده در نگاه میکروسکوپی، گسسته است.

 ای بودن آن دانست.توان دلیلی بر الیهتغییر فشار در هواکره را میت( روند 

𝐹𝑒62مول آهن ) 5.0های ث( تعداد اتم
𝐿𝑖3مول لیتیم ) 5.0های ( با تعداد اتم02

 ( برابر است.7

 

1..1 

4 

 محاسبه کنید :

−𝐵𝑟الف( در یون 
30
 دست آورید.ها را بهها و الکترون، تفاوت تعداد نوترون 05

 محاسبه کنید.با نوشتن رابطه مربوطه را  پنجم های موجود در الیهالکترونب( حداکثر تعداد 

 

1.21 

1 
𝐺𝑎33عنصر گالیم دارای دو ایزوتوپ 

𝐺𝑎33و  26
باشد، درصد فراوانی این دو  amu 26.0است. اگر جرم اتمی میانگین گالیم برابر با  73

 دست آورید.ایزوتوپ را به

 

1 

 3از  1ی صفحه

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهم ریاضی و تجربی مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 0411 -0410سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 1شیمی نام درس: 

 جاویدپورخانم   نام دبیر:

 11/1011 / 11 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح11: 11  ساعت امتحان:

 دقیقه 121مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار
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 های زیر پاسخ دهید:به پرسش

 ی زمین و مشتری را نام ببرید.الف( دو عنصر مشترک در سیاره

 کلوین چند درجه سلسیوس است؟ 065ب( دمای 

 های باالی هواکره چیست؟ها در الیهپ( علت ایجاد یون

 دهد، چه نام دارد؟ها را نشان میای کلی که ترتیب پرشدن زیرالیهت( قاعده

 ، کمتر از بقیه است؟amuث(جرم کدام ذره زیراتمی در مقیاس 

1..1 

. 

 های زیر را بنویسید.فرمول شیمیایی هریک از ترکیبیا  نام 

 فسفیدپ( لیتیم                                         𝐴𝑙6𝑆3الف( 

 اکسیدت( منیزیم                                           𝑁𝑎𝐹ب(  

1 

8 

 محاسبه کنید :

𝐹𝑒     مول آهن چند گرم است؟ 3.0الف(  = 02 
𝑔

𝑚𝑜l     ⁄ 

𝐻، چند مولکول از این ترکیب وجود دارد؟ ) 𝐻3𝑃0𝑂گرم از  0.6ب( در  = 3, 𝑂 = 32, 𝑃 = 33 
𝑔

𝑚𝑜l⁄) 

 

1.21 

9 

,𝑁6گازهای  𝑂6, 𝐴𝑟, 𝐻𝑒 موجود در هواکره را در نظر بگیرید : 

 وجود ندارد؟ ℃655−الف( کدام یک در هوای مایع با دمای 

 ب( کدام یک بیشترین درصد را در هواکره دارد؟

 پ( کدام یک در تقطیر جزء به جزء هوای مایع زودتر جدا می شود؟ چرا؟

 ت( کدام یک در پرکردن المپ های رشته ای کاربرد دارد؟

 

1.21 

 1..1 ای نمایش دهید.نقطه-را با استفاده از آرایش الکترون 𝑀𝑔𝑂ی تشکیل پیوند یونی در نحوه 11

11 
 های پیوندی و ناپیوندی را مشخص کنید.ساختار لوویس ترکیب زیر را رسم کرده و تعداد جفت الکترون

𝑁𝐶𝑙3                        
1 

12 

 موارد زیر پاسخ دهید:به با توجه به شکل، 

را باهم  d و cهای الف( طول موج نشرشده در انتقال

 مقایسه کنید. با ذکر دلیل.

