
 نام ونام خانوادگی:

 دقیقه 75 :پاسخگوییمدت 

 03/69/....: برگزاریتاریخ 

 :طراح

 اداره آموزش و پرورش شهرستان ........

 دوم متوسطه ..........دوره دبیرستان 

 (1شیمی ) درس نوبت دومسؤاالت امتحان 

   دهمپایه  

 

 نمره شرح سواالت ردیف

 
 
 

 سواالت 1صفحه 

 

 های زیر را مشخص کنید.درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت 1

 کند.های شیمیایی را تعیین میواکنشهای موجود در آن، رفتار اتم در ای است که الکترونالیۀ ظرفیت یک اتم الیه -1

 برابر اکسیژن است. 033میل ترکیبی هموگلوبین خون با گاز کربن مونواکسید، بسیار زیاد و در حدود  -2

 شود.تر به مایع تبدیل میسریع PH3نسبت به NH3گاز  -0

 رود.استون به هر نسبتی در آب حل شود و یک الترولیت به شمار می -4

1 

 ی مناسب را برای تکمیل جمله انتخاب کنید.های پیشنهاد شده گزینهاز میان عبارت 2

 با یکدیگر تفاوت دارند. ها در خواص )شیمیایی / فیزیکی(ایزوتوپ -1

 شود.های بیولوژیک در پزشکی استفاده میبرای انجماد مواد غذایی و نگهداری نمونهاکسید( کربن دی /هلیم /)نیتروژن از گاز -2

 بنابراین یک مولکول )قطبی / ناقطبی( است. ،(کندکند / میگیری )نمیدر میدان الکتریکی جهت HClمولکول  -0

Hدر ساختار یخ هر مولکول  -4 O2 .با )دو مولکول / چهار مولکول( دیگر با پیوند هیدروژنی متصل است 

 تر / برابر( از محلول موالر کلسیم نیترات است.موالر سدیم کلرید )کم 1/3رسانایی یونی محلول  -5

 مانند.ها در آب باقی مییک نمونه آب با روش )تقطیر / اسمر معکوس( تنها میکروب صفیۀتدر فرآیند  -6

 ی به طور عمده به جرم مولی و )میزان قطبی بودن مولکول / قدرت پیوند اشتراکی( وابسته است.لونیروهای بین مولک -7

2 

 به سؤاالت زیر به صورت کوتاه پاسخ دهید: 0

 شود؟آب صرف چه رویدادی می گرمای داده شده برای جوشیدن -1

 پذیری گاز اکسیژن در آب دارد؟افزایش دما چه تأثیری بر میزان انحالل -2

 ای در آب است؟ضد یخ محلول چه ماده -0

 رسد؟چرا تمام انرژی تابیده شده از خورشید به سطح زمین نمی -4

1 

 علت را در هر مورد ذکر کنید: 4

NO3یون نیترات  -1


 ترین غلظت ممکن را در آب آشامیدنی داشته باشد.باید کم 

 شود.برداری از غده تیروئید استفاده میاز عنصر تکنیسم برای عکس -2

 های الکترولیت مصرف کنند.های بدنی سنگین باید محلولامروزه ورزشکاران پس از فعالیت -0

 شوند.های پایه نفتی تولید مییر به جای پالستیکپذهای زیست تخریبپالستیک -4

1 

 تعریف کنید: 5

 آلوتروپ: -2                         نیم عمر: -1
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 نمره شرح سواالت ردیف

 
 
 

 سواالت 2صفحه 

 

 را رسم کنید. های زیررکیبتهر یک  ساختار لوئیس 6

       PF3                                          NH4


 

5/3 

متر مکعب گاز هیدروژن در شرایط سانتی 5076مول از فلزی،  24/3( با HClاسید )از واکنش مقدار اضافی هیدروکلریک  7

STP آزاد شده است. فرمول اکسید این فلز چیست؟ 

 

5/3 

 ی دارد؟اتبه ترتیب چه اثر آبو  خاک کشاورزیافزودن کلسیم به  8

 

5/3 

 گذاری کنید.های زیر را نامهر یک از ترکیب 9

Mg(OH)2 H S2 K O2 N O2 3 Cr O2 3 

 

