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ًوطُ( 5/1ضا هشرض کطزُ ٍ علت ًازضستی یا شکل زضست جوالت ًازضست ضا تٌَیسیس.)زضستی یا ًازضستی جوالت ظیط .1

 تطیي عٌظط هَجَز زض سیاضُ ظهیي است.آ( آّي فطاٍاى

 زضطس است. 7ّای طثیعی کوتط اظ ایعٍتَخی اظ اٍضاًیَم است کِ فطاٍاًی آى زض ًوًَِ U235ب( 

 یاتس.تاال تطٍین تعساز شضات گاظی هَجَز زض حجن هشرظی اظ َّا کاّش هی تِ سوتج( ّط چِ زض َّاکطُ 

ّای ظیطیي خَستِ ظهیي، تیشتط اظ هیعاى آى زض َّاکطُ است. ت( هیعاى ّلین هَجَز زض الیِ

ًوطُ( 5/1عثاضت طحیح ضا اظ زاذل خطاًتع اًتراب کطزُ ٍ تِ خاسرٌاهِ هٌتقل کٌیس. ).2

n)الکتطٍى اظآ( ضًگ )تٌفش/ قطهع( هَجَز زض طیف ًشطی ذطی ّیسضٍغى هطتَط تِ اًتقال  / )n 3 )ت6ِ / )n n 1 است کِ  2

 تاشس.ّای ایي طیف ًشطی هیهیاى ضًگزاضای کوتطیي طَل هَج 

 زّس.کِ تا )ّوِ/ اغلة( عٌظطّا ٍاکٌش هی خصیط/ ٍاکٌش ًاخصیط( استب( اکسیػى گاظی )ٍاکٌش

 شَز.هًََاکسیس )تیشتط/ کوتط( اظ َّا تَزُ ٍ تِ )سطعت/ آضاهی( زض اتاق خرش هیج( چگالی گاظ کطتي

ًوطُ( 5/1هفاّین ظیط ضا تعطیف کٌیس. ).3

آ( َّای هایع                       ب( تطٍخَسفط                          ج( هَل

Znاگط اذتالف تعساز ًَتطٍى ٍ خطٍتَىآ( .4 65  ًوطُ( 75/0تاشس تعساز شضات ظیط اتوی ایي یَى ضا تِ زست آٍضیس. ) 5تطاتط  2

  ًوطُ(  75/0) اتوی هیاًگیي تَض ضا تِ زست آٍضیس. % تاشس، جطم80تط تطاتط ، اگطفطاٍاًی ایعٍتَج سٌگیيB10ٍB11تَض زٍ ایعٍتَج زاضز. ب(

ًوطُ( 5/1ّای ظیط خاسد زّیس. )تِ خطسش.5

 آ( ٍاکٌش ظیط ضا هَاظًِ کٌیس.
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 ّای ظیط ضا تا ًَشتي ًام هٌاسة تکویل کٌیس.ٍاکٌشب( 

 اکسیػى + چطتی یا قٌس اًطغی+ تراض آب + .....................

  اکسیػى + ظغال سٌگ + تراض آباکسیس + .....................زیًَض ٍ گطها + کطتي

 اکسیػى + تٌعیي تراض آب + ..................

ًوطُ( 5/1ّای ظیط خاسد زّیس. )تِ خطسش.6

 شَز؟ّای تسى استفازُ هیآ( اظ تکٌسین ٍ آّي خطتَظا زض تظَیطتطزاضی کسام قسوت

)ب( هس )IIزٌّس؟تغییط هی ّاییًیتطات ٍ سسین سَلفات ضًگ آتی شعلِ ضا تِ چِ ضًگ 

 ٍ فطٍسطخ ضا اظ ًظط تعضگی طَل هَج ٍ هیعاى اًطغی هقایسِ کٌیس. ج( خطتَّای فطاتٌفش

ًوطُ( 5/1هحاسثات ظیط ضا اًجام زّیس. ).7

)هَل اتاى 25/0آ( تعساز کطتي هَجَز زض  )C H
2 6

 ضا تِ زست آٍضیس. 

)اکسیسزیکطتيg11ب(  )CO
2

 ّای آى است؟شاهل چٌس هَل اظ هَلکَل 

. .C g mol O g mol  1 112 16 

 سَذتي ًاقض
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ًوطُ( 5/1ّای ظیط خاسد زّیس. )خطسشتِ .8

 ّای ظیط ضا تٌَیسیس.* ًام ّط یک اظ تطکیة

CaClآ(
2

CSب(                             
2

  

 * فطهَل شیویایی هطتَط تِ ًام ظیط ضا تٌَیسیس.

ًیتطٍغى خٌتا اکسیسج( زی

ًوطُ( 5/1زّیس.)ّای ظیط خاسد تِ خطسش.9

 اًتقال ضا تٌَیسیس. ضا ًوایش زازُ ٍ فطهَل تطکیة یًَی حاطل اظ ایي Al13ٍO8آ( چگًَگی اًتقال الکتطٍى تیي

,                 ّای ظیط ضا ضسن کٌیس. ب( ساذتاض لٍَیس هَلکَل , ,S O P Cl16 8 15 17   

)SO )a b PCl
3 3

 

ًوطُ( 5/1ّای ظیط خاسد زّیس. )تِ خطسش .10

 ضا تِ طَضت فشطزُ تٌَیسیس. Fe26ضا تِ طَضت کاهل ٍ S16آ( آضایش الکتطًٍی

lچٌس الکتطٍى تا X32ب(  1 ٍn  lٍ چٌس الکتطٍى 4 2 زاضز؟

ًوطُ( 1ّای ظیط خاسد زّیس. )تِ خطسش .11

 آضگَى زٍکاضتطز تٌَیسیس. آ( تطای ًیتطٍغى ٍ

گطاز است؟زضجِ کلَیي هعازل چٌس زضجِ ساًتی 298ب( 

ًوطُ( 1ّای ظیط خاسد زّیس.)تِ خطسش .12

 ضا تِ ّوطاُ آضایش الیِ ظطفیت آى تٌَیسیس. Xظیط الیِ تَزُ کِ آذطیي ظیطالیِ آى ًیوِ خط است، عسز اتوی 5زاضای  Xآ( اتن

 ب( ًَض هٌتشط شسُ زض کسام اًتقال طَل هَج کوتطی ًسثت تِ تقیِ زاضز؟ چطا؟

 

 

 

 

ًوطُ( 1زّیس. )ّای ظیط خاسد تِ خطسش .13

جطم اتوی ایعٍتَخی اظ کلسین تطاتط
10

3
 است؟ amuچٌستطیي ایعٍتَج کطتي است. جطم اتوی کلسین هعازل فطاٍاى 

,ب( , ,f d p s4 5 6 ضا تِ تطتیة خطشسى اظ چح تِ ضاست هطتة کٌیس. 6

ًوطُ( 1زّیس. )ّای ظیط خاسد تِ خطسش .14

 آ( تفاٍت ٍاکٌش سَذتي ٍاکسایش ضا زضزٍ جولِ کَتاُ تٌَیسیس.

تطیي گاظّای َّاکطُ ضا تِ تطتیة زضطس حجوی آًْا تٌَیسیس.)زٍ هَضز(ب( فطاٍاى

ًوطُ( 1ّای ظیط خاسد زّیس. )تِ خطسش .15

 زّس؟ضطَتت َّا چٌس زضطس َّا ضا تِ ذَز اذتظاص هیآ( 

 ّایی ٍجَز زاضز؟چِ طَضت ب( اکسیػى زض َّاکطُ تِ

d   
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