
 سمه تعالياب
 

 20/02/69:تاریخ آزمون نام و نام خانوادگی:

 پایه دهم 0شیمی نام درس: نام مدرسه:
 

 

 استفاده از ماشین حساب ساده شخصی، مجاز است –پاسخ دهید. )پاسخ های خارج از کادر تصحیح نخواهد شد( توجه! لطفا سواالت را در کادر مشخص شده

 نمره( 5.3)                                                                                                                                                 0سوال 

 در هر عبارت، برای جای خالی، کلمه مناسب را انتخاب کنید.

گروه( جدول تناوبی جای دارند یکسان است.-)دورهشیمیایی( عناصری که در یک  -خواص )فیزیکی -الف

 کربن( است. - آهن( و در سیاره زمین )آهن - فراوان ترین عنصر در سیاره مشتری )هیدروژن -ب

 کمتر( است. -های آن )بیشتر کمتر( است و انرژی فوتون -نور قرمز نسبت به نور آبی دارای طول موج )بیشتر -ج

 آبی( است. -سولفات )سبز IIو رنگ شعله مسزرد(  - سرخرنگ شعله لیتیم نیترات ) -د

 کم( می باشد.  –کمتر( است و قابلیت انتشار آن در محیط )زیاد  –چگالی کربن مونو اکسید از هوا )بیشتر  -ه

 نامنظم( تغییر می کند. –افزایش( می یابد و میزان دما به صورت )خطی  -با افزایش فاصله از زمین، میزان فشار هوا )کاهش -و

 است. (S - aq)است و نماد مواد محلول در آب  (M - L)، نماد مورد استفاده در واکنش ها برای مواد مایع -ز

 

  نمره( 0.3)                                                                                                                                                 0سوال 
 مفاهیم  زیر را تعریف کنید.

  (Isotopic Enrichment)غنی سازی ایزوتوپی -الف

 

 (Big Bang)مهبانگ  -ب

 

 (Aufbau principle)قاعده آفبا  -ج

 

 (Mass Conservation Law)قانون پایستگی جرم  -د

 

 (Atomic Mass Unit)یکای جرم اتمی  -ه

 


  نمره( 0.3)                                                                                                                                                 5سوال 
𝐶𝑙2در هر بخش از بین عناصر روبرو عنصر مناسب را بنویسید.  − 𝑈 − 𝐹𝑒 − 𝑁𝑒 −  𝑇𝑐 − 𝐻𝑒 − 𝐴𝑟 − 𝑁234

99
22
99

92
249 

 به عنوان محیط بی اثر در جوشکاری استفاده می شود. -الف

 نخستین عنصر که در واکنشگاه )راکتور( هسته ای ساخته شد. -ب

 های تصویربرداری استفاده می شود. برای خنک کردن قطعات الکترونیکی در دستگاه -ج

 در تصویربرداری از دستگاه گردش خون استفاده می شود.-د

 تایر خودروها استفاده می شود. پرکردندر بسته بندی برخی مواد خوراکی و نیز  -ه

 خاصیت رنگ بری و گندزدایی دارد. -و

 

 نمره( 0)                                                                                                                                                  4سوال 
 

 هستتند. L=1و چند الکترون آن دارای  n=4را بنویسید و مشخص کنید چند الکترون آن دارای  𝐹𝑒22آرایش الکترونی 

 

 

 

 



 سمه تعالياب
 

 20/02/69:تاریخ آزمون نام و نام خانوادگی:

 پایه دهم 0شیمی نام درس: نام مدرسه:
 

 

  نمره( 0.3)                                                                                                                                                3سوال 
های زیر را رسم کنید. نقطه ای )ساختار لوئیس( مولکول -آرایش الکترون  

 

 2COCl -ب                                                                                    3NH -الف

 

  نمره( 0.3)                                                                                                                                                 9سوال 
 نام شیمیایی و یا فرمول شیمیایی ترکیبات زیر را بنویسید.

   نیتریدکلسیم  -ج                                   2BaCl-ب                                    MgO -الف

 

  نمره( 0)                                                                                                                                                 7سوال 
 درجه سانتی گراد و ترتیب عناصر اصلی که جدا می شوند شرح دهید. 222−در مورد تقطیر جزء به جزء هوای مایع دمای 

 

 
 

 

 

 نمره( 0.3)                                                                                                                                                    8سوال

𝑋22هفتاد درصد عنصری به صورت ایزوتوپ 
𝑋22و ده درصد آن به صورت ایزوتوپ  92

𝑋22و مابقی به صورت  99
 است. 92

 کدام ایزوتوپ آن پایدارتر از بقیه است؟ چرا؟ -الف

 جرم اتمی میانگین آن را به دست آورید. -ب

+𝑋2تعداد الکترونها و پروتون ها و نوترونهای یون -ج
22
 را به دست آورید. 99

 

