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 -1زضستی یا ًازضستی جوالت ظیط ضا هشرص کطزُ ٍ ػلت ًازضستی یا شکل زضست جوالت ًازضست ضا تٌَیسیس)1/5( .
آ) اگط ٌّگام سَذتي ّیسضٍکطتي اکسیػى کن تاشس سَذتي تِ شکل ًاقص اًجام شسُ ٍ کطتي زی اکسیس حاصل هیشَز.

ب)

یک ایعٍتَج ًاپایساض اظ اتن ّیسضٍغى هحسَب هیشَز.

ج) اگط جطم اتن اکسیػى جطم اتن کطتي تاشس زض ًتیجِ هیتَاى گفت جطم اتن اکسیػى تطاتط  16amuاست.

ت) اغلة اتنّا زاضای طیف ًشطی ذطی هتفاٍت اظ یکسیگط ّستٌس.

 -2ػثاضت هٌاسة ضا تا ذط ظزى ػثاضت ًازضست اظ زاذل پطاًتع اًتراب کٌیس)1/5( .
آ) زضٍى ستاضُّا هاًٌس ذَضشیس زض زهای (تاال /تسیاض تاال) ٍاکٌشّای ّستِای ضخ هیزّس ٍاکٌشّایی کِ زض آًْا اظ
ػٌاصط (سٌگیيتط /سثکتط) ػٌاصط (سٌگیيتط /سثکتط) پسیس هیآیس.
ب) زض تطٍپَسفط تِ اظای ّط  1kmافعایش اضتفاع زها ( )16°C / 6°Cکاّش هییاتس.
ج) تِ یَىّای هثثت (کاتیَى /آًیَى) ٍ تِ یَىّای هٌفی (کاتیَى /آًیَى) هیگَیٌس.
 -3هفاّین ظیط ضا تؼطیف کٌیس)1/5( .
آ) ٍاکٌش سَذتي
ب) جطم هَلی
ج) َّاکطُ
 -4تطای هَاضز (آ) ٍ (ب) ًام هٌاسة ٍ تطای هَضز (ج) فطهَل هَلکَلی ضا تٌَیسیس)1/5( .
آ) NaCl
ب) Fe2O3
ج) فسفط پٌتا تطٍهیس

 -5تِ پطسشّای ظیط پاسد زّیس)1/5( .
آ) ساذتاض الکتطٍى ًقطِای ضا تطای  SCl2 ٍ CO2ضسن کٌیس.

ب) تطای ساذتاض
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ًسثت تؼساز الکتطٍى پیًَسی تِ ًاپیًَسی ضا تٌَیسیس.

ج) زض تطکیة ً NH4NO3سثت تؼساز ػٌصط تِ تؼساز اتن ضا تٌَیسیس.
 -6تِ پطسشّای ظیط پاسد زّیس)1/5( .
آ) اگط اذتالف ًَتطٍى ٍ پطٍتَى زض

 65تطاتط  5تاشس ،ػسز اتوی ٍ تؼساز ًَتطٍى ایي شضُ ضا تِ زست آٍضیس.

ب) زض یک ًوًَِ طثیؼی اظ هٌیعین زٍ ایعٍتَج ٍ 25Mg ٍ 24Mgجَز زاضز کِ زضصس فطاٍاًی ایعٍتَج سٌگیيتط آى 20
است جطم اتوی هیاًگیي ایي ًوًَِ چقسض است؟

 -7تِ پطسشّای ظیط پاسد زّیس)1/5( .

 تا تَجِ تِ شکل:
آ) کسام اًتقال،اًطغی تیشتطی جصب هیکٌس؟

ب) کسام اًتقالًَ ،ض تا طَل هَج کوتط تَلیس هیکٌس؟
ج) الکتطٍى زض ًقطِ  aزض کسام یک اظ حاالت پایِ
یا تطاًگیرتِ قطاض زاضز؟

 زض طیف ًشطی ذطی ّیسضٍغى:
ت) چٌس ضًگ زض ًاحیِ هطئی هشاّسُ هیشَز؟
ث) ضًگ سثع هطتَط تِ اًتقال الکتطٍى تیي کسام الیِّاست؟ (هثسا ٍ هقصس هشرص شَز)

ج) اًتقال الکتطٍى n;2

 n; 5چِ ضًگی ضا هٌتشط هیساظز؟

a

n;5
n ;4
n;3
n;2
n;1

 -8ضوي ًَشتي آضایش الکتطًٍی هشرص کٌیس)1/5( :
آ) زض  24Crچٌس الکتطٍى تا ٍ l;2جَز زاضز؟
ب) زض  32Geچٌس ظیط الیِ تا زٍ الکتطٍى زیسُ هیشَز؟
ج) زض  15Pچٌس ظیطالیِ پط ٍ چٌس ظیطالیِ ًیوِ پط زیسُ هیشَز؟
 -9تِ پطسشّای ظیط پاسد زّیس)1/5( .
آ) آضایش الکتطًٍی فشطزُ ضا تطای هَاضز ظیط تٌَیسیس.
a) 26Fe3+

b) 37Rb
ب) تیي هَاضز ظیط کسامّا ّن زٍضُ ٍ کسامّا ّن گطٍُ ّستٌس؟
f( 16S

e( 32Ge

ج) تؼساز الکتطٍى الیِ ظطفیت تطای کسام زٍ اتن یکساى است؟
i( 31Ga

d( 6C

h( 5B

c( 12Mg

g( 51P

 -10تِ پطسشّای ظیط پاسد زّیس)1/5( .
آ) هحصَالت سَذتي ظغال سٌگ ضا ًام تثطیس 2( .هَضز)
ب) زٍ کاضتطز تطای ًیتطٍغى ٍ  2کاضتطز تطای آضگَى تٌَیسیس.
 -11تِ پطسشّای ظیط پاسد زّیس)1( .
آ) آّي ٍ آلَهیٌیَم زض طثیؼت تِ چِ صَضتی یافت هیشًَس؟ (ًَشتي فطهَل تطکیة یا ًام تجاضی آًْا العاهی است)
ب) تفاٍت اکسیس شسى آّي ٍ آلَهیٌیَم زض چیست؟
ٌّ -12گام تثسیل  2×10-4 gاظ یک هازُ تِ اًطغی چٌس کیلَ غٍل اًطغی تَلیس هیشَز؟ ()1

 -13الف)  3/01×1022اتن کلسین چٌس گطم جطم زاضز؟ (Ca ; 40g/mol )0/5

ب)  3/4gآهًَیاک هؼازل چٌس هَل آهًَیاک است؟ (N;14 g/mol H ; 1 g/mol )0/5

 -14تِ پطسشّای ظیط پاسد زّیس)1( .
آ) ٌّگام تثسیل َّا تِ َّای هایغ اٍلیي ترشی کِ اظ َّا جسا هیشَز چِ ًام زاضز؟
ب) اجعای َّای هایغ ضا تا چِ ػولی اظ ّن جسا هیکٌٌس؟
ج) یک ضاتطِ تطای تثسیل زهای ساًتی گطاز (سلسیَؼ) تِ کلَیي تٌَیسیس.
ت) تا افعایش اضتفاع اظ ظهیي فشاض َّا ٍ غلظت (تؼساز شضات َّای هَجَز زض حجن هشرص) چِ تغییطی هیکٌس؟
ٍ -15اکٌش

ضا هَاظًِ کٌیس)1( .

