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جاّای خالی را تا کلوات هٌاسة کاهل کٌیذ.
الف) ًخستیي رسُ صیش اتوی ضٌاختِ ضذُ  ..............................است.
ب) هذل اتوی اسائِ ضذُ تَسط سادسفَسد هذل ً ..............................اهیذُ هی ضَد.
ج) دٍ دستِ اص عٌصشّا کِ ٍاسطِ داخلی ًاهیذُ هی ضًَذ ٍ دس صیش جذٍل جا دادُ ضذُ اًذ .............................
ٍ  ..............................هی تاضٌذ.
د) پیًَذ کٍَاالًسی ًاقطثی تِ پیًَذی گفتِ هی ضَد کهِ اخهت ا الرتشًٍتهاتیَی تهیي دٍ اتهن سهاصًذُ ى
 ................... .............تاضذ.
ُ) اص فشٍپاضی ّستِ اتن عٌصش  ..............................دس تَلیذ تشق دس ًیشٍگاُ ّا استفادُ هی ضَد.
ٍ) پتَی کشیلیک پلیوشی است کِ هًََهش ساصًذُ ى ً ..............................ام داسد.
ص) ساختاس ّیثشتذ سصًٍاًس هَلرَل  ..............................تِ صَست

2

هی تاضذ.

در ّر هَرد رٍی کلوِ غلط عالهت (  ) تسًیذ تا جولِ صحیحی تذست آیذ.

1

الف) ّش چِ ضعاع ًیَى تضسگتش تاضذ اًشطی ضثرِ ( کوتش -تیطتش) ٍ ّشچِ تاس ًیَى ( کوتش -تیطتش) تاضذ
اًشطی ضثرِ تیطتش است.
ب) طَل پیًَذ تا اًشطی پیًَذ ًسثت ( هستقین -هعرَس ) داسد.
ج) تٌضى هایع تی سًگ ٍ فشاسی است کِ تا ضعلِ ای ( صسد  -تی ) سًگ هی سَصد.
1

3

آرایش الکترًٍی ًَشتاری گًَِ الف ٍ ًوَداری گًَِ ب را رسن کٌیذ.

4

عذد کَاًتَهی اصلی ( ٍ )nهغٌاطیسی ( ) mlرا در هَرد الکترٍى هشخص شذُ در ًوَدار زیر هعیي کٌیذ.

29 Cu :

:

(الف

2
26 Fe

(ب

4d

؟ ml 

?n 

0/5

5

3

درستی یا ًادرستی ّر هَرد را تا رکر علت هشخص کٌیذ.
الف) ٍاکٌص پزیشی ّش فلض قلیایی اص قلیایی خاکی ّن دٍسُ خَدش تیطتش است.

ب) جاهذات یًَی سخت ٍ ضرٌٌذُ ّستٌذ.

ج) پیًَذ تیي  F ٍ Naکِ الرتشًٍتاتیَی ى ّا تِ تشتیة  4 ٍ 0/9هی تاضذ کٍَاالًسی قطثی است.

د) هَلرَل ب قطثی است.
6

جذٍل زیر را کاهل کٌیذ.
ًام

آلَهٌیَم

3
ًقرُ سَلفیذ

ًیتریذ

آّي ( )IIدی
کرٍهات

فرهَل

7

Ca ( No 3 )2

SF6

CF4

 28گرم ًوک آّي ) (IIسَلفات آتذار را تِ طَر کاهل حرارت دادُ تا توام آب آى تخاار شاَد 15/2
1

گرم ًوک خشک تاقی هاًذُ است تعذاد آب تثلَر ایي ًوک را هحاسثِ کٌیذ.
)(FeSO4  152 g / mol

8

جذٍل زیر را کاهل کٌیذ.
ساختار لٍَیس

3/5
تعذاد جفت الکترٍى
ًاپیًَذی اطراف اتن هرکسی

شکل ٌّذسی

قطثیت

زاٍیِ پیًَذی

فرهالذّیذ

CH 2O
PH 3
SO 3

9

از هیاى هَلکَل ّای  O2 ٍ H 2کذام یک زٍدتر تِ هایع تثذیل هی شَد؟ چرا؟
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 10الف) کذام یک از هَلکَل ّای  NH 3 ٍ CH 4هی تَاًٌذ تیي هَلکَل ّای خَد پیًَذ ّیذرٍشًی تشکیل
دٌّذ؟ (
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)

ب) چِ شرایطی الزم است تا اتوی تتَاًذ در تشکیل پیًَذ ّیذرٍشًی شرکت کٌذ؟
(

)

ٍ

1

 11تِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ.
الف) کذام تشکیة ٍاکٌص پزیشی تیطتشی داسد؟ چشا؟ (  C2H 4یا ) C2H 6

ب) ساختاس الواس ٍ گشافیت سا تاّن هقایسِ کٌیذ.

1

ً 12ام ترکیة الف ٍ ساختار ترکیة ب را در داخل پراًتس تِ ترتیة تٌَیسیذ ٍ رسن کٌیذ.
الف) ( CH 3  CH  C  CH 2  CH 3

)

CH 3

ب) (

 -3اتیل –  – 4 ٍ 3دی هتیل ّتضاى

)

 13فرهَل هَلکَلی ترکیة زیر را در داخل پراًتس ًَشتِ ٍ دٍ گرٍُ عاهلی هَجاَد را دٍر
کٌیذ ٍ ًام آى را کٌار
( فشهَل هَلرَلی =

دایارُ ای رسان
1/5

تٌَیسیذ.
)
H

موفق باشید.