 گیرد؟ چرا؟ی مرئی قرار میب( کدام انتقال در محدوه

یک با نشر یک با جذب و کدام، کدام cو  bپ( از انتقال 

 انرژی همراه است؟

 
 

1.1 

 3از  2ی صفحه

a 
b 

d c 

n=1 

n=2 

n=3 

n=4 

n=5 
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 به سواالت زیر پاسخ دهید.  𝐶𝑟60با توجه به عنصر  

 این عنصر را رسم کنید. یالف( آرایش الکترونی گسترده و فشرده

 تعیین کنید.ب( دسته ، شماره دوره و گروه  این عنصر را 

 وجود دارد؟ l=6پ( در آرایش الکترونی این عنصر چند الکترون 

 

2 

14 

 .گزینه درست را عالمت بزنید.  باذکر دلیل ،ردامویک از در هر 

 ( در هنگام تجزیه نورمرئی توسط منشور، کدام رنگ کم ترین انحراف را دارد؟چرا ؟الف

 ( آبی0                       ( نیلی         3             ( بنفش                  6( سرخ                           3

 با ذکر دلیل رالیه پایین تر است؟ب( سطح انرژی کدام زی

3 )2𝑠                            6 )2𝑑                                 3 )0𝑓                                 0)  2𝑝 

 پ( نوار بنفش در طیف نشری خطی هیدروژن ناشی از کدام انتقال است؟

3 )𝑛 = 3 →  𝑛 = 6                                                  6)  𝑛 = 0 → 𝑛 = 6 

3 )𝑛 = 0 → 𝑛 = 6                                                   0 )𝑛 = 2 → 𝑛 = 6 

 ؟ با ذکر دلیلنوع یونی نیستت( در کدام گزینه پیوندها از 

3 )𝐾𝐶𝑙                       6)  𝑀𝑔𝑂                            3 )𝑁𝐻3                               0 )𝑁𝑎𝐵𝑟 

 ( دارد؟ چرا؟𝑁𝑒ث( کدام عنصر خواص شیمیایی مشابه نئون )

3 )𝐴𝑙                       6 )𝐻𝑒                           3 )𝐿𝑖                            0 )𝑀𝑔 

 دهد؟درستی نشان میارتفاع از سطح زمین را بهج( کدام نمودار تغییرات فشارهوا برحسب 

 

         

 

 

3 

 3از  3ی صفحه
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 ها                                  ت( هلیمسحابی -کاهشالف( 

 تر                                                   ث( مستقیمب(  کم

 نمره( 52.0پ( کاهش                                                                                         )هرکدام 

2 
 نمره( 520گویند.    )ی متوالی از یک موج، طول موج میی بین دو قلههالف( به فاصل

 نمره( 520که عدد اتمی یکسان ولی عدد جرمی متفاوتی دارند. ) هستند های یک عنصرب( اتم

3 

 نمره( 52.0الف( درست )

 نمره( 520تر  )کم تر بیش –ب( نادرست 

 پ( درست

 نمره( 520تغییر دما  ) تغییر فشار  –ت( نادرست 

 ث( درست

? 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐹𝑒 = 5.0 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒 ×  
𝑁𝐴𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐹𝑒

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒
= 5.0 𝑁𝐴 

? 𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐿𝑖 = 5.0 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖 × 
𝑁𝐴𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐿𝑖

1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖
= 5.0 𝑁𝐴 

 
 

4 

)الف  𝐵𝑟−50
05  {

𝑛 = 05− 50 = (5.0 نمره)     50

𝑒 = 𝑝 − (−1) = 𝑝 + 1 = 50+ 1 = (0..5 نمره)   53
} → 𝑛 = 𝑒 = 50 − 53 =  (0..5 نمره)    9

 
 

(52.0)نمره  .𝑛. = حداکثر تعداد الکترون هر الیه  )ب   
   𝑛=0  
ی پنجم های الیه= حداکثر تعداد الکترون      ⇒ .(0). =  (0..5 نمره)  05

 

5 

 

                       𝐺𝑎 ↷ 𝑥39  

𝐺𝑎                                                                  ⟹     �̅� =
𝑀1𝑎1+𝑀.𝑎.

𝑎1+𝑎.
   ⟹ 

                        𝐺𝑎 ↷ 155− 𝑥11  
 
 

3920=
39×𝑥+11(155−𝑥)

155
=   ⟹ 3905 = 39𝑥 + 1155− 11𝑥 ⟹ 

                                                   −1.5 = −.𝑥 ⟹ 𝑥 = 35 

𝐺𝑎 فراوانی = 𝑥 = 356 39             𝐺𝑎فراوانی = 155− 𝑥 = 155− 35 = 55611  

 
                                             
 

 

 

 

 

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطین واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 4111-4114سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 شیمي دهمنام درس: 

 جاویدپورخانم نام دبیر: 

