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 بارم  ردیف

 .به سواالت زير پاسخ دهيد  1

 سحابی عقاب توسط کدام تلسکوپ گرفته شده است ؟ ( تصویرالف

 پایدار چه گفته می شود ؟ ب( به ایزوتوپ های پرتوزا و نا

 نخستین عنصری که در واکنشگاه )راکتور(هسته ای ساخته شده چیست ؟  ج(

 به گلوکز حاوی اتم پرتو زا چه گفته می شود ؟ د(

 مورد (2ی باشد ؟ )رسد ،نشان دهنده ی چه چیزهایی م نوری که از یک ستاره و یا سیاره به ما می هـ(

 ،انرژی جذب شده به چه صورت آزاد می شود ؟ هنگام بازگشت الکترون از حالت بر انگیخته به حالت پایه  و(

 نگ شعله ترکیب سدیم نیترات را بنویسید ؟ر ز(

 اتمسفر زمین تا ارتفاع چند کیلومتری از سطح زمین امتداد یافته است ؟  ح(

 تغییرات آب و هوای زمین در کدام الیه ی از هوا کره رخ می دهد ؟  ط(

 ه ی زمین و هوا کره ،از چه اصطالحی استفاده  می شود ؟ رک ی( برای اثرگذاری هر یک از انسانها روی

 پوشانده نشده بود، میانگین دمای کره زمین به چند درجه می رسید؟ چنانچه زمین ،با الیه ای از هواکره  ک(

3 

 درستي يا نادرستي عبارت های زير را با )ص( و )غ( مشخص كنيد . 2

 هستی توزیع شده است )     (الف( عنصرها به صورت نا همگون در جهان 

U 92 ب( فراوانی )
 درصد کمتر است )        ( 7/0( در مخلوط طبیعی آن از 235

ج( به 
1

12
𝐶6جرم اتم 

 گفته می شود )        (  amu،یکای جرم اتمی 12

 د( در جدول دوره ای امروزی ،عنصرها بر اساس افزایش عدد اتمی سازماندهی شده اند )       (

 (     موج از رنگ های مختلف می باشد.)خورشید گستره ای پیوسته از طول موج هاست که شامل هفت طول  رهـ( نو

 و( انرژی ریز موج ها از موج فرو سرخ بیشتر است .)       (

 ز( قاعده آفبا آرایش الکترونی تمامی عنصرها را پیش بینی می کند .)       (
 .)        ( ره به طور نا منظم تغییر می یابدمای هواکره به طور منظم کاهش و فشار هواکح( با افزایش ارتفاع از سطح زمین ،د

 (      ( یافت می شود)3O2Al( و فلز آلومینیوم به صورت ترکیب هماتیت )3O2Feط( فلز آهن به صورت ترکیب بوکسیت)

 آب کاهش می یابد .)      ( PHی( با افزودن یک اکسید فلزی به آب ، 
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 هر يك از موارد زير را تعريف كنيد . 3

 الف(طیف نشری خطی:

 ب(اکسایش :

1 

 ( را بنویسید .Heمورد از کاربردهای گاز هلیم )4 4
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 21/10/98   تاریخ امتحان :                         ریاضی فیزیک رشته :                    1شیمی  دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

را  𝑦برابر باشد ،عدد جرمی اتم  𝑦−2با یون فرضی 3x70+اگر تعداد الکترون و تعداد نوترون های یون فرضی  5

 بیابید .

 

1 

راوانی سبک فباشد و درصد  9/52را دارد ،  A 52،A53 ،A55، که سه ایزوتوپ Aاگر جرم اتمی میانگین عنصر  6

 را بیابید ؟  Aباشد . درصد فراوانی سنگین ترین ایزوتوپ  %30ترین آنها 
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 ( چه تعداد اتم اکسیژن دارد ؟ 4SO2Hگرم سولفوریک اسید ) 98/0 7

(𝑁 𝐴 = 6/02 × 1023. 𝐻 = 1. 𝑆 = 32. 𝑂 = 16 𝑔𝑟. 𝑚𝑜𝑙−1) 
 

 

1 

( با تعداد مولکول های موجود  در چند گرم کلسیم 3NHمول گاز امونیاک ) 5تعداد اتم های موجود در 8

 ( برابر است ؟3CaCOکربناک )

(𝑁 𝐴 = 6/02 × 1023. 𝐻 = 1. 𝐶 = 12. 𝑁 = 14 . 𝑂 = 16. 𝐶𝑎 = 40 𝑔𝑟. 𝑚𝑜𝑙−1) 
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                                       Br35 –Cu29-Ca20                                                   است ،مطلوب است .عناصر مقابل مورد نظر  9

 الف( آرایش الکترونی هر یک را بر اساس زیر الیه ها بنویسید ؟

 بنویسد ؟ب( آرایش الکترونی فشرده هر کدام را مشخص کنید و تعداد الکترون ظرفیت هر یک را 

ج( موقعیت هر کدام را در جدول تناوبی عناصر تعیین کرده )دوره و گروه ( و مشخص کنید هر یک در کدام 

 ( جدول تناوبی عناصر قرار دارند ؟ s-p-d-fدسته )

 را بنویسید ؟ 2Cu+د( آرایش الکترونی

3 

 

و شمار   Bدو برابر شمار الکترون های این زیر الیه در اتم  Aاتم عنصر  𝑠 4اگر شمار الکترون های زیر الیه ی  10

باشد ، عدد اتمی  B، نصف شمار الکترون های این زیر الیه در اتم  Aاتم عنصر  d3الکترون های زیر الیه ی

 واقع در دوره چهارم جدول تناوبی را بیابید ؟  Bو   Aدو عنصر

1 

 فرمول شيميايي تركيب های زير را نوشته و تركيب های مورد نظر را نامگذاری كنيد ؟  11

 نیترید :                         ب( هیدروبرمیک اسید : Шالف ( کروم 

            د(هیدروژن سولفید:  ج( گوگرد تری اکسید :                        

        :                        𝑃𝑏𝑂2(و:                                           𝐼𝐹7( هـ  

 𝑁2𝑂5ح(                                     𝐵𝑎3𝑃2(  ز     

2 

 ساختار لوئيس مولکول های زير را رسم كنيد ؟ 12

 

 2SiOج(                                             2Cl2OSب(                                     NCHالف( 
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