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 -1درستی یا ًادرستی جوالت زیر را هشخص کردُ ٍ علت ًادرستی یا شکل درست جوالت ًادرست را تٌَیسیذ.

تارم

آ) هسگ یک ستازُ تا اًفجاز تصزگ ّوساُ است کِ سثة پساکٌدُ شدى عٌاصس ساشًدُ آى دز فضا هیگسدد.
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ب) تکٌسین اش جولِ عٌاصسی است کِ تِ صَزت طثیعی دز جْاى یافت هی شَد.
ج) ّسچِ دز َّا کسُ تِ سوت تاال هی زٍین تس هیصاى فشاز َّا افصٍدُ هی شَد.
ت) عٌاصس دز جدٍل تٌاٍتی تس هثٌای تعداد پسٍتَى چیدُ شدُ اًد.
 -2عثارت صحیح را از داخل پراًتسّا اًتخاب کٌیذ.
آ) ایصٍتَجّا دازای (خَاص شیویایی/خَاص فیصیکی) یکساى ّستٌد ٍ علت تفاٍت آىّا تفاٍت دز تعداد (پسٍتَىّاًَ/تسٍىّا) هیتاشد.

1/5

ب) فسآیٌدی کِ دز آى یک هادُ اًسضی زا (جرب/آشاد) کٌد ٍ پستَّای الکتسٍهغٌاطیسی زا (جرب کٌد /تفسستد) فسآیٌد ًشس ًاهیدُ هیشَد.
ج) چگالی گاش کستي هًََاکسید (تیشتس/کوتس) اش َّاست ٍ هیل تسکیثی آى تا ّوَگلَتیي خَى ( 200تساتس 300/تساتس) اکسیطى است.
 -3هفاّین زیر را تعریف کٌیذ.
ب) ایصٍتَج

آ) پیًَد یًَی
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ج) جسم هَلی

 -4تِ پرسش ّای زیر پاسخ دّیذ.
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آ) ًام ّسیک اش تسکیة ّای شیس زا تٌَیسید.
1( NaCl

2( SO3

ب) فسهَل شیویایی تسکیة شیس زا تٌَیسید.
آّي ) (IIIیدید (3

 -5تِ پرسش ّای زیر پاسخ دّیذ.
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آ) ٍاکٌش شیس زا هَاشًِ کٌید.
NaNO3 ------> NaNO2 + O2
ب) جسم هَلی ّسیک اش تسکیة ّای شیس زا حساب کٌید.

K = 39g/mol , Fe = 56 g/mol , N = 14 g/mol , S = 32 g/mol , O = 16 g/mol
KNO3
Fe2(SO4)3
 -6تِ پرسش ّای زیر پاسخ دّیذ.
آ) اگس اختالف ًَتسٍى ٍ پسٍتَى Fe

56

تساتس  4تاشد ،تعداد پسٍتَى ٍ ًَتسٍى ایي ذزُ چقدز است ؟

7
6
ب) لیتین دٍ ایصٍتَج دازد  ، Li ٍ Liاگس دزصد فساٍاًی ایصٍتَج سثکتس تساتس  6تاشد ،جسم اتوی هیاًگیي لیتین زا تِ دست آٍزید.
3
3
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 -7تِ پرسش ّای زیر پاسخ دّیذ.

تارم

آ) آزایش الکتسًٍی هَازد شیس زا تٌَیسید.
)تِ صَزت کاهل( 1( 11Na
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)تِ صَزت فشسدُ ٍ تِ کوک گاش ًجیة( 2( 24Cr
)تِ صَزت کاهل(

3+

3( 26Fe

2-

)تِ صَزت کاهل( 4( 16S
ب) ّسیک اش اتن ّای شیس تِ کدام دٍزُ ٍ گسٍُ جدٍل تٌاٍتی تعلق دازًد.
( 7Nآ

( 22Tiب
 -8تِ پرسش ّای زیر پاسخ دّیذ.
آ)  0/4گسم کلسین دازای چٌد اتن کلسین است ؟ ()Ca = 40 g/mol
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ب) ًوک ّای سدین ٍ پتاسین ّسکدام زًگ شعلِ زا تِ چِ زًگی دز هی آٍزد ؟
ج) زًگ آتی دز طیف ًشسی خطی ّیدزٍضى هستَط تِ اًتقال الکتسٍى اش کدام الیِ تِ کدام الیِ است ؟
 -9تِ پرسش ّای زیر پاسخ دّیذ.
آ) تا ذکس دلیل تیاى کٌید آیا آدزظ  3fتسای یک الکتسٍى دزست است ؟
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ب) ّسیک اش هَازد شیس اش چِ زاّی تِ آزایش ّشتایی هی زسٌد ؟
( 11Naآ

( 8Oب

ج) دز طیف ًشسی خطی ّیدزٍضى کدام زًگ کوتسیي ٍ کدام زًگ تیشتسیي اًحساف زا دز ٌّگام عثَز اش هٌشَز دز خَد ًشاى هی دّد ؟
 -10تِ پرسش ّای زیر پاسخ دّیذ.
آ) تسای ّس یک اش گاشّای شیس یک کازتسد تٌَیسید.
ً )1یتسٍضى
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 )2آزگَى

ب) گاشّای َّا کسُ زا تِ کوک چِ زٍشی اش ّن جدا هی کٌٌد ؟
ج) هحصَالت سَختي شغال سٌگ زا ًام تثسید.
 -11چگًَگی اًتقال الکترٍى تیي اتن ّای ّر جفت را ًشاى دادُ ٍ فرهَل ترکیة یًَی حاصل را در ّر یک از هَارد زیر تٌَیسیذ.
( 12Mg , 7Nآ

( 13Al , 17Clب

1

 -12ساختار لٍَیس هَارد زیر را رسن کٌیذ)1H , 6C , 7N , 8O( .
( CO2ب
 -13از ّن جَشی ّستِ ای  0/0025 gاز یک اتن چٌذ کیلَشٍل اًرشی آزاد هیگردد ؟

( NH3آ

1

8

( ) c = 3 × 10 m/s
1

 -14تِ پرسش ّای زیر پاسخ دّیذ.
آ) آلَهیٌیَم ٍ آّي تِ صَزت چِ تسکیة ّایی دز طثیعت یافت هی شًَد ؟
ب) چسا استفادُ اش دز ٍ پٌجسُ ّای آلَهیٌیَهی تْتس اش استفادُ اش دز ٍ پٌجسُ ّای آٌّی است ؟

1

 -15فرق تیي سَختي کاهل ٍ ًاقص را ًَشتِ ٍ هحصَالت سَختي ًاقص سَخت ّای فسیلی را ًام تثریذ.
1
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