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دسستی یا ًادسستی ّش جولِ سا هشخص کشدُ ٍ علت ًادسستی یا شکل دسست جوالت ًادسست سا تٌَیسیذ.
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آ) ّیذسٍطى داسای سِ ایضٍتَج پایذاس است.
ب) تا افضایش طَل هَج یک پشتَ اًشطی آى کاّش هی یاتذ.
ج) الکتشٍى تشاًگیختِ دس تاصگشت تِ حالت پایِ اص خَد ًَس هٌتشش هی کٌذ.
ت) هعادلِ ًوادی فقط فشهَل شیویایی ٍ تعذاد هَل ّای هَاد ششکت کٌٌذُ دس ٍاکٌش سا هشخص هی ساصد.
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جَاب صحیح سا اص داخل پشاًتض اًتخاب کٌیذ.
آ) دس سَختي کاغز (ّواًٌذ /تشخالف) صًگ صدى آّي گشها تِ صَست (ًاگْاًی /پیَستِ) آصاد هی شَد.
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ب) هس ٍ سذین تِ تشتیة سًگ شعلِ سا تِ (آتی ٍ سثض /سثض ٍ صسد) تغییش هی دٌّذ.
ج) سًگ (قشهض /آتی) دس طیف ًششی خطی ّیذسٍطى ًتیجِ اًتقال الکتشٍى دس ()n=4 →n = 2 / n = 5 →n =2
است.
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هفاّین صیش سا تعشیف کٌیذ.
آ) جشم هَلی
ب) الکتشٍى ظشفیتی
ج) َّاکشُ
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عذد جشهی عٌصشی  ٍ 45تعذاد ًَتشٍى آى ٍ 3احذ تیشتش اص تعذاد پشٍتَى ّاست
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آ) تعذاد رسات صیش اتوی ایي عٌصش سا تذست آٍسیذ

ب) آسایش الکتشًٍی ایي اتن سا تِ صَست فششدُ تٌَیسیذ
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دس ّش هَسد هحاسثِ کٌیذSi = 12 g / mol C= 11 g/mol H= 1 g /mol .
آ)  21گشم سیلسین چٌذ هَل است؟
ب) دس  4گشم هتاى ( )CH4چٌذ اتن ّیذسٍطى ٍجَد داسد؟
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6

تِ پشسش ّای صیش پاسخ دّیذ.
آ) تَس داسای دٍ ایضٍتَج است
سا حساب کٌیذ.
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اگش فشاٍاًی ایضٍتَج سٌگیي تش  90دسصذ تاشذ جشم اتوی هیاًگیي تَس

ب) الیِ ظشفیت سا تشای ّش یک اص هَاسد صیش هشخص کٌیذ.
a) 22Ti
b) 15P
ج) دس آسایش 24Crچٌذ الکتشٍى تا ٍ n=3 ٍ L =2جَد داسد؟
ت) عٌصش  12Mgتِ کذام گشٍُ ٍ دٍسُ جذٍل تٌاٍتی تعلق داسد؟
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ًام گزاسی ٍ فشهَل ًَیسی کٌیذ.
آ)ً( BaCl2ام)
ب) ً( Al F3ام)
ج ) هٌیضین ًیتشیذ (فشهَل)
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چگًَگی اًتقال الکتشٍى هیاى اعضای ّش جفت سا ًشاى دادُ ٍ فشهَل حاصل اص ّش اًتقال سا تٌَیسیذ.
( 20Ca , 16Sآ
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( 13Al , 8Oب

( 11Na , 7Nج
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ساختاس لٍَیس ّش یک اص هَاسد صیش سا تشسین کٌیذ.
ج) CO2
ب) NH3
آ) F2

2

– 7N – 1H – 6C – 8O

9F
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 10تِ پشسش ّای صیش پاسخ دّیذ.
آ) دٍ گاصی کِ فشاٍاًی آى دس َّاکشُ تیشتش اص تقیِ است کذاهٌذ؟
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ب) یک کاستشد تشای ّلین ٍ یک کاستشد تشای آسگَى تٌَیسیذ .
ج) ّش چِ دس َّا کشُ تِ سوت تاال هی سٍین فشاس ٍ دهای َّا چِ تغییشی هی کٌذ؟
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آ) اکسیظى دس کشُ صهیي تِ چِ صَست ّایی ٍجَد داسد؟ ( 3هَسد)
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ب) عالٍُ تش کشتي دی اکسیذ ٍ آب چِ گاصی دس سَختي صغال سٌگ تَلیذ هی شَد ؟
ج) دٍ تفاٍت تیي سَختي ًاقص ٍ کاهل سا تٌَیسیذ.
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 12آ) ٍاکٌش صیش سا هَاصًِ کٌیذ.
→
ب) ّش یک اص عالم ّای ( )g( ٍ )aqچِ هعٌایی داسد؟

ج) ًَ KIشتِ شذُ تاالی → ًشاى دٌّذُ ی چیست؟
 13تِ پشسش ّای صیش پاسخ دّیذ.
آ) آّي ٍ آلَهیٌیَم دس طثیعت تِ چِ صَست ّایی ٍجَد داسد؟
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ب) چشا آّي صًگ صدُ دس اثش ضشتِ خشد هی شَد؟
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 14آ) اٍلیي الیِ اص الیِ ّای َّاکشُ چِ ًام داسد؟
ب) اجضای َّای هایع سا تا چِ فشایٌذی اص ّن جذا هی کٌٌذ؟
ج) چشا آلَهیٌیَم دس تشاتش خَسدگی هقاٍم است؟
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