
 اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

 شوش شهرستانآموزش و پرورش  مدیریت

 سرای دانش نو مدرسه: -اول سؤاالت آزمون نوبت:

 1شیمی  درس :

 مهر آموزشگاه

 1400 / 10 / 13   تاريخ آزمون : 

 دقيقه 80مدت امتحان :  صبح  08:00ساعت شروع :  1400 - 1401 سال تحصيلي :

  : خانوادگینام و نام 

 نام پدر :

 تجربی و ریاضیدهم  کالس:

 احمد بریسم : دبير

 

 بارم سوال ردیف

 در هر مورد، کلمه مناسب را انتخاب کنيد. 1

 الف: در سياره مشتری، عنصر ) فلزی/ نافلزی( وجود ندارد.

 .دهد رخ مي (ای هسته)شيميايي/ های  باال، واکنشها همانند خورشيد در دماهای بسيار  درون ستارهب: 

 ( يکساني بوده و برخي خواص )شيميايي/ فيزيکي( آن ها متفاوت است.A/ Zپ: ايزوتوپهای يک عنصر دارای )

 .است( متفاوت)مشابه/ جای دارند،  دوره ای خواص شيميايي عنصرهايي که در يک دوره از جدولت: 

 با خود حمل ميکند؛ برای نمونه انرژی )بيشتری/ کمتری(باشد، انرژی  کوتاهتر نورهر چه طول موج ث: 

 .بيشتر است سبزاز نور  )قرمز/ آبي(نور 

 .وابسته است(  n + l  /l ) و nها به  انرژی زيراليهد: 

2 

 جاهای خالي را با کلمه مناسب پر کنيد. 2

 .............................. ناميده مي شوند.الف: ايزوتوپ های پرتوزا و ناپايدار، 

 .شود آن ناميده مي.............................. جرم يک مول ذره بر حسب گرم، ب: 

 پ: نيلز بور پس از پژوهش های بسيار توانست مدلي برای اتم .............................. ارائه کند.

 نمايش مي دهيم و به آن ....................................... مي گوييم. lت: زير اليه را با نماد 

2 

 در جدول زير، جاهای خالي را با کلمات مناسب خواسته شده پر کنيد. 3

 رنگ شعله اتم يا نمک آن کاربرد ايزوتوپ ناپايدار

Tc99
 .............................. ( سولفاتIIمس ) .............................. 43

  زرد .............................. تشخيص غده سرطاني ..............................

1 

( را بدست Bبا توجه به شکل داده شده , درصد فراوانی ایزوتوپ ها را بدست آورید. سپس جرم اتمی میانگین عنصر بور) 4

 آورید
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را بدست  2A+است. تعداد پروتونها، الکترونها و نوترونهای يون  43تفاوت تعداد نوترونها و پروتونها برابر  X207در اتم  5

 آوريد.
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10

 

B5
11  

 3از  1صفحه 
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 در هر مورد کميت خواسته شده را محاسبه کنيد. 6

 ( =g.mol 23Na-1) است؟ و چند گرم چند مول سديماتم  01/3×2110( الف

 

 

 
 (=g/mol1g/mol    ,H=14N جرم اتمی:) تعداد مولکول است؟ چند گرم است و شامل چه )3NH( مول آمونیاک 4/0 ب(

 

 

 

 

2 

 با توجه به شکل زیر که مربوط به بخشی ازطیف نشری خطی اتم هیدروژن می باشد به سواالت زیر پاسخ دهید. 7

 الف(نور نشر شده ازکدام انتقال در گستره امواج مرئی قرار دارد؟ چرا؟ 

 

 با جذب و کدامیک با نشر نور همراه است؟ Dو  Aب( کدامیک از انتقالهای 

 

 ؟ چرا؟کدام انتقال نوری با طول موج کمتر را نشر می دهدپ( 
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 کامل کنيد.جدول زير را  8

 اتم آرايش الکتروني گسترده آرايش الکتروني فشرده

  S16 

  Cr24 

  Br35 
 

5/1 

 با توجه به آرایش الکترونی عناصر داده شده به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  9

4,4p2,4s10Ar], 3d18C: [                                 1Ne], 3s10B: [                            6,2p2He], 2s2A: [ 

 ؟به آرایش کدام گاز نجیب می رسد نویسیدرا مشخص کنید و ب Cالف(یون پایدار عنصر 

  دارد؟ L=1چند الکترون با  Bدر عنصر  ب(

 کدام است؟ چند الکترون ظرفیت دارد؟ و به کدام دسته از عناصر تعلق دارد؟ Cالیه ظرفیت اتم پ(

