
 باسمه تعالی 

 بارم  سئوال ردیف 

 هر یک از جمالت زیر را با انتخاب کلمه مناسب کامل کنید.  1

  آهنبیشتر( از درصد فراوانی عنصر  _الف( درصد فراوانی عنصر هیدروژن در سیاره مشتری )کمتر 

 در سیاره زمین است.  

سوم( به    –رنگ بنفش در طیف نشری خطی هیدروژن مربوط به انتقال الکترون از الیه )ششم ب( 

  الیه دوم است. 

 ( است.  2O–  2Nج( واکنش پذیرترین گاز تشکیل دهنده ی تروپوسفر )

( باشد، آن اتم، در شرایط مناسب  4 – 3برابر با ) یا د( اگر شمار الکترون های ظرفیت اتمی کمتر 

 تمایل دارد به کاتیون تبدیل شود.  

 کاهش( می یابد.   –هـ( با افزایش ارتفاع در تروپوسفر، دمای هوا )افزایش 

 ( الکترون را دارد.  10 –  14، ظرفیت پذیرش حداکثر ) l=  3 زیرالیه ای باو( 
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 یا × نشان دهید.   درستی یا نادرستی هر عبارت را با عالمت های   2

 در هوا، آب باران در حالت طبیعی، اندکی خصلت اسیدی دارد.    2OCالف( به علت وجود 

 ب( پرتو فروسرخ نسبت به نور آبی طول موج کمتری دارد. 

 برابر بیشتر از کربن مونوکسید است.   200ج( میل ترکیبی هموگلوبین خون با اکسیژن، 

 بزرگ تر، انرژی بیشتری دارد.  nبرای دو زیر الیه یکسان باشد، زیر الیه با  n + l مجموع  د( اگر

 است.  هـ( رنگ شعله مس و ترکیبات آن، زرد 

 یکسان نیست.   یک عنصرو( آرایش الکترونی ایزوتوپ های 
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 سوختن  ب(    ترکیب یونی الف(را در یک خط تعریف کنید.      مقابلهر یک از اصالحات  3

 

1 

 جدول زیر را کامل کنید.    4
 تعداد الکترون های 

 الیه سوم   
 شماره دوره

 نوع دسته

(s,p,d,f ) 
 ظرفیت تعداد الکترون های  

آرایش الکترونی 

 فشرده
 

     Cu 29 

 

 ادامه سواالت در صفحه دوم
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   سواالت امتحان درس:
 1شیمی

 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی 

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1399  دی ماه

 : آموزشگاه  نام 

 دبیرستان دخترانه امام حسین )ع(

تاریخ امتحان:   دهم پایه تحصیلی:   اول  نوبت امتحانی: 

6/10/99 

 ساعت شروع :  
12 

 مدت امتحان:     3تعدادصفحات :  ریاضی -تجربی رشته تحصیلی:  نام ونام خانوادگی :  

   13: تعداد سواالت دقیقه    100 



 را رسم کنید.  3lCNو   2Oالف( آرایش الکترون نقطه ای )ساختار لوویس( مولکول های  5

وجود   چند پیوند اشتراکیو   چند جفت الکترون ناپیوندی،  4SiBrلوویس مولکول  رب( در ساختا

 دارد؟ 
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 را در نظر بگیرید و به سواالت زیر پاسخ دهید.  AS33عنصر  6

 الف( در آرایش الکترونی این عنصر چند زیر الیه از الکترون پر شده است؟ 

 هستند؟   l = 1و   n = 4ب( چند الکترون دارای  

 ج( در آرایش الکترونی این عنصر، هجدهمین الکترون وارد کدام زیر الیه می شود؟ 

 را بنویسید.   xو هم دوره با نئون می باشد. عدد اتمی  As33هم گروه با  xد( عنصر 

1 

  :باشد 2P3Aبه صورت  Aاگر فسفید فلز  7

 مشخص کنید.  2P3Aالف( نسبت آنیون به کاتیون را در ترکیب 

 را بنویسید.  Aب( فرمول شیمیایی سولفید فلز 

 ؟   2جدول است یا  1متعلق به گروه  A عنصر ج(

1 

 برای سواالت زیر پاسخ کوتاه بنویسید.  8

 کپسول اکسیژن حمل می کنند؟ الف( چرا کوهنوردان به هنگام صعود به قله های بلند، با خود 

 ب( چرا تهیه هلیم به روش تقطیر جز به جزء هوای مایع به صرفه نیست؟ 

 ناقص از نظر نوع محصوالت چیست؟ ج( تفاوت اصلی سوختن کامل و 

 د( چرا ترکیبات یونی از نظر بار الکتریکی خنثی هستند؟ 

 آن دو را بنویسید؟ . (طیف نشری خطی هر عنصر با عناصر دیگر از دو جهت متفاوت است ه 
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 جاهای خالی را در جدول زیر پر کنید.  9

 

4O2N  3SO  2lCCa 3S2Fe  فرمول شیمیایی 

 نام ترکیب   ( اکسید Iمس )  کلرمونواکسید دی   
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 با توجه به جدول روبرو به سواالت، پاسخ دهید.  10

 

داریم. اگر آن را تقطیر   –Co200الف( نمونه ای از هوای مایع با دمای 

 کنیم، ترتیب جداسازی گازها را مشخص کنید. 

، اجزای سازنده هوای مایع به حالت مایع   -Co120ب( در دمای 

 هستند یا گاز؟ 

 ج( کدام یک از عناصر جدول در هوای مایع وجود ندارد؟ 

 دمای هوای مایع را بر حسب کلوین محاسبه نمایید. د( 

 

 (Coنقطه جوش ) گاز

2N 196- 

2O 183- 

Ar 186- 

He 269- 

5/1 

  سومادامه ی سواالت در صفحه  



 

  بارم سئوال  ردیف 

 برای هر یک از موارد زیر یک کاربرد بنویسید.  11

 آرگون  -2   نیتروژن   -1

 م  یتکنس  -4   اورانیوم  -3

 

1 

 برای رسیدن به آرایش پایدار، به چه یونی تبدیل می شود؟   K19  ،O8الف( هر یک اتم های   12

 ب( آرایش الکترونی هریون را بنویسید.  

1 

 مسائل زیر را حل کنید.  13

 الف( شکل روبرو یک نمونه از عنصر گوگرد را نشان می دهد. 

 ( جرم اتمی میانگین گوگرد را حساب کنید. 1

 تر است؟  ر ایزوتوپ گوگرد پایدا( کدام 2

     

     

     

     

 

باشد جرم مولی بور را   گرم 794/1×10-23 ( در حدودB5ب( اگر میانگین جرم هراتم بور )

 حساب کنید.

𝑨𝒍اتم آلومینیوم چند گرم جرم دارد؟ )  18/ 06×2010ج( تعداد  = 𝟐𝟕
𝒈

𝒎𝒐𝒍
  ) 

 وجود دارد؟   2SO، چند مول  2SOگرم گاز  50د( در  

                                         (𝑺 = 𝟑𝟐
𝒈

𝒎𝒐𝒍
 , 𝑶 = 𝟏𝟔

𝒈

𝒎𝒐𝒍
 ) 

 

 را حساب کنید.   xباشد، عدد اتمی  5برابر  X55هـ( اگر اختالف تعداد پروتون و نوترون 

 

. 
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                                                                                                                                      موفق باشید 

 20 جمع بارم 
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