باسمه تعالی

نام و نام خانوادگی :
پایه تحصیلی  :دهم

نوبت اول دی ماه 1400

اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن
رشته  :تجربی

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه  2رشت
دبیرستان غیردولتی اندیشه های شریف

کالس :
سواالت درس  :شیمی

تاریخ امتحان 1400/10/7 :

محل مهر آموزشگاه

مدت امتحان  90 :دقیقه

نام ونام خانوادگی دبیر و امضا  :دکتر انصاری

نمره با عدد :

نمره با حروف :

نمره پس از تجدید نظر :

ردیف

سواالت

1

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
آ)  ..........................شناخته شده ترین عنصر پرتوزا است که به عنوان سوخت در واکنشگاه هستهای به کار میرود.
ب) مناسب ترین شیوه ی از دست دادن انرژی برای الکترون  ............................است.
پ) برای نگهداری مواد بیولوژیک در پزشکی از گاز  ..................استفاده میشود.
ت) بخشی از هوا کره که ما درآن زندگی می کنیم  ............................نام دارد.

2

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کرده و شکل صحیح عبارت های نادرست را بنویسید .
آ) فرمول مولکولی نوع عنصرهای سازنده و شمار اتمهای موجود در مولکول را نشان میدهد.
ب) نیلز بور با ارائه مدل اتمی خود توانست طیف نشری خطی عناصر را توضیح دهد.

بارم

1

1/5

پ) هیدروژن دارای سه ایزوتوپ طبیعی است.
ت) آب باران به دلیل وجود کربن دی اکسید ( )CO2محلول در آن ،اندکی اسیدی و دارای  pHبیشتر از  7است.
3

در هر یک از موارد زیر روی عبارت نادرست خط بکشید.
آ) با افزایش فاصلۀ الکترون از هسته ،انرژی آن ( افزایش  /کاهش ) و میزان پایداری آن ( افزایش  /کاهش ) مییابد.
ب) ترکیب کلسیم اکسید ( )CaOدراثر حل شدن درآب ( ،اسید  /باز) تولید میکند.
پ) انرژی نور زرد از نور بنفش ( بیشتر  /کمتر ) است.

1/75

ت) نماد به کار رفته برای نوترون به صورت (𝒏𝟎𝟏 ) +𝟏0𝒏 / +می باشد.
ث) با افزایش ارتفاع از سطح زمین ،فشار( کاهش /افزایش) مییابد ،زیرا تعداد ذرات در واحد حجم ( کاهش /
افزایش ) مییابد.
4

به سواالت زیر پاسخ دهید؟
آ) در طیف مرئی خورشید کدام نور بیشترین انحراف را دارد؟
ب) گاز نجیبی که در میان اجزای هواکره در رتبه سوم قرار دارد ،کدام است؟
پ)  300کلوین چند درجه سانتیگراد میباشد؟ ( با محاسبه )

1/25

ت) شیوه نردبانی دریافت یا از دست دادن انرژی را چه میگویند؟
ادامه سواالت در صفحه 2
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5

به سوالهای داده شده زیر درباره سوختن پاسخ دهید.
آ) سوختن را تعریف کنید.
ب) معادله سوختن زغال سنگ در حضور اکسیژن را بنویسید.

1/5

پ) کدام یک سوختن ناقص را نشان می دهند؟ (رنگ زرد شعله – رنگ آبی شعله)
6

اگر آرایش الکترونی عنصر  Xبه 𝟒𝒑𝟒 ختم شود...
آ) آرایش الکترونی عنصر را به صورت گسترده بنویسید.
ب) شماره دوره وگروه آن را بنویسید.
پ) در این عنصر چند الکترون با  ، l=0و چند الکترون با  n=3وجود دارد؟
ت) این عنصر به کدام دسته تعلق دارد؟
ث) آرایش الکترون  -نقطه ای را برای این اتم رسم کنید.
ج) عدد اتمی آن را بنویسید.
چ) آرایش الکترونی  24Crرا به صورت فشرده بنویسید.

