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ف
ردی

 

بارم                                                                                                 سؤاالت           
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 زر جاّای ذالی ػثارات هٌاظة تٌَیعیس:

شَز ٍ ّر چِ الکترٍى زر الیِ تاالتری قرار گیرز اًرشی آى  ًاهیسُ هی .........................ػسز کَاًتَهی ....االف(

 ............ اظت...........

. تِ ٍجَز هی ب( تیي زٍ یَى تا تار الکتریکی ًاّن .  آیس. ًام، ًیرٍی جاشتِ تعیار قسرتوٌسی تِ ًام ..........................

. زر حالی........الکترٍى .... یکترای رظیسى تِ آرایش گاز ًجیة  کلرج( اتن  الکترٍى  یک ظسینکِ  ....

.................  .......... 

. هی یاتس.ت(  .  زر الیِ ترٍپَظفر، زها تا افسایش ارتفاع ................

. تِ ػٌَاى ظثک تریي گاز ًجیة، تی رًگ، تی تَ ٍ تی هسُ اظت. .  ث( ...................

 تشکیل هی زّس. ّلینزرصس حجوی از هرلَط گاز طثیؼی را  .........................ج( حسٍز 

. اظت. زٍهیيچ( زر تیي گازّای تشکیل زٌّسُ اتوعفر،  .  زرصس هرتَط تِ گاز .................

. زارز. کرتي زیح( هحلَل      اکعیس زر آب ذاصیت .......................

  2.5 
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 ًازرظتی ػثارات زیر را هشرص کٌیس ٍ صَرت صحیح ػثارات ًازرظت را تٌَیعیس:زرظتی یا 

 شًَس. ّا یافت هی پرزازز کِ زر زرٍى ظتارُ ّایی هی الف( اذترشیوی تِ هطالؼِ هَلکَل

 ای، کرتي زی اکعیس اظت. تریي گاز زر ایجاز اثر گلراًِ هْنب( 

 اظت. ، +16E2ج( فرهَل کلی یَى پایسار ػٌصرّای گرٍُ 

 تغییرات آب ٍ َّای زهیي زر الیِ ترٍپَظفر رخ هی زّس.ت( 

 ث( ػٌصرّا زر جسٍل زٍرُ ای تر اظاض افسایش ػسز جرهی چیسُ شسُ اًس.  

   2 
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 هفاّین زیر را تؼریف کٌیس:

 الف( قاػسُ آفثا:

 

 

 

 

 : هَازًِب( 
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 ، کاّش جرم هشاّسُ شَزگرم  0.00025 ّعتِ ای اگر زر یک ٍاکٌش

 ؟را ترحعة کیلَشٍل تِ زظت آٍریسهقسار اًرشی آزاز شسُ الف( 

 

 

شٍل زرًظر  45گرم هتاى را  1ب( ترای تَلیس ایي هقسار اًرشی، چٌس گرم هتاى تایس ظَزاًسُ شَز؟ ) گرهای ظَذتي 

 تگیریس.(

 

 

1.5 
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A 128ػٌصر  تاشدس، زرصدس فراٍاًدی    اظت. اگر جرم اتوی هیاًگیي ایي ػٌصر تراتر A  ٍ130A 128.8زارای زٍ ایسٍتَج 

 تر را هحاظثِ کٌیس. ظٌگیيایسٍتَج 

 

 

 

 

1 
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 (C=12, H=1:g.mol-1) ٍجَز زارز؟ ، چٌس هَلکَل از ایي هازُ CH4(CH4)گرم  48الف( زر 

 

 

 

 

 (Mg=24,O=16:g.mol-1)اظت؟  گرم O 64، چٌس تراتر تؼساز اتن ّا زر Mgگرم  24ب( تؼساز اتن ّا زر 

 

 

1.5 
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 ( تِ ظَاالت زیر پاظد زّیس: 19A, 32B, 25Cتا تَجِ تِ ػٌاصر )

 اظت؟ کسام یک از ػٌاصر هتؼلق تِ زظتِ dالف( 
 

 کسام یک از ایي ػٌاصر ًافلس اظت؟ ب( 
 

 را رظن کٌیس ٍ زٍرُ ٍ گرٍُ آى را هشرص کٌیس. آرایش الکترًٍی فشرزُ ػٌصر Bج( 

 

 
 

 ٍجَز زارز؟ چٌس الکترٍى تا l=1 ( زر ػٌصر Cت

 

 

 

2.5 

 4از 2صفحه ی 
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 تِ ظَاالت زیر پاظد زّیس:

 اجسای َّای هایغ را ًام تثریس ٍ ترتیة جسا شسى آًْا طی تقطیر جسء تِ جسء را تیاى کٌیس؟الف( 

 

 

n5-n2 ب( زر طیف ًشری ذطی ّیسرٍشى ّر یک از اًتقاالت  ٍn3-n2 تِ ترتیة هرتَط تِ کسام رًگ هی تاشس؟ 

 

 

6s, 5p, 5d 4 ج( ترتیة پر شسى زیرالیِ ّایf ٍ را هشرص کٌیس؟ 

 
 

 

 ت( چرا ٍظایل آلَهیٌیَهی زر تراتر ذَرزگی هقاٍم ّعتٌس؟

 
 

 

2 
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 ّای زیر را تٌَیعیس: حاصل از ترکیة اتن ترکیة یًَیفرهَل 

56Ba, 17Cl                                                          7N, 11Na 

 

 

 

1 
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 ظاذتار لَییط ترکیثات زیر را رظن کٌیس:

