جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی موحد

نام و نام خانوادگی :

امتحانات نوبت اول

پایه :

نام درس  :شیمی1

رشته :

نام دبیر  :آقای لشکری
تاریخ امتحان 1400/10/25 :
زمان پاسخگویی  :دقیقه90
با
رم

سواالت

ردیف

هریک از عبارت های زیر را با استفاده
از موارد داخل کادر پر کنید.

آرگون ـ رادیویی ـ  15ـ یون یدید ـ سحابی ها ـ  4ـ فروسرخ ـ n =3
ـ ستاره ها ـ  17ـ کربن دی اکسید ـ  n =6ـ  3ـ یون حاوی تکنسیم

آ) سومین گاز در هوا کره که بیشترین درصد را دارد ،گاز ...................است.
1

ب) عدد کوانتومی فرعی زیر الیه ای که گنجایش  14الکترون را دارد  ،برابر ...........است.

1/5

پ) نوار بنفش رنگ در طیف نشری خطی هیدروژن مربوط به انتقال الکترون از  .......به  n = 2است.
ت) طول موج پرتوهای ریز موج از طول موج پرتو های  ..........کم تر است.
ث) با افزایش مقدار  ...............در غده تیروئید ،امکان تصویر برداری فراهم می شود.
ج)  ، ........................کارخانه تولید عنصر ها است.

به هر یک از سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
آ) برای نگهداری نمونه های بیولوژیک در پزشکی از چه گازی استفاده می کنند؟ ....................
ب) تغییرات آب و هوایی درکدامیک از الیه های هوا کره اتفاق می افتد؟...........................
پ) نسبت تعداد آنیون به کاتیون در آلومینیم فلوئورید چند است؟ ...........................
2

2

ت) فلزی که در طبیعت به شکل کانی بوکسیت وجود دارد چه نام دارد؟.......................
ث) رنگ شعله حاصل از عنصر مس چیست؟............................
ح) گاز هایی که هنگام بارش باران سبب بوجود آمدن باران اسیدی می شود کدامند؟................
ج) برای کاهش میزان اسیدی بودن آب دریاچه ها از کدام ماده استفاده می شود؟...........
دوره و گروه هریک از اتم های داده شده را با توجه به آرایش الیه ظرفیت آنها بدست آورید:
𝟑𝟕𝑹𝒃:

3

𝟐𝟖𝑵𝒊:
𝟑𝟒𝑺𝒆:
صفحه 1
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طیف نشری خطی یک ترکیب ناشناخته به صورت زیر است به نظرشما با توجه به طیف های خطی شاهد ،
چه عنصرهایی در این ترکیب وجود دارد؟

1

4

آ) 19/6گرم سولفوریک اسید 𝟒𝑶𝑺 𝟐𝑯 چند مول می باشد؟ ( ) H = 1 , S = 32 , O = 16

5

ب) 𝟐𝟐𝟎𝟏 × 𝟏𝟎 𝟑/عدد از ترکیب  NaOHشامل چند مول می باشد؟ ( )Na = 23 , O =16 , H = 1

2

آرایش لوئیس هریک از ذرات زیر را رسم کنید

ب) 𝟑𝑶𝑺

آ) HCN

6

پ)

𝑪𝑶𝟐−
𝟑

ت) 𝟑𝑯𝑵
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آ) در رابطه با ترکیبات مولکولی جدول زیر را کامل کنید .

2

7
ب) در رابطه با ترکیبات یونی جدول زیر را کامل کنید.

اگر تفاوت شمار الکترون با شمار نوترون ها در یون 𝑴𝟔+

𝟓𝟖𝟏

برابر  43باشد عدد اتمی این عنصر چند است؟

8

1

پاسخ کوتاه بدهید.
آ) ایزوتوپ های طبیعی هیدروژن کدامند؟

ب) خواص شیمیایی عنصر

 Caشبیه به کدام عنصر  Kیا  Mgمی باشد؟ 𝒂𝑪𝟎𝟐 و 𝑲𝟗𝟏 و 𝒈𝑴𝟐𝟏

9

2

پ)  1amuمعادل با چیست؟

ت) مطابق با آفبا بین ترازهای  5Pو  6Sکدامیک زودتر از الکترون اشغال می شود؟
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نماد شیمیایی کروم به صورت 𝒓𝑪𝟒𝟐 می باشد.
آ) آرایش الکترونی فشرده کروم را بنویسید.
10

1

ب) در یون  𝑪𝒓𝟏+چند الکترون با  L = 0و جود دارد؟
باتوجه به جدول دمای جوش گازها پاسخ دهید.
Ar

𝟐𝑶

He

-186

-183

-269

𝟐𝑵

گاز

-196

دمای جوش

آ) کدام گاز در هوای مایع نیست؟
11

1/5

ب) ترتیب خروج گازها دربرج تقطیر هنگام جداسازی آنها چیست؟

پ) تهیه گاز اکسیژن خالص کار دشواری است .چرا؟
اتم  Aدارای دو ایزوتوپ با جرم  68و  70می باشد اگر فراوانی ایزوتوپ سنگین تر برابر  60درصد باشد  ،جرم
اتمی میانگین چند خواهد بود؟
1

12

واکنش های زیر را موازنه کنید.

𝒍𝑪𝑯 𝑵𝟐 + 𝑯𝑭 +
13

→ 𝟑𝑯𝑵

+

𝟑𝑭𝒍𝑪 )A
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𝟐𝑶 𝑪𝑶𝟐 + 𝑯𝟐 𝑶 + 𝑵𝟐 +
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→ 𝟗𝑶 𝟑𝑵 𝟓𝑯 𝟑𝑪

)B

جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی موحد

نام و نام خانوادگی :
پایه :
رشته :

امتحانات نوبت اول

نام درس  :شیمی1
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نام دبیر  :آقای لشکری
تاریخ امتحان 1400/10/25 :
زمان پاسخگویی  :دقیقه90
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واکنش های زیر را موازنه کنید1(.نمره)
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