7

با توجه به شکل مقابل که مربوط به ترازهای انرژی اتم هیدروژن است ،به سواالت پاسخ دهید:
الف) کدام یک از انتقالهای  aیا  eبا ایجاد نور مرئی همراه است؟
ب) کدام انتقال مربوط به رنگ قرمز از نور مرئی در طیف نشری خطی
هیدروژن است؟
ج) کدام انتقال با بیشترین مصرف انرژی همراه است؟
د) طول موج نشر شده در کدام انتقال از همه کمتر است؟ چرا؟

8

1/25

تفاوت تعداد الکترونها و نوترونها در ذره  120X4+برابر  24است .عدد اتمی و تعداد نوترون اتم  Xرا به دست
آورید.

9

2/5

1

شکل زیر پیوند یونی بین دو اتم را نشان میدهد ،جاهای خالی را در آن کامل کنید.

0/75
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7

10

با توجه به شکل زیر به پرسشها پاسخ دهید:
آ) کدام ایزوتوپ پایدارتر است؟ چرا؟
1

ب) جرم اتمی میانگین این اتم را به دست آورید.

11

شکل زیر مراحل تبدیل هوا را به هوای مایع به طور ساده نشان میدهد .جاهای خالی را به کمک عبارتهای داده
شده کامل کنید  (.یک مورد اضافی است).
هوای مایع – جداشدن یخ خشک ( – )CO2آرگون – نیتروژن – جداشدن یخ – اکسیژن

1/25

12

آ) ساختار لوئیس ترکیب های زیر رارسم کنید.
CHCl3 )a

O2 )b
1/5

ب) نوع پیوند در مولکولهای داده شده کدام است؟ ( پیوند یونی یا پیوند کوواالنسی)
پ) در ترکیب  ، bنسبت جفت الکترونهای پیوندی به ناپیوندی چیست؟
13

جدول زیر را کامل کنید ( .نام ترکیب ستون آخر را با استفاده از پیشوند بنویسید).
فرمول شیمیایی
نام ترکیب

14

K3N
کلسیم کلرید

CuBr2

CCl4

2/5

آهن ( )IIIاکسید

تعداد اتمهای موجود در  9گرم گلوکز (  ) C6H12O6را به دست آورید؟
( )C=16 , O= 16 , H=1 g/mol
1/25

موفق باشید
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باسمه تعالی

نام و نام خانوادگی :
پایه تحصیلی :

نوبت اول دی ماه 1400

اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن
رشته  :تجربی

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه  2رشت
دبیرستان غیردولتی اندیشه های شریف

کالس :
سواالت درس  :شیمی

تاریخ امتحان 1400/10/7 :

محل مهر آموزشگاه

مدت امتحان  90 :دقیقه

نام ونام خانوادگی دبیر و امضا  :دکتر انصاری

نمره با عدد :

نمره با حروف :

نمره پس از تجدید نظر :

ردیف

سواالت

1

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
آ)  ..........................شناخته شده ترین عنصر پرتوزا است که به عنوان سوخت در واکنشگاه هستهای به کار میرود.
ب) مناسب ترین شیوه ی از دست دادن انرژی برای الکترون  ............................است.
پ) برای نگهداری مواد بیولوژیک در پزشکی از گاز  ..................استفاده میشود.
ت) بخشی از هوا کره که ما درآن زندگی می کنیم  ............................نام دارد.

2

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کرده و شکل صحیح عبارت های نادرست را بنویسید .
آ) فرمول مولکولی نوع عنصرهای سازنده و شمار اتمهای موجود در مولکول را نشان میدهد.
ب) نیلز بور با ارائه مدل اتمی خود توانست طیف نشری خطی عناصر را توضیح دهد.
پ) هیدروژن دارای سه ایزوتوپ طبیعی است.
ت) آب باران به دلیل وجود کربن دی اکسید ( )CO2محلول در آن ،اندکی اسیدی و دارای  pHبیشتر از  7است.

