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فصل یک شیمی دهم

ایزوتوپ ها شیمی هسته ای، ایزوتوپ ها و رادیو

1 X دارای دو ایزوتوپ سبک و سنگین با جرم های  عنصر فرضیamu 14  وamu 16  و جرم اتمی میانگینamu 2/14  است. نسبت شمار

نظام جدید( 98)ریاضی اتم های ایزوتوپ سنگین به سبک، در آن کدام است؟   

1  )𝟏

𝟖
                                     2  )𝟏

𝟗
                                     3  )𝟏

𝟏𝟎
                                  4  )𝟏

𝟏𝟏

𝑶𝟖اگر در تبدیل هسته ای:    2
𝟏𝟔   →   𝒏𝟎

𝟏 8     +𝑯𝟏
گاز اکسیژن در یک  g32فتد، با تولید تفاق بیاا g 7-10  ×4/1، افت جرم به اندازه 8 𝟏

نظام جدید( 98)تجربی (   = g.mol 16 O-1ستاره، به تقریب چند کیلوژول انرژی آزاد می شود؟ )

1 )710  ×26/1  2 )1010  ×26/1   3 )710  ×52/2    4 )1010  ×52/2

نظام جدید( 98)تجربی نسبت شمار نوترون ها به شمار پروتون در سنگین ترین ایزوتوپ طبیعی عنصر هیدروژن، کدام است؟    3

1 )1  2 )2   3 )3   4 )7

است که در شکل  amu 27و  amu 24دارای دو ایزوتوپ با جرم اتمی  Xی عنصر فرض 4

زیر باید به ترتیب با دایره های سفید و سیاه رنگ نشان داده شووند. اگور جورم اتموی 

باشد، چند دایره در شکل زیر باید سیاه رنگ باشد،  amu 7/26میانگین این عنصر برابر 

رستی نشان دهد؟ تا فراوانی ایزوتوپ ها را به د

نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی 

1 )16                        2 )19                          3 )22                        4 )27 

𝑴𝒈𝟏𝟐وتوپ با توجه به روند تشکیل عنصرها در ستارگان، از به هم پیوستن حداقل چند اتم از فراوان ترین ایزوتوپ هلیم، یک اتم ایز 5
𝟐𝟒،

نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی می تواند به وجود آید؟ )از تبادل انرژی و تغییرات اندک جرم صرف نظر شود.(   

1 )42 )63 )8        4 )12

𝑻𝒄𝟒𝟑ورد از مطالب زیر، در باره چند م 6
نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی درست اند؟     𝟗𝟗

در تصویر برداری از غده تیروئید، کاربرد دارد.•

نخستین عنصری است که در واکنشگاه هسته ای ساخته شد.•

وئید جذب می شود.اندازه یون آن درست به اندازه یون یُدید است و در تیر•

ماندگاری آن اندک است و نمی توان مقدار زیادی از آن را تولید و انبار کرد.زمان •

1 )12 )23 )34 )4

پاسخنامهکلید 

1234567891011121314151617

232424
.

آرایش الکترونی اعداد کوانتومی واتم،  ساختار
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1 K نظام جدید( 98)ریاضی   است؟  19آرایش الکترونی الیه آخر اتم کدام عنصر، مشابه با آرایش الکترونی الیه ظرفیت اتم 

1 )A29                                        2 )D21                                       3 )X27                                       4 )Z31 

 نظام جدید( 98)تجربی کدام موارد از مطالب زیر درست اند؟    2

 آ( طول موج نور بنفش از طول موج نور سبز کوتاه تر است.

 مستقیم دارد.ب( انرژی هر رنگ نور مرئی، با طول موج آن نسبت 

 است. n=  2یه شی از انتقال الکترون ها از الیه های باالتر به الپ( نوارهای رنگی در طیف نشری خطی اتم هیدروژن، نا

 ت( هر چه فاصله میان الیه های انتقال الکترون در اتم برانگیخته هیدروژن بیشتر باشد، طول موج نور بلندتر است. 

 ( آ، پ4، ب، پ                                 ( آ3( ب، ت                                 2( ب، پ، ت                                  1

 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی طیف نشری خطی کدام اتم در ناحیه مریی، از خطوط بیشتری تشکیل شده است؟    3

 ( هیدروژن4                                    ( نئون3( لیتیم                                   2                        ( هلیم           1

 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی کدام موارد از مطالب زیر، درست اند؟    4

 را در بر دارد. d3و s3  ،p3آ( سومین الیه الکترونی اتم، زیر الیه های 

 ( وابسته است.nب( ترتیب پر شدن زیرالیه ها، تنها به عدد کوانتومی اصلی )

 عنصر جای دارند که از میان آن ها دو عنصر، گازی اند. 18ای )تناوبی(،  وره جدول دورهپ( در سومین د

 از الکترون پر می شوند.  s3  ،p3سوم جدول دوره ای )تناوبی(، زیر الیه های ت( در اتم عنصرهای دوره 

 ( آ، ب، ت4( آ، پ، ت                               3         ( ب، پ                           2                                       ( آ، ت1

 پاسخنامهکلید  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 4 3 1              
. 

 جدول دوره ای عنصرها 

 نظام جدید( 98)تجربی در جدول دوره ای )شکل زیر(، کدام عبارت در باره آن درست است؟  Xبا توجه به جایگاه عنصر  1

 

 ( در الیه ظرفیت اتم آن، دو الکترون وجود دارد.1

 خاک رس دارد. د جرمی باالیی در( اکسید آن، درص2

( چگالی و نقطه ذوب آن از عنصرهای هم دوره خود باالتر 3

 است. 

