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 ثعوِ تؼبلی

 :کذکتبة دّن: پبیِ ریبضی ٍ تجرثی: رؼتِ ؼیوی: ًبم درض :ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

 :ظبػت ؼرٍع دقیقِ:         هذت اهتحبى     صفح3ِ:   تؼذاد صفحِ :  تبریخ اهتحبى

 

 :هْر ٍ اهضبءآهَزؼگبُ :ًورُ ثِ ػذد :اهضبء دثیر 

 :ًورُ ثِ حرٍف

 ثبرم ظؤاالت ردیف
 

 .ّر یک از جولِ ّبی زیر را ثب ٍاشُ هٌبظت از درٍى کبدر کبهل کٌیذ ثرخی ٍاشُ ّبی داخل کبدر اضبفی ّعتٌذ 1

 

 

 .هتفبٍت ّعتٌذ------------ ایسٍتَح ّبی یک ػٌصر دارای  (الف

 .اظت----------- ّر چِ ًیوِ ػور ایسٍتَح ػٌصری کوتر ثبؼذ، پبیذاری ٍ هبًذگبری آى ایسٍتَح در طجیؼت  (ة

 .ظبزهبًذّی ؼذُ اًذ------------ در جذٍل دٍرُ ای اهرٍزی، ػٌصرّب ثراظبض  (ح

------------ در هذل کَاًتَهی اتن، ثر ّر ًَع زیر الیِ یک ػذد کَاًتَهی ًعجت هی دٌّذ کِ آى را ثب ًوبد  (ت

 .ًبهیذُ هی ؼَد------------ ًؽبى هی دٌّذ ٍ ػذد کَاًتَهی 
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 .ثرای ّر یک از هَارد زیر، دلیل هٌبظت ثٌَیعیذ 2

 .ثب افسایػ ارتفبع از ظطح زهیي، فؽبر َّا کبّػ هی یبثذ (الف

 .اهرٍزُ ثرای ثعتِ ثٌذی هَاد خَراکی از گبز ًیترٍشى اظتفبدُ هی ؼَد (ة

 .از طیف ًؽری خطی ػٌصرّب، هی تَاى ثرای ؼٌبظبیی آى ّب اظتفبدُ کرد (ح
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 .رًگ ؼؼلِ ظَختي ّر یک از ػٌبصر زیرا ثٌَیعیذ 3

 هٌیسین( ظذین                                            ح( گَگرد                                    ة (الف
 

75/0 

𝑨 از راثطِ x126ػذد جرهی اتن ػٌصر  4 = 2𝒁 +  . پیرٍی هی کٌذ20

 .ػذد اتوی ایي ػٌصر را ثذظت آٍریذ (الف

 .تؼذاد اًَترٍى ّبی هَجَد در ّعتِ ایي اتن را حعبة کٌیذ (ة

 یَى پبیذار ایي ػٌصر چٌذ الکترٍى دارد؟چرا؟ (ح
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 .را در ًظر ثگیریذ ٍ ثِ پرظػ ّبی زیر پبظخ دّیذ (AS33)اتن آرظیٌگ 5

 .آرایػ الکترًٍی فؽردُ ؼذُ ایي اتن را ثٌَیعیذ (الف

 

 .دٍرُ ٍ تؼذاد الکترٍى ّبی ظرفیتی آى را هؽخص کٌیذ (ة

 

 تؼلق دارد؟چرا؟ (s ،p ،d)ایي ػٌصر ثِ کذام دظتِ از ػٌبصر  (ح
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  2اداهِ ظؤاالت در صفحِ 

 فرػی- L- کوتر- ػذد جرهی- n- اصلی- ثیؽتر- ػذد اتوی
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 ثبرم :ؼیوی       تبریخ: دّن ریبضی ٍتجرثی ًبم درض: رؼتِ ٍ پبیِ:                               ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

 ثب تَجِ ثِ جذٍل زیر ثِ پرظػ ّب پبظخ دّیذ؟ 6

ًبم دٍ گبز کِ ثخػ ػوذُ َّا کرُ، را تؽکیل هی  (الف

 دٌّذ، ثٌَیعیذ؟

 

 .ًقطِ جَغ آرگَى را ثرحعت کلَیي هحبظجِ کٌیذ (ة

 

 در فرآیٌذ ضبیغ کردى گبزّبی َّاکرُ،  (ح

 کذام گبز زٍدتر ثِ حبلت هبیغ در هی آیذ؟چرا؟
 

 

  °𝒄 ًقطِ جَغ  درصذ َّاکرُ ًبم گبز 

 -183 592/20 اکعیصى

 -186 928/0 آرگَى

 -196 079/78 ًیترٍشى

 -78 0385/0 کرثي دی اکعیذ

5/1 

 . را حعبة کٌیذa m uثب تَجِ ثِ ؼکل هقبثل، جرم اتوی هیبًگیي ػٌصر ًئَى را ثر حعت  7
 

 

