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 اند.کنش ..................... با ............................. در این راستا سهم بسزایی داشتهها با مطالعه .................. و ....................... ، همچنین برهمدانشیمی-1

 ماده –رفتار  –نور  –خواص   نور –رفتار  –ماده  –خواص   ماده –نور  –رفتار  –خواص   رفتار –خواص  –نور  –ماده 
 گنجد؟هاي زیر در قلمرو علم تجربی نمییک از پرسشکدام-2

خ میپدیدهدهند؟هاي طبیعی چرا ر   جهان کنونی چگونه شکل گرفته است؟ 

خ پدیدهدهند؟میهاي طبیعی چگونه ر   هستی چگونه پدید آمده است؟ 
 از کره زمین درست است؟ 1کدام مورد در مورد تصویر گرفته شده توسط وویجر -3

 میلیون کیلومتري پیش از خروج از سامانه خورشیدي گرفته شد. 7اولین تصویري است که از فاصله تقریبی 

 کیلومتري پس از خروج از سامانه خورشیدي گرفته شد.میلیون  7آخرین تصویري است که از فاصله تقریبی 

  میلیارد کیلومتري پیش از خروج از سامانه خورشیدي گرفته شد. 7آخرین تصویري است که از فاصله تقریبی 

 میلیارد کیلومتري پیش از خروج از سامانه خورشیدي گرفته شد. 7اولین تصویري است که از فاصله تقریبی 
 .......... آنها را تهیه و ارسال کنند................. و .................... و نپتون، شناسنامه ....اي ................، زحل، ....هموریت داشتند با گذر از کنار سیارهدو فضاپیما مأ-4

 تحقیقی –علمی  –اورانوس  –مشتري     شیمیایی –فیزیکی  –اورانوس  –مشتري   

شیمیایی – فیزیکی – زهره – کیوان      علمی – تحقیقی –زهره  –کیوان 
 در سال ................................ میالدي براي شناخت بیشتر ........................................... است. 2و  1تالش دانشمندان، سفر دو فضاپیما به نام وویجر -5

 1956 – سامانه خورشیدي  1977 – سامانه خورشیدي  1956 – کیهان   1977 – کیهان 
 ها در پی یافتن پاسخ آن هستند، چگونگی پیدایش ........................... است.دانهاي مهمی که شیمییکی از پرسش -6

هامولکول    ستارگان   کیهان    عنصرها 
 ........ است.که یک ....... ... است.........ترین عنصر در سیاره زمین، .......... و فراوان............... است که یک اره مشتري، ...............ترین عنصر در سیفراوان-7

 گاز نجیب –هلیم  –فلز  –آهن  فلز –آهن  –نافلز  –هیدروژن  گاز نجیب –هلیم  –نافلز  –هیدروژن  نافلز –هیدروژن  –فلز  –آهن 
 که در زمین عناصر .................، .......................... و .......................... وجود دارد..................................... وجود ندارد در حالیدر مشتري، عنصر -8

 شبه فلزي –فلزي  –نافلزي  –نافلزي     فلزيشبه –فلزي  –نافلزي  –فلزي شبه 

 شبه فلزي –فلزي  –نافلزي  –فلزي     فلزي  –نافلزي  -فلزي شبه –فلزي شبه 
 کدام گزینه در مورد ترتیب فراوانی گازهاي نجیب در سیاره مشتري درست است؟-9

   آرگون  >نئون      >هلیم     آرگون >هلیم    >نئون     نئون  >هلیم   > آرگون     نئون  >آرگون    >هلیم 
 دهد؟مراحل مهبانگ را به درستی نشان میکدام ترتیب، -10

  هیدروژن و هلیم –ستاره و کهکشان  –سحابی  –ذرات زیراتمی   ستاره و کهکشان –سحابی  –هیدروژن و هلیم  –اتمی ذرات زیر 

  سحابی –هیدروژن و هلیم  –ستاره و کهکشان  –ذرات زیراتمی    ستاره و کهکشان –هیدروژن و هلیم  –سحابی  –ذرات زیراتمی 
 زیر درست است؟ هايعبارتچند مورد از -11

 ها را پدید آورد..با گذشت زمان و افزایش دما، گازهاي هیدروژن و هلیم منبسط شد و ستاره1

 دهد.هاي شیمیایی رخ میها همانند خورشید در دماهاي بسیار باال و ویژه، واکنش.درون ستاره2