25/1 

 ( مطابق جدول زیر استخراج کرد.t( پتاسیم کلرید را در آب بر حسب دما )Sآموزی از منابع علمی، انحالل پذیری )دانش 13

63 43 23 3 t( C) 

46 09 00 27 
gKcl

S( )
gH O2100

 

 آورید. پذیری پتاسیم کلرید بر حسب دما را به دستالف( معادله انحالل

 پذیری پتاسیم کلرید در آب گرماگیر است یا گرماده.ب( انحالل

 آید؟چه مقدار رسوب به دست میC20به C60گرم محلول سیر شده از پتاسیم کلرید از  23ج( به کاهش دمای 

1 

 نمودار فرآیند هابر برای واکنش تهیه آمونیاک را رسم کنید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 11

 شود؟در این فرآیند چگونه گاز جداسازی می -1

 یابد؟چگونه بازدهی فرآیند افزایش می -2

 

1 

124گرم( را در فضایی از آب دریا به حجم  1/3خون ) بتواند قطرهاگر یک کوسه  12 10  لیتر تشخیص دهد، حس بویایی

g.mLخون حساس است؟ )چگالی آب ppmاین کوسه به حداقل چند  11  ) 

 

5/3 

 معادله زیر را موازنه کنید: 10

C H N O CO H O N O3 5 3 9 2 2 2 2 

1 
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 نمره شرح سواالت ردیف

 
 
 

 سواالت 3صفحه 

 

 های زیر را کامل کنید. حالت فرآورده را مشخص کنید.دوم واکنشطرف  14

MgSo (s)4
H O2 ............... + ....................

xNO (g) H O( )2
 ...................

MgCl ( )2

.................... + ............... رب نایرج

CO(g) O (g)22  ...................
 

2 

 افتد؟ چرا؟ولتی را به یک خیارشور اعمال کنید، چه اتفاقی می 113اگر یک جریان الکتریکی متناوب  15

 

5/3 

 را با آرایش الیه ظرفیت به صورت زیر در نظر بگیرید. Dو  Cو  Bو  Aعنصرهای  16

A : S

B : S P

C : d S

D : S P

2

2 1

3 2

2 1

4

3 3

3 4

4 4

 

 الف( کدام عنصرها در یک دوره قرار دارند؟

 ب( کدام عنصرها در یک گروه قرار دارند؟

5/3 

 Ti22در اتم  17

 الف( چند زیر الیه از الکترون اشغال شده است؟

 هستند؟ (و  n ) کوانتومیدارای چه عددهای ترین زیر الیۀ اشغال شده آن گرفته در بیرونیهای جایب( الکترون

 

5/3 

 هایی دارند؟عنصر هیدورژن و لیتیم از نظر خطوط طیفی چه شباهت و چه تفاوت 18

 

5/3 

 را نام ببرید. (O3سه مورد از کاربردهای گاز اوزون ) 19

 

75/3 

ل شود؟ با فرض اینکه ذوب شدن هر گرم آهن نیازمند یبرای ذوب شدن یک تن آهن، چند گرم ماده باید به انرژی تبد 23

 ژول انرژی باشد.( 253جذب 

 

5/3 

 5/3 چقدر است؟ Dتر از تعداد الکترون آن باشد، عدد اتمی عنصر ، بیست عدد بیشD127اگر تعداد نوترون یون  21
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 نمره شرح سواالت ردیف

 
 
 

 سواالت 4صفحه 

 

 

 تقسیم کنید. اسیدی و بازی اکسیدهای زیر را به دو دسته  22

Li O , CO , Na O , SO , P O , MgO2 2 2 2 4 10 

5/3 

گرم کنیم، به طور تقریبی چند  C25تا دمای  C10در آب را از دمای  O2گرم محلول  133اگر در فشار ثابت  20

 شود؟گرم اکسیژن از محلول خارج میمیلی

 

5/3 

 باشند؟در این شکل، نمایانگر چه پرتوهایی می cو  a ،bای رسم شده است. پرتوهای کل مقابل در ارتباط با اثر گلخانهش 24

 

5/3 

 ا توجه به شکل زیر چگونگی تولید آب شیرین را از آب دریا توضیح دهید؟ب 25

 

1 
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