
 

 

 فصل اول   –شیمی دهم    –نمونه سواالت بخش یک  

 ؛ سامانۀ انتخاب معلم و مشاور خصوصی در سراسر کشور  استادلینک
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های سامانۀ خورشیدی را بررسی و آنها را با  مقدار عنصرهای سازندۀ برخی سیاره توان نوع والف( برای درک بهتر از چگونگی تشکیل عنصرها، می

 عنصرهای سازندۀ خورشید مقایسه کرد.

 گمجد. دهند؟ « در قلمرو علم تجربی مکیهای طبیعی چرا و چگونه رخ میب( پاسخ پرسش » پدیده

، اورانوس و نپتون، ماموریت داشتند نوع عنصرهای سازنده و ترکیب شیمیایی های مشتری، زحلبا گذر از کنار سیاره 2و  1پ( دو فضاپیمای وویجر 

 ها را بررسی کنند. اتمسفر این سیاره 

 میلیارد کیلومتری بود. 7پیش ا خروج از سامانۀ خورشیدی از کرۀ زمین گرفت، از فاصلۀ تقریبی  1ت( آخرین تصویری که وویجر 
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 دهد. آن را هیدروژن تشکیل می %50الف( سیارۀ مشتری، بزرگترین سیارۀ سامانۀ خورشیدی است که حدود 

 شود. ب( در بین عنصرهای سازندۀ سیارۀ زمین، عنصرهای فلزی و نافلزی دیده می

 پ( درصد فراوانی عنصرهای اکسیژن و گوگرد در سیارۀ مشتری با زمین برابر است.

 زمین برخالف سیارۀ مشتری، بیشتر از جنس سنگ است.ت( سیارۀ 

 دهد.ترین عنصرهای سیارۀ موردنظر را به درستی نشان میکدام نمودار، فراوان  - 3
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 الف( نوع و میزان فراوانی عنصرها در دو سیارۀ زمین و مشتری، تقریبا شبیه یکدیگر است. 

 گنجد. ب( پاسخ پرسش » جهان کنکوی چگونه شکل گرفته است؟ « برخالف پرسش » هستی چگونه پدید آمده است؟ « در قلمرو علم تجربی نمی

 اند. اند که عنصرها بصورت همگون در جهان هستی پراکنده شدهها نشان دادهپ( آزمایش

 اند. های زیراتمی الکترون، پروتون و نوترون پدید آمدهذارند، ذرهت( پیش از اینکه عنصرهای هیدروژن و هلیم پا به عرصۀ جهان بگ 
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 ها را ایجاد کردند. الف( پس از مهبانگ، با گذشت زمان و افزایش دما، گازهای تولید شده متراکم شدند و سحابی

 شود عنصرهای تشکیل دندۀ آنها در فضا پراکنده شوند. میرند و مرگ آنها سبب میمیها پس از تولد و رشد، زمانی ب( ستاره

 عنصر اصلی سازنده در هر دو سیارۀ زمین و مشتری هستند.  8پ( عنصرهای اکسیژن و هیدروژن، جزء 

 .شوندتر تبدیل میتر به عنصرهای سنگینها، عنصرهای سبکای درون ستارههای هستهبا انجام واکنشت( 
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 شود به دما و اندازۀ آن ستاره بستگی دارد. الف( نوع عنصرهایی که در یک ستاره ساخته می

 توان کارخانۀ تولید عنصرها دانست.ب( ستارگان را می

 اند. هستی گذاشتهپ( عنصرهایی مانند لیتیم و کربن پیش از عنصرهای آهن و طال، پا به عرصۀ جهان 

 های زیراتمی مانند الکترون، پروتون و نوترون در جهان پراکنده شدند. ها، ذرهها و کهکشانت( پس از پیدایش ستاره
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 تواند مرحلۀ تشکیل ذرات زیراتمی الکترون، پروتون و نوترون باشد. می Aالف( 

 شود. های گازی به نام سحابی ایجاد می، مجموعهDو    Bاز متراکم شدن گازهای تشکیل شده در مراحل ب( 

 شود. ، درون ستارگان بزرگتر و داغتر انجام میXپ( مرحلۀ 

 آید. لیتیم و کربن به وجود می، عنصرهای سبک مانند Dت( در مرحلۀ 
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 شود.الف( در رابطۀ انیشتین، اگر جرم برحسب کیلوگرم و سرعت نور برحسب کیلومتر بر ثانیه باشد، انرژی آزاد شده برحسب کیلوژول می

 ر واکنش، همواره مقدار ثابتی است.ای، نسبت انرژی آزاده شده به جرم کاهش یافته ددر یک واکنش هستهب( 



 

 

kJپ( طبق رابطۀ انیشتین، هر یک گرم ماده، معادل   139  انرژی است.  10

 توان گفت در این دو واکنش مقدار یکسانی فراورده به دست آمده است.ای برابر باشد، میت( اگر مقدار انرژی تولید شده در دو واکنش هسته

گرم ماده به انرژی حاصل از    001/0کیلوژول انرژی آزاد شود، انرژی حاصل از تبدیل    30اگر در اثر سوختن هر گرم زغال سنگ،   - 9

cسوزاندن تن زغال سنگ است؟ )  m.s−=  8 13 10  ) 

 

ای، چند کیلوژول انرژی تولید این واکنش هستهگرم ماده به انرژی تبدیل شود، در    0024/0اگر در واکنش تبدیل هیدروژن به هلیم،   - 10

 کیلوژول انرژی نیاز است. (   247کند؟ ) برای ذوب شدن یک گرم آهن،  شود و این مقدار انرژی به تقریب چند گرم آهن را ذوب میمی

 

ژول انرژی به سوی زمین گسیل کند، به تقریب در طول روز و سال چند کیلوگرم از جرم خورشید کاسته    2210اگر خورشید روزانه    -11

 روز در نظر بگیرید. (   365شود؟ ) سال را  می

 

 ژول گرما نیاز است.(   2250میلیون کیلوگرم آب، چند گرم ماده باید به انرژی تبدیل شود؟ )برای تبخیر هر گرم آب،    80برای تبخیر    - 12

 

 


