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 با استفاده از کلمه های داخل کادر عبارت های زیر را کامل کنید: ) چند مورد اضافی است( . 

متفاوت -اتانول  -  -  ppm  نیتروژن  -آب      -اسیدی   -یکسان    -گالیم  -اورانیم      -اکسیدکربن دی-  

بازی  -تکنسیم     

 ......  می باشد. ............................................................آ( نخستین عنصری که در راکتور هسته ای ساخته شد ، .......

 ........ است . .......................................................ب( انرژی الیه ها و تفاوت انرژی میان آن ها در اتم عنصرهای گوناگون ، .. 

پ( ضمن سرد کردن هوا با استفاده از فشار اولین ماده ای که در دمای پایین تر از صفر درجه سلسیوس از مخلوط جدا می شود ، 

 ....... است .................................................................

 ...... است . .........................................................................( یک اکسید .O2Naت( سدیم اکسید ) 

 .. بیان می کنند. ..................................................................غلظت  محلول را برحسب  "برای محلول های بسیار رقیق ، معموالث( 

 . .  مهم ترین حالل صنعتی است..................................................(  .......ج
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 مفاهیم زیر را تعریف کنید: 

 آ( طیف نشری خطی:

 

 

 ب( اثر گلخانه ای: 

 

 

 معکوس:پ( اسمز 

 

 

 ت( توسعه پایدار: 
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهم ریاضی و تجربی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 4 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 98-97سال تحصيلی  دومنوبت آزمون ترم 

 1شیمی نام درس: 

 بهروز مصیبیان نام دبیر:

 30/1018/ 21 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8:  33  ساعت امتحان:

 دقیقه 13مدت امتحان : 
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  درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید و شکل درست جمله های نادرست را  بنویسید : 

 .  کیب های آن زرد رنگ استتررنگ شعله لیتیم و آ(

    

            

 به دست آوردن گاز هلیم از هوای مایع به صرفه تر از گاز طبیعی است.ب( 

 

 

 پ (  اتانول به هر نسبتی در آب حل می شود. 

 

 

 شکر هنگام حل شدن در آب ویژگی ساختاری خود را حفظ می کند. ت( 
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تفاوت تعداد نوترون ها و الکترون ها  برابرهفده باشد ، تعداد پروتون ها ، نوترون ها و الکترون  𝒀𝟑−122 اگر در یون 

  های این یون را حساب کنید:
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 به پرسش های زیر پاسخ دهید :

  نمره( 1/0)را به روش گسترده بنویسید .  As 33آ( آرایش الکترونی اتم 

 

  نمره( 1/0) را به روش فشرده بنویسید .  Cu29ب( آرایش الکترونی اتم 

 
 

( و تعداد الکترون های d s, p,می باشد  دوره ، گروه ، دسته ) 33p 2[Ne] 3sپ( آرایش الکترونی اتم عنصری به صورت  

  نمره( 1) ظرفیت آن را مشخص کنید. 
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  نام شیمیایی یا فرمول شیمیایی ترکیبات زیر را بنویسید .

  گوگرد هگزا فلوئورید  سدیم فسفات   ( سولفیدIIآهن ) 

          4O2N  4SO2 (4NH)  2Cu(CN)  

3 

. 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید ؟ 

 آ( باران اسیدی چگونه به وجود می آید؟  

 

 

 نمره( 1/1) ب(  واکنش زیر را موازنه کنید: 

  K2Cr2O7(aq) +     KI(aq) +      HCl (aq)     →      I2(aq) +     CrCl3( aq) +    KCl (aq) +     H2O   
 

2.1 
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 به پرسش های زیر پاسخ دهید ؟

  نمره( 21/0)گازها بررسی می شود؟ حجم الف( در این شکل کدام عامل موثر بر 

 

  نمره( 1/0) .را توضیح دهیداین گاز  ب( علت تغییر حجم 
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 bشیب و  aانحالل پذیری و  sدر آن )  که نشان دهیم  S=aϴ+bرا به صورت Bاگر معادله انحالل پذیری  نمک  

 نمره( 1/1.) ) نمودار را خطی در نظر بگیرید(( با توجه به جدول به سواالت پاسخ دهید : باشدعرض از مبدا 

09 09 09 Ө(℃)  

90 99 14 𝑆(
𝑔𝑟 𝐵

100𝑔𝑟𝐻2𝑂
)  

 

الف ( معادله انحالل پذیری این نمک را 

  .بدست آورید

 

 

 

 

 انحالل پذیری این نمک چه مقدار است ؟  سلسیوسدرجه  99ب ( در دمای  
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گرم آب به طور کامل حل شده است . درصد جرمی سدیم  40( در NaOHمول سدیم هیدروکسید جامد )  21/0