 41/4111 / 41 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح 41:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 421مدت امتحان: 

 برابرند

 نمره 52.0 نمره 52.0

 نمره 52.0 نمره 52.0
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 نمره( 520الف( اکسیژن و گوگرد   )

𝐾ب(  = ℃+ .15     ⟹     5.5 = ℃+ .15     ⟹      ℃ = 5.5− .15 = 151 

 

ه ها بها و مولکولهای باالی هواکره، در نتیجه برخورد پرتوهای الکترومغناطیسی پرانرژی خورشید مانند فرابنفش، اتمپ( در الیه

 نمره( 52.0شوند.  )ها تبدیل مییون

 نمره( 52.0ی آفبا  )ت( قاعده

 نمره( 52.0) ث( الکترون

7 
 𝐿𝑖5𝑃سولفید                                پ( الف( آلومینیوم

 𝑀𝑔𝑂ت(                                فلوئورید      ب( سدیم

 نمره( 52.0)هر کدام 

8 

? )الف 𝑔 𝐹𝑒 = 5.0 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒 ×
03𝑔 𝐹𝑒

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒
= 193 𝑔 𝐹𝑒   (5.0 نمره) 

مولکول𝐻5𝑃𝑂5 ? )ب = 5.9 𝑔 𝐻5𝑃𝑂5 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻5𝑃𝑂5

90 𝑔 𝐻5𝑃𝑂5
×

3.5.×15.5𝐻5𝑃𝑂5 مولکول

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻5𝑃𝑂5
= 5.551× 15.5  𝐻5𝑃𝑂5مولکول 

 

 

9 

 𝐻𝑒  (52.0)الف( 

 𝑁.    (52.0)ب( 

 نمره( 520ترین نقطه جوش را دارد. )، زیرا این گاز پایین .𝑁پ( 

 𝐴𝑟 (52.0)ت( 

11 
 

 

11 

 (52.0جفت پیوندی  ) 5

 (52.0جفت ناپیوندی ) 15

   
 

12 

تر بوده، در نتیجه انرژی مبادله شده در ی بین دو البه بیش، فاصله dنسبت به انتقال  c، در انتقال dطول موج  > cطول موج الف( 

 520است. ) dتر از طول موج کم cی عکس دارد. طول موج جا که طول موج با انرژی رابطهبوده و از آن dتر از انتقال بیش cانتقال 

 نمره(

 نمره( 520ی دوم آمده است. )، زیرا در این انتقال الکترون به الیهdب( انتقال 

 نمره( 520با نشر انرژی همراه است. ) cبا جذب انرژی و انتقال  bپ( انتقال 

13 

 

𝐶𝑟 .5 )الف  =      1𝑠..𝑠..𝑝35𝑠.5𝑝35𝑠.5𝑑5
مرتب شده
→     1𝑠..𝑠..𝑝35𝑠.5𝑝35𝑑05𝑠1  

5𝑠15𝑑0̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
 

𝐶𝑟: [ 𝐴𝑟10 ].5
5𝑠.5𝑑5

5𝑠15𝑑0  
مرتب شده
→      [ 𝐴𝑟10 ]5𝑑0 5𝑠1 

 
 نمره( 52.0)  3شماره گروه =  -نمره(   52.0)  5شماره دوره =  –d  (52.0 )ب( دسته 

𝑙پ(  = 𝑙الکترون با  0، پس dی یعنی زیرالیه . =  (52.0دارد. ) .

 

 نمره 520

 نمره 5210

 نمره 520

 نمره 5.10
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 نمره( 520ترین انرژی را دارد. )ترین طول موج و کم، زیرا رنگ سرخ بیش1الف( گزینه 

𝑛( ، زیرا مجموع )3s) 1ب( گزینه  + 𝑙نمره( 520تر است. )( آن از همه کم 

 نمره( 520) 5پ( گزینه 

 نمره( 520شود . )پیوند یونی معموالً بین فلز و نافلز ایجاد می( ، زیرا 𝑁𝐻5) 5ت( گزینه 

 520ند. )رجدول تناوبی قرار دارند و بنابراین خواص شیمیایی مشابهی دا 10)هلیم(، زیرا هلیم و نئون هر دو در گروه  .ث( گزینه 

 نمره(

 نمره( 520)  5ج( گزینه 

 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :
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