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 14:                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه نام و نام خانوادگي 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                 دهمكالس :

 1400-1399 اولپاياني                                                 نام دبير :آقای كريمي 

  10/10/99 تاريخ امتحان :                    رياضي فيزيكرشته تحصيلي: 

 صبح10اعت شروع امتحان : س                           1شيمي  نام درس :                                                                                  

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

 

 بارم  ردیف

 به سواالت زير پاسخ كوتاه دهيد؟   1

 الف( تصویر سحابی عقاب، توسط کدام تلسکوپ گرفته شد؟

 ب( نخستین عنصری که در واکنشگاه هسته ای توسط بشر ساخته شد، کدام است؟

 با از دست دادن انرژی، به کدام حالت بر می گردند؟ ج( اتم های برانگیخته

د(چه عاملی سبب می شود تا گازهای هواکره پیوسته در حال جنبش باشند ودر سرتاسر اتمسفر زمین توزیع 

 شوند؟

 ه( از کدام گاز برای ساخت المپ های رشته ای استفاده می شود؟

5/2 

 درستي و نادرستي عبارت های زير را مشخص كنيد. 2

 الف( به گلوکز حاوی اتم پرتوزا رادیو ایزوتوپ می گویند.

ب( در مدل الیه ای اتم، آن را کره ای در نظر می گیرند که هسته در فضایی بسیار بزرگ و در مرکز آن جای 

 دارد.

 ج( با افزایش ارتفاع از سطح زمین تغیرات دمای در الیه تروپوسفر به صورت منظم می باشد.

5/1 

 1 را تعريف كنيد؟ خطي ینشرطيف  3

  ،amu  30ايزوتوپ با اعدد جرميسه ، فسفراگر در يك نمونه از مخلوط ايزوتوپ های عنصر  4

amu32  و  amu33  جرم اتمي ميانگين با amu  6/31  و فراواني سنگين ترين  باشدوجود داشته

 چند است؟  ديگر اختالف درصد فراواني دو ايزوتوپ درصد باشد، 20ايزوتوپ

2 

گرم از  8چند برابر تعداد اتم های موجود در  3CaCOمول از تركيب  2تعداد اتم های كلسيم در  5

 ؟مي باشد 4CHتركيب

)H=1 , C=12 , O=16 , Ca=40  
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
) (Na=6/02 ×1023) 

2 

 uC92     -  K91؟                                                  عناصر مقابل مورد نظر است، مطلوب است 6

 الف( آرایش الکترونی آنها را طبق زیر الیه ها رسم کنید؟

 ب( آرایش الکترونی فشرده مس را تعیین کنید؟

 بیابید؟گروه( آنهارا در جدول تناوبی عناصر _ج( تعداد الکترون ظرفیت هر کدام را نوشته و موقعیت)ردیف

 د( آرایش الکترونی یون پتاسیم را رسم کنید؟
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 .فرمول شيميايي تركيب های زير را بنويسيد 7

  فلوئورید IIالف( برلیم نیترید            ب( گالیم اکسید                ج( مس

1 

 تركيب های شيميايي زير را نامگذاری كنيد. 8

 2SnOج(                       NiPب(                   BaSالف( 

1 



 
 10/10/99تاریخ امتحان :                               ریاضی فیزیك رشته :               1شیمی  دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 ساختار لوئيس هر يك از تركيب های زير را رسم كنيد. 9

                    3SO(د                     4OS2Hج(                                  2ISiSب(                           3IPالف( 

2 

د مي باشد، دما را گرا درجه ی سانتي -6كيلومتری از سطح زمين  3ارتفاعبا دانستن اينکه دما در  10

كيلومتری از سطح زمين محاسبه كنيد؟ ) با افزايش هر كيلومتر ارتفاع در اليه  8در ارتفاع 

 درجه سانتي گراد كاهش مي يابد( 6تروپوسفر، دمای هوا 

1 

 را نوشته و موازنه كنيد؟ 12H6Cواكنش سوختن ناقص  11
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 واكنش زير را موازنه كنيد. 12

Li  +  Cu2SO4                                      Cu+  Li2SO4  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