    (Na: 23 , O:16 , H:1هیدروکسید را در این محلول حساب کنید . ) 

 

 

 

 

 

 

1.21 
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 :  مولکول گازی را نشان می دهد به   پرسش های مطرح شده  پاسخ دهیدبا توجه به شکل های زیرکه دو نوع 

 2شکل                        4شکل   

 

 

  نمره( 1/0)آ( کدام شکل از مو لکول های قطبی تشکیل شده است ؟ چرا ؟ 

 

 

 

  نمره( 1/0)ب( در جرم مولی نزدیک ، مایع کردن کدام گاز راحت تر است ؟ چرا؟

 

 

 

 

1 
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 مول بر لیتر چند گرم کلسیم کربنات نیاز است ؟  21/0( 3CaCOمیلی لیتر محلول کلسیم کربنات  )400برای تهیه 

g/mol (Ca : 40 , C : 12 , O :16   )  

 

 

 

 

1 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 نمره ( 52/0، ج( آب)هر مورد  ppmآ( تکنسیم ،ب( متفاوت ، پ( کربن دی اکسید ، ت(  بازی ، ث(  1

 نمره 2/0هر تعریف  2

3 
 نمره(   52/0نمره  ( دلیل )52/0نمره(  ، ب( نادرست  ) 52/0نمره  ( دلیل )52/0آ( نادرست  )

 نمره(    52/0نمره(   ، ت( درست ) 52/0پ( درست )
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n+z= 122 

n+e =125          →                           e-z = 3        

 نمره 2/0

 

n+e =125                 

n-e = 17       →      2n= 142  →n=71 →e= 54 →z = 51 

 نمره 52/0نمره  52/0نمره   52/0
 

1 

 نمره34p 24s 103d 63p 23s 62p 22s 21s (2/0 ) آ( 

 نمره24s 10[Ar] 3d  (2/0 )ب(      

 نمره(  52/0) هر مورد   2، الکترون ظرفیت :   p، دسته:   52، گروه :  3پ( دوره:       
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 و  4PO3Naدی نیتروژن تترا اکسید و سدیم فسفات : :  4O2N و   FeS( سولفید :  IIآهن )

4SO2)4(NH  : 6: آمونیوم سولفات و گوگرد هگزا فلوئوریدSF   2وCu(CN) ( مس :II سیانید ) 

 نمره ( 2/0) هرمورد 
 

. 

نمره( اشاره به حل شدن  52/0نمره(  ، اشاره به اکسیدهای گوگرد ) 52/0آ( اشاره به اکسیدهای نیتروژن) 

 نمره(  52/0نمره( اشاره به تولید اسید ) 52/0در قطرات ریز آب در هوا کره )

 O 2+8KCl +7H 3+2CrCl 2+6KI +14HCl →3I7O2Cr21Kب( 

       52 /0           52/0    52/0    52/0        52/0   52/0 
 

8 
 نمره(  52/0ا( فشار گاز )

 نمره(  52/0نمره( کم شدن فضای اشغالی ) 52/0ب( کم شدن فاصله )
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 نمرهs= 50-41= 9  (52/0  )∆آ(  

∆ϴ= 60-30=30 (52/0  ) نمره 

 ∆s                       9                   3 

∆ϴ                     30                    10 

 نمره(  52/0(                 )0/نمره 52)                                               

b                                                                        =32 =9-41(52/0  )نمره 

 

s = 0/3 ϴ+32 (52/0  )نمره 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد  پسرانه سرای دانش واحد دولتیغیر  دبیرستان
 98-97سال تحصيلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 1شیمی نام درس: 

 بهروز مصیبیان نام دبیر:

 30/1018/ 21 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8:  33  ساعت امتحان:

 دقیقه 13مدت امتحان : 
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 نمرهs= 0/3×50+32= 46 (52/0  )ب( 
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  mol NaOH     ×           40 g NaOH     = 10 0/25(     52/0)   نمره                           

                                     1 mol NaOH             

 نمرهg  (52/0  ) 50 = 40+ 10جرم محلول           

 نمره(  52/0) 500×درصد جرمی =  جرم حل شونده  

 جرم محلول                          

 = درصد جرمی          10×  100 %20= نمره( 52/0) 

                                                                         50 
 

11 
 نمره( 52/0نمره( . توضیح ) 52/0) 5آ( شکل 

 نمره(52/0)نمره( . توضیح  52/0) 5ب( شکل 
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غلظت مولی =   
 تعداد مول  حل شونده  

 حجم محلول 
 نمره(  52/0)                

L     ×    0/4 L = 0/1 mol          /0/25 mol          (52/0  )نمره 

0/1 mol CaCO3 ×     
100 𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑂3
         = 10 g CaCO3                    (52/0  )نمره 

 نمره( 52/0) 
 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :
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