CH2O                                                               NF3 

 

 

 

 

1 
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 زیر را هَازًِ کٌیس:ٍاکٌش ّای 
Fe2S3+   HCl                     FeCl3+  H2S     

 

 

 

BCl3+  H2O                      H3BO3+  HCl 
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 4از 3صفحه ی 
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 نمره 20جمع بارم : 
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 پاظد هٌاظة را اًتراب کٌیس:

 زر شؼلِ هی شَز؟ ظثسالف( کسام یک از ًوک ّای زیر هَجة ایجاز رًگ 

 ( فلس هٌیسین4( لیتین کلریس      3( فلس هط        2   ( ظسین ًیترات      1

 ب( کسام یک از هَارز زیر زلیلی تر الیِ ای تَزى َّاکرُ هحعَب هی شَز؟

 ( ّر ظِ هَرز4( تغییر زها            3( تغییر حجن       2ا( تغییر فشار       

 ؟ظتترای پر کرزى تایر ذَزرٍّا هٌاظة اج( کسام یک از گازّای زیر 

 ( اکعیصى4( آرگَى       3( ًیترٍشى        2( ّلین       1

. هی تَاًس تا گرفتي الکترٍى تِ آرایش گاز ًجیة پ .  از ذَز ترظس. یشت( ػٌصر ............

 ( پتاظین4      گَگرز( 3( فعفر        2      فلَئَر( 1

 

1 
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 ًام یا فرهَل شیویایی ترکیثات زیر را تٌَیعیس.

 

                                                                                                    :MgF2کلعین کلریس:               

N2O5:                                                                                                              :آلَهیٌیَم اکعیس

(III) اکعیس: کرٍم                        Na2O:                                                                                   

                                                                                          :FeO     ظیلیعین تترا کلریس:             
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 4از 4صفحه ی 
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                                                                                                  محل مهر یا امضاء مدیر                                               راهنمای تصحیح ردیف

1 

(    ث( ّلین 0.25) کاّش(      ت( 0.5هی زّس ) -(     ج( هی گیرز0.25(    ب( پیًَس یًَی )0.5تیشتر ) -الف( فرػی

(0.25  ) 

 (0.25(         ح( اظیسی )0.25(                   چ( اکعیصى )0.25) 7ج( 

2 
(  ث(ًازرظت، ػسز 0.25(  ت(زرظت )0.5) (  ج(ًازرظت،-0.25E2(  ب(زرظت)0.5الف(ًازرظت، فضای تیي ظتارُ ای )

 (0.5اتوی )

3 

 (0.5اتن ّای گًَاگَى ًشاى هی زّس. ) قاػسُ آفثا ترتیة پر شسى زیرالیِ ّا را زر

هَازًِ یؼٌی پیسا کرزى ضریة هٌاظة ترای ّر هازُ تِ طَری کِ تؼساز اتن ّای هشاتِ زر زٍطرف هؼازلِ ٍاکٌش یکعاى 

 (0.5شًَس.)

4 E=mc2   E=0.00025×10-3×9×1016 = 25×9×108  j=225×105 Kj (1)            225×108  45=5×108 gr(0.5)       
      

5 [(130× x) + (128×(100-x))] 100=128.8 (0.5)     130x + 12800 – 128x = 12880    2x=80   x = 40% 
(0.5)        

6 

48grCH4 × (1mol CH4/16grCH4)×(6.02×1023CH4/1molCH4)=18.06×1023 CH4 (0.5)    
24grMg×(1molMg/24grMg)×(6.02×1022atomMg/1molMg)=6.02×1023atomCu

64grO×(1molO/16grO)×(6.02×1022atomO/1molO)=24.08×1023atomCu
6.02×1023/24.08×1023=0.25 (1)

 (0.5الکترٍى ) 12(      ت( 1) 14ٍ گرٍُ  4زٍرُ  (      ج( 3d104s24p2[Ar]0.5) ب( C (0.5)     Bالف(  7

8 

 (0.5) ج( 5p, 6s, 4f, 5d                    ( 0.5، قرهس )آتی ب(    (  0.5) آرگَى، اکعیصى، ترتیة: ًیترٍشى، N2-O2-Arالف( 

 چَى الیِ اکعیس آلَهیٌیَم هتراکن اظت ٍ ًقش الیِ هحافظ را ترای فلس زارز ٍ هَجة افسایش اظتحکام آى هی شَز.ت( 

(0.5) 

9 BaCl2 (0.5)                               Na3N (0.5)                                                                                                           
  

10 
H                                                                        ..                                                                                        

  C = O (0.5)                                          F – N--F         (0.5)                                                                  
H                                                                         F                                                                                        

11 Fe2S3+6HCl                    2 FeCl3+ 3 H2S   (1)  
BCl3+ 3 H2O                      H3BO3+ 3 HCl  (1) 

 (0.25) 4(                   ت( گسیٌِ 0.25) 2(                    ج( گسیٌِ 0.25) 3(                  ب( گسیٌِ 0.25) 2الف( گسیٌِ  12

13 

(، ظیلعین تتراکلریس: 0.25) اکعیس: Cr2O3 (III)(، کرٍم 0.25)Al2O3(، آلَهیٌیَم اکعیس: 0.25)CaCl2کلعین کلریس: 

SiCl4 (0.25) 

(، 0.25) (، ظسین اکعیس: 0.25Na2O) N2O5(، زی ًیترٍشى پٌتااکعیس: 0.25) MgF2هٌیسین فلَئَریس: 

 FeO (0.25)اکعیس:(II)آّي
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