( به دلیل ویژگی های خاص، آلیاژ آن در ساخت استنت برای 4

  رگ ها به کار می رود.

 فصل دوم شیمی دهم 

 ، آالینده هاگازها 

 جدید( نظام 98)ریاضی   چند مورد از مطالب زیر، درست اند؟  1
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فراوان در هوا کره است.گاز آرگون، سومین گاز •

انبیق، وسیله تقطیر مواد بود که توسط جابر بن حیان نوآوری شده بود.•

برخی از جانداران ذره بینی، نیتروژن هوا را برای مصرف گیاهان در خاک، تثبیت می کنند.•

به تقریب ثابت مانده است. میلیون سال پیش تا کنون،  200نسبت گازهای سازنده هوا کره از •

1) 1                                            2 )2                                             3 )3                                           4 )4 

لومتری از سطح سیاره، بر کی 4هوا در ارتفاع  پیروی می کند. دمای 𝒉2 – 6- ℃( =)𝛉√دمای اتمسفر در یک سیاره فرضی، از رابطه  2

 نظام جدید( 98)تجربی بر حسب کیلومتر است.(    hحسب درجه کلوین، کدام است؟ )

1 )259                                   2 )263                                        3 )283                                    4 )287 

ساعت تامین      می شود. اگر  25واتی به مدت  60بازگردانی هفت قوطی کنسرو فوالدی، انرژی الزم برای روشن نگه داشتن یک المپ  اب 3

ساعت روشن نگه دارد، با بازگردانی  5واتی به مدت  60المپ  4خانه را به طور میانگین  قوطی در کشور بازیافت شود و هر 700000روزانه 

 نظام جدید( 98)تجربی ی ها، چند خانه در یک روز تامین می شود؟   کامل این قوط

1 )50000                                 2 )90000                                       3 )75000                                     4 )125000 

 پاسخنامهکلید  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

4 2 4               
. 

 موازنه واکنش های شیمیایی 

 پس از موازنه کدام است؟  زیر واکنشومتری مواد در معادله مجموع ضریب های استوکی 1

(g)2O ( +aq)NaOH → (l)O2H ( +s)2O2Na 

 نظام جدید( 98ریاضی )                    11( 4                                          10( 3                                           9( 2                                        8( 1

 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی ضریب استوکیومتری کدام ماده، پس از موازنه معادله واکنش زیر، بیشتر است؟    2

(l)O2H ( +g)4SiF ( +aq)2CaF → (aq)HF ( +s)3CaSiO 

1 )O2H                                       2 )3CaSiO                                   3 )HF                                    4 )2CaF 

 استوکیومتری واکنش 

جذب کند،  2COگاز  Kg 66( تبدیل کنند. اگر یک درخت، ساالنه 6O12H6C، می توانند آن را به قند گلوکز )2CO(gدرختان با جذب ) 1

 (g.mol  :1  =H    ،12  =C    ،16  =O-1 ) جدید( نظام 98)ریاضی   چند کیلو گرم از این قند در آن ساخته می شود؟ 

  2O6 ( +l)6O12H6C  →  (l)O2H6 ( +g)2CO6(g)معادله موازنه شود.   )

1 )45                                       2 )25                                          3 )18                                       4 )21 

  CO2 ( +s)SiC(g( از واکنش: )معادله موازنه شود.( )SiCسیلیسیم کاربید ) 2
∆
→  (s)C ( +s)2SiO تولید می شود. به ازای تولید هر ،

 نظام جدید( 98)تجربی    (g.mol  :12  =C  ،28 =Si-1)( تولید می شود؟   STPکیلوگرم از این ماده، چند لیتر گاز آالینده )در شرایط 

1 )560                                   2 )1120                                        3 )1680                                     4 )2240  

 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی تولید می شود؟    STPبا توجه به واکنش زیر، از مصرف هر مول بور اکسید، چند لیتر گاز در شرایط  3

  O2 ( +l)3BCl(g)معادله موازنه شود.(        )
∆
→  (g)2Cl ( +s)3O2B 

1 )6/33                                         2 )2/39                                      3 )8/44                                    4 )2/67 
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 کیومتری مواد در آن ها، کدام است؟   معادله آن ها، تفاوت مجموع ضریب های استوبا توجه به واکنش های زیر، پس از موازنه  4
 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی 

  (g)2SO ( +l)O2H → (g)O2 ( +g)S2H 

 (g)O2H ( +g)NO → (g)2O ( +g)3NH 

1 )3                                            2 )5                                           3 )8                                          4 )10 

 پاسخنامهکلید  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 2 1 4              
. 