3

در هر یک از موارد زیر روی عبارت نادرست خط بکشید.
آ) با افزایش فاصلۀ الکترون از هسته ،انرژی آن ( افزایش  /کاهش ) و میزان پایداری آن ( افزایش  /کاهش ) مییابد.
ب) ترکیب کلسیم اکسید ( )CaOدراثر حل شدن درآب ( ،اسید  /باز) تولید میکند.
پ) انرژی نور زرد از نور بنفش ( بیشتر  /کمتر ) است.
ت) نماد به کار رفته برای پروتون به صورت (𝒏𝟎𝟏 ) +𝟏0𝒏 / +می باشد.
ث) با افزایش ارتفاع از سطح زمین ،فشار( کاهش /افزایش) مییابد ،زیرا تعداد ذرات در واحد حجم ( کاهش /
افزایش ) مییابد.

4

به سواالت زیر پاسخ دهید؟
آ) در طیف مرئی خورشید کدام نور بیشترین انحراف را دارد؟
ب) گاز نجیبی که در میان اجزای هواکره در رتبه سوم قرار دارد ،کدام است؟
پ)  300کلوین چند درجه سانتیگراد میباشد؟ ( با محاسبه )
ت) شیوه نردبانی دریافت یا از دست دادن انرژی را چه میگویند؟
ادامه سواالت در صفحه 2
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بارم

5

به سوالهای داده شده زیر درباره سوختن پاسخ دهید.
آ) سوختن را تعریف کنید.
ب) معادله نوشتاری سوختن زغال سنگ در حضور اکسیژن را بنویسید.
پ) کدام یک سوختن ناقص را نشان می دهند؟ (رنگ زرد شعله – رنگ آبی شعله)

6

اگر آرایش الکترونی عنصری به 𝟒𝒑𝟒 ختم شود...
آ) آرایش الکترونی عنصر را به صورت گسترده بنویسید.
ب) شماره دوره وگروه آن را بنویسید.
پ) در این عنصر چند الکترون با  ، l=0و چند الکترون با  n=3وجود دارد؟
ت) این عنصر به کدام دسته تعلق دارد؟
ث) آرایش الکترون  -نقطه ای را برای این اتم رسم کنید.
ج) عدد اتمی آن را بنویسید.
چ) آرایش الکترونی  24Crرا به صورت فشرده بنویسید.

7

با توجه به شکل مقابل که مربوط به ترازهای انرژی اتم هیدروژن است ،به سواالت پاسخ دهید:
الف) کدام یک از انتقالهای  aیا  eبا ایجاد نور مرئی همراه است؟
ب) کدام انتقال مربوط به رنگ قرمز از نور مرئی در طیف نشری خطی
هیدروژن است؟
ج) کدام انتقال با بیشترین مصرف انرژی همراه است؟
د) طول موج نشر شده در کدام انتقال از همه کمتر است؟ چرا؟

8

تفاوت تعداد الکترونها و نوترونها در ذره  120X4+برابر  24است .عدد اتمی و تعداد نوترون اتم  Xرا به دست
آورید.

9

شکل زیر پیوند یونی بین دو اتم را نشان میدهد ،جاهای خالی را در آن کامل کنید.
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10

با توجه به شکل زیر به پرسشها پاسخ دهید:
آ) کدام ایزوتوپ پایدارتر است؟ چرا؟
ب) جرم اتمی میانگین این اتم را به دست آورید.

11

شکل زیر مراحل تبدیل هوا را به هوای مایع به طور ساده نشان میدهد .جاهای خالی را به کمک عبارتهای داده
شده کامل کنید  (.یک مورد اضافی است).
هوای مایع – جداشدن یخ خشک – آرگون – نیتروژن – جداشدن یخ – اکسیژن

12

آ) ساختار لوئیس ترکیب های زیر رارسم کنید.
CHCl3 )a

O2 )b

ب) نوع پیوند در مولکولهای داده شده کدام است؟ ( پیوند یونی یا پیوند کوواالنسی)
پ) در ترکیب  ، bنسبت جفت الکترونهای پیوندی به ناپیوندی چیست؟
13

جدول زیر را کامل کنید ( .نام ترکیب ستون آخر را با استفاده از پیشوند بنویسید).
فرمول شیمیایی
نام ترکیب

14

K3N
کلسیم کلرید

CuBr2

CCl4

آهن ( )IIIاکسید

تعداد اتمهای موجود در  9گرم گلوکز (  ) C6H12O6را به دست آورید؟
( )C=16 , O= 16 , H=1 g/mol

موفق باشید
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