
 

 نمره ( 75/2) :کنید کامل مناسب کلمات با را خالی ،جاهای زیر های جمله از یک هر در-1

 .دارند   )یکسان /متفاوت)    .......................اتمی عدد و ) یکسان /متفاوت)       ..................جرمی عدد عنصر یک یزوتوپهایا  )الف

 .یابد می )  کاهش – زونی) ف    ............. هسته از فاصله افزایش با اتم در ها الکترون انرژی )  ب

 .شوند می تبدیل) آنیون-کاتیون(  .......... به الکترون  )دادن دست از– گرفتن( ............... با مناسب شرایط در  1   گروه عنصرهای اتم ) پ

 آبی ( است. -............... ) قرمز    5O2N در مجاورت محلول حاصل از   pH سبز  ( است . رنگ کاغذ   -..............   ) سرخ   لیتیمت ( رنگ شعله فلز 

 معکوس  ( -ج ( حجم گازها با دما رابطه .........................  و با فشار رابطه ........................  دارد .) مستقیم  

 .است متصل اشتراکی  پیوند با N,F,O های اتم از یکی به هیدروژن اتم ، )پیوندواندروالسی-هیدروژنی پیوند)     ...............رد  )چ

 .گویند می ) نشر – جذب) .........دارد، می گسیل الکترومغناطیس پرتوهای خود از انرژی، جذب با شیمیایی ماده یک آن در که فرآیندی به) ح

 

 نمره ( 1) : کنید مشخص را زیر های عبارت نادرستی یا درستی -2

 نَادرست(  – درست (.شد ساخته ای هسته رآکتور در که بود عنصری نخستین تکنسیم ) الف

 )نادرست -درست (.اند شده سازماندهی اتمی جرم افزایش اساس بر ها عنصر امروزی، تناوبی جدول در ) ب

 )نادرست -درست(.است برابر کاتیون با آنیون بار مجموع زیرا است خنثی بارالکتریکی لحاظ از یونی ترکیب هر ) پ

 )نادرست -درست(.می یابد .  کاهش  به محلولی با غلضت معین ، غلضت محلول حل شونده ت (  با افزودن مقداری 

 

3- M  بامی باشد   37و  35و جرم اتمی ایزوتوپ ها  25 %ایزوتوپ سبک تر که درصد فراوانی است ایزوتوپ   2در طبیعت دارای 

 نمره ( 75/0).؟ را به دست آورید   M عنصر  انجام محاسبه جرم اتمی میانگین 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 نمره تجدید نظر  :
 

 

 نمره :   
 اداره کل آموزش و پرورش استان قم

 
 نا م و نام خانوادگی وامضاءتجدید نظر کننده: 
................................................................... 

 شیمی دهم نجربی و ریاضی  آزمون درس :

 خانم دفتری  طراح سوال:

 

 اداره آموزش و پرورش ناحیه چهارقم

 دبیرستان غیر دولتی  رایحه دانش

 1400 - 1401سال تحصیلی 

 
 نا م و نام خانوادگی وامضای دبیر : 
................................................... 

 1401/   3/    8تاریخ آزمون :  

 دقیقه .90.مدت آزمون:

 

              شماره صندلی:                                  :  کالس         نام پدر :                                          نام و نام خانوادگی:                   

 به عدد: ..................
 به عدد: .....................

 به حروف: ............... به حروف: ....................



پایدار این عنصر را  نماد یونآن را مشخص کنید و  دستهظرفیتی و  تعداد الکترون هایرا نوشته و   As 33 آرایش فشرده-4

 نمره  (  1مشخص کنید ؟  )

 

 

 

 نمره ( 1)شود؟ می تولید هیدروژن گازگرم چند آمونیاک گازمیلی لیتر  560 تولید برای STP شرایط در زیر واکنش در - 5

  g/mol 1=  H                                                                             ) ( g3NH2                        (g)  2H3+   (g) 2N 

                                                                                                                                      

 
 

 نمره ( 2) :دهید پاسخ زیر سواالت به - 6

 چیست؟ دهنده نشان طبیعت در ایزوتوپ هر فراوانی درصد )الف

 .بنویسید را مربوطه واکنش طور مختصر توضیح دهید یا  به ؟ آید می وجود به چگونه تروپوسفری اوزون ) ب

 

 چیست؟فرا سیر شده  محلول و شده نسیر   محلول از منظور ) ج

 

 
 l O2H       +  (g) 2CO                   (g) 2O     +  (aq) 6O12H6C ) (         نمره ( 5/1) :کنید موازنه را زیر واکنش  - 7

   هستند؟ معنی چه به (aq) و (g) معادله این در

 

 
 

 ( نمره  1 جرمی آن موجود است ؟ ) 75 %گرم محلول    720چند گرم نمک طعام وچند گرم آب در -8

 

 

 

 

 
 نمره ( 5/1)دهید؟ پاسخ زیر سواالت به -9

 (   Cu=64 g/mol  (؟و چند اتم مس می باشد مس چند گرم  مول مس شامل  5/2  )الف

 

 

 
-3  و  2CO  ساختار لوییس   )ب

 4O P   کنید رسم را: 

 

 

 
 



     نمره ( 2) :است آب در ای شونده حل به مربوط که مقابل پذیری انحالل جدول مطابق - 10 
 

 .بنویسید دما برحسب شونده حل این پذیری انحالل برای ای معادله -الف

 
 

 می نشین جامدته گرم چند کنیم گراد سرد سانتی درجه 10دمای به گراد سانتی درجه 30 دمای از را شده سیر محلول 272گرم مقدار اگر -ب

  ؟شود

 

 
 دارد وجود فلوئورید یون گرمچند است ppm   01/0 فلوئورید یون غلظت  گرم 200 جرم به آشامیدنی آب نمونه یک در -11

 نمره ( 5/0)؟
 

 
 نمره ( 1)داریم؟ نیاز شونده حل گرم چند به (   NaOH)  هیدروکسید سدیم موالر 25/0 محلول لیتر میلی 800تهیه  برای -12

H =1  g/mol  O=16 ,  , Na=23                                         

  
 

 

 نمره (2) :کنید تکمیل را زیر جدول - 13

نام 

 ترکیب

 کلسیم

 هیدروکسید

آمونیوم  

 کربنات

کربن  

 تتراکلرید

دی نیتروژن  

 تری اکسید

 

فرمول 

 شیمیایی

 FeO  S2Cu  3PCl  CO 

 
 نمره (      5/1)   دلیل با ؟در هر قسمت برحسب مورد خواسته شده مرتب کنید  – 14

 ) الف     3PH        یا    3NH                     نیروی جاذبه بین مولکولی                                                                                                     

 ) ب    HCl    یا       HBr               قطبیت                                                                                    

  ) ج    S2H        یا      O2H                     دمای جوش                                                                                      

 

 
 نمره ( 5/0): دارید انتظار زیر جدول مطابق -15

  باشد؟ داشته را هیدروژنی پیوند تشکیل توانایی ماده کدام الف (

 

 

 گشتاور دو قطبی کدام ماده حدود صفر است ؟ ب ( 

 

 

 موفق باشید 

36 28 20 12 S 

30 20 10 0 ɵ 

 c0نقطه جوش  فرمول شیمیایی ترکیب آلی

 OH5H2C اتانول
 

O 

 

3CH - C- 3CH 

78 

 

 استون

         

         56 

 

 --         14H6C هگزان 
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