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توجه! لطفا سواالت را در کادر مشخص شده پاسخ دهید( .پاسخ های خارج از کادر تصحیح نخواهد شد)– استفاده از ماشین حساب ساده شخصی ،مجاز است

(  5.3نمره)

سوال 0
در هر عبارت ،برای جای خالی ،کلمه مناسب را انتخاب کنید.
الف -خواص (فیزیکی -شیمیایی) عناصری که در یک (دوره-گروه) جدول تناوبی جای دارند یکسان است.
ب -فراوان ترین عنصر در سیاره مشتری (هیدروژن  -آهن) و در سیاره زمین (آهن  -کربن) است.
ج -نور قرمز نسبت به نور آبی دارای طول موج (بیشتر -کمتر) است و انرژی فوتون های آن (بیشتر -کمتر) است.
د -رنگ شعله لیتیم نیترات (سرخ  -زرد) و رنگ شعله مس IIسولفات (سبز -آبی) است.
ه -چگالی کربن مونو اکسید از هوا (بیشتر – کمتر) است و قابلیت انتشار آن در محیط (زیاد – کم) می باشد.
و -با افزایش فاصله از زمین ،میزان فشار هوا (کاهش -افزایش) می یابد و میزان دما به صورت (خطی – نامنظم) تغییر می کند.
ز -نماد مورد استفاده در واکنش ها برای مواد مایع (M - L) ،است و نماد مواد محلول در آب ) (S - aqاست.

(  0.3نمره)

سوال 0
مفاهیم زیر را تعریف کنید.
الف -غنی سازی ایزوتوپی )(Isotopic Enrichment
ب -مهبانگ )(Big Bang
ج -قاعده آفبا )(Aufbau principle
د -قانون پایستگی جرم )(Mass Conservation Law
ه -یکای جرم اتمی )(Atomic Mass Unit


(  0.3نمره)

سوال 5
99
𝑐𝑇34

در هر بخش از بین عناصر روبرو عنصر مناسب را بنویسید− 𝐻𝑒 − 𝐴𝑟 − 𝑁2 .
الف -به عنوان محیط بی اثر در جوشکاری استفاده می شود.
ب -نخستین عنصر که در واکنشگاه (راکتور) هسته ای ساخته شد.
ج -برای خنک کردن قطعات الکترونیکی در دستگاه های تصویربرداری استفاده می شود.
د-در تصویربرداری از دستگاه گردش خون استفاده می شود.
ه -در بسته بندی برخی مواد خوراکی و نیز پرکردن تایر خودروها استفاده می شود.
و -خاصیت رنگ بری و گندزدایی دارد.

− 𝑁𝑒 −

99
𝑒𝐹22

𝐶𝑙2 − 249
92𝑈 −

سوال 4
آرایش الکترونی 𝑒𝐹 22را بنویسید و مشخص کنید چند الکترون آن دارای  n=4و چند الکترون آن دارای  L=1هستتند.

(  0نمره)
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سوال 3
آرایش الکترون -نقطه ای (ساختار لوئیس) مولکول های زیر را رسم کنید.
الفNH3 -

بCOCl2 -

سوال 9
نام شیمیایی و یا فرمول شیمیایی ترکیبات زیر را بنویسید.
بBaCl2-
الفMgO -

(  0.3نمره)
ج -کلسیم نیترید

سوال 7

(  0نمره)

در مورد تقطیر جزء به جزء هوای مایع دمای  −222درجه سانتی گراد و ترتیب عناصر اصلی که جدا می شوند شرح دهید.

سوال8

(  0.3نمره)

99
92
 92است.
هفتاد درصد عنصری به صورت ایزوتوپ 𝑋 22و ده درصد آن به صورت ایزوتوپ 𝑋 22و مابقی به صورت 𝑋22

الف -کدام ایزوتوپ آن پایدارتر از بقیه است؟ چرا؟
ب -جرم اتمی میانگین آن را به دست آورید.
2+
 99را به دست آورید.
ج -تعداد الکترونها و پروتون ها و نوترونهای یون 𝑋22

سوال 6
هنگامی که اورانیوم  242به توریم  243تبدیل می شود  20229گرم از آن به انرژی تبدیل می شود.
الف -در این تبدیل هسته ای چند کیلو ژول انرژی آزاد می شود؟

ب -اگر برای ذوب یک گرم یخ به  449ژول گرما نیاز باشد ،انرژی آزاد شده از واکنش فوق چند گرم یخ را ذوب می کند؟

( 0.3نمره)
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سوال02

(  0.3نمره)

 .0.0گرم کلسیم برمید ) (CaBr2چند مول است و چند عدد یون برم دارد؟

سوال00

(  0.3نمره)

الف -در صنعت ،گاز آمونیاک را از واکنش گازهای هیدروژن و نیتروژن در دمای  00.درجه و در حضور کاتالیزگر آهن به دست می آورند .معادله نمادی و
موازنه شده این واکنش را به طور کامل بنویسید.
ب -واکنش سوختن روبرو را با روش وارسی ،موازنه کنید𝐶3 H9 SN + O2 → CO2 + H2 O + SO2 + N2 .

سوال00
فقط به یکی از دو پرسش زیر ،پاسخ دهید.
الف -دانشمندان چگونه به این نتیجه رسیده اند که از دویست میلیون سال پیش تا کنون نسبت گازهای هوا کره تقریبا ثابت مانده است؟
ب -درباره اکسید شدن آهن و آلمینیوم و تفاوت نحوه اکسید شدن آنها بنویسید.

(  0.3نمره)

