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 صبح  44:01  ساعت شروع تجربی دهم:پایه و رشته : :نام پدر
 دقیقه 81: گویی پاسخ مدت هدایت محمدزاده: نام دبیر :ی کالس شعبه

ــرح ســــــش ردیف  بارم ؤالــــ

 .کامل کنیدداخل پرانتزدرهرموردجمله داده شده راباعبارت مناسب   1
نقطه -نقطه جوش...............)زیرا.است(سخت-آسان............)مایعتهیه اکسیژن خالص درفرایند تقطیرهوای -الف

 .اجزای هوای مایع بسیاربه هم نزدیک است( ذوب

 است واین روندتغییردمارامی توان دلیلی(نامنظم-منظم..)..........روندتغییرات دمادرهواکره-ب

 .بودن هواکره دانست(الیه ای-یکنواخت...)..............بر 
مناسب ترین شیوه برای ازدست دادن انرژی (ازدست دادن گرما-نشرنور...........)جاکه برای الکترونازآن-پ

 .نشرمی کند(معین-کوتاه.................)نوری باطول موج الکترون دراتم برانگیخته هنگام بازگشت به حالت پایه.است

 .است 3dو4Sشامل زیرالیه های  ازدوره چهارم الیه ظرفیت( S-d............) درعنصرهای دسته-ت

 .دواتمی تشکیل شده است(مولکول های-یون های............)گازکلرکه خاصیت رنگ بری وگندزدایی دارداز-ث

2 

 .در هر مورد گزینه صحیح را انتخاب کنید  2

 .درهوای مایع کدام یک ازاجزای زیروجودندارد-الف

   آرگون مایع(4     کربن دی اکسیدمایع         ( 3                 مایعاکسیژن (2                   نیتروژن مایع(1
 .ازکدام مایع برای خنک کردن قطعات الکترونیکی استفاده می شودMRIدر دستگاه (ب

 آرگون مایع(4     آب         ( 3                 مایع هلیم(2                   نیتروژن مایع(1

 آنیون چقدراست؟ تعداد نیوم سولفیدنسبت تعدادکاتیون بهدرترکیب یونی آلوم-پ

1)    
3

2
                2 )  

1

2
                 3) 2                4)   

2

3
 

 .باشد Mکدام یک ازعناصرزیرنمی تواندعنصر.است MCl2به صورت  Mکلریدفلزفرمول -ت

1)Ca                    2)Ba                   3 )Na                  4)Mg 
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 .هریک ازمواردزیرراتعریف کنید  3

 :یون تک اتمی-الف
 :رادیوایزوتوپ-ب

 

1 

 .بنویسید را نادرست مورد هر دلیل. کنید مشخص را زیر عبارت هر نادرستی یا درستی  4

 . براساس مدل کوانتومی برای اتم الکترون هادرهرالیه آرایش وانرژی معینی دارند-الف

 .واکنش شیمیای هرماده بااکسیژن یک واکنش سوختن است-ب

 .است3d پایین تراز   4p سطح انرژی زیرالی -پ

 .خط بنفش درطیف نشری هیدروژن ناشی ازبازگشت الکترون برانگیخته ازالیه سوم به دوم است-ت
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 .درهرموردنام یانماد گونه مورد نظررابنویسید  5
 .رنگ شعله آن زرداست-الف
 .گازنجیبی است که الیه ظرفیت آن بادو الکترون پرشده است-ب
 .گازی است که دربسته بندی موادخوراکی ازآن استفاده می شود-پ
 .وسوختن چربی هابه دلیل وجوداین گازاست, پوسیدن چوب, بخش قابل توجهی ازواکنش های شیمیایی مانندفسادموادغذایی-ت

1 

 .پاسخ دهیدبه هر یک از سؤاالت زیر به صورت کوتاه   6
 .دودلیل بنویسید.چراطیف نشری خطی و باهم متفاوت است-الف

 

 .هوای مایع ابتداگاز نیتروژن جدامی شودء به جز ءچرادرتقطیرجز-ب

 
 اهمیت آرایش الکترونی فشرده چیست؟-پ

 

 خطرناک است؟چراروشن نگه داشتن اتومبیل درفضای بسته مانندپارکینگ -ت
 

75/1 

33    عنصر گسترده و فشرده آرایش الکترونی  7
 .نوشته و به سؤاالت زیر پاسخ دهید ار  08

 
  

  وجود دارد؟  1  چند الکترون در این عنصر با ( الف
 ؟چندزیرالیه ازالکترون اشغال شده استدر این عنصر ( ب

  ؟دارداین عنصر در کدام گروه از جدول دوره ای قرار ( پ
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 الکترونعددجرمی وتعداد-است عدداتمی 111وکل ذرات سازنده اتم برابر44مجموع ذرات بارداربرابر Mدرعنصر  8
2+

Mراپیداکنید. 
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 .پاسخ دهید ی مطرح شدهاتوجه به جدول زیربه پرسش هانئون دارای سه ایزوتوپ است ب  9
 

     18
22 

 

    18
21 

 
   18

28 

 
 ایزوتوپ

 درصدفراوانی 18/3 3/. 1/2

 ؟پایداری بیش تری دارد چراکدام ایزوتوپ -الف
  .رابدست آورید Neجرم اتمی میانگین  -ب
 

                         

25/1 



 

 

 .جدول زیرراکامل کنید  11

 نمادکاتیون نماد آنیون فرمول ترکیب نام ترکیب
 Zn +2   روی کلرید

 AlN N 3-  
 

1 

 .به سواالت پاسخ دهید( لوویس)ون نقطهرالکتدرموردآرایش   11
 .وساختاردرست رارسم کنید کرده اشکال وجودداردآن رامشخصیک درساختارلوویس روبه رو –الف 

 
 .جدول زیرراکامل کنید-ب

 ساختارلوویس تعدادپیوند مجموع الکترون های ظرفیت اتم ها اتم مرکزی فرمول شیمیایی

SO3     

 
 

75/1 

12اگرجرم یک اتم -الف  12
Cدو برابرجرم یک اتم لیتیم باشدجرم یک اتم لیتیم چندamu است؟ 

 

 است؟ گرم کلسیم 42چندبرابرتعداداتم های موجودر گرم کربن42رتعداداتم های موجود د-ب

(1mol C=12gr     1mol Ca=48gr) 

 
 

 گرم باشد جرم مولی آب چقدراست؟ 42مولکول آب برابر  6242 × 60821جرماگر-پ
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 .باتوجه به معادله های واکنش های زیربه سواالت داده شده پاسخ دهید  13

 (1اکسیژن+پروپان→آب +کربن دی اکسید+کربن مونوکسید                                                    

4kNO3 (S)   
388 
    2k2o(s) +N2(g) +3O2(g)                                                                                                  (2 

2H2O2(aq)  
  
   2H2O(l) + O2(g)                                                                                                                            (3 

 نوشتاری است؟ کدام معادله-الف
 واکنش دوم دردمای چنددرجه کلوین انجام می شود؟-ب

نماد-پ
   
 درواکنش سوم به چه معناست؟   

 درواکنش سوم چیست؟ H2O2 حالت فیزیکی-ت
 واکنش اول سوختن ناقص است یاکامل؟چرا؟-ث
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 موفق و سربلند باشید


