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 محل مهر يا امضاء مدير

 بارم .نیستاستفاده از ماشین حساب مجاز  شماره

1  

 یک دوست دارم که بسیار خسیس است. ها. منسالم بچه
 در حالی که من بسیار سخاوتمندم.

آمد بگم به شما  شود.(. خوب پسرا من اومدم که هم خوش  تبدیل میکند به من و دوستم  )وقتی اتم خنثی الکترون داد و ستد می 
 که جاهای خالی زیر را پر کنین و مفت و ارزون یک نمره بگیرینتوی این امتحان شیرین، و هم این

 آ( نام من .................... و نام دوستم ...................... است.
 شود.برای تبدیل به یون پایدار به ...................... )من / دوستم( تبدیل می Ca20ب( اتم 
 شود.برای تبدیل به یون پایدار به ....................... )من / دوستم( تبدیل می P15پ( اتم 

1 

 های زیر را با عبارت درست کامل کنید.هریک از جمله 2
 تر(بیش –تر آ( انرژی نور زرد از نور بنفش ........................... است. )کم

رسد. جدول قرار دارد در شرایط مناسب با ..................... الکترون به آرایش الکترونی گاز نجیب قبل از خود می 13ب( عنصری که در خانه شماره 
 به دست آوردن( –)از دست دادن 

 چندتایی( –فید یک ترکیب یونی ........................ است )دوتایی پ( سدیم فس
 آرگون( –شود. )هلیم ای در ژرفای زمین تولید میهای هستهت( گاز ......................... از واکنش

1 

 با نوشتن آرایش الکترونی، عدد اتمی را به دست آورید.در هر مورد  3
 قرار دارد. 4دوره و  11آ( اتمی که در گروه 
 های الیه دوم آن است.برابر تعداد الکترون 2های الیه سوم آن، ب( اتمی که الکترون

 الکترون ظرفیتی است. 6پ( اتمی از تناوب سوم که دارای 

5/1  

 ردهای زیر مربوط به کدام گاز است؟هریک از کارب 4
 آ( در کپسول غواصی ........................

 اثر در جوشکاری .......................محیط بیب( به عنوان 
 های بیولوژیکی در پزشکی ..........................داری نمونهپ( نگه

75/0  

 آ( ساختار لوویس هریک از ترکیبات زیر را رسم کنید. 5
COCl2 (3 CO 2

3 (2 SO2 (1 

 نامه بنویسید.ب( واکنش زیر را موازنه کنید و در پاسخ
C H N N O N CO H   2 8 2 2 4 2 2 2 

5/1  

 
75/0  
 

 به موارد زیر پاسخ دهید: Fe26و  Sc21 ،Ca20با توجه به عدد اتمی عناصر  6
 را نوشته و گروه آن را مشخص کنید. Sc21آ( آرایش الکترونی 

 در الیه ظرفیت چند الکترون وجود دارد؟ Ca20ب( در 
 را بنویسید. Fe26پ( دسته عنصر 

 
5/0  
25/0  
25/0  

 :Mn25در اتم  7
 را بنویسید.آ( آرایش الکترونی آن 

lب( چند الکترون با عدد کوانتومی    وجود دارد؟ 0
 پ( چند زیرالیه کالً وجود دارد؟

Mnت( آرایش کاتیون  2 .را بنویسید 
 

1 
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و فراوانی ایزوتوپ سنگین  %20ترین ایزوتوپ است. اگر درصد فراوانی سبک A88و  A84 ،A86دارای سه ایزوتوپ  Aعنصر  8
 را به دست آورید. Aترین ایزوتوپ باشد جرم اتمی میانگین برابر سبک 5/2

1 

 دهد به سؤاالت پاسخ دهید.های الکترونی اتم هیدروژن را نشان میبا توجه به شکل مقابل که الیه 9
 را دارد؟ مرئیترین طول موج آ( کدام انتقال بیش

کند یا نامرئی؟ در صووورت داشووتن رنن، رنن هریک مرئی ایجاد می جمو cو  a  ،bب( هریک از انتقاالت 
 را بنویسید.

 
 

75/0  

 (eتا  aجدول زیر را کامل کنید. )موارد  10
فرمول 

 یشیمیای
Al CO2 3 3( ) b

............ 
c

............ 
BaI2 FeO f

............ 

 نام ترکیب
a

پتاسیم  .............
 نیترید

 (I)مس 
d پرمنگنات

............. 
e

 (II)کروم  .............
  برمید

5/1  

شد، مقدار   Yو  Xها در دو اتم ها و پروتونبا توجه به جدول زیر، اگر تفاوت تعداد نوترون 11  Xهای و عدد جرمی اتم Nبا هم برابر با
 را حساب کنید. Yو 

 تعداد نوترون تعداد الکترون یون

X 3 36 N 

Y 2 36 45 
 

25/1  

 آ( نام ترکیبات زیر را به روش پیشوند بنویسید. 12
CS N O2 2 51 2) ) 

Arجزء کدام گاز ب( از روش تقطیر جزءبه N O2 2( , ,  توان به صورت خالص تهیه کرد؟ چرا؟را نمی(

پ( در واکنش 
Fe C

atm
N g H g NH g 

0550
2 2 32003 2

,
( ) ( ) (  معنای هریک از نمادهای زیر را بنویسید. (

Fe atm1 2 200) : ............ ) : ........... 

 
5/0  

 

75/0  
 
5/0  

lالکترون با عدد کوانتومی  16دارای  xاگر اتم  13  باشد گروه این عنصر را بنویسید و فرمول مولکولی حاصل از این عنصر با  1
 هیدروژن را بنویسید.

75/0  

 (dتا  aدهد جاهای خالی راکامل کنید. )موارد شکل زیر مراحل تبدیل هوا، از حالت گازی به حالت مایع را نشان می 14

 

1 

 ی مناسب را انتخاب کنید.گزینه 15
 ، آنیون و کاتیون از عنصرهای کدام گروه های جدول تناوبی است؟ MXدر ترکیب یونی پایدار آ( 
 2و  17( 4                     2و  16( 3        1و  16(2 1و  15(1

AClمی تواند ترکیب های   Aعنصر ب(  AO A O3 2 3,  باشد؟ Aرا داشته باشد کدام عنصر زیر می تواند عنصر  ,
1)Na 2)Fe        3 )Mg                        4 )Cu 

 گاز ............ را گاز تنبل می نامند.پ( 
 ( نیتروژن4هیدروژن                          ( 3 هلیم(2 آرگون(1

75/0  
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 در واکنش زیر پس از موازنه مجموع ضرایب را حساب کنید. 16
NH Cr O N H O Cr O  4 2 2 7 2 2 2 3( ) 

5/0  

xCآ( نیتروگلیسیرین  17 H N O3 5 3( گرم بر مول باشد  227رود. اگر جرم مولی این ترکیب به عنوان یک ماده منفجره به کار می (
 در فرمول این ماده را به دست آورید. xعدد 

کلوین  218ر انتهای الیه به کند و دافت می C06دما در حدود  ،km1به ازای هر  ،ی تروپوسفر با افزایش ارتفاعب( در الیه
 ی تروپوسفر را حساب کنید.کلوین باشد ارتفاع تقریبی الیه 290رسد اگر میانگین دما در سطح زمین می

 

5/0  
 
5/0  

18 g 1/5  آمونیاکNH3( ): 
 آ( چند مول است؟
 دارد؟ Hب( چه تعداد اتم 

25/1  

Nهای اتمی مورد نیاز: جرم  O H C   14 16 1 12( , , , )  

 20 جمع نمره 
 


