
 

 

 

 

 

 
 

 ومرٌ بٍ حريف:                بٍ عدد:   تجدید وظر  ومرٌ  بٍ عدد:             ومرٌ بٍ حريف:           ومرٌ
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بارم                                                                                                       استفادٌ از ماضیه حساب مجاز است.()سؤاالت    
 

 کٌیس.تا اًتراب ٍاشُ ی هٌاظة عثارات زیر را کاهل  1

ًاپایسار(  -ًعثت تِ حالت پایِ زارز.تِ ّویي زلیل )پایسار(یتیؽتر -یتر( اتن زر حالت تراًگیرتِ اًرشی )کوالف

 اظت.

 زارز.( 16S –34Se)ذَاؾ ؼیویایی هؽاتِ تا  8Oب( اتن 

تفاٍت  کِ اظاض ایي رٍغهی کٌین ،   تقطیر جس تِ جس( جسا  –ج( اجسای َّای هایع ؼسُ را تِ رٍغ )طیف ظٌجی 

 اًجواز( آى ّاظت. –)جَغ   زر زهای

 یَى ّای هؽاتِ ایجاز هی کٌٌس. 17Cl ( ٍ35Br – 5B)ت( 

 اتن( تر حعة گرم ، جرم هَلی آى ًاهیسُ هی ؼَز. -)هَل  ---------ث( جرم یک 

75/1 

 تٌَیعیس.زرظتی یا ًازرظتی عثارت ّای زیر را تعییي کٌیس ٍ زر صَرت ًازرظتی ؼکل صحیح آى را  2

الف( زرٍى ظتارُ ّا زر زهاّای تعیار تاال ٍ ٍیصُ ، ٍاکٌػ ّایی رخ هی زّس کِ زر آى ّا از عٌصرّای ظٌگیي تر 

 عٌصرّای ظثک تر پسیس هی آیس.

 ب( از هیاى پرتَّای الکترٍهغٌاطیط ، پرتَی گاها تیؽتریي اًرشی را زارز.

 ظَذتي هتاى تَلیس ًوی ؼَز گَگرز زی اکعیس اظت.ج(گازی کِ زر ظَذتي زغال ظٌگ تَلیس هی ؼَز اها زر 

25/1 

ٍجَز  52Cr  ٍ53Cr  ٍ54Cr ایسٍتَج ّای تررظی یک ًوًَِ از ظٌگ ّای یک آتؽفؽاى ًؽاى هی زّس کِ زر ایي ًوًَِ 3

 زارز.

 را تٌَیعیس. 24Crالف( آرایػ الکترًٍی فؽرزُ ی 

 ب( ایسٍتَج ّای فَق زر کساهیک از ذَاؾ زیر هؽاتِ اًس؟

 تعساز ًَترٍى ( –ذَاؾ فیسیکی  –ذَاؾ ؼیویایی   -عسز جرهی  –)آرایػ الکترًٍی 

5/1 

% ٍ جرم اتوی هیاًگیي 20اظت.اگر زرصس فراٍاًی ایسٍتَج ظثک آى  84B  ٍ86B  ٍ88B زارای ظِ ایسٍتَج Bعٌصر  4

 تاؼس.زرصس فراٍاًی زٍ ایسٍتَج زیگر را تِ زظت آٍریس.   amu4/86عٌصر تراتر 

5/1 

 2از 1صفحٍ ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهن ریاضی و تجربی هقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه  2  :تعداد صفحه سؤال

 

 جمهًری اسالمی ایران

 آمًزش ي پريرش ضهر تهران کل ادارٌ ی

 تهران 4ادارٌ ی آمًزش ي پريرش ضهر تهران مىطقٍ 

 رسالت.ياحد داوصدبیرستان غیرديلتی دختراوٍ سرای 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 1ضیمیوام درس: 

 سارا کطايرز وام دبیر:

 10/1399 / 17 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10: 00  ساعت امتحان:

 دقیقٍ 120مدت امتحان : 
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 ومرٌ 20بارم : جمع 