 شود.تر فراهم میباشد، شرایط تشکیل عنصرهاي سنگین.هرچه دماي ستاره بیشتر 3

 کند که چه عنصرهایی باید در آن ستاره ساخته شود..فشار و اندازه هر ستاره تعیین می4

 1      2     3     4 
 روند تشکیل عنصرها در مهبانگ در کدام گزینه به درستی آمده است؟-12

 , ,H He Fe Au Li C→ → →   , ,H He Li C Fe Au→ → →   
 , ,He H Fe Au Li C→ → →   , ,He H Li C Fe Au→ → → 
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 دبیرستان استعدادهاي درخشان شهید بهشتی مهاباد                                        1397)                     آزمون شیمی مهرماه 1نام و نام خانوادگی :                                                          گروه : (

 اي معادل چند کیلوژول انرژي است؟هاي هستهیک گرم ماده در واکنش-13

 × 109 10   × 169 10   × 139 10   × 199 10 
 کدام یک از موارد زیر درست است؟-14

 هاي سازنده جرم یکسانی ندارند.در یک نمونه طبیعی از عنصري معین، همواره اتم 

 است. 26 –و آن هم بیشتر از منیزیم  25 –بیشتر از منیزم  24 –فراوانی منیزیم  ،در یک نمونه منیزیم 

 الکترون به صورت 23نوترون و  30پروتون،  26با اي از آهن نماد نمونهFe −26 3
 است. 56

  سه ایزوتوپ منیزیم مانند چگالی متفاوت است.خواص فیزیکی وابسته به جرم برخی 
 کدام یک از موارد زیر درست است؟-15

 .در یک نمونه طبیعی از هیدروژن، مخلوطی از هفت ایزوتوپ وجود دارد 

  هاي هیدروژن به صورتعمر ایزوتوپنیمH H H H H〉 〉 〉 〉3 5 6 4 7
1 1 1 1  است. 1

 شود.هاي ناپایدار، ماندگار بوده و با گذشت زمان متالشی نمیهسته ایزوتوپ 

 باشد، ناپایدارند. 5/1هاي آنها برابر یا بیش از ها به پروتونهایی که نسبت شمار نوترونهمه هسته 
 درست است؟کدام یک از موارد زیر -16

 فراوانی ایزوتوپU238
 درصد بوده و به عنوان سوخت در راکتور اتمی کاربرد دارد. 7/0تر از در مخلوط طبیعی کم 92

 هاي یک عنصر، غنی سازي ایزوتوپی گویند.ها را در مخلوط ایزوتوپافزایش مقدار یکی از ایزوتوپ 

  تواند طال تولید کند. زیرا صرفه اقتصادي ندارد.فیزیک، انسان هنوز نمیبا وجود پیشرفت علم شیمی و 

 اي عناصر موسوم به فلزهاي قلیایی است.هیدروژن سر دسته گروه اول جدول دوره 

توان به آن نسبت هاي آن باشد، کدام نماد زیر را میبیشتر از شمار پروتون درصد 50هاي آن، ذره بنیادي وجود دارد. اگر شمار نوترون 210، در مجموع Eدر اتم عنصر فرضی -17

      داد؟

 E210
84                                                    E150

60                                   E140
70      E210

60 

He4که منجر به تولید هلیم ( H21با H21ايدر واکنش هسته -18
2/ برابر H21شود؟ (جرمشود، چند کیلوژول انرژي تولید می) می2 He4و جرم 0141

/برابر 2 amu4 0026 

amu/است. g−= × 241 1 66 10 (       

 / −× 153 83 10    / −× 123 83 10    / −× 151 27 10    / −× 121 27 10 
 بیان شده است؟ عناصر کدام گروه به درستی -19

  نیهونیم -سرب  –قلع  –ژرمانیم  –سیلیسیم  –کربن     مسکوویم -استاتین  –ید  –برم  –کلر  –فلوئور   

  تنسینه –رادون  –زنون  –کریپتون  –آرگون  –نئون  –هلیم    لیورموریم –پولونیم  –تلوریم  –سلنیم  –گوگرد  –اکسیژن 

Xیونی با نماد  16عنصري با عدد اتمی  -20 −2
 تواند آنیونی با بار الکتریکی همانند آن تشکیل دهد؟دهد. کدام یک از عناصر زیر میتشکیل می 16

 A24    B48    C54    D34 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 دبیرستان استعدادهاي درخشان شهید بهشتی مهاباد 1397اي شیمی در مهرماه سال چهارگزینه آزمون


