
 اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

 اداره آموزش و پرورش منطقه دزفول

 حجاب یدولت ریغ رستانیدب
 مهر آموزشگاه  ریاضی  –رشته :تجربی  پایه :دهم 1درس : شیمی  دومنوبت  یابیسوالات ارزش

 دقیقه  04مدت آزمون : 1141/  3/  11تاریخ آزمون :  شنبهدوروز آزمون :  صفحه 3سوال در 11شامل 

 نام :

 

 نام دبیر : بابایی نام پدر : نام خانوادگی :

 بارم سوالات )) صفحه اول (( 

 از بین واژه های درون پرانتز کلمه مناسب را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید. 1

.. ................با دما رابطه ........ ) مستقیم / عکس ( و ابطه ......................آ( انحلال پذیری گازها در آب با فشار ر

 ) مستقیم / عکس ( دارد .

 .میکن یاستفاده م(  ppm -....)درصد جرمی .............. تیاز کم ق،یرق اریبس یغلظت محلول ها انیب یبراب(

 طیاتمسفر، به عنوان شرا ) یک / بیست (..............گراد وفشار .... یدرجه سانت(52......) صفر / ......... یدما (ج

 .شود  یاستاندارد در نظر گرفته م
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 مورد اضافی است ( 3) در ستون ب  هر مورد از ستون الف را به یکی از موارد مناسب ستون ب وصل کنید . 5
 ستون ب ستون الف

 ه ها و سبزیجات استفاده می شود . در صنعت برای گند زدایی میو-1

 از گاز های گلخانه ای بشمار می رود . -5

جهی از گرمای جذب شده را با این نوع تابش از زمین بخش قابل تو-3

 دست می دهد .

 ء سازنده هوا کره که واکنش پذیری کمی دارد . ترین جزاصلی  -1

آن قرار ه است که بیشترین مقدار اوزون درمنطقه مشخصی از هوا کر -2

 دارد.

 𝑵𝟐 -آ

 فرا بنفش  –ب 

 تروپوسفر  -پ

 𝑶𝟑–ت 

 استراتوسفر  -ج

 𝑶𝟐-د

 فروسرخ -ه

  𝑪𝑶𝟐 -ی
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  دیسیصورت نادرست بودن شکل درست عبارت را بنورا مشخص کرده و در ریز یعبارتها ینادرست ای یدرست 3

 ...............................................................................توپهای یک عنصر خواص شیمیایی متفاوتی دارند .آ( ایزو

 ............................................................تکنسیم  نخستین عنصری بود که در رآکتور هسته ایی ساخته شد .ب( 

 ...............................................................ابد.یک گاز حجم گاز کاهش می ی(در فشار ثابت ،با افزایش دمای پ

 یاست ................................................................................ت( زمین از دیدگاه شیمیایی پو

 .مواد محلول می گویندگرم آب بیشتر است  144( موادی که انحلال پذیری آنها از یک گرم حل شونده درج

.......................................................................................................................................................................... 
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 .............................. نمره به عدد

 

 ........................                                                                                نمره به حروف

 نام ونام خانوادگی دبیر:  

 

 تا ریخ و امضاء

 ................ نمره تجدید نظر به عدد

 

 ............... نمره تجدید نظر به حروف

 

   ((ادمه سوالات در صفحه دوم  ))



 

1 

 )) صفحه دوم ((                                                                      

 به پرسش ها ی زیر پاسخ دهید . 

 آ( چرا دانشمندان اوزون را مولکولی دو چهره می نامند ؟

 

 ب( دو روش برای تصفیه آب را نام ببرید؟

 ج( چرا ید در هگزان به خوبی حل می شود ؟
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 (  𝐵7و     𝐴92)  با توجه به عناصر داده شده پاسخ دهید .  2

                    𝐴92.........................................................:                   را رسم کنید ؟ B گسترده و   A فشرده  آ(آرایش الکترونی

                                                                                                 .........................................................  :𝐵7                    

 گروه....................                                 دوره .................را مشخص کنید ؟   Bب ( دوره و گروه عنصر 

 وجود دارد؟   L=5و     n=3چند الکترون با   Aج( در عنصر  

 در شرایط مناسب به چه یون پایداری تبدیل می شود ؟ Bد( اتم    
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 جدول زیر را کامل کنید. 1
 نیتراتآلومینیم  برمید منیزیم ......................... .......................... نام شیمیایی 

 ..................... ........................ 2CaCl 𝐹𝑒2𝑂3  فرمول شیمیایی 
 

5 

     𝑂8   ،𝑆11                                  را رسم کنید ؟    2SO آ(ساختار لوویس ترکیب 5

 

 

      ………………………… چه نام دارد ؟ 2SO ترکیب مولکولی ب(

 ج(کلمات زیر را تعریف کنید .                

 a ................................................................................................................ پیوند یونی )................... 

bسبز ......................................................................................................................... (سوخت.......... 
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 در هر مورد با بیان دلیل ویژگی مورد نظر را برای دو ترکیب داده شده مقایسه کنید . 8

 

 (  ؟ NOیا   2N) کدام گاز آسانتربه مایع تبدیل می شود . آ(

 

 (؟ HBrیا     HF) ب( نقطه جوش کدام مولکول بیشتر است .

