
 «                                            بسمه تعالی»                                                                                       

 تهران4اداره آموزش و پرورش منطقه
 دبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا  متوسطه دوم                                           نام و نام خانوادگی:

 12/3/1401  تاریخ امتحان:       ریاضی/تجربی   رشته:              دهم پایه:           1شیمیامتحان:              کالس:

   دقیقه100 مدت زمان:                    2تعداد صفحات:                                  نام دبیر: شماره صندلی:                     

 بارم و خاندان مطهرش به سواالت زیر با دقت پاسخ دهید. هافرزندان خوبم با یاد خدا و ذکر صلوات بر پیامبر مهربانی ردیف

 های مناسب کامل کنید.جاهای خالی را با کلمات و واژه 1

 وجود دارد.    ....................................... یآ( بین حجم یک گاز و فشار آن در دمای ثابت رابطه

 شود.می و گاهی مرگ    .......................................انتقال  مانع از +𝑲 ب( انتقال در حرکت

 شود.استفاده می     ....................................... گیریت( از دستگاه گلوکومتر برای اندازه

آن افزوده شود در آن صورت مقدار بیشتری سدیم  ............................لور سدیم استات به محلولاگر مقدار اندکی از ب ث(

 کند.استات به صورت بلور رسوب می

حالل خالص و ها در از میانگین جاذبه  .............................. شونده در محلولهای حالل و حلج( هرگاه میانگین جاذبه

 شود.ی خالص باشد محلول تشکیل میشوندهحل
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 :در اتم این عنصرشود ختم می 3d4به   +X3 آرایش الکترونی یون 2

 را بنویسید. 𝒙آ( عدد اتمی عنصر 

 ب( در آرایش الکترونی این عنصر چند زیرالیه از الکترون پر شده است.

 )دوره و گروه( را در جدول تناوبی بنویسید. xپ( موقعیت عنصر 

 

1 

𝑵𝑶𝟐                                                                 مقابل را موازنه کنید:واکنش  3 + 𝑯𝟐𝑶  →   𝑯𝑵𝑶𝟑 + 𝑵𝑶 

 
1 

 آ( الیه اوزون در کدام الیه هواکره نقش مفید و در کدام الیه نقش آالینده را دارد؟ 4

 دهد؟ آن را کامل کنید.ب( واکنش زیر تشکیل اوزون در کدام الیه از هواکره را نشان می

 
…  +  𝑶𝟑                            𝑵𝑶𝟐(𝒈)

+ ⋯ 
 

 

1 

.𝑪ای زیر را رسم کنید. ) عدد اتمی های( گونهنقطه -ساختار اوئیس )مدل الکترون 5 𝑵. 𝑶. 𝑺𝟏𝟔𝟖𝟕𝟔   ) 

𝑪𝑶𝟑
𝟐−      .          𝑵𝑶𝟐        .          𝑪𝑺𝟐 
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 جدول زیر را کامل کنید. 6

    نام شیمیایی
 اکسید (ΙΙΙ)آهن

آلومینیوم 

 فلوئورید

نیتروژن دی

 پنتااکسید

فرمول 

 شیمیایی

𝑁𝑎2𝐶𝑂3 𝐶𝑎3(𝑃𝑂4)2 𝐶𝑟2𝑂3 
   

 
 

 

 

5/1 

 

 

 نظر را برای دو ترکیب داده شده مقایسه کنید.در هر مورد با بیان دلیل ویژگی مورد  7

 𝑵𝑶  ،𝑵𝟐آ( گشتاور دو قطبی 

 𝑯𝑭  ،𝑯𝑪𝑳ب( نقطه جوش 

 ( 𝑯𝟐𝑺و  𝑪𝑯𝟑𝑶𝑯)   پ( تشکیل پیوند هیدروژنی
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 جای مهر

 نور خورشید



 دهید: های زیر پاسخبا نوشتن دلیل مناسب به پرسش 8

 یا هگزان؟تر است بیش ( در آب𝑲𝑪𝑳انحالل پتاسیم کلرید ) یکسان  آ( در شرایط

 ؟ 𝑪°30 یا آب تر استبیش 𝑪°10 پذیری گاز اکسیژن در آبب( در شرایط یکسان انحالل

 

1 

 با توجه به جدول زیر به سواالت پاسخ دهید: )نمادهای به کار رفته فرضی هستند( 9

 را بنویسید. +A2فشرده یون  آ( آرایش

 مجموعبا ،  𝑨های عنصر ب( تعداد پروتون

 های کدام دو عنصر برابر است.پروتون 

 را بنویسید. 𝑩و  𝑭پ( ترکیب حاصل از دو عنصر 

 را بنویسید. 𝑫ی اتم ت( آرایش فشرده

 در مجموع چند الکترون +A2ث( یون 

𝑳با   = 𝑳و  𝟎 =  دارد. 𝟐

 

2 

و  1آن، اختالف تعداد الکترونها و نوترونها در ایزوتوپ  +𝑨3دارای دو ایزوتوپ در طبیعت است که در یون  𝐀عنصر  10

برابر  𝑨و جرم اتمی میانگین عنصر  140است اگر جمع جبری عدد جرمی این دو ایزوتوپ  12و  10به ترتیب برابر  2

 ( چند درصد است؟1باشد درصد فراوانی ایزوتوپ ) 8/69
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 های زیر را کامل کنید:طرف دوم واکنش 11

          ...................→ H2𝑶(𝑳)    +𝑺O3(g)
 )آ  

  

(𝒂𝒒)    +   ........(𝒂𝒒)   .........2  →   𝑵a2S(S)  ب( 

 

75/0 

در  𝑵𝒂𝑪𝒍رسانیم غلظت مولی لیتر میمیلی 100حل کرده، حجم محلول را به گرم سدیم کلرید را در آب  925/2 12

𝑪𝒍محلول چند موالر است؟ ) این  = 35/5 𝒈 ∙ 𝒎𝒐𝒍-1  و 𝑵𝒂 = 23) 

 

1 

ی در یک محلول سیرشده +𝑪a2گرم آب است. غلظت  100گرم در  21/0برابر  𝑪°20در دمای  𝑪𝒂𝑺O4پذیری انحالل 13

𝑪aSO4  تقریباً چندppm  ( است؟ 𝒈 ∙ 𝒎𝒐𝒍-1 𝑪𝒂 = 𝑺و  40 = 𝑶و  32 = 16) 

 

1 

 𝑪O2یا  𝑵𝑶شود گاز آسانتر به مایع تبدیل می با ذکر دلیل تعیین کنید کدام 14
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 07/1( چند اتم هیدروژن وجود دارد در صورتیکه چگالی اتیلن گلیکول C2H6O2لیتر اتیلن گلیکول ) میلی 560در  15

𝒈 لیتر باشد ) بر میلی گرم ∙ 𝒎𝒐𝒍-1    𝑶 = 𝑪و  16 = 𝑯و   12 = 1 ) 
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𝒈 )  ( طبق واکنش زیر: NaN3گرم سدیم آزید ) 13از تجزیه  16 ∙ 𝒎𝒐𝒍-1  𝑵 = 𝑵𝒂و    14 = 23 ) 

        3𝑵2(𝒈)
    +2 𝑵𝒂(𝒔)    →  2NaN3 

 شود؟آ( چند گرم سدیم حاصل می

 آید.بدست می N2لیتر گاز چند میلی 𝑺𝑻𝑷ب( در شرایط 

 

2 

  امضا و تاریخ.............................................                         با حروف.........................             نمره با عدد 

 

18              1 

 17 16           2  
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