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1ـ درستی یا ًادرستی جوالت زیر را هشخص کردُ ٍ علت ًادرستی یا شکل درست جوالت ًادرست را بٌَیسیذ)1/5( .

آ)  2500سال پیش تالس آب سا ساصًذُ اصلی جْاى ّستی هیداًست.
ب) هغاتق ًظش تاهسَى الکتشٍىّا رساتی تا تاس هٌفی ّستٌذ کِ دس فضای کشٍی تذٍى تاس پشاکٌذُ شذُاًذ.
ج) ّیذسٍطى دس عثیعت تِ صَست آصاد یافت ًویشَد.
ت) عثق ًظش هٌذلیف تشای عثقِتٌذی عٌاصش تایذ آىّا تشاساس تشاتِ خَاص فیضیکی ٍ شیویایی دس یک سدیف
کٌاس ّن قشاس دّین.
2ـ عبارت درست را از داخل پراًتس اًتخاب کردُ ٍ بِ پاسخ ًاهِ هٌتقل کٌیذ)1/5( .

آ) تِ یَىّای هثثت (کاتیَى /آًیَى) ٍ تِ یَىّای هٌفی (کاتیَى /آًیَى) هیگَیٌذ.
ب) هغاتق ًظش (تَس /سادسفَسد) الکتشٍى تا گشفتي هقذاس هعیٌی اًشطی کِ (اًشطی یًَش /تشاص اًشطی) ًاهیذُ هیشَد
دس هسیش دایشُای شکل تِ دٍس ّستِ هیچشخذ.
ج) چگالی فلض قلیایی خاکی اص فلض قلیایی ّن دٍسُ آى (کوتش /تیشتش) ٍ ٍاکٌشپزیشی فلض قلیایی خاکی اص فلض
قلیایی ّن دٍسُ آى (کوتش /تیشتش) است.
3ـ هفاّین زیر را تعریف کٌیذ)1/5( .

آ) اصل عشد پائَلی

ب) گشٍُ یا خاًَادُ

ج) الکتشًٍگاتیَی

4ـ با تَجِ بِ شکل بِ پرسشّای هطرح شذُ پاسخ دّیذ)1/5( .

آ) ایي آصهایش تَسظ کذام داًشوٌذ اًجام شذ؟
ب) ًام ٍ جٌس پشتَ شواسُ 2سا تٌَیسیذ؟
ج) تیي پشتَّای  2 ٍ 1کذاهیک دس هیذاى الکتشیکی تیشتش هٌحشف هیشَد؟ چشا؟

 5ـ آرایش یَىّای ٍ 9 F -
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ٍ

3+

21Sc

را ًَشتِ ٍ بِ پرسشّای هطرح شذُ پاسخ دّیذ)1/5( .

آ) کذام یَى (ّا) داسای آسایش گاص ًجیة است (ّستٌذ)؟ ایي یَى (ّا) تِ آسایش کذام گاص (ّای) ًجیة
هیسسذ (هیسسٌذ)؟
ب) الیِ ظشفیت کذام یَى (ّا) داسای اٍستیتال ًیوِ پش است (ّستٌذ)؟ ایي الیِ (ّا) داسای چٌذ اٍستیتال ًیوِ پش
است (ّستٌذ)؟
 6ـ بِ پرسشّای زیر پاسخ دّیذ)1/5( .

آ) تعذاد الکتشٍى ،پشٍتَى ٍ ًَتشٍى  3065Zn2سا تٌَیسیذ.
ب) کلش دٍ ایضٍتَج تا جشمّای  36/9 amu ٍ 34/9 amuداسد اگش فشاٍاًی ایضٍتَج سثکتش  ٍ %75فشاٍاًی ایضٍتَج
سٌگیيتش  %25تاشذ جشم اتوی هیاًگیي کلش سا حساب کٌیذ.
 7ـ بِ پرسشّای زیر پاسخ دّیذ)1/5( .

آ)  16Sداسای چٌذ اٍستیتال تا  ml =0است؟
ب)  24Crداسای چٌذ الکتشٍى تا  ms = +است؟
ج)  32Geداسای چٌذ الیِ ٍ چٌذ صیش الیِ اشغال شذُ اص الکتشٍى است؟
 8ـ بِ پرسشّای زیر پاسخ دّیذ)1/5( .

آ) چشا = n=4 ، L=4 ، ml=+2 ، msتشای یک الکتشٍى آدسس غلغی است؟
ب) تِ جای عالهت سؤال

= n=3 ، L=? ، ml=+2 ، msچِ عذدی تایذ ًَشتِ شَد؟ چشا؟

ج) هعادلِ هشتَط تِ سَهیي یًَش  Mgسا تٌَیسیذ.

9ـ با تَجِ بِ جذٍل هقایسِّای زیر را با رکر دلیل اًجام دّیذ)1/5( .
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آ) اًشطی ًخستیي یًَش  ٍ Liاًشطی ًخستیي یًَش K
ب) اًشطی ًخستیي یًَش  ٍ Pاًشطی ًخستیي یًَش S
10ـ بِ پرسشّای زیر پاسخ دّیذ)1/5( .

آ) شعاع اتوی  20Ca ٍ 12Mgسا تا رکش دلیل هقایسِ کٌیذ.
ب) الکتشًٍگاتیَی  9F ٍ 6Cسا تا رکش دلیل هقایسِ کٌیذ.
11ـ بِ پرسشّای زیر پاسخ کَتاُ دّیذ)3( .

آ) چشا فلضات قلیایی سا صیش ًفت ًگِ هیداسًذ؟
ب) فشاٍاسىتشیي فلض قلیایی خاکی چِ ًام داسد؟
ج) دٍ هَسد اص خَاص الًتاًیذّا سا تٌَیسیذ؟
ت) چشا تِ عٌاصش گشٍُ ّفذّن ّالَطى هیگَیٌذ؟
ث) فشاٍاىتشیي تشکیة ّیذسٍطىداس چِ ًام داسد؟
ج) دٍ کاستشد تشای اٍساًیَم رکش کٌیذ.
12ـ کربي دارای  2ایسٍتَپ ٍ اکسیصى دارای  3ایسٍتَپ است با رکر دلیل حساب کٌیذ چٌذ هذل هَلکَل CO2 ٍ CO
با جرم ّای هختلف را هیتَاى از آىّا بذست آٍرد)1( .
13ـ اگر طَل پیًَذ ّیذرٍشى ـ ّیذرٍشى ( )dH-Hبرابر  ٍ 75pmطَل پیًَذ ّیذرٍشى ـ برم ( )dH-Brبرابر 151/5pm
باشذ شعاع کٍَاالًسی برٍم برابر چٌذ پیکَهتر خَاّذ شذ؟ ()1