 فصل سوم شیمی دهم 

 غلظت محلول ها 

 نظام جدید( 98)ریاضی درصد جرمی اتانول در آب، به تقریب چند موالر است؟     23محلول  1

(1-g.mol  :12 C =  ،16 O =  ،1  =H    1؛-g.mL  :9/0  محلول =d)

1 )5/3                                            2 )5/4                                             3 )3                                           4 )4  

ا غلظت یون لیتر آب اضافه شود ت 10باید به  g.mL 2/1-1درصد جرمی هیدروکلریک اسید، با چگالی  5/36چند میلی لیتر از یک محلول  2

 نظام جدید( 98)ریاضی شود؟    ppm 5/109کلرید به تقریب برابر 

(1-g.mol  :5/35Cl =  ،1  =H    1؛-g.mL  :9/0  محلول =d)

1 )52/0                                        2 )08/1                                      3 )57/2                                      4 )2/5 

ک نمونه آب است. درصد جرمی و غلظت موالر این یون، به ترتیب از راست میلی گرم در یک کیلوگرم از ی 1360غلظت یون کلسیم برابر  3

 نظام جدید( 98)تجربی (   g.mol  :40  =Ca-1و ) dمحلول=  g.mL 1-1به چپ، کدام اند؟ )

1 )136/0    ،034/0                     2 )136/0    ،3-10  ×125/0                     3 )6/13    ،34/0                      4 )6/13    ،3-10  ×25/1 

4 Kg به عنوان الکترولیت استفاده شده است. اگر آزمایش تا  %1آب نمک با غلظت  1 در یک آزمایش تجزیه آب به عنصرهای سازنده آن، از

،  g.mol  :1  =H-1به تقریب چند لیتر است؟ ) STPبرسد، حجم گازهای تولید شده در شرایط  %2آب نمک به زمانی ادامه یابد که غلظت 

16  =O( ،؛ معادله موازنه شود)g)O2 ( +g)2H2 → (aq)O2H2   ) نظام جدید( 98)تجربی 

1 )311                                       2 )622                                        3 )933                                    4 )1866 

ppm 1350 +2یک نمونه از آب دریا، دارای  5 روز کاری( چند تون از  30کیلوگرم منیزیم، ماهانه ) 270است. برای تهیه روزانه  Mgاز یون 

 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی اج باشد.(   منیزیم آب دریا قابل استخر %80این آب باید فراوری شود؟ )فرض کنید که حداکثر، 

1 )6000                                    2 )7500                                    3 )9000                                 4 )12000 
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 ر می رسد؟   موال 01/0 در آب به NOبا توجه به نمودار زیر، به تقریب در چه فشاری در دمای ثابت، غلظت  6
 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی 

(1-g.mol  :14  =N  ،16  =O) 

1 )4 

2 )4/4 

3 )8/5 

4 )7 

 

گرم آب در دمای معین تهیه شود، جرم محلول برابر چند گرم و شمار مول  250( در 11O22H12Cاگر محلول سیر شده شکر )ساکارز  7

،  g.mol  :1  =H-1)گرم آب است.  100گرم در  205ست؟ )انحالل پذیری ساکارز در این دما، برابر های ساکارز حل شده به تقریب کدام ا

12  =C  ،16 O =   ) نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی 

1 )5/512    ،4/2                            2 )5/762    ،4/2                            3 )5/762    ،5/1                          4 )5/512    ،5/1 

مول باشد، کدام مطلب، درست است؟    1/0، هر ذره حل شده هم ارز 2و  1اگر در محلول  8
 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی 

 ( غلظت مولی دو محلول با هم برابر است.1

 مول بر لیتر است. 4، برابر 1( غلظت مولی محلول 2

 است. 1از غلظت مولی محلول  ، بیشتر2( غلظت مولی محلول 3

 است.  2( اگر این دو محلول با هم مخلوط شوند، غلظت محلول به دست آمده، کمتر از محلول 4

 پاسخنامهکلید  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2 3 1 3 2 2 3 1          
. 

 استوکیومتری واکنش محلول ها 

ف واکنش کامل می دهد؟ )از انحالل پذیری رسوب صر 2MgClمول نقره نیترات است با چند گرم  02/0میلی لیتر محلول که دارای  50 1

 نظام جدید( 98)تجربی (   = g.mol  :107  =Ag  ،5/35 Cl =  ،24  =Mg  ،14 N-1نظر و معادله موازنه شود. 

(aq)2(3NO)Mg ( +s)AgCl → (aq)2MgCl ( +aq)3AgNO 

1 )95/0                                      2 )85/0                                   3 )74/0                                      4 )64/0 

2 + 184و  72اگر در مقداری معین از یک نمونه آب، به ترتیب  2 Na - 2+و   Mgگرم از یون های وجود داشته  4SOو مقدار کافی از یون

 نظام جدید( 98)تجربی باشد، پس از تبخیر آب، نسبت جرم نمک بدون آب سدیم به جرم نمک بدون آب منیزیم، به تقریب کدام است؟ 

(1-g.mol  :32  =S  ،24 Mg =  ،23 Na =  ،16  =O   ) 

1 )25/2                                       2 )15/2                                  3 )58/1                                    4 )45/1 
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2 + 184و  195اگر در مقدار معینی از یک نمونه آب، به ترتیب  3 Na - 2+و  Znگرم از یون های وجود داشته باشد،  4SOو مقدار کافی از

 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی پس از تبخیر آب، تفاوت جرم نمک بدون آب سدیم با نمک بدون آب روی، چند گرم است؟   

(1-g.mol  :65 Zn =  ،32 S =  ،23 Na =  ،16  =O) 

1 )70                                            2 )85                                          3 )94                                          4 )112 

گرم منیزیم کلرید  8/22مول نقره نیترات است با چند میلی لیتر محلول که هر لیتر از آن دارای  02/0میلی لیتر محلول که دارای  50 4

 (   = g.mol :107 Ag = ،5/35  =Cl ،24  =Mg ،14 N-1شود. ) می دهد؟ )از انحالل رسوب، صرف نظر است، واکنش کامل

 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی 

1 )6/41                                         2 )2/35                                      3 )4/28                                     4 )8/20 

 پاسخنامهکلید  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 3 2 1              
. 

