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 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: و امضاء: نام دبیر:                                    تاریخ

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید. 1

 ....................................... است. 11................................. و  7ای شامل الف( جدول دوره

 کند.های آن، رفتار شیمیایی اتم را تعیین میای است که الکترون....................................... یک اتم الیهب( 

 ی .................................... شد.دادن دو گاز نیتروژن و هیدروژن در شرایط بهینه موفق به تهیهپ( هابر با واکنش

 .................... شود،گرم حالل در دمای معین حل می 111شونده که در مقدار از یک حل ها به بیشتریندانت( شیمی

 گویند. می

.......................... لول رقیق به غلیظ ....های بسیار ریز، از محهای آب توسط روزنهخودی مولکولث( به نفوذ خودبه

 گویند.می
 

5/1 

 زیر را مشخص کنید و عبارات نادرست را تصحیح کنید.های درستی یا نادرستی عبارت 2

 است. l=1و  n=2دارای اعداد کوانتومی  p2ی الف( زیرالیه

 کلرید است.، فسفر تری3PClاکسید و نام ترکیب نیتروژن تری، دی4O2Nب( نام ترکیب 

ی شوند، اما در الیهسطح زمین میی استراتوسفر مانع ورود تابش فرابنفش خورشید به های اوزون در الیهپ( مولکول

 ها مضر هستند.تروپوسفر برای سالمتی انسان

25/1 

 25/1 های ظرفیت آن را مشخص کنید.را بنویسید و تعداد الکترون Na11آرایش الکترونی عنصر  3

حساب کنید در این شود. گرم ماده به انرژی تبدیل می 1124/1ای، در تبدیل هیدروژن به هلیم طی یک واکنش هسته 4

11 × 3  شود؟ )ای چند ژول انرژی تولید میواکنش هسته
1  

 ⁄) 

25/1 

% باشد، جرم اتمی میانگین 6تر باشد. اگر درصد فراوانی ایزوتوپ سبکمی Li7و   Li6لیتیم دارای دو ایزوتوپ پایدار  5

 خواهد بود؟ amuلیتیم چند 

1 

 بنویسید.های یونی زیر را نام ترکیب 6

:4SO2Na :2(OH)Ca 

:3O2Al :3FeI 

:O2Na :2MgCl 

 

5/1 

ها چه تغییری های پر شده از هوا را درون مایع بسیار سردی قرار دهیم، حجم هوای داخل بادکنکاگر بادکنک 7

 (ل بادکنک را ثابت در نظر بگیرید.کند؟ توضیح دهید. )فشار هوای داخ می
75/1 

-1) شود؟گلوکز مطابق واکنش زیر چند گرم آب تولید میمول  5/2از اکسایش  1
g.mol 1=H ،16=O ،12=C) 

 

(l)O2H  (  +g)2CO                    (g)2O   (  +aq)6O12H6 C 

5/1 

 2از  1ی  صفحه

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهم ریاضی و تجربی مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 1شیمی نام درس: 

 محمدرضا طهرانچی نام دبیر:

 03/1398 /21 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  30  ساعت امتحان:

 دقیقه 100مدت امتحان : 
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 نمره 20جمع بارم : 
 

ف
ردی

 
بارم سؤاالت

 

گرم یون فلوئورید وجود دارد. غلظت یون فلوئورید در این میلی 15/1گرم،  211در یک نمونه آب آشامیدنی به جرم  9

 است؟ ppmنمونه چند 

25/1 

 1 شونده نیاز است؟موالر، به چند مول حل 2/1محلول پتاسیم یدید  ml 251ی برای تهیه 11

ی معادلهدهد، کلرید در دماهای مختلف را نشان میپذیری پتاسیمبا توجه به جدول زیر که مقادیر انحالل 11

 کلرید بر حسب دما را بدست آورید.پذیری پتاسیم انحالل

 

 
 

25/1 

 75/1 توجه به ساختار هر مولکول توضیح دهید.شود، اما در آب نامحلول است؟ با چرا ید در هگزان حل می 12

 به سواالت زیر پاسخ دهید. HClو  2Fهای با توجه ساختار مولکول 13

 های قطبی است؟ چرا؟الف( کدام یک دارای مولکول

 جوش باالتر است؟ توضیح دهید.ب( با توجه به جرم مولی نزدیک دو ماده به یکدیگر، کدام یک دارای نقطه

5/1 

 دارای باالترین  HFبا توجه به جدول زیر توضیح دهید چرا  14

 جوش است؟دارای کمترین نقطه HClجوش و نقطه
 

 

 

 
 

75/1 

ها زیر پاسخ دهد. با توجه به این نمودار، به پرسشرا نشان می 21℃پذیری سه گاز در آب در دمای نمودار زیر انحالل 15

 دهید:

پذیری آن در انحالل الف( چه ارتباطی میان فشار گاز و

 آب وجود دارد؟

پذیری باالتری دارد؟ ب( در فشار ثابت، کدام گاز انحالل

 چرا؟

 

 

 

5/1 

 با توجه به شکل زیر و فرآیند اسمز معکوس، چگونگی  16

 تولید آب شیرین از آب دریا را توضیح دهید.

