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 تعالي باسمه                                                                     

                      ----------------- :  نام و نام خانوادگي                                                                  آرمیون:  نام دبير   (    1شیمي): موضوع آزمون

               ------: شماره صندلي دهم تجربي/ ریاضي: كالس دقیقه   111: مدت آزمون    6336/ 3/ 6  :تاریخ آزمون

                               4تعداد صفحات:   (   ندارد      نياز به برگه   دارد        )

 بارم متن سؤال ردیف

 :كامل كنيدهای زیر را با واژه)ها(ی مناسب هر یک از جمله 6

شوند تر باشد، منابع آب شیرین)کمتر/ بیشتر( مصرف ميآ( هر چه رد پای آب ایجاد شده برای هر فرد، سنگین

  رسند.و )زودتر/ دیرتر( به پایان مي

پذیری گازها رابطۀ )مستقیم/ با انحاللپذیری گازها رابطۀ )مستقیم/ وارونه( و اثر فشار اثر دما با انحاللب( 

 وارونه( دارد.

 های یک عنصر عددجرمي)متفاوت/ یکسان( و عدد اتمي)متفاوت/ یکسان( دارند.ایزوتوپ پ(

ر د اکسیددیکربندر آب محلول خاصیت )اسیدی/ بازی( و در اثر حل شدن  اکسیدسدیمدر اثر حل شدن  ت(

 کند.مي آب محلول خاصیت )اسیدی/ بازی( پیدا

2 

 :كامل كنيدو  ادامه دهيدهای مناسب عبارت زیر را باهای جمله 2

های بدن یون پتاسیم است و اختالل در حرکت این یون مانع از ها در الکترولیتترین یونآ( یکي از مهم

............................................... 

 ست، زیرا ............................................اثر شهرت یافته اگاز نیتروژن به جو بيب( 

𝑇𝑐44توان مقادیر زیادی از عنصر تکنسیم)پ( نمي
( را تهیه و برای مدت طوالني نگهداری کرد، زیرا 99

............................................... 
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 پاسخ دهید: های زیرشکلبا توجه به  3

 
 دارد؟ مطابقتهای باال یک از شکلید و سدیم کربنات با کدامسولفمنیزیمکلرید، آمونیومهای آبي آ( محلول

 

  دارد؟نام های آب چه ها و مولکولها، نیروی جاذبۀ بین یوندر این محلولب( 

6 

 هر یک از مفاهیم زیر را تعریف کنید: 4

 اكسایش:آ( 

 :توسعۀ پایدار ب(

 دوقطبي:گشتاور  پ(
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 های داده شده، به موارد زیر پاسخ دهید:با توجه به واکنش 5

1) C6H12O6(aq) +  O2(g) →   CO2(g) +   H2O(l) 

2) 2O4(g) ⇄ 4O2(g)  

4) AgNO4(aq) + NaCl(aq) → ……….. (s) + NaNO4(aq) 

4) ………….. (s) 
    𝐻2𝑂    
→      4Na+ (aq) + PO4

4−(aq) 

 کنید؟ موازنه( را 1آ( واکنش )

 نشانۀ چیست؟( ⇄)( عالمت 2ب( در واکنش )

 کنید. كامل( با نوشتن فرمول شیمیایي مناسب 4( و )4)های را در واکنش جاهای خاليپ( 
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 های نادرست را بنویسید:عبارت شکل درستهای زیر را مشخص کنید و عبارت درستي یا نادرستي 6

 به محیط غلیظ، گذرندگي)اسمز( نام دارد.)   (های آب از محیط رقیق خودِ مولکولآ( حرکت خودبه

 

 ب( حالت فیزیکي و ترکیب شیمیایي در سرتاسر مخلوط آب و هگزان یکسان است.)   (

 

 در دما و فشار یکسان، حجم یک گرم از گازهای مختلف با هم برابر است.)   (پ( 

 

ر تتر، عنصرهای سنگینعنصرهای سبکای از های هستهها در دماهای بسیار باال، طي واکنشت( درون ستاره

 آید.)   (پدید مي
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 دهد، با توجههای نئون را نشان ميایزوتوپ درصد فراوانيِ زیر شکل 7

  را حساب کنید. جرم اتمي ميانگين نئون به آن: 
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، محاسبۀ زیر را به درستي (4CH)مول گاز متان 2/1های هیدروژن موجود در آموزی برای تعیین تعداد اتمدانش 8

 کنید. پررا  جاهای خالياتجام داده است. هر یک از 

? atom H = 1/2 mol CH4 × 
………..𝑚𝑜𝑙𝑒  𝐻

1  𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4
  × 

………………….𝑎𝑡𝑜𝑚 𝐻

1 𝑚𝑜𝑙𝑒  𝐻
 = ………….. atom H 
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عدد كوانتومي و  عدد كوانتومي اصلي(،  1s4 11d4[Ar]آ( با توجه به آرایشِ الکترونيِ فشردۀ فلز مس) 3

 اتم مس را تعیین کنید. الکترون ترینبيرونيمربوط به  فرعي

 

 رو بود، بنویسید. ، با آن روبهآمونياکدر فرایند تولید فریتس هابر را که  ایدو چالش عمدهب( 
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 دهد:را در میدان الکتریکي نشان مي همجرم موليِ نزدیک به با   هایِ گازیگیری مولکولشکل زیر، جهت 60

 ؟چرااست؟  قطبيناآ( کدام مولکول 

 

 

 

 

 ؟چرا؟ ودشبه مایع تبدیل مي ترآسانب( کدام یک در شرایط یکسان 
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 شود:برای تهیۀ گاز کلر در آزمایشگاه از واکنش زیر استفاده مي 66
MnO2(s) + 4HCl(aq) → MnCl2(aq) + Cl2(g) + 2H2O(l) 

  شود؟(اکسید در واکنش مصرف ميVIمنگنز)چند گرم لیتر گاز کلر،  6/44برای تولید   STPدر شرایط

MnO2 = 46/94 g/mol 
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 های زیر پاسخ دهید:به هر یک از سؤال 62

O4( ساختار لوویسآ( 
−(N و )2CS(  هر یک را بنویسیدنام شيميایي و  را رسم. 

 

 

 

از جدول تناوبي تعلق دارند  كدام گروهبه  Yو  Xهای شکل زیر، مشخص کنید: هر یک از اتمبا توجه به ب( 

 ؟یونياست یا  مولکولي 4XYو ترکیب

 
 

 

 ؟چرا ؟را  داشته باشد پيوند هيدروژنيپ( مطابق جدول زیر، انتظار دارید، کدام ماده توانایي تشکیل 
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 ود؟شفلز سدیم تولید مي چند گرمگرم، سدیم کلرید مذاب؛ جریان برق را عیور دهیم،  22/29در صورتي که از  63

2NaCl(l) → 2Na(l) + Cl2(g) 

Na = 22/99 g/mol 

NaCl = 54/44 g/mol 

 

 
 

6 

55/5  

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


4 

 

محلول  درصد جرميگرم آب باشد، 111گرم در  51برابر با  ℃55کلرید در دمای پذیری پتاسیمآ( اگر انحالل 64

 سیرشدۀ آن را در این دما محاسبه کنید.

 

 

گرم نمک بدون آب به دست آید،  11/5،سولفاتلیتر محلول سدیممیلي 111در صورتي که از تبخیر کامل ب( 

 خواهد بود؟ mol/Lاین محلول چند  غلظت مولي

Na2SO4 = 142 g/mol 
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 «با تبریک فرارسيدن ماه مبارک رمضان،در پناه حق موفق باشيد »

 
 

 جمع کل
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