 انحالل پذیری مواد در آب 

 نظام جدید( 98)ریاضی درست است؟    MXبا توجه به شکل زیر، چند مورد از مطالب زیر در باره نمک  1

، محلول این نمک، حالت سیر شده دارد.Bدر نقطه •

نشان می دهد. 0℃، انحالل پذیری این نمک را در دمای Aنقطه •

نمک را در خود حل کند. قدار دیگری از این، حالل می تواند مDدر نقطه •

، حالل توانسته است مقدار بیشتر از حد سویر Cدر نقطه •

شدن از این نمک را در خود حل کند. 

1)1

2)2

3)3

4)4

 

 

 

 

  نیروهای بین مولکولی 

 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی چند مورد از مطالب زیر، درست است؟    1

است. نقطه جوش اتانول از استون بیشتر•

نیروی بین مولکولی در هیدروژن سولفید در مقایسه با آمونیاک، ضعیف تر است. •

•HCl مقایسه نقطه جوش ،HF  وHBr   :به صورتHF > HBr > HCl .است

بخش عمده نیروی جاذبه بین مولکولی در هیدروژن فلوئورید، پیوند هیدروژنی است. •

1 )1                                             2 )2                                             3 )3                                             4 )4 
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 امه تشریحی سوال هاپاسخن

 خاصیت گذرندگی )اسمز( 

 نظام جدید( 98)ریاضی کدام فرایند به خاصیت گذرندگی )اسمز(، مربوط نیست؟    1

 شک در آب درون لیوان( متورم شدن زردآلوی خ2                        پالسیده شدن خیار تازه در آب شور               ( 1

 ( نگه داری طوالنی مدت گوشت و ماهی در نمک4                                   ( ته نشین شدن گل و الی در دریاچه ها3

 فصل یک شیمی دهم 

 هسته ای، ایزوتوپ ها و رادیوایزوتوپ هاشیمی  

 = 2x                2x16  +1x14 = 1420      →     2/14 =( 1x – 100)                                            (       2گزینه ) 1
𝟏𝟒𝐱𝟏+𝟏𝟔𝐱𝟐

𝟏𝟎𝟎
   

𝟏

𝟗
   =𝐱𝟐

𝐱𝟏
        →     10 = 2x         →     90 = 1x         →       (1x – 100)16  +1x14 = 1420       

 فصل اول شیمی دهم 15درسنامه ایزوتوپ ها صفحه بر اساس 

𝑶𝟖(                                                                    3گزینه ) 2
𝟏𝟔   →   𝒏𝟎

𝟏 8     +𝑯𝟏
𝟏 8 

 ( انجام می گیرد. 2O)گرم گاز اکسیژن، محاسبات برای  32چون در سوال گفته شده، 

J 1010  ×26/1 = 2(108  ×3 × )7-10  ×4/1  =2mC E =                      Kg 7-10  ×4/1 g = 4-10  ×4/1 

KJ
 710  ×52/2  =

𝟏 𝑲𝑱

𝟏𝟎𝟑 𝑱
    ×

𝟏.𝟐𝟔 ×𝟏𝟎𝟏𝟎 𝑱

اتم اکسیژن 𝟏
    ×

اتم اکسیژن 𝟐

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑶𝟐
    ×

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑶𝟐

𝟑𝟐 𝒈 𝑶𝟐
    ×2O g 32 

𝑯𝟏(   سنگین ترین ایزوتوپ طبیعی عنصر هیدروژن  2گزینه ) 3
  تون می باشد.وپر 1نوترون و  2است که دارای   𝟑

2 = 
تعداد نوترون ها

تعداد پروتون ها
=  

𝟐

𝟏
 

 می باشد.  30ه ها(، برابر با (   تعداد کل ایزوتوپ های نشان داده شده در شکل )دایر4گزینه ) 4

               %90 = 2X        →      (𝑿𝟐

𝟏𝟎𝟎
   ×3 + )24 = M     →    7/26  ( =𝑿𝟐

𝟏𝟎𝟎
  ∆m × + )1m = M  

𝟗𝟎 = 27)ایزوتوپ سنگین تر(      27تعداد ایزوتوپ های با جرم اتمی 

𝟏𝟎𝟎
   ×30                  

(   با توج به این که باید، مجموع تعداد پروتون ها و نوترون ها در دو سمت واکنش هسته ای، با هم برابر شوند، از به هم پیوستن 2)نه گزی 5

                    یم، یک اتم منیزیم بوجود می آید.                                                                                            اتم هل 6

𝑴𝒈𝟏𝟐
𝟐𝟒   →    (𝑯𝒆𝟐

𝟒  × )6 

 7(   متن کتاب درسی شیمی دهم فصل اول، صفحه 4گزینه ) 6

 بررسی گزینه ها:

𝑻𝒄𝟒𝟑از ایزوتوپ تکنسیم  •
در تصویر برداری از غده تیروئید استفاده می شود. )درست(           𝟗𝟗

𝑻𝒄𝟒𝟑تکنسیم  •
نخستین عنصری بود که در واکنشگاه )راکتور( هسته ای ساخته شد. )درست(                 𝟗𝟗

𝑻𝒄𝟒𝟑یون تکنسیم  •
توضیح: در سوال گفته شده، اندازه آن درست به اندازه یون یدید ند. )درست( و یون یدید، اندازه مشابهی دار 𝟗𝟗
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ه مشابهی دارند. )مبهم(             است. ولی در متن کتاب درسی گفته شده انداز

