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 ذکر علت نادرستی بنویسید:درستی یا نادرستی عبارت های زیر را با  1

 الف( چگالی ایزوتوپ های منیزیم باهم برابر است.

 

 برابر است. O2Naبا مجموع قدر مطلق بار کاتیون و آنیون در  3O2Feب( بار الکتریکی کاتیون در 

 

 یون تولید می شود.  2پ( از انحالل هر واحد آمونیوم سولفات در آب، 
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 به پرسش های زیر پاسخ دهید:  X24با توجه به آرایش الکترونی عنصر  2

 الف( تعداد الکترون های ظرفیتی آن را بنویسید؟

 ب( چند زیرالیه نیمه پر دارد؟

 ( وجود دارد؟ L  +n=  5پ( چند الکترون با مشخصات )

 ( چند الکترون وجود دارد؟ n=  3ت( در الیه سوم آن )

 ه آن کدام است؟ ث( خارجی ترین زیرالی

 م( بیستمین الکترون آن در کدام زیرالیه قرار دارد؟ 
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 به قسمت های زیر پاسخ دهید: 3

درصد از تعداد پروتون های آن بیشتر است. تعداد  50و تعداد نوترون های آن،  200برابر  X+الف( عدد جرمی یون 

 را به دست آورید؟ Xالکترون های عنصر 

و  g.mol5/35  =Cl-1مول گاز کلر را حساب کنید؟ )  2/0مولکول اوزون و  01/3 × 2210ب( جرم مخلوطی از 

16 =O ) 

 ( O=16و  C=12و  g.mol 1=H-1اتم هیدروژن وجود دارد؟) OH5H2C )2410 × 806/1پ( در چند گرم اتانول )

2 

 واکنش زیر را به روش وارسی موازنه کنید: 4

                                                                                  2+ N 2O + O2K             3KNO
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 1401 نوبت دوم/ خرداد نوبت امتحانی:               دبیرستان نمونه دولتی سلمان فارسی      

 تجربی                   :رشته                          : دهم       سواالت درس: شیمی                      پایه

 نام دبیر:        نام و نام خانوادگی :                        شماره کالس:                     

                  نمره برگه :                                                نمره با حروف :                         امضاء دبیر:                

 صبح  8اعت امتحان: س

 دقیقه 100وقت امتحان: 

   تاریخ امتحان:

 صفحه 3سوال/ 14سواالت:تعداد 

 محل مهر یا امضاء دبیر :شماره صندلی

 سؤال

 



  نام ونام خانوادگی:                           آزمون ترم دوم شیمی دهم                           3از  2صفحه 

 الف( نام شیمیایی ترکیب های زیر را بنویسید؟ 5

                                                                                               5O2lC  ,     NiS     ,    3CO2H  
 ب( فرمول شیمیایی ترکیب های زیر را بنویسید؟

 سیلیسیم تترا برمید   ،   باریم فسفات   ،   نیترو اسید 
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 با توجه به دگرشکل های اکسیژن به سواالت پاسخ دهید:   6

 الف( دمای جوش کدام یک باالتر است؟ چرا؟

 ب( از کدام یک برای گندزدایی میوه ها استفاده می شود؟ 

 پ( کدام یک فعال تر است؟  

1 

 ساختار لوویس گونه های زیر را رسم کنید و به سواالت پاسخ دهید:  7

                                                                                                2,      CS      2,     SF    3NBr     
 الف(گشتاور دوقطبی کدام یک برابر صفر است؟ چرا؟ 

 ب( نسبت جفت الکترون های ناپیوندی به پیوندی در کدام گونه بیشتر است؟
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در کدام ترکیب های زیر میانگین جاذبه ها در ترکیب خالص و آب خالص از جاذبه بین ترکیب و آب در محلول  8

 آبی بیشتر است؟ 

 لیتیم سولفات  –هگزان  –کلسیم فسفات  –شکر 
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 مقایسه انجام دهید: )با ذکر دلیل( با توجه به موارد داده شده  9

 ) از نظر دمای جوش(     6H2Cو  OH3CHالف( 

 ) آسان تر به مایع تبدیل شدن(    HClو  2Fب( 

1 

باشد، چه مقدار آب دریا برحسب کیلوگرم برای استخراج  ppm 400در آب دریا برابر با  2Ca+اگر غلظت یون  10

 الزم است؟  2Ca+یک کیلوگرم یون 
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باشند با نوشتن محاسبات در دما و فشار یکسان قرار داشته از گازهای هیدروژن و اکسیژن و نئون گرم  8اگر  11

 (Ne=  20و  O=  16و  g.mol 1 = H-1مشخص کنید کدام گاز حجم کمتری را اشغال می کند؟ چرا؟ )
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  نام ونام خانوادگی:                           آزمون ترم دوم شیمی دهم                           3از  3صفحه 

 داشته باشیم، چگونه می توان آن را شناسایی کرد؟  Ag+الف( اگر محلول حاوی یون  12

 

 را بنویسید؟  Ag+واکنش شناسایی یون 

 

 ون سدیم شناسایی کرد؟ آشامیدنی را با محلول دارای یآب  ب( چرا نمی توان یون نیترات موجود در
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گرم آب است با سرد  100گرم در  55و  48به ترتیب  C° 90و  C° 70انحالل پذیری پتاسیم کلرید در دماهای  13

 گرم پتاسیم کلرید رسوب می کند؟  C° 70  ،35تا دمای  C° 90کردن چند گرم از این محلول از دمای 
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)چگالی گاز گرم پتاسیم کلرات مطابق واکنش زیر چند لیتر گاز اکسیژن آزاد می شود؟  25/12از گرم کردن  14

 (K=  39و  Cl = 5/35و  g.mol 16  =O-1است( ) g.L 1/5-1اکسیژن در دمای واکنش 
                                                                               (g)2O3KCl(s) + 2           (s)   3KClO2 

 
  

 

 

 

 

 موفق باشید
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