 

 نمره( 0.3)                                                                                                                                                  6 سوال

 گرم از آن به انرژی تبدیل می شود. 20229تبدیل می شود  243به توریم  242اورانیوم هنگامی که 

 ن تبدیل هسته ای چند کیلو ژول انرژی آزاد می شود؟در ای -الف

 

 

 ؟ژول گرما نیاز باشد، انرژی آزاد شده از واکنش فوق چند گرم یخ را ذوب می کند 449اگر برای ذوب یک گرم یخ به  -ب

 

 

 

 

 

 

 



 سمه تعالياب
 

 20/02/69:تاریخ آزمون نام و نام خانوادگی:

 پایه دهم 0شیمی نام درس: نام مدرسه:
 

 

 نمره( 0.3)                                                                                                                                              02سوال 

 چند مول است و چند عدد یون برم دارد؟ )2CaBr(گرم کلسیم برمید  0.0.

 

 

زگر آهن به دست می آورند. معادله نمادی و در حضور کاتالیدرجه و  .00در صنعت، گاز آمونیاک را از واکنش گازهای هیدروژن و نیتروژن در دمای  -الف

 موازنه شده این واکنش را به طور کامل بنویسید.

 

𝐶3H9SNرا با روش وارسی، موازنه کنید. روبروواکنش سوختن  -ب +  O2 →   CO2 +  H2O +   SO2 +   N2 

 

 از دو پرسش زیر، پاسخ دهید. فقط به یکی

 دانشمندان چگونه به این نتیجه رسیده اند که از دویست میلیون سال پیش تا کنون نسبت گازهای هوا کره تقریبا ثابت مانده است؟ -الف

 آنها بنویسید. اکسید شدن آهن و آلمینیوم و تفاوت نحوه درباره اکسید شدن -ب

 

 

 

 نمره( 0.3)                                                                                                                                              00سوال

 نمره( 0.3)                                                                                                                                              00سوال

 

 



 سمه تعالياب
 

 20/02/69:تاریخ آزمون نام و نام خانوادگی:

 پایه دهم 0شیمی نام درس: نام مدرسه:
 

 

 استفاده از ماشین حساب ساده شخصی، مجاز است –پاسخ دهید. )پاسخ های خارج از کادر تصحیح نخواهد شد( توجه! لطفا سواالت را در کادر مشخص شده

 نمره( 5.3)                                                                                                                                                 0سوال 

 نمره 52/0هر جای خالی  در هر عبارت، برای جای خالی، کلمه مناسب را انتخاب کنید.

( جدول تناوبی جای دارند یکسان است.گروه-( عناصری که در یک )دورهشیمیایی -خواص )فیزیکی -الف

 کربن( است. - آهنآهن( و در سیاره زمین ) - هیدروژنفراوان ترین عنصر در سیاره مشتری ) -ب

 ( است.کمتر -های آن )بیشتر کمتر( است و انرژی فوتون -بیشترنور قرمز نسبت به نور آبی دارای طول موج ) -ج

 آبی( است. -سبزسولفات ) IIو رنگ شعله مسزرد(  - سرخرنگ شعله لیتیم نیترات ) -د

 کم( می باشد.  – زیاد( است و قابلیت انتشار آن در محیط )کمتر –چگالی کربن مونو اکسید از هوا )بیشتر  -ه

 ( تغییر می کند.نامنظم –صورت )خطی  افزایش( می یابد و میزان دما به -کاهشبا افزایش فاصله از زمین، میزان فشار هوا ) -و

 است. aq - (S(است و نماد مواد محلول در آب  M) - L(، نماد مورد استفاده در واکنش ها برای مواد مایع -ز

 

  نمره( 0.3)                                                                                                                                                 0سوال 
 نمره 2/0هر بخش  مفاهیم  زیر را تعریف کنید.

  (Isotopic Enrichment)غنی سازی ایزوتوپی -الف

 .افزایش دهیم ییکی از ایزوتوپ ها را در مخلوط ایزوتوپ های عنصریا درصد مقدار  ،که طی آنفرآیندی 

 (Big Bang)مهبانگ  -ب

 انفجار مهیب و بزرگی بود که سر آغاز کیهان با آن همراه بود و طی آن انرژی عظیمی آزاد شد

 (Aufbau principle)قاعده آفبا  -ج

زیر الیه های نزدیک تر به  ،اتم های گوناگون نشان می دهد. مطابق این قاعده، هنگام افزودن الکترون به زیر الیه ها، نخستترتیب پر شدن زیر الیه ها را در 

 هسته پر می شود که دارای انرژی کمتری است و سپس زیر الیه های باالتر پر خواهد شد.

