
 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران 

 تهران 14اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 

 

 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   دهم كالس :

 98-99 دومپاياني                                                      كريمي  نام دبير : آقای

 24/3/99تاريخ امتحان :                              فيزيک رياضيرشته تحصيلي: 

 صبح 10اعت شروع امتحان : س                           1يميش نام درس :                                                                                  

 صفحه 2عداد برگ سئوال : ت           دقيقه               90 مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 به سواالت زير پاسخ كوتاه دهيد. 1

 ؟آید چه می گوینداگر نور نشر شده از یک ترکیب را از منشور عبور دهیم، به الگویی که به دست می الف( 

 ؟چه عاملی مانع خروج گاز ها از اتمسفر زمین می شود و این گاز هارا پیرامون کره زمین نگه می داردب( 

 به چه صورت در طبیعت یافت می شود؟ )نام آن را بنویسید( آهنج( فلز 

 آن چه تغییری می کند؟ دمای ثابت، حجممقدار معینی از یک گاز در  فشارد( با افزایش 

 می شود؟ مانجا دماییه( واکنش تولید گاز آمونیاک به روش هابر در چه 

 موجود باشد، از چه ترکیبی به عنوان شناساگر آن استفاده می شود؟ کلریدو( چنانچه در محلولی یون 

به فرایندی که در طی آن مولکول های آب به صورت خود به خودی از محیط رقیق به محیط غلیظ می ز( 

 ؟گویندروند چه می 
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 هريک از عبارت های زير را تعريف كنيد. 2

 قانون هنریب(                                   توسع پایدارالف( 

 

2 

و فراوانی ایزوتوپ  6/43چنانچه جرم اتمی میانگین آنها می باشد،  A45و  A43  دارای دو ایزوتوپ طبیعی Aاتم  3

 سنگین تر را بیابید؟باشد، فراوانی ایزوتوپ  7سبک تر 
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 است؟  2COگرم کربن دی اکسید  88جرم چند برابر  4SO 2Hاسیدگرم سولفوریک  980مول تعداد  4

 )Na=6/02×1023  , H:1  C:12 , O:16 , S:32   gr/mol ) 
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مندلیف تعیین آرایش الکترونی عنصر و یون زیر را رسم کنید. الیه ظرفیت و موقعیت عنصر زیر را در جدول  5

 فرمول ترکیب یون زیر را با نیتروژن نوشته و نامگذاری کنید.                                                               و کرده

 3Cr 24+  ب( یون:                                   K 19الف( عنصر: 
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 ساختار لوئیس ترکیب های زیر را رسم کنید.    6

       2CO ج(                2OFSiب(                        3BrPالف(
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 کند؟ می تغییری چه آب  PHآب، به زیر های ترکیب از هریک افزودن با 7

 آهک (ب              اکسیدنیتروژن دی  (الف
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 03/99 /24 تاریخ امتحان :                          ریاضی فیزیک     رشته :           1شیمی   دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

   واكنش زير را موازنه كرده و به سواالت زير پاسخ دهيد. 8

C2H6O + O2                               CO2 + H2O  

(H:1 , C:12 , O:16 gr/mol ) 

 
 به چند مول گاز اکسیژن نیاز است؟ بخار آب،گرم  36الف( برای تولید 

دی اکسید در شرایط استاندارد گاز ها تولید می  کربنچند لیتر گاز  اتانولگرم  6/4کامل سوختن ب( بعد از 

 شود؟

 

2 

 فرمول شیمیایی ترکیب های زیر را نوشته و ترکیب های مورد نظر را نامگذاری کنید. 9

 منیزیم نیتریت ج(                     آمونیوم فسفات ب(                     دی کرومات IIآهن الف(

     4MnO(aC(2و(    3CuSOه( 3KN  د(
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 گرم آب حل کنیم غلظت محلول چند موالر است؟ 1/28را در  4SO 2Naگرم سدیم سولفات 9/11چنانچه  10

(Na:23 , O:16 , S: 23  gr/mol , 6/1  :چگالی محلول  gr/milt) 
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درجه سلسیوس کاهش  20درجه ی سلسیوس به  40نیترات را از گرم محلول پتاسیم  300 چنانچه دمای 11

گرم  50درجه برابر با  40نیترات در دمای دهیم، چند گرم رسوب ته نشین می شود؟ )انحالل پذیری پتاسیم 

 گرم است( 20درجه برابر با   20و در دمای 
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ترکیب های زیر مورد نظر است، نیرو های بین مولکولی آنهارا یافته و نقطه جوش آنها را با یکدیگر مقایسه  12

 کنید؟

Br2 _ CaO _ HCl _ HF _ HBr 

(Br2:158 , CaO:56 , HCl:37 , HF:19 , HBr:80gr/mol ) 
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