
 تاسوِ تعالی

 سَاالت اهتحاى درس : 

  1ضیوی 

 ادارُ کل آهَزش ٍپرٍرش خراساى رضَی

 هطْذ هقذس 6ادارُ آهَزش ٍ پرٍرش ًاحیِ 

 1311خرداد 

 ًام آهَزضگاُ : 

دبیرستاى دختراًِ اهام 

 (1ضعبِ )حسیي )ع( 

رضتِ تحصیلی:  دّن پایِ تحصیلی:  دٍمًَبت اهتحاًی  : 

 تجربی ٍ ریاضی 

 صبح 1ساعت ضرٍع :  21/3/11 : اهتحاى تاریخ

 دقیقِ  10 هذت اهتحاى: 3صفحات :  تعذاد تعذاد سَاالت: ضوارُ صٌذلی :  ًام ًٍام خاًَادگی : 
 

 

ًاهِ با خَدکار هطکی یا آبی پررًگ ًَضتِ ضذُ باضذ ٍ  الساهی است پاسخ 11تا  1تَجِ: داًص آهَز عسیس، پاسخ بِ سَاالت 

 ضَد. حتوا پاسخ ًاهِ را اسکي ضذُ بفرستیذ.  در صَرتی کِ عکس ًاخَاًا باضذ تصحیح ًوی

 ّر یک از هفاّین زیر را تعریف کٌیذ.  1

 ب( قاًَى آٍٍگادرٍ                              الف( یکای جزم اتوی       

 د ( پیًَذ یًَی     ج( قاًَى پایستگی جزم                              

2 

 در ّر هَرد، گسیٌِ صحیح را اًتخاب کٌیذ.  2

 ٍجَد دارد.     ( الکتزٍى تا 8،  7تعذاد )     الف( در اتن 

 ّای حاصل اسسَختي )گاس طثیعی، ّیذرٍصى( کوتز است.  ب( تعذاد فزاٍردُ

 آیذ.  در آب، هحلَلی تا خاصیت تاسی تِ دست هی (          )ج( تا حل ضذى 

 ضًَذ.  ّای یک عٌصز کِ عذد اتوی یکساى ٍ عذد جزهی هتفاٍت داضتِ تاضٌذ )آلَتزٍج، ایشٍتَج( ًاهیذُ هی ت( اتن

، الکتزٍى هقذار اًزصی )کوتزی، تیطتزی( جذب کٌذ، طَل هَج ًَر ًطز ضذُ ٌّگام تاسگطت آى تِ ث( ّز چِ قذر

 حالت پایِ تلٌذتز خَاّذ تَد. 

25/1 

 )ّای( ًادرست را بٌَیسیذ.   درستی یا ًادرستی ّر هَرد را هطخص کٌیذ ٍ ضکل درست عبارت 3

 ای عٌصزّا است.  ذُ در جذٍل دٍرُالف( جزم اتوی هیاًگیي ّز عٌصز، ّواى جزم ًطاى دادُ ض

 (P=15 , Cl = 17تزاتز صفز است )عذد اتوی:      ّای ًاپیًَذی اتن هزکشی در  ب( تعذاد الکتزٍى

 اًذ. ّای گاسی ّیذرٍصى ٍ ّلین، در دهای تاال تِ صَرت هتزاکن کٌار ّن قزار گزفتِ ّا هَلکَل ج( در سحاتی

 ای تَدى آى داًست.  تَاى دلیلی تز الیِ ت( رًٍذ تغییز دها در َّاکزُ را هی
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 ّای زیر پاسخ کَتاُ دّیذ.  بِ پرسص 4

 ضًَذ ًام تثزیذ.  الف( دٍ گاس آلَدُ کٌٌذُ َّا را کِ تاعج ایجاد تاراى اسیذی هی

 ضَد؟ در اتن، کذام یک سٍدتز پز هی S , 4 p 5ی  ب( تیي دٍ سیز الیِ

 ضَد؟ کٌین، اتتذا کذام گاس اس آى خارج هی را تقطیز هی    C   ْ-200ای اس َّای هایع تا دهای ج( ًوًَِ

 ّای آى چٌذتاست؟ الکتزٍى تاضذ، تعذاد ًَتزٍى 46دارای        ت( اگز یَى 

25/1 

   الف( ساختار لٍَیس  5
 را رسن کٌیذ.       ٍ   

 ( N = 7  , O = 8 ,  S = 16 ,  Cl = 17)عذدّای اتوی : 

1 

  در صفحِ دٍم  سَاالت اداهِ 
 



 

 جذٍل زیر را کاهل کٌیذ. 6

  آرایص الکتزًٍی ّای ظزفیت تعذاد الکتزٍى ضوارُ دٍرُ ضوارُ گزٍُ ّای الیِ سَم تعذاد الکتزٍى
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 با تَجِ بِ هعادالت ضیویایی زیر بِ سَاالت پاسخ دّیذ.  7

 )      (  )    (  ) (  )     (   ) ( )     ( ) 
 

 )    ( )    ( )
ًَر خَرضیذ
→       ( )    ( ) 

 

 ) {
       تاتص      

 تاتص             
 

 را هَاسًِ کٌیذ.  1الف( ٍاکٌص 

 ًطاى دٌّذُ چیست؟ 1در ٍاکٌص  l   ٍsب( عالهت

 ؟دّذ ای را ًطاى هی چِ پذیذُ 2ج( ٍاکٌص 

 پز کٌیذ.  3ت( جاّای خالی را در ٍاکٌص 

5/2 

    عٌصز هس اس دٍ ایشٍتَج  8
    ٍ    

تاضذ،  amu 63/8تطکیل ضذُ است. اگز جزم اتوی هیاًگیي هس تزاتز    

 درصذ فزاٍاًی ایي دٍ ایشٍتَج را تذست آٍریذ. 