𝑻𝒄𝟒𝟑زمان ماندگاری تکنسیم  
 اندک است و نمی توان مقدار زیادی از آن را تولید و انبار کرد. )درست( 𝟗𝟗

 ساختار اتم، اعداد کوانتومی و آرایش الکترونی 

10(    1زینه )گ 1
d3 1

s4 [Ar]  :A29
1                 s4 [Ar]  :K19           فصل اول شیمی دهم 32بر اساس خود را بیازمائید صفحه 

 24تا  20(   متن کتاب درسی شیمی دهم، فصل اول، صفحه 4زینه )گ 2

 وج کوتاهتری دارد.()درست: نور بنفش انرژی بیشتر و طول م آ( طول موج نور بنفش از طول موج نور سبز کوتاه تر است.

نادرست: در امواج الکترومغناطیس، انرژی هر رنگ نور با طول موج آن ) .طول موج آن نسبت مستقیم دارد ب( انرژی هر رنگ نور مرئی، با

 رابطه عکس دارد.(

نوارهای )درست:  است. n=  2پ( نوارهای رنگی در طیف نشری خطی اتم هیدروژن، ناشی از انتقال الکترون ها از الیه های باالتر به الیه 

 است.( n=  2انتقال ها از الیه های باالتر به الیه  حاصل هیدروژن،طیف نشری خطی رنگی در 

)نادرست: با زیاد ت( هر چه فاصله میان الیه های انتقال الکترون در اتم برانگیخته هیدروژن بیشتر باشد، طول موج نور بلندتر است. 

 اهد شد.(یه های الکترونی، انرژی موج بیشتر و طول موج کوتاه تر خوشدن فاصله میان ال

، طیف نشری خطی نئون خطوط طیفی 23صفحه (   با توجه به طیف های نشری خطی داده شده در کتاب درسی شیمی دهم 3زینه )گ 3

 بیشتری دارد.

 (   بررسی گزینه ها )آ و ت درست هستند(1گزینه ) 4

 .می باشد d3و  s3  ،p3آ( درست        سومین الیه الکترونی دارای زیر الیه های 

 بستگی دارد.  lو  nب( نادرست    ترتیب پر شدن زیر الیه ها به اعداد کوانتومی 

 عنصر است.  8پ( نادرست    سومین دوره جدول شامل فقط 

 در حال پر شدن هستند. p3و  s3ت( درست      در اتم عنصرهای دوره سوم زیر الیه های 

 جدول دوره ای عنصرها 

                                                                               جدول تناوبی قرار دارد که تیتانیم است. متن کتاب شیمی دوازدهم، فصل سوم                                                          4رم و گروه ره چهادر دو X(   عنصر 4گزینه ) 1

 d3 2s4 [Ar]  :Ti22                                                                                                                                                  2بررسی گزینه ها

–)dو  ns( در عنصرهای واسطه الیه ظرفیت شامل زیر الیه های 1 1  n رست(. )نادون استالکتر 4( می باشد. الیه ظرفیت تیتانیم دارای 

 شیمی دوازدهم )نادرست( 67( تیتانیم اکسید، جزو مواد اصلی سازنده خاک رُس نیست. صفحه 2

 شیمی دوازدهم )نادرست( 85( تیتانیم، چگالی باالیی ندارد. صفحه 3

 )درست( 68( متن کتاب درسی شیمی دوازدهم صفحه 4

 فصل دوم شیمی دهم 

 گازها، آالینده ها 

 49و  48هم فصل دوم صفحه (   متن کتاب درسی شیمی د4گزینه ) 1

داده شوده اسوت،  %928/0کتاب درسی درصد حجمی گاز آرگون در هواکره  49جمله اول این سوال مبهم است؟ چون، در جدول صفحه 

 می باشد. %1ولی در متن باالی همین صفحه نوشته شده: رطوبت هوا متغییر بوده و میانگین بخار آب در هوا حدود 

 h               √𝒉2 – 6- =℃𝛉=  4(                                                                                              ارتفاع به کیلومتر 2گزینه ) 2

10-  =4- 6- ( =2  ×2)-6-  =√𝟒2- 6- =℃𝛉 

K 263  =273  +10-  =273 +℃t  =(K)T 
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 قوطی 7  →ساعت   25وات به مدت  60المپ  1                                                                                                        ( 4گزینه ) 3

 قوطی 700000    ساعت    → 25وات به مدت  60المپ  100000    →ساعت     5وات به مدت  60المپ  500000

 = 125000خانه 
𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟒
 

 شیمیاییموازنه واکنش های  

  2O  (  +aq)NaOH4  →  (l)O2H2  (  +s)2O2Na2(g)                   2+  2+  4+  1 = 9(                                      2گزینه ) 1

 دارد.  HF(   طبق معادله موازنه شده واکنش، بزرگ ترین ضریب استوکیومتری را 3گزینه ) 2

(l)O2H3 ( +g)4SiF ( +aq)2CaF → (aq)HF6 ( +s)3CaSiO 

 استوکیومتری واکنش 

 دوم کتاب شیمی دهمفصل  85(    بر اساس با هم بیاندیشیم صفحه 1گزینه ) 1

 2O6 ( +l)6O12H6C  →  (l)O2H6 ( +g)2CO6(g)                         ابتدا معادله واکنش را موازنه می کنیم.                      

