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ســوال

ردیف
1

بارم

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید؟
الف) تغییرات آب و هوای زمین در الیه  ...............................رخ می دهد .در این الیه با افزایش ارتفاع به ازای هر کیلومتر ،دما در حددود
 ...............................افت می کند.
ب) هیدروژن دارای  ..............................تا ایزوتوپ است که از بین آنها  .................................ایزوتوپ طبیعی هستند.

2

پ) عنصرهای  .............................و  .............................از عنصرهای مشترک سازنده دو سیاره زمین و مشتری هستند.
ت) رنگ شعله ترکیب لیتیم نیترات به رنگ  ...............................است و تعداد خطوط طیف نشری خطی نئون  ...........................است.
2

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کرده و موارد نادرست را اصالح کنید؟
الف) شعاع نافلزها با گرفتن الکترون کوچک می شود و به این ترتیب به آرایش گاز نجیب هم دوره خود می رسند.

ب) سطح انرژی زیرالیه  5sاز  4dبیشتر است.
2
2
 65نسبت تعداد نوترون ها به الکترون ها برابر  1/25است.
پ) در
30 Zn

ت)  PHمحلول لیتیم اکسید در آب باالتر از  7است.

3

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید؟
الف) دو کاربرد گاز نیتروژن را بنویسید؟
0/5

ب) علت ایجاد یون در الیه های باالی هواکره چیست؟
0/5

پ) معادله نوشتاری سوختن زغال سنگ را بنویسید؟
0/5
ت) انرژی امواج فرابنفش و فروسرخ را مقایسه کنید و طول موج نور سبز و آبی را با هم مقایسه کنید؟
0/5

4

مسائل زیر را حل کنید؟
الف) محاسبه کنید در  300گرم  CaCO3چه تعداد اتم  Caوجود دارد؟ ( ) Ca  40 , C  12 , O  16

2
ب) محاسبه کنید  080گرم  C2H5OHشامل چه تعداد اتم است؟ ( ) C  12 , H  1 , O  16

5

در مورد مولکولهای  NBr3و  SO3به سؤاالت زیر پاسخ دهید؟
الف) ساختار لوئیس این دو مولکول را رسم کنید؟

ب) تعداد الکترون های ناپیوندی را در  NBr3و تعداد الکترون های پیوندی را در  SO3ذکر کنید؟
2

پ) تعداد کل الکترون های ظرفیتی را در  SO3محاسبه کنید؟

6

نام و فرمول شیمیایی ترکیبات زیر را بنویسید؟

نام ترکیب

7

فرمول شیمیایی

فرمول شیمیایی

نام ترکیب

نیتریک اسید

N2O4

آمونیوم سولفات

NH3

کروم ( )IIنیترات

CuSO4

گلوکز

CaCl2

اکسیژن دی فلوئورید

Mg (OH)2

آلومینیوم کربنات

SI2

با توجه به عنصر

27 Co

3

به موارد زیر پاسخ دهید؟

الف) آرایش الکترونی آن را به صورت گسترده بنویسید؟

ب) شماره دوره – گروه – تعداد الکترون های ظرفیتی – دسته عنصر را تعیین کنید؟
2/5
پ) مشخص کنید چه تعداد الیه و زیرالیه به طور کامل از الکترون پر شده اند؟

ت) تعداد الکترونهای موجود در  n  3را بنویسید؟ و همچنین تعداد الکترون های موجود در  L 1را ذکر کنید؟

8

با توجه به معادالت زیر به سؤاالت پاسخ دهید؟
الف) معادله های روبرو را موازنه کنید؟

KNO3  KI  HCl 
 KCl  NO  H2O  I2

(NH4 )2 Cr2O7 
 Cr2O3  H2O  N2
ب) مفهوم نماد ( )gو  Ptدر واکنش مقابل چیست؟
Pt

2 H2  O2  2 H2O
)(g

)(g

)(g

2

0

به سؤاالت زیر در مورد تقطیر جزء به جزء هوای مایع پاسخ دهید؟
الف) اگر نمونه ای از هوای مایع (با دمای  ) 200 Cرا تقطیر کنیم ،ترتیب جدا شدن گازها را مشخص کنید؟ (با ذکر دلیل)

1/5
ب) توضیح دهید چرا تهیه اکسیژن صد در صد خالص در این فرآیند دشوار است؟

10

ترتیب جرم الکترون و پروتون و نوترون را نوشته و نماد الکترون ،پروتون و نوترون (به همراه بار نسبی و جرم نسبی) ذکر کنید؟

1

«موفق و سربلند باشید»