 

 ؟(  g/mol      38=  2Fو     g/mol 11= 2Cl) نیروی بین مولکولی کدامیک قوی تر است . ج(

 

 

 
 )) ادامه سوالات در صفحه سوم ((
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0 

 )) صفحه سوم ((

 با توجه به واکنش های داده شده به سوالات زیر پاسخ دهید؟ 

   2O      +  (s)KCL                    𝑘𝐶𝑙𝑂3(𝑠)   (1(g)                                             ( را موازنه کنید ؟  1آ( معادله) 
                                    

                                                                                            + … … .(𝒂𝒒) … … .(𝒂𝒒)                𝑀𝑔 𝐶𝑙 2(𝑆)(2   
 

 ( به چه معنی می باشند ؟ 1اکنش )در و  Sو      ∆ب( نماد  

      کامل کنید ؟را  ی را نشان می دهد آن(یک انحلال یون 5ج( واکنش )
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محلول گرم آب بریزیم پس از تشکیل  344ن گراد درودرجه سانتی 52نیترات را در دمای گرم سدیم  584اگر 14

 (گرم آب است 144گرم در  05درجه سانتی گراد  52) انحلال پذیری سدیم نیترات در آب  سیر شده :

 گرم محلول بدست می آید ؟ )با محاسبه (چند گرم سدیم نیترات در آب حل می شود؟ چند آ( 

 

 

 ب( چند گرم سدیم نیترات در ته ظرف باقی می ماند ؟
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درصد  14است اگر فراوانی ایزوتوپ سنگین تر       𝐶𝑢13      ،𝐶𝑢16 مس در طبیعت به صورت دو ایزوتوپ 11

 باشد جرم اتمی میانگین مس را بدست آورید ؟

 

 

 

1 

محلول ساخته شده  کیلو گرم 2/4سدیم هیدروکسید جامد در مقدار کافی آب خالص،  گرم 1با حل کردن  15

 است درصد جرمی این محلول را محاسبه کنید ؟
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 𝑂(𝑔) 𝐻2 +18  11𝐶𝑂2(𝑔)  →  26𝑂2(𝑔) + 𝐻18(𝑔)   2𝐶8                                    بر اساس واکنش زیر: 13

 به چند مول اکسیژن نیاز است؟( 𝐻18  𝐶8) اوکتان مول 2الف( برای سوختن کامل 

 

 

 ؟ تولید می شود  STPدر شرایط (   𝐶𝑂2) اوکتان چند لیتر گاز کربن دی اکسید گرم 251ب( از سوختن 
      =111   g/moL  𝐶8𝐻18   

                                
 

 

 )) ادامه سوالات در صفحه چهارم (( 
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∆ 



 

11 

 

 )) صفحه چهارم ((

از این ماده حل شده است غلظت مولار این  گرم  11  (CuSO1 )(سولفات 𝚰𝚰)محلول مس میلی لیتر 544در 

 محلول را حساب کنید ؟

      g/moL 111 =  CuSO1 
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 54 جمع نمره            موفق و پیروز باشید                                                                        

 

 

 



 دقیقه  09مدت آزمون  دبیرستان غیر دولتی حجاب  1راهنمایی تصحیح آزمون نوبت دوم درس : شیمی 

 طراح : خانم بابایی 11/3/1091تاریخ آزمون: ریاضی –رشته : تجربی پایه دهم دوره دوم متوسطه 

  راهنمای تصحیح 

 نمره ( 52/9) هر مورد یک                        –ج( صفر                    ppmعکس                ب( –آ(مستقیم  1
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5 1 3O               )ت(           5               5CO  )ه(فروسرخ             3                            )ی(   

0 5N  )نمره ( 52/9) هر مورد                              )ج(                 استراتوسفر            2                     )آ 
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 (( 9/ 52)) .دارند  یکسانیتوپهای یک عنصر خواص شیمیایی ایزو(( 52/9 ))آ( نادرست 3

 (( 9/ 52))درست   ب(

 ((  9/ 52)) می یابد.  افزایش در فشار ثابت ،با افزایش دمای یک گاز حجم گاز((     9/ 52)) پ(نادرست 

