به نام خدا

آزمون دیماه درس  :شیمی دهم

نام ونام خانوادگی....................................
---------

نام کالس دهم -------------

سواالت صفحـــــــــه اول

ردیف

1

بارم

یکی اززوج کلمات داده شده را در عبارتهای زیرقرار دهید تا جمله های درست بدست آید.
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{همگون-ناهمگون} +37{,کلوین 022 -کلوین}{,کاهش-افزایش}{,کامل -ناقص}{,دادن-گرفتن}{,چگالی-الکترون های ظرفیت}
آ) عنصرها به صورت ( ).....................................در جهان هستی توزیع شده است.
ب) ایزوتوپهای منیزیم( )..............................................یکسانی دارند.

پ) فلزات تمایل به ( )..............................................الکترون دارند.

ت) در سوختن( )............................مقداری گاز کربن مونوکسید نیز تولید میشود.
ث) با افزایش ارتفاع از سطح زمین تعداد ذرهها در واحد حجم ()...........................مییابد .ه) دمای هوای مایع( )..................................است.
2

آ)اگر تغییر جرم ناشی از تبدیل هیدروژن به هلیم در سطح خورشید 5026 ،کیلوگرم باشد.مقدار انرژی آزاد شده چند ژول
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8

است؟( )C=310
ب)این مقدار انرژی چند گرم ماده  Aرا میتواندذوب کند؟(برای ذوب یک گرم ماده  052، Aژول انرژی الزم است).

3

77As

آ) آرایش الکترونی فشرده عنصرهای مقابل را بنویسید.

02Ca
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ب)شماره دوره و گروه هر عنصر را مشخص کنید.
پ)کدامیک از این عنصرها با
4

عنصر 05P

هم گروه است.
1/29

به سواالت زیر کوتاه پاسخ دهید.
آ) نام نخستین عنصر ساخت بشر چیست؟
ب) چرا امواج ساطع شده از کنترل تلویزیون با چشم قابل دیدن نیست؟
پ) از سوختن چربی یا قند ،چه موادی تولید میشود؟
ت) ذرههای زیر اتمی چگونه به وجود آمدند؟
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9

1

به نام خدا

دبیرستان غیر دولتی مهر البرز

وزارت آموزش و پرورش
سازمان استان آذربایجان شرقی ساعت آزمون9:صبح
ناحیه  1تبریز
شماره صندلی --------------

آزمون دیماه درس  :شیمی دهم

نام ونام خانوادگی....................................
نام کالس ......................
ردیف

6

نام دبیر :عبــــــــاســــــــی
تاریخ 99/11/11:
مدت91:دقیقه

سواالت صفحـــــــــــه دوم

بارم
1

شکل زیر چگونگی ایجاد طیف نشری خطی هیدروژن را نشان میدهد.

آ)کدام انتقال ،انرژی بیشتری آزاد میکند؟
ب) بر اثر کدام انتقال ،نوار سبزرنگ ایجاد میشود؟
پ) آیا با توجه به شکل میتوان گفت :در اتم هیدروژن ،الکترون برانگیخته همواره به الیه دوم باز میگردد؟توضیح دهید.

7

8

1/9

جدول زیر را کامل کنید
فرمول شیمیایی ترکیب

1/9
FeBr3

نام شیمیایی ترکیب

9

K2O
دی نیتروژن تری اکسید

CH4
کلسیم اکسید

علت هریک از موارد زیر را بنویسید؟

یون فسفید
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آ)وسایل آلومینیومی در برابر خوردگی مقاومند.
ب) PHآب باران کمتر از  3است 2
پ) در اتم  01Kزیر الیه  0Sسطح انرژی کمتری از زیر الیه  7dدارد

2

به نام خدا

آزمون دیماه درس  :شیمی دهم

نام ونام خانوادگی....................................
نام کالس دهم ......................

وزارت آموزش و پرورش
سازمان استان آذربایجان شرقی
ناحیه  1تبریز

ردیف

دبیرستان غیر دولتی مهر البرز

نام دبیر :عبـــــــاســــــــی

ساعت آزمون9:صبح

تاریخ 99/11/11:

شماره صندلی

مدت 91 :دقیقه

سواالت صفحـــــــــــــــه سوم

بارم

 11جسم  Aبا اکسیژن هواترکیب می شود واکسید حاصل درآب حل می شود PHمحلول حاصل برابر 07می شود جسم Aکدامیک از

1

عنصرهای (سدیم-گوگرد) می تواند باشد ؟ علت انتخاب خود را با دلیل بنویسید

11

1

با توجه به جدول و شکل زیر پاسخ دهید.

آ)در کدام حالت سه گاز نیتروژن ،اکسیژن و آرگون به صورت مایع در ظرف وجود دارد؟چرا
ب) در کدام حالت آرگون در حال جوشیدن است؟ چرا

 12با توجه به واکنش داده شده به سواالت پاسخ دهید

)+ O2(g

)NO2(g

گاز

نقطه جوش()c°

N2

-691

O2

-681

Ar

-681

∆ Ni ,

)N2O5(g
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آ)برای موازنه این واکنش به روش وارسی از کدام ترکیب شروع می کنیم ؟چرا؟
ب)مفهوم نماد های∆ Ni,درواکنش چیست؟
پ)واکنش را موازنه کنید؟
2/25 13گرم کلسیم برمید( )CaBr2چند مول است؟ وچند اتم برم دارد؟ Br=80 Ca=40
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 14فراوانی نسبی ایزوتوپ 00Aبرابر %32است اگرتعداد نوترونها و پروتونهای ایزوتوپ سبکترباهم مساوی وبرابر  00باشد میانگین جرم اتمی

1

عنصر Aرا محاسبه کنید؟

3

موفق باشید

