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 جاهای خالي را پر کنید. -0

 ......................... بود. عنصرنخستین عنصری که در آزمایشگاه شناخته شد  -

 هر چقدر طول موج یک نور کم تر باشد انرژی آن ............................. است. -

................ زمین پس از گرم شدن توسط نور خورشید، پرتوهای الکترومغناطیسی با انرژی .................. و طول موج -

 گسیل می کند.

1 

 درستي یا نادرستي جمالت را تعیین کرده و شکل صحیح جمله نادرست را بنویسید. -2

 عدد جرمی و جرم اتمی هم ارز بوده و یک کمیت را نشان می دهند. -

71  شماره دوره و گروه عنصر  -
 است. 1و  3به ترتیب   

 ترتیب نیتروژن، اکسیژن و نئون هستند.فراوان ترین گازهای هواکره به  -

 جزء مواد کم محلول دسته بندی می شوند. 4    ،  4    دو ماده ی  -

57/0 

71  کلر در طبیعت دارای دو ایزوتوپ پایدار  -3
71  و  33

13است. اگر درصد فراوانی آن ها به ترتیب  31 44و   ٪⁄8 4⁄٪ 

 باشد، جرم اتمی میانگین کلر را حساب کنید.

57/0 

3      7( 3  گرم گوگرد تری اکسید ) 3 -4  88     3            

 الف( چند مول گوگرد تری اکسید است؟

 دارد؟ 3  ب( چه تعداد مولکول 

1 

 به سواالت پاسخ دهید. -3

 نماد زیرالیه های زیر را بنویسید.   -

       3    8  
     
→

  4    7  
     
→

 

را  xتعداد الکترون های الیه ی سوم، دو برابر تعداد الکترون های الیه ی دوم باشد، آرایش الکترونی اتم  xاگر در اتم  -

 رسم کنید.

2 



 را تعیین کنید. xشماره دوره و گروه عنصر  -

 تعداد الکترون های الیه ظرفیت را به دست آورید. -

 

 

 به سواالت پاسخ دهید. -6

 را رسم کنید. 3  و  3   ساختار لوویس  -

 کدامیک قطبی است؟ چرا؟ -

 از چه نوعی است؟ 3  نیروی جاذبه بین مولکولی  -

 آرایش یون های زیر را بنویسید. -

  3 
73
                4 

76
    

7/2 

 به سواالت پاسخ دهید. -1

 چند سانتی گراد است؟  7381دمای  -

 آیا هواکره را می توان به صورت الیه ای در نظر گرفت؟ چرا؟ -

 آرگون –نیتروژن  – اکسیژن در تقطیر جزء به جزء هوای مایع به ترتیب کدام ماده ها جدا می شوند؟ -

 دلیل استفاده از آرگون در مورد مقابل چیست؟ جوشکاری و برش فلزات -

2 

 موازنه کنید.واکنش مقابل را  -8

  4  3     
7888 
→     4     4      4    

نماد 
7888 
 چه معنایی دارد؟    →

1 

 نام ترکیبات زیر را بنویسید.              -9

   3       

 فرمول شیمیایی را بنویسید.  

 سولفید                     آمونیوم پرکلرات IIIآهن 

1 

 چند لیتر حجم دارد؟  4 مول گاز  STP 43/8در شرایط  -78

3   4پتاسیم نیترات طبق واکنش   
 
→  4   4 مول پتاسیم نیترات  84/8تجزیه می شود از تجزیه ی   4  

1 



 76  چند میلی گرم گاز اکسیژن تولید می شود؟ 
   ⁄                      7  7888   

 آب چه یون هایی تولید می شود؟ واکنش مربوط را بنویسید.از انحالل ترکیب یونی زیر در  -77

   آلومینیوم سولفات
 در آب
→              

1 

گرم شکر وجود دارد. درصد جرمی ویتامین ث  4/1گرم ویتامین ث و  4/7گرم  448در یک شربت پرتقال به جرم  -74

 را به دست آورید.

8محلول سدیم نیترات به غلظت  488mlب( برای تهیه  3⁄    
 نیاز است؟ 3    به چند مول  ⁄ 

1 

 گرم باشد. 68برابر   48اگر انحالل پذیری کلسیم کلرید در آب  -73

 گرم آب حل کنیم تا محلول سیر شده به دست آید؟ 88در  4    الف( چند گرم 

 ب( نقطه جوش ترکیبات زیر را با هم مقایسه کنید.

 4   ،  4  4  ،  4  الف( 

 4 ،  4  ب(

 پ( یک محلول آلی نام ببرید و کاربرد برای آن بنویسید.

 ت( کدام یک از موارد زیر محلول و کدام یک مخلوط ناهمگن تشکیل می دهند؟ نیروی جاذبه از چه نوعی است؟

HF در آب                        ید در آب                     برم در هگزان 

 

3 

 ترکیب مولکولی و ترکیب یونی را تعریف کنید.  الف( -74

 ب( روش های تصفیه ی آب را نام ببرید؟ و یکی را تعریف کنید.

4 







 