 = Kg 45گلوکز 
𝟏 𝑲𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒈
  ×  

𝟏𝟖𝟎 𝒈 گلوکز

𝟏 𝒎𝒐𝒍 گلوکز
  ×  

𝟏 𝒎𝒐𝒍 گلوکز

𝟔 𝒎𝒐𝒍 کربن دی اکسید
  ×  

𝟏 𝒎𝒐𝒍 کربن دی اکسید

𝟒𝟒 𝒈 کربن دی اکسید
  ×  

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒈

𝟏 𝑲𝒈
  ×  2CO Kg 6 

  CO2 ( +s)SiC(g(                                                                     )2گزینه ) 2
∆
→  (s)C ( +s)2SiO  

L CO 1120 =  
𝟐𝟐.𝟒 𝑳 𝑪𝑶

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑪𝑶
    ×

𝟐 𝒎𝒐𝒍 𝑪𝑶

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑺𝒊𝑪
    ×

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑺𝒊𝑪

𝟒𝟎 𝒈 𝑺𝒊𝑪
    ×

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒈 𝑺𝒊𝑪

𝟏 𝑲𝒈 𝑺𝒊𝑪
    ×Kg SiC 1 

  2O3 ( +l)3BCl4  →  (g)2Cl6 ( +s)3O2B2(g(                                          )1گزینه ) 3

O2 L 6/33 =  𝟐𝟐.𝟒 𝑳 𝑶𝟐

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑶𝟐
    ×𝟑 𝒎𝒐𝒍 𝑶𝟐

𝟐 𝒎𝒐𝒍 𝑩𝟐𝑶𝟐
    ×3O2B mol 1 

 2SO2 ( +l)O2H2 → (g)2O3 ( +g)S2H2(g)                2+  3+  2+  2=  9مجموع ضریب استوکیومتری                           (   4گزینه ) 4

 O2H6 ( +g)NO4 → (g)2O5 ( +g)3NH4(g)              4+  5+  4+  6=  19مجموع ضریب استوکیومتری   

 19 - 9=  10تفاوت مجموع ضریب های استوکیومتری   

 فصل سوم شیمی دهم 

 غلظت محلول ها 

 = mol  5/0(                    اتانول 2گزینه ) 1
𝟏 𝒎𝒐𝒍 اتانول

𝟒𝟔 𝒈 اتانول
 = درصد جرمی محلول g 100  /g 23محلول                 g 23اتانول   ×  

نظوام  98)ریاضی اتانول می باشد.    mol 5/0گرم اتانول حل شده است که معادل  23گرم محلول،  100بر اساس درصد جرمی محلول، در 

 جدید(

Cm   →   𝟎.𝟓 𝒎𝒐𝒍=  5/4موالر 

𝟎.𝟏𝟏𝟏 𝑳
  = Cm       →    𝒏

𝑽(𝑳)
  = Cm       →  L 111/0  =mL 111 = V     →     𝟏𝟎𝟎 𝒈

𝑽
 = 9/0    𝒎

𝑽
   =d 

  = HCl  12(                                                                موالریته محلول اولیه 3گزینه ) 2
𝟏𝟎×𝟑𝟔.𝟓×𝟏.𝟐

𝟑𝟔.𝟓
   =

𝟏𝟎 .𝐚 .𝐝

𝐌
   =Cm  

-Cl g 1/1 ≅  
𝟏𝟎𝟗.𝟓 × 𝟏𝟎𝟒 

𝟏𝟎𝟔
  X =       →        

𝐗 𝐠 𝐂𝐥−

𝟏𝟎𝟒 𝐠 محلول
    =

𝟏𝟎𝟗.𝟓  𝐩𝐩𝐦

𝟏𝟎𝟔
 

-Cl mol 03/0 =  𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑪𝒍−

𝟑𝟓.𝟓 𝒈 𝑪𝒍−  × -Cl g 1/1 
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mL HCl 5/2 = L HCl 3-10 × 5/2  =V       →     𝟎.𝟎𝟑 𝒎𝒐𝒍

𝟏𝟐
  =V     →     𝒏

𝑪𝒎
   =𝐕(𝐋)       →     

𝐧

𝐕(𝐋)
    =Cm 

 تر محلول، برابر با یک کیلوگرم است. می باشد، جرم یک لی g.mL 1-1(   چون چگالی محلول 1گزینه ) 3

1             -g.L 136/0= )غلظت گرم بر لیتر(C    →   1-g.L 136/0= 1-mg.L 36/1 = ppm)محلول(  

=  034/0موالریته محلول را حساب می کنیم.                                                          موالر 
𝟏.𝟑𝟔

𝟒𝟎
  = 

𝑪 غلظت گرم بر لیتر

𝑴 جرم مولی حل شونده
 

 = جرم نمک در محلول اولیه g 10  =01/0  ×1000      →       1000 – 10=  990 جرم اولیه آب g                                  (   3گزینه ) 4

 در فرایند تجزیه آب، جرم نمک ثابت می ماند و فقط جرم آب در اثر تجزیه، کاهش خواهد یافت. 

g           ک در محلول پس از الکترولیزجرم نم = 10 چون جرم نمک ثابت می ماند 

 با داشتن، درصد نمک در محلول پس از تجزیه، جرم محلول را حساب می کنیم. 