 را تٌَیعیس. 3Li  ٍ16Sچگًَگی تؽکیل پیًَس یًَی هیاى  5

 
5/1 

 جسٍل زیر را کاهل کٌیس. 6

 ًَع ترکیة فرهَل ؼیویایی

 یًَی( –)هلکَلی 

 ًَع اکعیس

 تازی( -)اظیسی

PH هحلَل 

 (7)تسرگتر یا کَچکتر از 

CaO    

SO3    
 

5/1 

 کٌیس.ظاذتار لٍَیط ترکیثات زیر را رظن  7

CH2S    -   SO4
2-     -   SiCl4 

2 

 هعازلِ ّای ؼیویایی زیر را هَازًِ کٌیس. 8

C2H5OH(g) + O2(g)                              CO2(g)+ H2O(g) 

NH3(g) + O2(g)                          NO(g) + H2O(l) 

2 

 تَجِ تِ آى تِ ظَاالت پاظد زّیس.آرایػ الکترًٍی چٌس عٌصر زر زیر زازُ ؼسُ اظت.تا  9

a) 1s2 2s2 3s1                                    b) 1s2 2s2 2p6                                c)[Ar]3d10 4s2 

d) )[Ne]3s2 3p4                                e) 1s2 2s2 2p6 3s2                         f)  [Ne]3s2 3p3                 

 الف( کسام عٌصر زر طثیعت تِ صَرت تک اتوی اظت؟ چرا؟

 اظت؟ چرا؟ pب( کسام عٌصر جسٍ زظتِ ی 

 تعییي کٌیس. eج(الکترٍى ّای الیِ ی ظرفیت را زر عٌصر 

 ت( کسام آرایػ الکترًٍی ًازرظت اظت؟ چرا؟

  تعییي کٌیس.  fث( زٍرُ ٍ گرٍُ را زر عٌصر 

5/2 

 رکیثات زیر را تٌَیعیس.ؼیویایی ت ًام یا فرهَل 10

             (aگَگرز تری اکعیس               (bظَلفیس( VIهٌگٌس)               (cًقرُ ًیتریس                    (dزی ًیترٍشى پٌتا ترهیس 

f)CaO                           g) Br2O5                             h) PI3                                                                                            i)  ZnCl2 

3 

 5/0 (O=16,C=12g.mol-1 چٌس گرم اظت؟) CO2هَل گاز  5/0 11

 1 (C=12g.mol-1اتن کرتي چٌس هَل کرتي ٍ چٌس گرم کرتي اظت؟)  01/3* 1022 12

 2از 2صفحٍ ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ث( نول 35Brجوش ت( -پ( جقطیر جز ةً جز 16Sىاپایدار ب( -الف(ةیضحری 1

 الف(غ: عياصر سيگیو از عياصر ستک جضکیل نی صوىد. ب(ص پ(ص 2

 ب(آرایش الکحروىی و خواص صیهیایی    18Ar3d54s1الف( 3

4 86/4=
                    

   
       F1=40% , F2=40% 

5 Li  .   
                       .                                  Li+                 .. 

                   .. S..                                                   ..S..2-                                  Li2S 
                       .                                                       .. 
Li  .                                                    Li+ 

 نوع ترکیب فرمول شیمیایی 6

 یونی( –)ملکولی 

 نوع اکسید

 بازی( -)اسیدی

PH محلول 

 (7)بسرگتر یا کوچکتر از 

CaO بسرگتر بازی یونی 

SO3 کوچکتر اسیدی ملکولی 
 

7 

 
8  

C2H5OH(g) + 3O2(g)                              2CO2(g)+3 H2O(g) 

4NH3(g) + 5O2(g)                         4 NO(g) + 6H2O(l) 

 در ان ٌا در خال پر صدن اسث. pچون زیر الیً ی  b,d , fزیرا گاز ىجیب ىئون اسث ب( bالف( 9

 ام51و گروه م پر نی صود. ث( دوره سو 2pزیر الیً ی  2sزیرا ةعد از   aجاسث    ت( 2پ(

11 a)SO3  b)MnS2    C)Ag3N   d)N2Br5 i)روی کلرید g)دی ةرونو پيحا اکسید h) ر جری یدیدفسف  f) کلسیم اکسید 

11 0.5mol CO2*
        

        
= 22 g CO2 

12 3.01*1022 atom C * 
      

          
= 0.05 mol C 

0.05 mol C* 
      

      
= 0.6 g C 

 امضاء:    سارا کشاورز نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصیلي  اولسؤاالت پایاى ترم نوبت  کلید

 شیوي دهن تجربي و ریاضي :نام درس

 سارا کشاورزنام دبیر: 
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 / عصرصتح  10:00 ساعت اهتحاى:
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