 (Mass Conservation Law)قانون پایستگی جرم  -د

 است. (فرآورده ها) پس جرم مواد پیش از واکنش برابر جرم مواد پس از واکنش صر در یک واکنش شیمیایی ثابت استشمار اتم های هر یک از عنامطابق این قانون، 

 (Atomic Mass Unit)یکای جرم اتمی  -ه

می سنجند که جرم آن  ای مطابق این مقیاس، جرم اتم ها را با وزنهمقیاسی نسبی برای تعیین جرم اتم هاست. 
1

15
 است. 15-جرم ایزوتوپ کربن    



  نمره( 0.3)                                                                                                                                                 5سوال 
𝐶𝑙5در هر بخش از بین عناصر روبرو عنصر مناسب را بنویسید.  − 𝑈 − 𝐹𝑒 − 𝑁𝑒 − 𝑇𝑐 − 𝐻𝑒 − 𝐴𝑟 − 𝑁534

99
52
29

95
 نمره 52/0 صحیح هر پاسخ 542

 Ar به عنوان محیط بی اثر در جوشکاری استفاده می شود. -الف

𝑇𝑐34  نخستین عنصر که در واکنشگاه )راکتور( هسته ای ساخته شد. -ب
99

  

 He های تصویربرداری استفاده می شود. برای خنک کردن قطعات الکترونیکی در دستگاه -ج

𝐹𝑒52 در تصویربرداری از دستگاه گردش خون استفاده می شود.-د
29



 2N تایر خودروها استفاده می شود. پرکردندر بسته بندی برخی مواد خوراکی و نیز  -ه

 2Cl خاصیت رنگ بری و گندزدایی دارد. -و

 نمره( 0)                                                                                                                                                  4سوال 
 

 تند.هس L=1و چند الکترون آن دارای  n=3را بنویسید و مشخص کنید چند الکترون آن دارای  𝐹𝑒52آرایش الکترونی 

22Fe: 1s5 5s5 5p6 4s5 4p6 4d6 3s5 یا [11Ar] 3s54d6 )0/2 نمره( 

e
𝑛=4
→  2           e 

𝐿=1
→  12  

 نمره( 52/0)هستند.  =1Lالکترون دارای  15  -     نمره( 52/0)هستند   = 4nالکترون دارای  5



 سمه تعالياب
 

 20/02/69:تاریخ آزمون نام و نام خانوادگی:

 پایه دهم 0شیمی نام درس: نام مدرسه:
 

 

  نمره( 0.3)                                                                                                                                                3سوال 
 آرایش الکترون- نقطه ای )ساختار لوئیس( مولکول های زیر را رسم کنید. هر بخش 0/52 نمره

 

 2COCl -ب                                                                                3NH -الف

 

 

  نمره( 0.3)                                                                                                                                                 9سوال 
 نام شیمیایی و یا فرمول شیمیایی ترکیبات زیر را بنویسید. هر بخش 0/2 نمره

 2N3Ca  نیتریدکلسیم  -ج                              کلرید باریم     5BaCl-ب                                اکسید منیزیم    MgO -الف

 

  نمره( 0)                                                                                                                                                 7سوال 
 درجه سانتی گراد و ترتیب عناصر اصلی که جدا می شوند شرح دهید. 500−در مورد تقطیر جزء به جزء هوای مایع دمای 

کربن دی  ℃ 57-هوا را تا صفر درجه سانتی گراد به وسیله افزایش فشار سرد می کنیم تا بخار آب موجود در آن به صورت جامد جدا شود. سپس در دمای 

سرد می کنیم و مایع به دست آمده را وارد برج تقطیر کرده و اجزا را بر  -500℃مخلوط باقی مانده را تا  نمره( 52/0).اکسید به صورت جامد جدا می شود

 نمره(52/0)سپس آرگون و در انتها اکسیژن جدا می شود. نمره(52/0)جدا شده، -193 ℃اساس اختالف نقطه جوش جدا می کنیم. ابتدا نیتروژن در دمای 

 نمره(52/0)با تقطیر جز به جز هوای مایع جدا نمی شود.دارد  -500 ℃هلیم نیز به دلیل اینکه نقطه جوش پایین تر از 

 نمره( 0.3)                                                                                                                                                    8سوال

𝑋52هفتاد درصد عنصری به صورت ایزوتوپ 
𝑋52و ده درصد آن به صورت ایزوتوپ  22

𝑋52و مابقی به صورت  22
  است. 25

𝑋52   کدام ایزوتوپ آن پایدارتر از بقیه است؟ چرا؟ -الف
𝑋52مربوط به ایزوتوپ   Xزیرا در طبیعت بیشترین فرآوانی عنصر  – 22