g 500  =𝟏𝟎𝟎𝟎جرم محلول   

𝟐
  = X     →     𝟏𝟎 𝒈

𝑿
  =  𝟐

𝟏𝟎𝟎
      →   100  ×

جرم نمک

جرم محلول
 درصد نمک در محلول =  

g 490 = 10 – 500  = پس از الکترولیز  جرم آب 

 990 جرم اولیه آب g 490  -  gجرم آب پس از الکترولیز  =   g 500جرم آب تجزیه شده 

 (، تولید می شود. 2Oمول  1و  2Hمول  2مول گاز ) 3مول آب، جمعاً  2بر اساس واکنش موازنه شده زیر، به ازای تجزیه 

(g)2O ( +g)2H2 → (aq)O2H2 

  = 3/933شود   لیتر گاز تولید می 
𝟐𝟐.𝟒 𝑳 گاز

𝟏 𝒎𝒐𝒍 گاز
    ×

𝟑 𝒎𝒐𝒍 گاز

𝟐 𝒎𝒐𝒍 آب
    ×

𝟏 𝒎𝒐𝒍 آب

𝟏𝟖 𝒈 آب
   ×O2H g 500 

 Na= غلظت یون + Kg/ton 35/1  =mg/Kg 1350  =ppm1350آب دریا                                                (            2گزینه ) 5

ton 250 =  𝟏𝟎𝟎آب دریا        →      250×  30روز  = ton 7500آب دریا 

𝟖𝟎
    ×

𝟏 𝒕𝒐𝒏 آب دریا

𝟏.𝟑𝟓 𝑲𝒈 یون منیزیم
    ×Kg Mg 270 

Cm.V  =n      → 𝒏=  01/0×  1=  01/0حل شده     NO(                   تعداد مول های گاز 2گزینه ) 6

𝑽(𝑳)
  =Cm )موالریته محلول( 

mL 100/ g NO 28/0   =𝟐𝟖 𝒈 𝑵𝑶گرم آب را حساب می کنیم.    100حل شده در  NOجرم گاز 

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑵𝑶
   ×mol 01/0           

 g NO 028/0 /1000 گرم آب        mL 1000جرم گاز حل شده در 

حل شده در آب با فشار  NOظت طبق نمودار داده شده، غل

atm 4/4  .همخوانی دارد

نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی 
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پذیری ساکارز در آب           انحالل                                                                                             ( 3گزینه ) 7
گرم ساکارز 𝟐𝟓𝟎

گرم آب 𝟏𝟎𝟎
  =S 

=   g 5/512گرم آب     250ساکارز حل شده در 
گرم ساکارز 𝟐𝟓𝟎

گرم آب 𝟏𝟎𝟎
   ×g 250 آب  

g      250+ )آب(  5/512= )ساکارز حل شده(  5/762 جرم محلول ساکارز در آب  

  ≅ 5/1مول ساکارز حل شده         
مول ساکارز 𝟏

گرم ساکارز 𝟑𝟒𝟐
 g 5/512ساکارز ×     

 (   راهکار: با توجه به تعداد مول ذرات حل شونده و حجم محلول ها، موالریته هر محلول را حساب می کنیم. 1گزینه ) 8

𝒎𝒐𝒍 𝟎.𝟏× 𝟒=   16موالر                       1محلول 

𝟎.𝟎𝟐𝟓 𝑳
    =𝒏 

𝑽(𝑳)
   =Cm 

𝒎𝒐𝒍 𝟎.𝟏× 𝟖=   16موالر                      2محلول 

𝟎.𝟎𝟓 𝑳
    =𝒏 

𝑽(𝑳)
   =Cm 

 غلظت موالر دو محلول با هم برابر است. 

 استوکیومتری واکنش محلول ها 

 2(3NO)Mg ( +s)AgCl2 → (aq)2MgCl ( +aq)3AgNO2(aq)                     (                                                                  1گزینه ) 1

2g MgCl 95/0 =  
𝟗𝟓 𝒈 𝑴𝒈𝑪𝒍𝟐

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑴𝒈𝑪𝒍𝟐
    ×

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑴𝒈𝑪𝒍𝟐

𝟐 𝒎𝒐𝒍 𝑨𝒈𝑵𝑶𝟑
   ×3AgNO mol 02/0 

4MgSO  →  (aq) -2(s)                               (   محاسبه جرم نمک منیزیم سولفات:             3گزینه ) 2
4SO  +(aq)+2

Mg   

4g MgSO 360 = 
𝟏𝟐𝟎 𝒈 𝑴𝒈𝑺𝑶𝟒

𝟏 𝒎𝒐𝒍  𝑴𝒈𝑺𝑶𝟒
    ×

𝟏 𝒎𝒐𝒍  𝑴𝒈𝑺𝑶𝟒

𝟏𝒎𝒐𝒍 𝑴𝒈𝟐+    ×
𝟏𝒎𝒐𝒍 𝑴𝒈𝟐+

𝟐𝟒 𝒈  𝑴𝒈𝟐+    ×+2Mg g 72 

4SO2Na  →  (aq)-2(aqمک سدیم سولفات:                                                              )محاسبه جرم ن
4SO +  (aq)+Na2 

