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 بارم  ردیف

 .دهیدکوتاه به سواالت زیر پاسخ  1

 ؟رادیو ایزوتوپ است ،توپ طبیعی هیدروژن. کدام ایزوالف

 ؟کدام است ،ي توسط بشر ساخته شده انخستین عنصري که در واکنش گاه هستب. 

به الیه هاي باالتر انتقال یابند انرژي داده شود و الکترون هاي آن اتم با جذب آن انرژي  ،حالت پایه اگر به اتم ها درج. 
 ؟گیردحالتی قرار می چه در مات

 ؟چه می گویند از یک ترکیب به دست می آید به الگویی که پس از عبور نور نشر شدهد. 

 ؟متداد یافته استاتمسفر زمین تا فاصله چند کیلومتري از سطح زمین اهـ.. 

 ؟تغییرات آب و هواي زمین در کدام الیه از هواکره رخ می دهدو. 

 ؟چگونه دماي هوا را بسیار کاهش می دهند، هواي مایع  ءبه جز ءدر فرایند تقطیر جزز. 

 ؟کدام گاز سمی در واکنش سوختن ناقص تولید می شودح. 
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 ؟درستی یا نادرستی عبارت هاي زیر را تعیین کنید 2

 نیترات کمتر است.(        ) 𝐼𝐼انرژي نور نشر شده از ترکیب سدیم پرمنگنات از نور نشر شده از ترکیب مس .الف
𝐿𝐿 2)2 ي تعداد الکترون هاي موجود در هر الیه از رابطهب.  +  می آید.  (            )    دستبه  (1
 . (           )اندعناصر بر اساس افزایش عدد اتمی سازماندهی شده ،در جدول دوره اي امروزيج. 
 . (            )یابدمی کاهش یکنواخت صورت به هوا اي، دمبا افزایش ارتفاع از سطح زمیند. 
 )   .(مقرون به صرفه نیست ءبه جزء منابع زمینی گاز آرگون از هوا کره سرشارتر بوده و استخراج آن به روش تقطیر جز.هـ 
 . (       )نمایش داده می شود )L(رسوب با نماد ،در معادله یک واکنشو. 
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 هر یک از عناصر زیر را تعریف کنید 3

 :نیمه عمر .الف

  :غنی سازي ایزوتوپی ب.

  :نشرج. 

 

 :واکنش سوختند. 
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 تاریخ امتحان :                  ریاضی فیزیک رشته :                  دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 .م را بنویسیدو سه مورد از کاربردهاي گاز هلی سه مورد از کاربردهاي گاز نیتروژن 4
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𝐴𝐴31 و𝐴𝐴 و 𝐴𝐴ایزوتوپهاي ،  𝐴𝐴31در مخلوط طبیعی عنصر 5
𝑋𝑋

31
𝑋𝑋+2

31
𝑋𝑋+3واحد  3 ،اي که تعداد نوترون هاي ایزوتوپ سبکبه گونه

جرم اتمی  .باشد % 40وانی ایزوتوپ سنگین در این مخلوط ار. اگر درصد فوجود دارد ،بیشتر از پروتون هاي آن می باشد
𝑥𝑥 برابر ایزوتوپ با عدد جرمی  5 ،درصد فراوانی ایزوتوپ سبک( ؟را بیابید Aمیانگین عنصر  +  )می باشد 2
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۱چند برابر تعداد اتم هاي اکسیژن موجود در ، 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂3گرم از ترکیب 500تعداد اتم هاي اکسیژن موجود در  6

٤
 از مول 

 ؟باشد می 𝐻𝐻3𝑃𝑃𝑂𝑂4 ترکیب

(𝑁𝑁𝐴𝐴 = 6/02 × 𝐻𝐻و1023 = 𝐶𝐶 و 1 = 𝑂𝑂 و 12 = P و 16 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 و 31 = 40
𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 ) 
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و −𝑝𝑝3                                   مطلوب است، هاي مقابل مورد نظر استیون و اتم ها 7 𝐶𝐶𝐶𝐶2+ و 𝑘𝑘 19 و  𝑆𝑆𝑆𝑆34  29  15 

 .هر کدام را بنویسید آرایش الکترونی .الف

 .فشرده پتاسیم را تعیین کنید آرایش الکترونی .ب

𝑠𝑠)و دسته )گروه -ردیف(موقعیت ج.  − 𝑝𝑝 − 𝑑𝑑 − 𝑓𝑓) عنصر سلنیم را در جدول تناوبی عناصر بیابید. 

 .م را تعیین کنیدرونهاي ظرفیت عنصر پتاسیم و سلنیالکتد. 

𝑛𝑛).هستند 3داراي جمع عددي کوانتومی اصلی و فرعی برابر با  ∏چه تعداد از الکترون هاي یون مسهـ .  + 𝑚𝑚 = 3) 

3 



 
 تاریخ امتحان :                  ریاضی فیزیک رشته :                  دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  دیف

 فرمول شیمیایی ترکیب هاي زیر را بنویسید 8

 دي فسفر پنتا اکسید . ب                                                    کلسیم فسفید   .الف

 هیدرو برومیک اسید د.                                                      سولفید  𝐼𝐼𝐼𝐼ج.قلع
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 ترکیب شیمیایی زیر را نامگذاري کنید  9
                       𝐶𝐶𝑔𝑔𝐹𝐹2ب.                                                     𝑁𝑁2𝑂𝑂5الف.

 𝐵𝐵𝑔𝑔𝐶𝐶𝑚𝑚3د.                                                  𝐻𝐻2𝑆𝑆(𝑔𝑔)ج. 
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 ساختار لوئیس ترکیب هاي زیر را رسم کنید. 10
                       𝐻𝐻𝑃𝑃𝑂𝑂ب.                                            𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝑚𝑚4الف. 

 𝐻𝐻𝐶𝐶𝑁𝑁د.                                                 𝐴𝐴𝑚𝑚𝐹𝐹3ج. 
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 را نوشته و موازنه کنید (𝐶𝐶3𝐻𝐻4)واکنش سوختن ناتقص گاز پروپین  
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 واکنش هاي زیر را موازنه کنید 
 .𝑀𝑀𝑔𝑔(𝑁𝑁𝑂𝑂3)2 + 𝐹𝐹𝑆𝑆2(𝐻𝐻𝑃𝑃𝑂𝑂4)3 → 𝑀𝑀𝑔𝑔𝐻𝐻𝑃𝑃𝑂𝑂4 + 𝐹𝐹𝑆𝑆(𝑁𝑁𝑂𝑂3)3الف 

 

𝑁𝑁𝐶𝐶𝑁𝑁3 → 𝑁𝑁𝐶𝐶 + 𝑁𝑁2ب. 
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