 (52/0). است 22

�̅�          جرم اتمی میانگین آن را به دست آورید. -ب =
𝑚1𝑎1+𝑚5𝑎5+𝑚4𝑎4

𝑎1+𝑎5+𝑎4
⟶ �̅� =

22×50+22×10+25×50

50+10+50
=

4950+220+1030

100
= 22/1 (2/0) 

+𝑋5تعداد الکترونها و پروتون ها و نوترونهای یون -ج
52
 را به دست آورید. 22

𝑋5+
52
22 ⟶ {

𝑃 = 52                                           
𝑛 = 22− 52 = 59                       

𝑒 = 𝑝 − (بار) = 52 − (5) = 53
   

 نمره( 0.3)                                                                                                                                                  6 سوال

      گرم از آن به انرژی تبدیل می شود. 00002تبدیل می شود  543به توریم  547اورانیوم هنگامی که 

 در این تبدیل هسته ای چند کیلو ژول انرژی آزاد می شود؟ -الف

m =0/002g = 2 ×10-2kg      (0/52)   

 E = mc2   (0/52) = 2 ×10-6 × 9 × 1016 = 32 × 1010j = 3/2 × 101kj  (0/2) 

  ؟ژول گرما نیاز باشد، انرژی آزاد شده از واکنش فوق چند گرم یخ را ذوب می کند 442اگر برای ذوب یک گرم یخ به  -ب

32 × 10 10j × 
1𝑔𝐻5𝑂

442𝑗
= 1/45 × 109 g H5O  (0/52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(52/0)  
(52/0)  

(52/0)  

(0/52) 



 سمه تعالياب
 

 20/02/69:تاریخ آزمون نام و نام خانوادگی:

 پایه دهم 0شیمی نام درس: نام مدرسه:
 

 

 نمره( 0.3)                                                                                                                                              02سوال 

  = 5CaBr ⟶ 70Br =    30Ca  =30  +120  =500 )0/2(        چند مول است و چند عدد یون برم دارد؟ )5CaBr(گرم کلسیم برمید  0002

0/02g CaBr5 × 
1𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐵𝑟5
500𝑔 𝐶𝑎𝐵𝑟5

   (0/52) = 0/00052 mol CaBr5   (0/52) 

0/00052 mol CaBr5 × 
5×𝑁𝐴 یون برم

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐵𝑟5
= 0/0002 mol (Br - یون) = 1054 × 6/05 × 0/0002 (Br- یون) ≃ (0/2) ذره یون برم 1050 × 4 

کاتالیزگر آهن به دست می آورند. معادله نمادی و در حضور درجه و  320در صنعت، گاز آمونیاک را از واکنش گازهای هیدروژن و نیتروژن در دمای  -الف

    3NH2 (g) (52/0دما یا کاتالیزگر )  (52/0حالت گازی )  (52/0ضرایب درست ) موازنه شده این واکنش را به طور کامل بنویسید.
320℃
𝐹𝑒

    (g)2+ N (g)2H3 
 

𝐶3H9SN                                                 را با روش وارسی، موازنه کنید. روبروواکنش سوختن  -ب +  O5 →   CO5 +  H5O +   SO5 +  N5 
(3𝐶3H9SN +   59O5 →   12 CO5 +  17 H5O + 3  SO5 +  5 N5)  

 از دو پرسش زیر، پاسخ دهید. فقط به یکی

 دانشمندان چگونه به این نتیجه رسیده اند که از دویست میلیون سال پیش تا کنون نسبت گازهای هوا کره تقریبا ثابت مانده است؟ -الف

 آلمینیوم و تفاوت نحوه اکسید شدن آنها بنویسید.درباره اکسید شدن آهن و  -ب

میلیون  500نشان می دهد که از  سنگ های آتشفشانیو نیز  یخچال های قطبیدر بلورهای یخ در  هوای به دام افتادهبررسی های دانشمندان در مورد الف( 

 نمره( 2/0مورد ) هر  گازهای سازنده هوا کره تقریبا ثابت مانده است. نسبتسال پیش تا کنون 

است و سبب می شود تا بخار آب و  (52/0) متخلخلآهن با اکسیژن در هوای مرطوب واکنش داده و زنگ آهن قهوه ای رنگ تشکیل می دهد. این زنگاره ب( 

ساختار متراکم و . در صورتی که آلومینیوم با اکسیژن هوا واکنش داده و جامدی با (52/0) نفوذ کند و مابقی آهن نیز اکسید شوداکسیژن به الیه های زیرین 

 (2/0).مقاوم می کندآلومینیوم را در برابر خوردگی ایجاد می کند و مابقی  (52/0) پایدار

 

 نمره( 0.3)                                                                                                                                              00سوال

 نمره( 0.3)                                                                                                                                              00سوال

 

 

(0/52) (0/52) (0/52) 