4SO2Na g 566 =  
𝟏𝟒𝟐 𝒈 𝑵𝒂𝟐𝑺𝑶𝟒

𝟏 𝒎𝒐𝒍  𝑵𝒂𝟐𝑺𝑶𝟒
    ×

𝟏 𝒎𝒐𝒍  𝑵𝒂𝟐𝑺𝑶𝟒

𝟐 𝒎𝒐𝒍 𝑵𝒂+    ×
𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑵𝒂+

𝟐𝟑 𝒈 𝑵𝒂+    ×+Na g 184  

58/1 ≅  
𝟓𝟔𝟔 𝒈 𝑵𝒂𝟐𝑺𝑶𝟒

𝟑𝟔𝟎 𝒈 𝑴𝒈𝑺𝑶𝟒
 = نسبت جرم نمک سدیم به جرم نمک منیزیم  

2+2گزینه ) 3 با آنیون سولفات و فراورده تولید شده، محاسبات را جداگانه برای هر  Na+و  Zn(   راهکار: بر اساس واکنش های دو کاتیون 

 را حساب می کنیم.م. در انتها، تفاوت جرم دو نمک یک از یون های روی و سدیم انجام می دهی
+2 Zn                                                         :4ZnSO  →  -2برای یون 

4SO   ++2Zn 

4ZnSO g 483   =
𝟏𝟔𝟏 𝒈 𝒁𝒏𝑺𝑶𝟒

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝒁𝒏𝑺𝑶𝟒
    ×

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝒁𝒏𝑺𝑶𝟒

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝒁𝒏𝟐+    ×
𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝒁𝒏𝟐+

𝟔𝟓 𝒈 𝒁𝒏𝟐+    ×+2Zn g 195 

Na                                                         :4SO2Na  →  -2برای یون +
4SO   ++Na 

4SO2Na g 568   =
𝟏𝟒𝟐 𝒈 𝑵𝒂𝟐𝑺𝑶𝟒

𝟏 𝒎𝒐𝒍  𝑵𝒂𝟐𝑺𝑶𝟒
    ×

𝟏 𝒎𝒐𝒍  𝑵𝒂𝟐𝑺𝑶𝟒

𝟐 𝒎𝒐𝒍 𝑵𝒂+
   ×

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑵𝒂+

𝟐𝟑 𝒈 𝑵𝒂+
    ×+Na g 184 

 g 58  =483 - 568تفاوت جرم دو نمک به جای مانده پس از تبخیر آب:               
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 2(3NO)Mg ( +s)AgCl2  →  (aq)2MgCl ( +aq)3AgNO2(s(                                  )1گزینه ) 4

𝒎𝒐𝒍 𝟎.𝟎𝟐=   4/0موالریته نقره نیترات را حساب می کنیم.                                                         موالر 

𝟎.𝟎𝟓 𝑳
    =𝒏 

𝑽(𝑳)
   =Cm 

𝒎𝒐𝒍 𝑴𝒈𝑪𝒍𝟐 𝟏 =  24/0موالریته منیزیم کلرید را حساب می کنیم.                                                     موالر 

𝟗𝟓 𝒈 𝑴𝒈𝑪𝒍𝟐
    ×2MgCl g 8/22  

 منیزیم کلرید مورد نیاز را به دست آوریم.  استفاده می کنیم، تا حجم محلول 2V2n2Cm    =1V1n1Cmاز رابطه 

 V2  ×2  ×24/0  =50  ×1  ×4/0    →     2V2n2Cm    =1V1n1Cm=  6/41میلی لیتر 

 در آبانحالل پذیری مواد  

 فصل سوم کتاب شیمی دهم 109بر اساس خود را بیازمائید صفحه (   4گزینه ) 1

ی نمودار، محلول سیر شده را نشان می دهد.()درست: هر نقطه رو نمک، حالت سیر شده دارد. ، محلول اینBدر نقطه •

دمای صفر را نشان می دهد.( ،روی محور عمودی A)درست: نقطه  نشان می دهد. 0℃، انحالل پذیری این نمک را در دمای Aقطه ن•

، کوه محلوول سویر زیر نمودار قرار دارد D)درست: نقطه  خود حل کند.، حالل می تواند مقدار دیگری از این نمک را در Dدر نقطه •

می دهد.( نشده را نشان

باالتر از نمودار ایت و  C)درست: نقطه ، حالل توانسته است مقدار بیشتر از حد سیر شدن از این نمک را در خود حل کند. Cدر نقطه •

 محلول فراسیر شده را نشان می دهد.(

  نیروهای بین مولکولی 

 (   بررسی گزینه ها4گزینه ) 1

پیوند هیدروژنی تشکیل می دهند اما، بین مولکول های استون پیوند هیدروژنی تشکیل نمی شود. بنابر این، مولکول های اتانول •

نقطه جوش اتانول از استون بیشتر است )جرم مولی نزدیک به هم دارند(. )درست(

پیوند هیدروژنی نمی دهند. به همین دلیل،  S2Hمونیاک توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی دارند اما، مولکول های مولکول های آ•

نیروی بین مولکولی در هیدروژن سولفید در مقایسه با آمونیاک، ضعیفتر است )درست(

، HBrو  HClی دارد. هر دو مولکول ه جوش باالترپیوند هیدروژنی می دهد و نقط HF، مولکول HBrو  HCl ،HFبین مولکول های •

باالتر خواهد بود. )درست( HClاز  HBrبیشتر است. پس نقطه جوش  HBrقطبی اند و جرم مولی 

 با هم پیوند هیدروژنی تشکیل می دهند. )درست( HFمولکول های هیدروژن فلوئورید 

 خاصیت گذرندگی )اسمز( 

، ته نشین شدن گل و الی به خاصیت اسمزی مربووط کتاب درسی 128( طبق متن کتاب درسی شیمی دهم، فصل سوم، صفحه 3زینه )گ 1

  نیست.
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