
  باسمه تعالی

  بارم   سئوال                                                                                                  ردیف 
  .ي مناسب کامل کنید ) ها(جمله هاي زیر را با ا نتخاب واژه هریک از   1

  .دارند) یکسان ، متفاوت .........( و عدد اتمی ) یکسان   ،متفاوت ........ ( ایزوتوپهاي یک عنصر عدد جرمی–آ 
  .  استفاده می شود)  99تکنسیم  ،گلوکز نشان دار ........( براي تصویر برداري غده تیرویید از . –ب 
  .دارد  4sاز سطح انرژي بیشتري )   3s  ، 3d......( زیر الیه –پ 
  . است ) کم محلول  ،نامحلول ......( گرم  باشد ، ماده  01/0ماده اي که انحالل پذیري آن در آب کمتر از –ت
  . در هواکره را میتوان دلیلی بر الیه اي بودن آن دانست ) دما  ،فشار ......(  روند تغییر –ث 
  . است )  آبی ، قرمز ..... (  n=2به  n=3در طیف نشري خطی اتم هیدروژن رنگ تابش انتقال الکترون از –ج 
  .می شود )    -S2-  ،  S......  ( در شرایط مناسب تبدیل به یون)  S16( اتم گوگرد  –چ 
NH4......( - ح 

+   ، Na+   ( ند اتمی محسوب می شودچیک کاتیون .  
  .می توان گاز اکسیژن بیشتري در آب حل کرد )  فشار پایین  ،فشار باال  ....... ( در شرایط  –خ 
  

5/2  

  .یکی از موارد داخل پرانتز را انتخاب کنید  بیان علتدر هر مورد با   2
  ) واندروالس  –هیدروژنی ( نوع نیروي جاذبه بین  مولکول هاي آب کدام است ؟ –آ 

  ) C2H5OH      ،NaCl( در آب انحالل مولکولی دارد ؟  –ب 
  )      استون   ،  آب  ،   ید ( در هگزان حل می شود ؟ –پ 

  
  

  )استراتوسفر  –تروپوسفر (  اصطالح الیه اوزون به کدام منطقه در هواکره گفته می شود ؟ –ت 
  ) Ge32   ،21 Sc(   است ؟  pجزء عناصر دسته  –ث 
  )   HF        ،HCl(   نقطه جوش باالتري دارد ؟ –ج 
  

  ماده   آب  استون  هگزان   ید 
0= µ  0= µ  0> µ   0> µ    گشتاور دوقطبی  

3  

 .جدول زیر را کامل کنید  3
  

تعداد   عدد جرمی 
  نوترون 

آرایش الیه   دوره   گروه  آرایش الکترونی فشرده 
  ظرفیت

  اتم 

  30          Mn25
  

            Si28
14  

  
  

5/1  

  C6     ،S16    ،O8       ،H1به سؤاالت زیر پاسخ دهید      و را رسم کنید  CS2و     CH2Oساختار لوویس      4
  .را بنویسید   CS2نام ترکیب  –آ 

  وجود دارد ؟پیوندي ناچند جفت الکترون   CH2Oدر ترکیب  –ب 

75/1  

 :سواالت امتحان درس 
  1شیمی 

  مشهد مقدس6اداره آموزش و پرورش ناحیه 
موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم                                           

  1400خرداد 

  )ع(دبیرستان دخترانه امام حسین  :آموزشگاهنام 

  11: ساعت شروع   8/3/1400: تاریخ امتحان   تجربی و ریاضی: رشته تحصیلی  دهم: تحصیلی پایه  نوبت دومامتحان 
   دقیقه90:مدت امتحان  3: تعدادصفحات   13:تعداد سواالت  : شماره صندلی   : نام ونام خانوادگی 



 



 با توجه به جدول زیر   9
دما بنویسید  ابرحسبر) NaNO3(  معادله انحالل پذیري سدیم نیترات   -آ
 .  

  درجه انحالل پذیري آن چند گرم است ؟ 20در دماي -ب
  گرم محلول سیر شده آن چند گرم  300درجه در  10در دماي -پ

  سدیم نیترات حل شده است ؟
  
  
  

  )  훉،   ℃( دما   0  10
80  72  S (     품 푵풂푵푶ퟑ

ퟏퟎퟎ품 푯ퟐ푶
     )  
      

1  

풎풐풍با موالریته )   Na2SO4( محلول سدیم سولفاتمیلی لیتر 100در   10
푳

چند گرم از این ماده حل شده است  ؟                                                                                 2/0  
Na2SO4=142g.mol-1    

  
  

1  

شود مصرف می   STPدر شرایط)  KClO3( مطابق واکنش زیر چند گرم پتاسیم کلرات   O2لیتر گاز  6/33براي تهیه    11
  KClO3=122/5 g.mol-1        2KClO3→  2KCl +3O2؟ 
  
  
  

1  

تولید          )  Na( چند گرم فلز سدیم . ،جریان برق عبوردهیم)  NaCl( مول سدیم کلرید مذاب  02/0درصورتی که از   12
              2NaCl  →  2Na + Cl2       Na=23 g.mol-1  ,  NaCl=58/5  g. mol-1می شود ؟            

  
  

75/0  

 کنید ؟جدول را کامل   13
  
  
 
 
 
 
  

  نماد آنیون  نماد کاتیون  فرمول شیمیایی ترکیب  نام ترکیب
  K2SO4     

    Al3+ PO4
3- 

75/0  

  

نهایی پس ازرسیدگی به نمره   نام و نام خانوادگی دبیر  تصحیح و نمره گذاري
  اعتراضات

  دبیر/نام و نام خانوادگی مصحح

    با حروف  با عدد    با حروف  با عدد
  : امضاء     

  
  : امضاء     


