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 نام درس:

 1شیمی 
 

 بارم شرح سواالت ردیف

 عبارت های زیر را به کمک واژه های داخل کادر کامل کنید.  1

 کربن-   CO2–افزایش –کاهش  -اورانیم –هلیم –کربن منو اکسید –رادون  –تکنسیم 

 آ( گاز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  از سوختن ناقص سوخت ها حاصل می شود. 

 ب( با افزایش ارتفاع از سطح زمین فشار هوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ می یابد. 

 پ( از گاز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  برای پر کردن بالن های هواشناسی و کپسول غواصی استفاده می شود. 

 ت( ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  نخستین عنصری است که در واکنشگاه هسته ای ساخته شد. 

 نصر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مقیاس اندازه گیری جرم اتمی می باشد. ث( یکی از ایزوتوپ های ع
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 درستی و نا درستی عبارات زیر را تعیین کنید.و علت نادرستی آنها را بنویسید.  2

 می باشد.   6S<5d<4Fبه صورت 5d,6s,4fآ( ترتیب سطوح انرژی  

 ی آن عنصر استفاده می شود. ب( هر فلز طیف نشری خطی ویژه خود را دارد که برای شناسای

 را افزایش می دهند.  238پ( در غنی سازی ایزوتوپی اورانیم غلظت اورانیم 
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 پاسخ دهید :  3

 (دلیل بیاورید)آ( کدام مجموعه اعداد کوانتومی مجاز نمی باشد؟

I)2=L    2و=n   

II )3=L    4و=n 

 ب(دو کاربرد گازنیتروژن را بنویسید.

 پ(تهیه گاز هلیم از کدام روش مقرون به صرفه تر است ؟ با ذکر دلیل 

I                  هواکره )II تقطیر جز به جز گاز طبیعی ) 
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  را رسم کنید. Cr24و آرایش الکترونی فشرده  Al 13آ( آرایش الکترونی کامل  4
 

 را تعیین کنید. Cr24ب(تعداد الکترون ظرفیتی 

 را بنویسید. Al13پ(دوره و گروه عنصر 

 ت(این دو عنصر متعلق به کدام دسته از عناصر جدول تناوبی هستند.

 وجود دارد ؟ L=0و  n=4ث(در اتم کروم چند الکترون با مشخصات 
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 3صفحه 
 

 آرایش الکترو ن نقطه ای مولکول های زیر را رسم کنید.  10

 ( C=6و  P=15و  S=16و  Cl =17)عدد اتمی: 

 

1 

 جدول های زیر را کامل کنید.  11

 کلسیم نیترید نتاکلریدپ فسفر گوگرد تری اکسید برمید (lllکروم ) نام ترکیب

     فرمول شیمیایی

 

     نام ترکیب

 KI N2O3 MgO Al2S3 فرمول شیمیایی

 

2 

نمودار زیر قسمتی از انتقاالت الکترونی در اتم هیدروژن را نشان می دهد که منجر به نشر طول موج های  12

 نانو متری می شود.هر یک از این طول موجها مربوط به کدام انتقال می باشد؟  656,486,432,410

 

1 

CS2 PCl3 

  

 



 4صفحه 
 

 آ(واکنش زیر را موازنه کنید.  13

PH3 + O2  P4O10  +   H2O  

 ب( عالمت روی فلش چه مفهومی دارد؟ 

2H2(g) +O2(g)                         2H2O (1)  

 

( اکسید را درست موازنه کرده است ؟ دلیل نادرست بودن بقیه موازنه IIIپ( کدام دانش آموز معادله واکنش فلز سدیم با آهن )

 ها را بنویسید. 

1)  Fe2O3    +3Na           2Fe + 3Na2O 

2)  2Fe2O3    +12Na           4Fe + 6Na2O 

3)  Fe2O3    +6Na           2Fe + 3Na2O 

 

1 
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هـر یـک در    ,ید که مالحظه می کنید. اگر این دو عنصر با یکدیگر ترکیب شـوند  آ( با توجه به آرایش الکترونی استرانسیوم و 14

 شرایط مناسب به چه یونی تبدیل می شوند؟

 دو را با رسم شکل نشان دهید.  ننحوه ی تشکیل پیوند میان ای ,نقطه ای–ب(با آرایش الکترون 

38Sr:   ]Kr[5S
2 

53I:   ]Kr[ 4d
10

 5S
2
 5p

5 

5/0 
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 آ(چگونگی تشکیل هوای مایع از مخلوط گازی هوا را توضیح دهید. 15

 را وارد دستگاه  -200ب(نمونه ای از هوای مایع در دمای 

 تقطیر جز به جز نموده ایم. اولین گاز خروجی از دستگاه 

 را با ذکر دلیل مشخص کنید. 

 ا کره از نظر فراوانی کدام است؟ پ(سومین گاز در هو
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 20 موفق باشید 

 

Pt (S) 

 گاز (cنقطه جوش )

196-  نیتروژن 

183-  اکسیژن 

186-  آرگون 

269-  هلیم 

 



 



 



 



 