   (( 9/ 52))درست  ج(                                    (( 9/ 52))ت( درست 
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  2/9د . می باش(زیرا اوزون درلایه استراتوسفر نقش محا فظتی ودر لایه تروپوسفر آلاینده ای سمی وخطر ناکآ 0

 (( 2/9))  ) یا صافی کربن (-تقطیر  –ب( اسمز معکوس 

 (( 2/9)) ج( زیرا ید وهگزان هر دو نا قطبی هستند وشبیه شبیه را در خود حل می کند . 
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        1S0  19d3Ar]  [ :𝑨𝟐𝟗             9/ 52                                                                                                                    آ(   2

                                                                                        52 /9                       3P5    5S5   5S1   :𝐵5   

    9/ 52   12گروه :       9/ 52    5ب(دوره   :

 9/ 52الکترون      19    ج(

 52 /9 (     −𝐵3بار منفی )3د( آنیون 
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1  

   اکسید  (ΙΙΙ )آهن کلسیم کلرید نام شیمیایی 

 𝑀𝑔𝐵𝑟5 𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3   فرمول شیمیایی 

  نمره ( 2/9) هر مورد                                                                                        

5 

 

5  

 52/9ب( گوگرد دی اکسید                                      2/9             آ(    

 

 2/9: نیروی جاذبه قوی که بین یونهای با بار مخالف ایجاد می شود  aج( 

B . 2/9 : سوخت سبز سوختی است که در ساختار خود افزون بر کربن و هیدروژن ، اکسیژن نیز دارد 
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مولکولی ،مولکول قطبی بیشتر و آسان تر به مایع نا قطبی است و نیروی بین  5Nقطبی ولی  NO، زیرا    NO آ(  8

 2/9.  تبدیل می شود

وش آن ج نقطه نیروی بین مولکولی قوی تری دارد در نتیجه پیوند هیدروژنی بدلیل تشکیل  HF،زیرا    HF(ب

 2/9 .بیشتر است 

 2/9 ،زیرا این مولکول جرم بیشتری دارد پس نیروی بین مولکولی آن قوی تر می باشد. 5Clج( 
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 5O  3    +  (s)KCL  5                  𝒌𝑪𝒍𝑶𝟑(𝒔) 5(g)                     52/9                         نمره  52/9هر ضریب (    آ 0

 52/9  یعنی حالت جامد   Sو     52/9یعنی حرارت دادن واکنش      ∆ب( 

                                                                                                        5𝐶𝑙 −            +𝑀𝑔(𝑎𝑞)
5+           𝑀𝑔𝐶𝑙5(𝑠) 

                                                                 52/9                  52/9 
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 گرم حل شونده             گرم آب                                                            آ( 19
399
199

=
𝑥

05
 

                                                      

 جرم محلول   =جرم حل شونده     +جرم محلول    =   551 +    399  =    251     گرم محلول     2/9     

 589   -    551  =  0گرم رسوب                  2/9ب(         
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11      
                             5/10     =    (13×09)+(12×19)

199
  =     𝑀1𝑎1+𝑀5𝑎5

𝑎1+𝑎5
 جرم اتمی میانگین = 

                                  52/9                                 2/9                                           52/9 

1 

15 
            × 199 = 9/8  =

0
299

  × 199  = 
 جرم حل شونده

 جرم محلول
 Kg =299g       9/52 2/9                 درصد جرمی 

 52/9                            52/9                                                                                                      

52/9 

13                                                 

×  =𝐶8𝐻18mol  15/2                                             آ(  
52𝑚𝑜𝑙 𝑂5

5𝑚𝑜𝑙 𝐶8𝐻18
 𝐶8𝐻18mol  2= 5? mol O 

                                                                       52/9               52/9   

                                                                                                

× = 5LCO  25/805                  ب( 
55/0 𝑙𝐶𝑂5

1𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂5
     ×

11𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂5

5𝑚𝑜𝑙 اوکتان 
   ×

1𝑚𝑜𝑙  اوکتان 

110 𝑔 اوکتان 
 g 251   = 𝐶𝑂5?L اوکتان  

                                52/9         52/9                     52/9                          52/9 
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10                                                 𝐶𝑢𝑆𝑂0mol  1/9   =  1𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢𝑆𝑂0

119𝑔 𝐶𝑢𝑆𝑂0
 × 𝐶𝑢𝑆𝑂0  g  11  =  0CuSO ?mol       

                                                          52/9                            52/9 

                                mol /L2 /9  =   9/1
9/5

   = =
 مول حل شونده

 حجم محلول
 ml =9/5 L599                           غلظت مولی  

                                                52/9                            52/9    52/9 
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 59 جمع نمره  

 

 نمره x = 551  52/9گرم سدیم نیترات 
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