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 دقیقه  80مدت امتحان  به نام خدا  نام خانوادگی                                نام       

 08/03/1400     تاریخ امتحان    دهمپایه تحصیلی: 

 نمره  20 اصفهان 3 موزش پرورش ناحیهآمدیریت  دهم  سئواالت درس: شیمی

 ای نخواهد داشت( تشریحی باشد )راه تستی نمرهها باید به شکل پاسخ تمام پرسش 

 بارم  سئوال  ردیف 

 چند مورد اضافه است.( Bارتباط دهید. )در ستون  Bرا به یکی از موارد ستون   Aهای ستون هر یک از عبارت  1

 Bستون  Aستون 

 بنزین اسمز  .کندیم جادیا یکمتر یهانده یسوخت آال این استفاده از الف( 

 U گاز طبیعی شود. استفاده می ایاز آب در نیریآب شی ه ی ته  یبرااز این روش ب( 

 هیدروژن  Tc های غیرآبی است.از جمله محلول پ( 

 تقطیر هگزان .فلز پرتوزا است نیترشده  شناخته ت( 

 Cl4NH استون گرم است.   1از  بیشترگرم آب،  100در مولکولی پذیری این ترکیب انحالل ج( 
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 های زیر را به طور کوتاه شرح دهید. عبارت 2

 یون تک اتمیالف( 

 ی مرئیگستره ب( 

 سوخت ناقصپ( 

 مولکول غیرقطبیت( 

2 

 را بنویسید.  Mاتم  کاملالف( آرایش الکترونی ختم شود،  9d3  به 2M+یون تک اتمی  هرگاه آرایش الکترونی 3

   ی گروه و تناوب آن کدام است؟ب( شماره 

 یک ترکیب یونی دلخواه از آن بنویسید. پ( 

1 

 های زیر را موازنه کنید )راه حل نیازی نیست(. واکنش 4

Fe(OH) H O O Fe(OH)+ ⎯⎯→+2 2 2   الف) 3

Na SiO HF H SiF NaF H O+ ⎯⎯→ + +2 3 6  ب ) 22

1 

با   5 آمده  دست  به  گاز  تا  دهد  واکنش  اسید  هیدروکلریک  با  باید  آلومینیم  گرم  دهد؟    2/3چند  کامل  واکنش  اکسیژن،   گرم 

(1-mol.g 23 = Al، 16 = O، 1  = H) 

(s) + aq aq +Al HCl ( ) AlCl ( ) H (g

(s)

)

H O ( ) H O+ ( )g g

2 3 2

2 2 2

2 6 2 3

2 2

⎯⎯→

⎯⎯→
 

1 

 ( Br35      P51      Al31        F9        O8         N6کنید. ) رسم زیر هایترکیب  از یک  هر برای  را ای )ساختار لوئیس( نقطه  ــ  الکترون  آرایش 6

+NO  ب(                                                                                      AlBr−4الف(  
  POF3پ(                                                    2
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معادله  7 کامل  مطابق  واکنش  در  اگر  نشده(،  )موازنه  زیر  واکنش  محلول    95/7ی  از  کافی  مقدار  با  ظرفیتی  چهار  فلز  یک  هیدروکسید  گرم 

   ( mol.g  32 = S  ،12 =  C  ، 1 = H-1) گرم نمک خشک، تشکیل سود، جرم اتمی این فلز، کدام است؟  15/14سولفوریک اسید، 

SM(OH) H O M( O H OS ) +4 2 4 4 2 2+ ⎯⎯→ 
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 1 درآب را بنویسید.   سولفاتمنیزیمی انحالل ترکیب یونی معادله 8

 توضیح دهید.در مورد درستی یا نادرستی جمله زیر مختصر  9

 " لیتر خواهد بود 4/22دما و فشار ثابت، حجم یک مول از هر گازی ثابت و برابر با در  "

75/0 

 mol.g  39  =  K    ،16  =  O  ،  1-1) (  چگالی محلول  =  g.mL  9/0-1آن را محاسبه کنید. )موالر    6محلول  هیدروکسید در  درصد جرمی پتاسیم 10

= H) 

1 



 بارم  سئوال  ردیف 

،  2Hپذیری کدام یک از گازهای وط به انحالل ربم  Cو   A  ،Bهر یک از موارد   11

2O  2وCO باشد؟ می 

 

75/0 

 کنید.های زیر را نامگذاری  الف( ترکیب  12

MnSO4                                                N2O3 

ScCl3                                                     NiS 

 بنویسید.  ر راهای زی ب( فرمول شیمیایی ترکیب

 روی نیترات                                                                آمونیوم فسفات

 تترایدید  کربن                                                          فسفید(Ⅱکروم)

2 

ه ایزوتوپ   13 د، ایزوتوپ   75و فراوانی    amu 99/23با جرم اتمی    Mg24منیزیم طبیعی دارای ـس و فراوانی   amu 99/24با جرم اتمی    Mg52درـص

ــد، ایزوتوپ   8 ــورت    amu 98/25با جرم اتمی   Mg62درصـ وجود دارد. جرم مولی منیزیم   amu 99/18با جرم اتمی   F19و فلوئور تنـها به صـ

 فلوئورید را محاسبه کنید.

1 

 5/0 اکسیدهای آهن است؟ سنگ معدن آهن شامل کدام  14

های  دهیم تا مطابق واکنش زیر تجزیه شود. اگر اختالف جرم ترکیب ای حرار می( را درون ظرف سربسته 4KMnOپرمنگنات )مقداری پتاسیم  15

لیتر بر مول در نظر  25گرم باشد، حجم گاز تولید شده چند لیتر خواهد بود؟ )حجم مولی گاز در شرایط واکنش را  2/2جامد تولید شده برابر با 

 ( mol.g 55 = Mn  ، 39 = K ، 16 = O-1)بگیرید.(  

KMnO (s) K MnO (s MnO (s) + O () g)4 2 4 2 22 
⎯⎯→ + 

1 

  ppmایم. غلظت یون هیدروکسید بر حسب  لیتر رقیق کرده میلی  750را با افزودن آب تا حجم    هیدروکسید جرمی سدیم  %60لیتر محلول  میلی  5 16

 ( mol.g 23 = Na، 16 = O، 1 = H-1) باشد.لیتر میگرم بر میلی  1و  5/1چگالی محلول اولیه و رقیق شده به ترتیب  را محاسبه کنید.

1 

یونی   17 ترکیب  انحالل  مورد  در  شده  داده  اطالعات  به  معادله   MXباتوجه  زیر،  انحالل در جدول  میزان    ی  و  کنید  مشخص  را  ترکیب  این 

 بینی کنید.گراد را پیش سانتیدرجه 85پذیری این ترکیب در دمای  انحالل 

 ( ° Cدما ) 0 20 40 60

 آبگرم  100( در gپذیری )انحالل  3/18 1/22 9/25 7/29
 

1 

 های زیر را از نظر موارد خواسته شده مقایشه کنید. در هر مورد توضیح کوتاهی داده شود. ترکیب 18

 ( O2Hو  S2H)  نیروهای بین مولکولیالف(  

 ( باریم سولفات –  کلسیم سولفات)  میزان انحالل پذیری در آب ب( 

1 

 شاد باشید  