 

 

1 

 یک ؼیوی داى طیف ًؽری خطی اتن ػٌصری را ثِ صَرت زیر اًذازُ گیری کردُ اظت؟ 8
 

 
 

 .دلیل اًتخبة خَد را ثٌَیعیذ. ثب تَجِ ثِ طیف ًؽری خطی ػٌصرّبی دادُ ؼذُ ًَع ایي ػٌصر را هؽخص کٌیذ
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 .کبهل کٌیذ (اؼتراکی- یًَی )در جذٍل زیر جبّبی خبلی را ثب ًَؼتي ًبم ؼیویبیی، فرهَل ؼیویبیی ٍ ًَع پیًَذ  9

 𝑺𝒐3  𝑭𝒆𝒄𝒍2  𝑲2𝑶 فرهَل ؼیویبیی 

 ًبم ؼیویبیی  دی ًیترٍشى تری اکعیذ  هتبى  کلعین ثَهیذ

   یًَی اؼتراکی  
 ًَع پیًَذ 

 (اؼتراکی- یًَی)
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 :پبظخ دّیذ 10

 .چرا کٌََّرداى ٌّگبم صؼَد ثِ قلِ ّبی ثلٌذ، از کپعَل گبز اکعیصى اظتفبدُ هی کٌٌذ (الف

 . را تؼییي کٌیذ𝑺𝒐3 ٍ 𝑵𝒂2𝒐 هحلَل آثی ّر یک از اکعیذّبیpHحذٍد  (ة

1 

𝒄𝒖 گرم هط چٌذ اتن دارد 4 (الف 11 = 64𝒈. 𝒎𝒐𝒍
−1 

𝑨𝒍 چٌذ گرم اظت؟  𝑨𝒍2𝒐3  هَل آلَهیٌین اکعیذ 2 (ة = 27 ٍ o= 16 𝒈. 𝒎𝒐𝒍
−1 
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  3اداهِ ظؤاالت در صفحِ  
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 ثبرم :ؼیوی       تبریخ: دّن ریبضی ٍتجرثی      ًبم درض: رؼتِ ٍ پبیِ:                               ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

 :ثب تَجِ ثِ آرایػ الکترًٍی اتن ّبی هقبثل پبظخ دّیذ 12

𝑨: 1𝒔22𝒔22p:                                                                                                         اتن کذام ػٌصر
63𝒔23𝒑63𝒅104𝒔1 

𝑩: 1𝒔22𝒔22pثب از دظت دادى یک الکترٍى ثِ آرایػ گبز ًجیت هی رظذ؟                                            (الف
63𝒔23𝒑6 

𝑪: 1𝒔22𝒔22pثب گرفتي دٍ الکترٍى ثِ آرایػ گبز ًجیت هی رظذ؟                                                           (ة
63𝒔23𝒑4 

𝑫: 1𝒔22𝒔22pکبیتَى آى قبػذُ ّؽت تبیی را رػبیت ًوی کٌذ؟                                                         (ح
63𝒔23𝒑64𝒔1 

 از ّوِ پبیذارتر اظت؟ (ت

1 

 هؼبدلِ ًوبدی ٍاکٌػ دادُ ؼذُ را ثٌَیعیذ؟ (الف 13

 

 جرم گَگرد هصرف ؼذُ را هحبظجِ کٌیذ؟ (ة

 آیب از قبًَى پبیعتگی جرم پیرٍی هی کٌٌذ؟ چرا؟ (ح
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 . را رظن کٌیذ𝒑𝒄𝒍3 ٍ HCNظبختبر لٍَیط هَلکَل ّبی  14

𝒑 = 15𝒄𝒍 = 17𝑯 = 1𝒄 = 6𝑵 = 7 
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 :ثب تَجِ ثِ هؼبدلِ ٍاکٌؽْبی دادُ ؼذُ، ثِ پرظػ ّب پبظخ دّیذ 15

𝑵2 𝒈 + 3𝝁  𝒈 
        450 𝒄°

       200 𝒂𝒕𝒎
2𝑵𝑯3 𝒈 ( 1 

𝑪𝒐 𝒈 + 𝒐2 𝒈                        …………………( 2 

𝑭𝒆2𝒐3 𝒔 + 𝐍𝐚 𝒔                          𝑭𝒆 𝒔 + 𝑵𝒂2𝒐 𝒔 ( 3 

»  هفَْم ًوبدّبی ثِ کبر رفتِ  (الف
    450 𝒄°

 200 𝒂𝒕𝒎
 .را ثٌَیعیذ (1)در هؼبدلِ ٍاکٌػ   « 

 .را کبهل کٌیذ (2)طرف دٍم هؼبدلِ ٍاکٌػ  (ة

 .را هَازًِ کٌیذ (3)هؼبدلِ ٍاکٌػ  (ح
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 20 .هَفق ثبؼیذ 
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