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 سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گرامی بادبفرمايش امام خامنه ای  ی اولصفحه تهرانشهرمديريت آموزش و پرورش 
 

 نمره ـــؤاالت chem10951130*1* ص شیمی دهم  ســـــ رديف

0 

 كنيد. جاهای خالي را با كلمات مناسب پر

 .فاصله گرفتن از سطح زمين .............................. مي يابدفشار در هواكره با آ( 

 زغال سنگ در حضور اكسيژن مي سوزد و افزون بر آزاد كردن انرژی باعث توليد گازهای .................. ، ................ب( 

 .و بخار آب مي شود 

...................... آب مي شود كه اين امر زندگي آبزيان حل شدن كربن دی اكسيد در درياها به افزايش خاصيت .....پ( 

 با پاشيدن گرد .................... مي توان اثر آن را خنثي نمود. .را به خطر مي اندازد

 .اصطالح اليه اوزون به منطقه مشخصي از هواكره به نام .......................... گفته مي شودت( 
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2 

 تي هر يک از عبارات زير را مشخص كرده و سپس علت يا شکل درست عباراتِ نادرست را بنويسيد.درستي يا نادرس

 

 .در باتری های قابل شارژ واكنش های شيميايي برگشت پذير رخ مي دهدآ( 

 .( ارائه دادندSTPشيميدان ها دمای صفر كلوين و فشار يک اتمسفر را به عنوان شرايط استاندارد)ب( 

 .ديل كنندبلکترومغناطيسي در اليه های بااليي هواكره مي توانند اتم ها و مولکول ها را به يون ها تپرتوهای اپ( 

 .گازهای نيتروژن، اكسيژن و آرگون را در صنعت از طريق تقطير جزء به جزء هوای مايع تهيه مي كنندت( 

 .دگرشکل به شکل های گوناگون يک تركيب گفته مي شود( ث

ي كه به ارتباط كيفي ميان مواد شركت كننده در يک واكنش مي پردازد، استوكيومتری واكنش به بخشي از شيمج( 

 .مي گويند
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باشد. آن ها را با يک خط به  ويژگي های نام برده شده در ستون )ب( متعلق به گازهای موجود در ستون )الف( مي

 يکديگر متصل كنيد:

 

 

 ستون )ب(

 رنگ،بي بو و غيرسمي است و مقدار اندكي در هواكره وجود دارد. گازی بيآ(

 اين گاز به رنگ قهوه ای است و درون موتور خودرو در دمای باال به وجود مي آيد.ب(

 ی بي رنگ، بي بو و سمي است.گازپ(

از اين گاز برای پركردن تايرخودرو و در صنعت سرماسازی برای انجماد مواد ت(

 غذايي استفاده مي شود.

 ستون )الف(

 نيتروژن-0

 آرگون-2

 كربن مونواكسيد-3

 نيتروژن دی اكسيد-4

0 

 5/0 آ( خوردگي فلز                     ب( سوختن                                           كنيد. هر يک از اصطالحات زير را تعريف 4

5 

 

 

             به چه دليلي از آرگون برای ساختن پنجره های چندجداره و المپ های رشته ای استفاده مي شود؟
0 

 

 25/1 *پشت همين صفحهی سؤاالت در * ادامه جمع
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  ـــؤاالت chem109511302 *2* ص  شیمی دهم  ســـــ

4 

 

 تقطير جزء به جزء هوای مايع را با ذكر دليل بيان كنيد. دبا توجه به جدول روبه رو ترتيب جدا شدن گاز ها در فراين
 

 (C˚نقطه جوش) گاز

 -014 نيتروژن

 -084 آرگون

 -083 اكسيژن

5/0 

 

 5/0 بسيار سمي و كشنده است؟ COه دليلي گاز به چ 1

8 

 با توجه به واكنش نمادی زير به سوال ها پاسخ دهيد:

2(g)+ O 2(g)+ N (g)O2+ H 2(g)CO →(l)   3)3(NO5H3C 

 را بنويسيد. 2Nبه  2COآ( پس از موازنه ی واكنش نسبت ضريب مولي 

 همراه است؟ چند مول گازبا توليد ]NO5H3C)3(3[ب( تجزيه ی هر مول نيتروگليسرين
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1 
 واكنش زير را نوشته و مشخص كنيد كه اين واكنش در حضور چه كاتاليزگری انجام مي شود. معادله نمادی 

 + هيدروژن   اكسيژن   →  آب
0 

 15/1 چرا در برخي از كشورها روكش كابل های برق از جنس آلومينيم است؟ 01

00 

 ويسيد.نام يا فرمول تركيب های شيميايي زير را بن

               4SiBrت(                             3O2Nپ(                                4O2Nب(                                3NFآ( 

                            ( اكسيد                    ح(  پتاسيم سولفيدI( فلوئوريد        ج( دی نيتروژن پنتا اكسيد        چ( مس)IIث( مس)

2 

02 
چند جفت الکترون ساختار لوويس هر يک از تركيب های زير را رسم كنيد. هر كدام از اين تركيب ها دارای 

 (S16O , 8C , 6)عددهای اتمي الزم :                             COب(                         3SOآ(  مي باشند؟ ناپیوندی
2 

03 
با نوشتن واکنش های ن چگونه از رسيدن پرتوهای فرابنفش به سطح زمين جلوگيری مي كند؟ اليه ی اوزو

 مربوطه، توضیح دهید.
2 

 5/1 دو مورد از مصارف دارويي آسپرين را بنويسيد.  04

05 

 ( پاسخ دهید:8با توجه به واکنش سوال)

 حاصل می شود؟ 2COمول از نیتروگلیسرین چند مول گاز  5/1آ( با تجزیه 

 می باشد؟ STPب( این مقدار گاز کربن دی اکسید معادل چند لیتر در شرایط 

 (g.mol C=12 , O=16-1()ولید می گردد؟نیز ت چند گرم گاز اکسیژن تولید 2COتولید این مقدار گاز هنگامپ( 

 حاصل می شود؟ STPدر شرایط چند لیتر گاز NO5H3C)3(3ت( با تجزیه هر مول از 
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 امام خمینی)ره(:حضرت معمار كبير انقالب اسالمي ايران ؛ سفارش 

 نباشم نگذاريد اين انقالب به دست نااهالن و نامحرمان بيفتد.من در ميان شما باشم يا 
 

 

س!!
تر
ن ن

فت
ه ر

ست
آه
از 

 

 21 تهران( 01)دبير شيمي دبيرستان عالمه طباطبايي)ره( منطقه موفق باشيد ـ رنجبرسالمت و هميشه  جمع كل
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