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 بارم  ردیف

 به سواالت زير پاسخ كوتاه دهيد؟   1

 سبب تولید عنصر های سنگین تر از عنصر های سبک تر می شود؟ درون ستاره ها الف( چه نوع واکنشی

 ب( کاربرد پزشکی عنصر تکنسیم چیست؟

 شعله ی ترکیب سدیم فسفات و لیتیم کرینات را با یکدیگر مقایسه کنید؟ج( طول موج رنگ 

 د( اتمسفر زمین تا چه فاصله ای از سطح زمین امتداد یافته است؟

 ه( برای نگهداری نمونه های نمونه های بیولوژیکی در پزشکی از کدام گاز استفاده می شود؟

5/2 

 د.درستي و نادرستي عبارت های زير را مشخص كني 2

 الف( ایزوتوپ های یک عنصر دارای خواص شیمیایی یکسان و خوص فیزیکی وابسته به جرم متفاوت هستند.

ب( دانشمندان با دستگاهی به نام طیف سنج جرمی اطالعات ارزشمندی از پرتو های گسیل شده از مواد 

 گوناگون به دست می آورند.

 کاهش می ی ابد. ج( با افزایش ارتفاع از سطح زمین دمای هوا پیوسته

5/1 

 نشر را تعريف كنيد؟ 3

 

1 

 و  amu  57اگر در يك نمونه از مخلوط ايزوتوپ های عنصر آهن، دو ايزوتوپ با اعدد جرمي 4

amu55  وجود داشته باشد و جرم اتمي ميانگين اين مخلوطamu  4/55  باشد، اختالف درصد

 فراواني دو ايزوتوپ چند است؟ 

2 

 ، چه تعداد اتم اكسيژن دارد؟ 4SO2Hگرم از تركيب  196 5

)H=1 , O=16 , S=32 
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
) (Na=6/02 ×1023) 

 

2 

 Cr24   -  S16                                                ؟      عناصر مقابل مورد نظر است، مطلوب است 6

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

 ب( آرایش الکترونی فشرده کروم را تعیین کنید؟

 گروه( آنهارا در جدول تناوبی عناصر بیابید؟_ج( تعداد الکترون ظرفیت هر کدام را نوشته و موقعیت)ردیف

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

  کلرید IVب( آلومنیوم سولفید          ج( منگنز   الف(کلسیم فسفید       

1 

 تركيب های شيميايي زير را نامگذاری كنيد. 8

 2PbOج(                        3FeClب(                    KBrالف(  

 

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

                    2SOد(                      4PO3Hج(                                      2COFب(                     3INالف( 

2 

ي گراد مي باشد، دما درجه ی سانت -18كيلومتری از سطح زمين  5با دانستن اينکه دما در ارتفاع  10

يه كنيد؟ ) با افزايش هر كيلومتر ارتفاع در الكيلومتری از سطح زمين محاسبه  9را در ارتفاع 

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

1 

 را نوشته و موازنه كنيد؟ 12H5Cواكنش سوختن ناقص  11

 

5/1 

 واكنش زير را موازنه كنيد. 12

K  +  Fe3(PO4)2                                    Fe  +  K3PO4  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


