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 به پرتوهای فروسرخ، طول موج ............ دارد. الف( نور سبز نسبت
 ها بستگی دارد..... آن........ب( خواص شیمیایی اتم های هر عنصر به ...

so)اکسید پ( گوگرد دی  .. است...........یک اکسید ..2(

 ت( فلز آهن به صورت ................. در طبیعت وجود دارد.
 روش اسمز معکوس، به کمک روش تقطیر نمی توان ................. را از آب حذف کرد.ث( برخالف 
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 درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کرده و شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید. 2/1

Fe56الف( با توجه به نماد  2
 است. 6برابر Fe20یون ، اختالف تعداد نوترون و الکترون26

Eب( در رابطه  mc  است. kjانرژی آزاد شده بر حسب  Eجرم ماده برحسب کیلوگرم و  mتوسط اینشتین ارائه شد، 2

 پ( دومین گازی که پس از وارد کردن هوای مایع در ستون تقطیر از آن خارج می شود، گاز آرگون است.

برای استخراج و جداسازی منیزیم، در مرحله نخست، منیزیم را به صورت ماده جامد و نامحلول منیزیم کلرید رسوب  ت(
 دهند. می
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Mgعنصر منیزیم دارای سه ایزوتوپ  1 , Mg , Mg24 25 26
12 12  15تایی از مخلوط سه ایزوتوپ،  522باشد. در یک نمونه می12

Mg26عدد از نوع ایزوتوپ 
 منیزیم را حساب کنید. نوجود دارد. جرم اتمی میانگی12
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 پاسخ دهید.Y33به پرسش های زیر درباره عنصر 52/1

 الف( آرایش الکترونی فشرده این عنصر را بنویسید.

 ب( شماره دوره و گروه آن را مشخص کنید.
 فیتی دارد؟رپ( این عنصر چند الکترون ظ

lت( در اتم این عنصر چند الکترون با اعداد کوانتومی , n 2  وجود دارد؟3

 نماد شیمیایی یون پایدار آن را نوشته و مشخص کنید به چه گاز نجیبی می رسد؟ث( 
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 با نوشتن یا فرمول شیمیایی ترکیب های یونی و کوواالنسی، جـدول زیر را کامل کنید. 2/1

 سیلیسیم تترابرمید  کربناتآمونیوم  (سولفیدIIمس)  نام ترکیب

CaBr2  Fe(NO شیمیاییفرمول )3 3  CS2  
 

2 

ها مشخص کنید. آنهای پیوندی به ناپیوندی را در های زیر را رسم کرده و نسبت تعداد الکترونختار لوویس ترکیبسا 1

( C, H, O)6 1 8 
CH )الف O2 CO2 )ب       
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 ردیف مــتن ســواالت بارم 

 با توجه به معادله شیمیایی واکنش های زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید. 52/1

a) CH NH O CO H O N   3 3 2 2 2 3 

Fe(s)

b) N H NH 2 2 33 2  

c) Fe O .............. 22 3 2  

 را موازنه کنید. aالف( واکنش 

 به چه معناست؟ bدر واکنش  Feب( نماد 
 مربوط به تشکیل زنگ آهن است، آن را کامل کنید. cپ( معادله 
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KClO)گرم پتاسیم کلرات  52/15از گرم کردن  1  آزاد می شود؟ STPمطابق واکنش زیر، چند گرم اکسیژن در شرایط 3(

(KClO / g.mol ) 1
3 122 5  

 
KClO (s) KCl(s) O (g) 3 22 2 3  
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 دهد. )این معادله ها موازنه نیستند.(های گازی زیر مراحل تشکیل اوزون تروپوسفری را نشان میمعادله 52/1
a) N O NO

b) NO O NO

 

 

2 2

2 2
 

c) NO O .............. ............. 2 2 
 در چه شرایطی انجام می شود؟ )دو مورد(O2وN2از گازهای NOالف( واکنش تشکیل 

 ای روشن دیده می شود؟ب( هوای آلوده به کدام گاز، رنگ قهوه
 را بنویسید. c ج( معادله 
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 گرم ید حل شده است. درصد جرمی را محاسبه کنید. 15برلیتر، گرم 82/2لیتر اتانول با چگالی میلی 122در  52/1

مول بر لیتر چند گرم ماده حل شونده وجود دارد؟ 3/2لیتر محلول سدیم هیدروکسید میلی 422ب( در 

(NaOH g.mol ) 140 
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 مطرح شده پاسخ دهید.های ترکیب را نشان می دهد. با توجه به شکل ها به سوال 3شکل های زیر محلول آبی  2/1

 
 را نشان می دهد؟ HFالف( کدام محلول وضعیت انحالل 

 ب( کدام محلول می تواند نشان دهنده انحالل لیتیم سولفات در آب باشد. چـرا؟

 کدام محلول رسانای قوی جریان برق است. چـرا؟ج( 

 د( انحالل کدام ماده به شکل مولکولی است؟
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 نور خورشید
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 ردیف مــتن ســواالت بارم 

 با توجه به داده داخل پرانتز با ذکر علت مقایسه کنید. راهر یک از موارد زیر  2/1

)الف(  g.mol )(g)F 1382و( / g.mol )
136 5(g)HCl )نقطه جوش( 

)ب(  g.mol )(g)CO 128و( g.mol )
128(g)N2 )مقاومت در برابر مایع شدن( 

)ج(  g.mol )(g)CO 1442و( g.mol )(g)H S 1
 گیری در میدان الکتریکی()جهت 342

15  

 با توجه به نمودارهای زیر: 52/1

 
 پذیری گازها را نشان می دهد.نمودار اثر کدام عامل بر انحالللف( هر ا

 ب( کدام نمودار بیانگر قانون هنری است. آن را تعریف کنید.

 لولی تهیه شده است؟ححل شده باشد، جه نوع مO2گرم گاز  2/5مقدار  32°، در دمای 5ج( اگر در نمودار
 در دمای معین با یکدیگر برابر نیست؟ 1گاز در نمودار د( چرا انحالل پذیری سه 
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 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 2/1

 االف( رادیوایزوتوپ
 ای ب( اثر گلخانه

 ج( پیوند هیدروژنی
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 موفق و پیروز باشید.
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