1 

 (گزم تزهَل 16; یضىاکس یجزم هَل) کٌذ؟ چٌذ هیلی لیتز حجن اضغال هی STPگزم گاس اٍسٍى درضزایط  8الف(  9

 اتن ًقزُ، هعادل چٌذ هَل ًقزُ است؟ 3 ×1016ب( تعذاد 
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 جذٍل هقاتل را کاهل کٌیذ.  10

 ًام تزکیة دی ًیتزٍصى تتزاکسیذ آلَهیٌیَم یذیذ  

 فزهَل ضیویایی            
 

1 

ضًَذ؟ )ًواد یَى پایذار ّز یک  در ضزایط هٌاسة تِ چِ یَى پایذاری تثذیل هی    ٍ     ّای  الف( ّز یک اس اتن 11

 را تٌَیسیذ( 

 ب( فزهَل ضیویایی تزکیة یًَی حاصل اس ٍاکٌص ایي دٍ عٌصز را تٌَیسیذ. 
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  در صفحِ سَم  اداهِ سَاالت 

 



 

  سَاالت اختیاری 

ی گرٍُ  ّای خَد ضوارُ ًاهِ فقط بِ یک گرٍُ پاسخ دّیذ ٍ در پاسخ  2ٍ  1داًص آهَز عسیس از دٍ گرٍُ  

 اًتخابی را بٌَیسیذ. 

 

  1گرٍُ   

 در ّز هَرد گشیٌِ صحیح را اًتخاب کٌیذ.  1

ّا در تزکیة یًَی )رٍی کلزیذ / تارین اکسیذ(  ّای تزکیة هَلکَلی کزتي دی سَلفیذ تا تعذاد یَى الف( تعذاد اتن

 تزاتز است . 

                             )یکساى، هتفاٍت( است.  فلَئَریذب( آرایص الکتزًٍی کاتیَى ٍ آًیَى در هٌیشین 
    ٍ     
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 َّا ًام تثزیذ.  CO2وی سثش تزای کاّص الف( دٍ رٍش در ضی 2

ّای سیست تخزیة پذیز ّستٌذ در حالی کِ قیوت توام ضذُ تَلیذ  ب( چزا تزخی کطَرّا در پی تَلیذ پالستیک

 ّا تز پایِ ًفتی در کارخاًِ تسیار کن است؟ ایي پالستیک

1 

 1 است. عذد اتوی ایي عٌصز را حساب کٌیذ.  3ّای آى تزاتز  ٍ پزٍتَى ّا ٍ اختالف تعذاد ًَتزٍى 45جزهی عٌصزی  عذد 3

 5/0 طیف ًطزی خطی ّز عٌصز اس ًظز ...................... ٍ ............... تا طیف ًطزی خطی عٌصز دیگز هتفاٍت است. 4

 تَضیح دّیذ.  ؟ضَد تاعج گزم ضذى کزُ سهیي هی« ای احز گلخاًِ»الف( چگًَِ  5

 ای را ًام تثزیذ.  ب( هْوتزیي گاس گلخاًِ

1 

  2گرٍُ  

 ضَد؟  تطکیل هی AgClگزم ًقزُ ًیتزات تا هحلَل ًوک طعام، چٌذ گزم رسَب  4/3اس ٍاکٌص  1

(Ag = 108 , Cl = 35/5 , N = 14 , O = 16 جزم   )ّای هَلی                      

1 

 75/0 حل ضذُ است. درصذ جزهی ایي هحلَل را حساب کٌیذ.  KClگزم  10گزم آب ،  150در  2

 کٌٌذ؟ چزا؟ هی گیزی الکتزیکی جْت در هیذاى CO  ٍ N2اس گاسّای  کذام یک دٍ اتوی تیٌی کٌیذ هَلکَلْای الف( پیص 3

 ضَد؟ کذام آساًتز هایع هی CO  ٍ N2ب( اس تیي دٍ گاس 

 در آب تیطتز است؟ چزا؟ NH3یا  N2ج( اًحالل پذیزی کذام اس گاسّای 
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 ای تزاتز اًحالل پذیزی پتاسین کلزیذ تز حسة دها تٌَیسیذ.  الف( تا تَجِ تِ جذٍل هقاتل هعادلِ 4

60 40 20 𝜃(ْ ) 

46 39 33  (
      

         
) 

 تذست آٍریذ.  C   ْ53را در دهای KClب( اًحالل پذیزی 

1 

  جوع بارم                                                       باضیذ هَفق                                                             

 

 


