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بارم                                                                                                       استفادٌ از ماضیه حساب مجاز است.() سؤاالت 
 

 تا اًتخاب ٍاصُ ی هٌاسة ػثارات سیز را کاهل کٌیذ. 1

در ایي شزایط اًزصی دریافت ًاپایذار( است ٍ توایل دارد تِ حالت پایِ تاسگزدد. -)پایذار( اتن در حالت تزاًگیختِ الف

 جذب( هی شَد. –شذُ تِ صَرت ًَر)ًشز 

 دارد.( 32Ge –13Al)خَاص شیویایی هشاتِ تا  31Gaب( اتن 

  (است.O2 – N2تثذیل هی کٌٌذکِ ػوذُ ی آى )هایغ تِ  هٌفی(C200 -هٌفی  C 180تحت فشار ٍ دهای)ج( َّا را

 هشاتِ ایجاد هی کٌٌذ. پایذار یَى ّای 20Ca ( ٍ38Sr – 16S)ت( 

 _ آووگادرو( پیروی می کنند.توام ٍاکٌش ّای شیویایی اس قاًَى)پایستگی جزم ث(

75/1 

 را تٌَیسیذ.درستی یا ًادرستی ػثارت ّای سیز را تؼییي کٌیذ ٍ در صَرت ًادرستی شکل صحیح آى  2

  توام سیارُ ّای خَرشیذی هاًٌذ سهیي اس جٌس سٌگ ّستٌذ.الف( 

 را دارد. طَل هَج ب( اس هیاى پزتَّای الکتزٍهغٌاطیس ، پزتَی گاها تیشتزیي

 ًیتزٍصى در هقایسِ تا اکسیضى اس ًظز شیویایی غیز فؼال ٍ ٍاکٌش ًاپذیز است.ج(گاس

25/1 

ٍجَد  54Fe  ٍ56Fe  ٍ57Fe ایشٍتَج ّای ًشاى هی دّذ کِ در ایي ًوًَِ هؼذىتزرسی یک ًوًَِ اس سٌگ ّای یک  3

 دارد.

 را تٌَیسیذ. 26Feالف( آرایش الکتزًٍی فشزدُ ی 

 ؟هتفاٍتٌذب( ایشٍتَج ّای فَق در کذاهیک اس خَاص سیز 

 تؼذاد ًَتزٍى ( –خَاص فیشیکی  –خَاص شیویایی   -ػذد جزهی  –)آرایش الکتزًٍی 

5/1 

درصذ ٍ   20تؼذاد ًَتزٍى ّای آى % 20ٍاست. درصذ فزاٍاًی ایشٍتَج سثک آى  دارای سِ ایشٍتَج 18Xػٌصز  4

تؼذاد تاشذ.   amu8/36جزم اتوی هیاًگیي ػٌصز تزاتز ٍ  22تؼذاد ًَتزٍى ّای آى % 10ٍ دٍمفزاٍاًی ایشٍتَج 

 ایشٍتَج دیگز را تِ دست آٍریذ. ًَتزٍى ّای

5/1 

 2از 1صفحٍ ی 
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 ومرٌ 20جمع بارم : 

 را تٌَیسیذ. 11Na  ٍ8Oچگًَگی تشکیل پیًَذ یًَی هیاى  5
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 جذٍل سیز را کاهل کٌیذ. 6

 ًَع تزکیة فزهَل شیویایی

 یًَی( –)هلکَلی 

 ًَع اکسیذ

 تاسی( -)اسیذی

PH هحلَل 

 (7)تشرگتز یا کَچکتز اس 

Fe2O3    

CO2    
 

5/1 

 ساختار لٍَیس تزکیثات سیز را رسن کٌیذ. 7

CH2O    -   CO3
2-     -   PH3 

2 

 هؼادلِ ّای شیویایی سیز را هَاسًِ کٌیذ. 8

FeI3 + K2O                         KI + Fe2O3 

C3H5N3O9                           CO2+ H2O+ N2+ O2           

2 

 آرایش الکتزًٍی چٌذ ػٌصز در سیز دادُ شذُ است.تا تَجِ تِ آى تِ سَاالت پاسخ دّیذ. 9

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

d) )[Ne]3s2 3p4                            e) 1s2 2s2 2p6                                    f)  [Ar]3d10 4s1
 

 الف( کذام ػٌصز در طثیؼت تِ صَرت تک اتوی است؟ چزا؟

 است؟ چزا؟ pب( کذام ػٌصز جشٍ دستِ ی 

 تؼییي کٌیذ. eج(الکتزٍى ّای الیِ ی ظزفیت را در ػٌصز 

 ت( کذام آرایش الکتزًٍی ًادرست است؟ چزا؟

  تؼییي کٌیذ.  fث( دٍرُ ٍ گزٍُ را در ػٌصز 

5/2 

 زکیثات سیز را تٌَیسیذ.ًام یا فزهَل شیویایی ت 10

 (aسیلسین ّگشا فلَئَریذ               (b ذتزهی( IIهٌگٌش)              (c کادهین سَلفیذ                    (d دی اکسیذ فسفز

  i)  F2O5                                         h)   ZnI2                               g)    NCI3                                    f) Co3N2 

3 

 5/0 (O=16,N=14g.mol-1 چٌذ گزم است؟) NO2هَل گاس  5/0 11

 1 (N=14g.mol-1است؟) ًیتزٍصىٍ چٌذ گزم  ًیتزٍصىچٌذ هَل  ًیتزٍصىاتن   01/3* 1022 12

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

 پایستگی جرم ث(  38Srت(N2  -منفیC022پ(  13Alب( هشر -الف( هاپایدار 1

 پ(ص غ: کمحرین. ب(ةعضی از سیاره ياالف(غ:  0

 فیزیکی و جعداد هٌجرون ياو خٌاص  عدد جرمیب(    18Ar3d64s2الف( 3

4 36/8=
                 

   
       M3=36    18+n=36    n=18 

5 Na  .   
                       .                                  Na+                 .. 

                   .. O..                                                   ..O..2-                                  Na2O 
                       .                                                       .. 
Na  .                                                    Na+ 

 نوع ترکیب فرمول شیمیایی 6

 یونی( –)ملکولی 

 نوع اکسید

 بازی( -)اسیدی

PH محلول 

 (7)بسرگتر یا کوچکتر از 

Fe2O3 بسرگتر بازی یونی 

CO2 کوچکتر اسیدی ملکولی 
 

7 

 
8 2FeI3 + 3K2O                         6KI + Fe2O3 

4C3H5N3O9                          12CO2+ 10H2O+ 6N2+ O2           

 در ان يا در خال پر شدن اسث. pچٌن زیر الیى ی  c,b,d e,يسحود.ب(زیرا گاز هجیب  c ,eb,الف( 9

 ام11و گروه  چًارم پر می شٌد. ث( دوره 3sزیر الیى ی  2pزیرا ةعد از   aجاسث    ت( 8پ(

12 a)SiF63  b)MnBr2    C)CdS   d)PO2 i)دی فلٌئٌر پوحا اکسید g)هیحروژن جری کارید h) یدید روی  f) (هیحرید11کتالث )  

11 0.5mol NO2*
        

        
= 23 g CO2 

10 3.01*1022 atom N * 
      

              
= 0.05 mol N 

0.05 mol N* 
     

     
= 0.7 g C 
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