 را در جدول تناوبی مشخص کنید. Aعنصر  موقعیت )دوره و گروه(ت(

2 

 (Si=14و  S=16و  O=8و  H=1)عدد های اتمی مورد نیاز: آرایش الکترون نقطه را برای مولکولهای زیر رسم کنید: 10

 3SOپ(                                  2SiOب(                                                                S2H الف(
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 3از  2صفحه 
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 ترکيب يوني حاصل از هر جفت اتم داده شده را بنويسيد. 11

 Br35و  Al13پ:                        O8و  K19ب:                             S16و  Ca20الف: 
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 جدول زير را کامل کنيد. 12

 نام ترکيب فرمول ترکيب نام ترکيب فرمول ترکيب

P3Na ……………….. ……………….. فسفر تری کلريد 

 ..……………… 5O2N منيزيم سولفيد ..………………

KBr ……………….. ……………….. نيتروژن تری فلوئوريد 

 ..……………… 4SiCl سديم نيتريد ..………………
 

2 

 

 3از  3صفحه 
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 اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

 شوش شهرستانآموزش و پرورش  مدیریت

 سرای دانش نو مدرسه: -اول سؤاالت آزمون نوبت:

 1شیمی  درس :

 مهر آموزشگاه

 1400 / 10 / 13   تاريخ آزمون : 

 دقيقه 80مدت امتحان :  صبح  08:00ساعت شروع :  1400 - 1401 سال تحصيلي :

 تصحیحکلید 
 تجربی و ریاضیدهم  کالس:

 احمد بریسم : دبير

 

 بارم سوال ردیف

 فلزیالف:  1

 هسته ایب: 

 فيزيکي - Zپ: 

 متفاوتت: 

 آبي -بيشتری ث: 

  n + lد: 

2 

 راديوايزوتوپالف:  2

 جرم موليب: 

 هيدروژنپ: 

 عدد کوانتومي فرعيت: 

2 

3  

 رنگ شعله اتم يا نمک آن کاربرد ايزوتوپ ناپايدار

 سبز  تصويربرداری از غده تيروئيد 

   سديم  گلوکز نشاندار

1 

 = درصدفراوانی          4
𝟔

𝟑𝟎
 %80 = %20 - %100 =درصد فراوانی                                         20% =100×

 =جرم اتمی میانگین اتم بور
(𝟏𝟎×𝟐𝟎)+(𝟏𝟏×𝟖𝟎)

𝟏𝟎𝟎
= 10.8 

5/1 

5 z=
207−43

2
= 82,             e= 82-2=80,      n= 82+43=125 5/1 

 ( الف 6

?molNa= 3.01×1021×
1𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎

6.02×1023= 5×10-3 mol Na 

?g Na= 5×10-3 mol Na ×
23 𝑔 𝑁𝑎

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎
= 1.15×10-2 g Na 

  ب(

?gNH3= 0.4 mol NH3×
17𝑔𝑁𝐻3

1𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3
= 6.8gNH3 

?molecule NH3= 0.4 mol NH3×
6.02×1023 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑒 𝑁𝐻3

1𝑚𝑜𝑙 𝑁𝐻3
= 2.408×1022 molecule NH3 

2 

  زيرا طول موج نشر شده از آن در محدوده طيف مرئي نور است. Dالف( 7

 نشر نور Dو  جذب  Aب( 

 انرژی دو تراز از بقیه کمتر است. زيرا فاصله Dپ( 
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8  

[10Ne], 3s2,3p4 1s2,2s2,2p6,3s2,3p4 

[18Ar], 3d5,4s1 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d5,4s1 
[18Ar], 3d10,4s2,4p5 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d10,4s2,4p5  
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 2C - Kr36-الف( 9

  الکترون 6 ب(

 pدسته   -الکترون ظرفیت  4p,42s4 - 6پ(

 18گروه  – 2دوره  ت(

2 

 پ(                                                      ب(                                                                الف( 10

 

 

 

5/1 

 ترکيب يوني حاصل از هر جفت اتم داده شده را بنويسيد. 11

 3AlBrپ:                        O2Kب:                           CaSالف: 

5/1 

12  

 نام ترکيب فرمول ترکيب نام ترکيب فرمول ترکيب

  3PCl سديم فسفيد 

MgS   دی نيتروژن پنتااکسيد 

  3NF پتاسيم بروميد 

N3Na   سيليسيم تتراکلريد 
 

2 

 

 3از  2صفحه 
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