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 بارم  ردیف

 به سواالت زير پاسخ كوتاه دهيد؟   1

 الف( پس از انفجار مهیب و آزاد شدن انرژی عظیمی که سرآغاز کیهان بوده، چه چیزی به وجود آمد؟

 یافت می شود؟عنصر شناخته شده، چه تعداد در طبیعت  118ب( از بین 

 ج( رنگ نور نشر شده طی انتقال الکترون از الیه ی چهارم به دوم در اتم هیدروژن چیست؟

 د(چه عاملی مانع خروج گاز های اتمسفر زمین شده و مولکول های گازی را پیرامون زمین نگه می دارد؟

 استفاده می شود؟ MRIه( از کدام گاز برای خنک کردن دستگاه 

5/2 

 نادرستي عبارت های زير را مشخص كنيد. درستي و 2

 الف( جرم یک پروتون با جرم یک نوترون تقریبا برابر است.

ب( الکترون هنگام انتقال به الیه ی باالتر انرژی جذب می کند و هنگام انتقال به الیه پائین تر انرژی آزاد می 

 کند و به حالت پایه بر می گردد.

 زمین فشار هوا  به صورت نامنظم تغییر  می کند.ج( با افزایش ارتفاع از سطح 

5/1 

 1 غني سازی ايزوتوپي را تعريف كنيد؟ 3

اگر در يك نمونه از مخلوط ايزوتوپ های عنصر كلسيم، دو ايزوتوپ وجود داشته باشد كه فراواني  4

باشد و با دانستن اينکه  amu  41درصد و عدد جرمي ايزوتوپ سبك تر  30ايزوتوپ سنگين تر 

  باشد، عدد جرمي ايزوتوپ سنگين تر چقدر است؟ amu  6/41جرم اتمي ميانگين اين مخلوط  
 

2 

چند برابر تعداد اتم های هيدروژن موجود  NH3گرم از تركيب  170تعداد مولکول های  موجود در  5

 ؟مي باشد CH4گرم از تركيب 4در     

)H=1 , C=12 N=14   
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
) (Na=6/02 ×1023) 

 

2 

 Zn30    -  Ca20                                         ؟        عناصر مقابل مورد نظر است، مطلوب است 6

 الف( آرایش الکترونی آنها را طبق زیر الیه ها رسم کنید؟

 ب( آرایش الکترونی فشرده روی را تعیین کنید؟

 گروه( آنهارا در جدول تناوبی عناصر بیابید؟_هر کدام را نوشته و موقعیت)ردیفج( تعداد الکترون ظرفیت 

 د( آرایش الکترونی یون کلسیم را رسم کنید؟
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 .فرمول شيميايي تركيب های زير را بنويسيد 7

  یدید IIIالف( منیزیم فسفید                     ب( وانادیم اکسید                ج( کبالت 

1 

 تركيب های شيميايي زير را نامگذاری كنيد. 8

 SnSج(                              2ICuب(                                   N3Liالف( 

 

1 



 
 10/10/99تاریخ امتحان :                               ریاضی فیزیک رشته :               1شیمی  دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 ساختار لوئيس هر يك از تركيب های زير را رسم كنيد. 9

                    COد(           3OP3Hج(                      2SiOClب(                    3BeClالف( 

2 

اد مي باشد، دما گر درجه ی سانتي -30كيلومتری از سطح زمين  7با دانستن اينکه دما در ارتفاع 10

يه كيلومتری از سطح زمين محاسبه كنيد؟ ) با افزايش هر كيلومتر ارتفاع در ال11را در ارتفاع 

 كاهش مي يابد( درجه سانتي گراد 6تروپوسفر، دمای هوا 

1 

 5/1 را نوشته و موازنه كنيد؟ 61H7Cواكنش سوختن ناقص  11

 واكنش زير را موازنه كنيد. 12

Mg  +  AgNO3                                      Ag  +  Mg(NO3)2  
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