 

 

 

 

 

2 

 2از 2صفحه ی 

41 21 1 (℃ )𝛉 

39 33 27 S  
𝒈 𝑲𝑪𝒍

111 g 𝑯2𝑶
  

 

ترکیب 

 مولکولی

جوش نقطه جرم مولی

(℃) 

HF 21 19 

HCl 5/36 15- 

HBr 11 67- 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 گروه          ب( الیه ظرفیت                پ( آمونیاک            -الف( دوره )تناوب(  1

 ث( اسمز )گذرندگی(            پذیری            ت( انحالل

2 

 

 

 است. l=1و  n=2دارای  p2الف( نادرست. زیرالیه 

 نیتروژن پنتا اکسید است.دی 4O2Nب( نادرست. نام درست 

 پ( درست

 1تعداد  الکترون ظرفیت =  3
1

s3 6
p2 2

s2 2
s1  =Na11 

4 J 119   216  =2(111   3 )  3-
 11   11-4   24  =2

mc  =E 

5 
 ̅   

 1 1   2 2

 1   2
  

6 × 6    +49 × 7

111
  49/6  amu  

 Ca(OH)2کلسیم هیدروکسید :  9SO2Na:سدیم سولفات  6

 3FeIهیدروکسید :( IIIآهن )  3O2Alآلومینیم اکسید :

 2MgClمنیزیم کلرید : O2Naسدیم اکسید :

 
 یابد.ی مستقیم دارد. بنابراین با کاهش دمای بادکنک، حجم آن کاهش میدر فشار ثابت، دمای گاز با حجم آن رابطه 7

1 

   2 
 2.2     6 12 6

  
6     2 

1     6 12 6

   
11   2 

1     2 

  271   2  

(l)O2H  (  +g)2CO                    (g)2O   (  +aq)6O12H6 C 

9 
     

جرم حل شونده

جرم محلول
  11

6
  

1.12 × 11
-3
  

211  
   11

6
  1.22     

11 
   

 

 
            1.2 × 221 × 11

-3
 1/12    

11 
   

 2    1 

 2    1
  

33 - 27

21 - 1
  

6

21
 3/1  

     1        1   →    33  1/3   21    1/3  27 

شوند؛ اما آب به دلیل داشتن های ناقطبی هستند. بنابراین در یکدیگر حل میزیرا ید و هگزان  هر دو دارای مولکول 12

 کردن ید را ندارد.های قطبی، توانایی حلمولکول

 باشد.می 2Aبه صورت  2Fاست و فرمول مولکولی  AB، زیرا دارای فرمول مولکولی به فرم HClالف(  13

نیروی بین مولکولی آن  های قطبی باشد،ای که دارای مولکولبودن جرم مولی دو ماده، هر مادهب( با توجه به نزدیک

 دارای نقطه جوش باالتری است. HClتر بوده و نقطه جوش آن باالتر خواهد بود. بنابراین قوی

14 HF ی دارای پیوند هیدروژنی است و به همین دلیل باالترین نقطه جوش را دارد. بین دو مادهHBr  وHCl با توجه به ،

 با توجه به باالتر بودن جرم مولی آن، نقطه جوش باالتری باالتری دارد. HBrبودن مولکول هر دو ماده، قطبی

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان
 97-98سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کليد

 1شيمی نام درس: 

 محمدرضا طهرانچینام دبير: 

 03/1398/ 21تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  08:30ساعت امتحان: 

 دقیقه 100مدت امتحان: 
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 یابد.پذیری آن در آب افزایش میافزایش فشار گاز انحاللالف( با  15

 ناقطبی هستند. 2Oو  2Nهای های قطبی است و مولکول، زیرا دارای مولکولNOب( 

شود. بدین طی فرآیند اسمز معکوس به آب دریا )محلول آب و یون( توسط پمپ، فشاری بیش از فشار اسمز وارد می 16

کنند و میزان آب شیرین )خالص( های آب جریان پیدا میسمت حاوی آب خالص، مولکولترتیب از سمت آب دریا به 

 کند.افزایش پیدا می

 امضاء:   محمدرضا طهرانچی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

     https://konkur.info

http://tizland.ir/
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