تِ ًام خذا
تاسیخ اهتحاى:

ًام ٍ ًام خاًَادگی:
کالع:
1

هذت اهتحاى:

 – 1تشای ًوایص اتن فلَئَس کِ داسای  9پشٍتَى 9،الکتشٍى ٍ ًَ 10تشٍى است کذام گضیٌِ هٌاسة هی تاضذ؟
10
الف9 F -

بF -

20

19
ج9 F -

10

10
د – 19 F

 -2هطاتق هذل اتوی تَس ،تعذاد الیِ ّای الکتشًٍی تشای کذام اتن صیش هتفاٍت است؟
الف3Li -

ج4Be -

ب2He -

د-

10Ne

 – 3تغییش دس تعذاد الکتشٍى ّای یک اتن سثة ایجاد کذام هَسد هی ضَد؟
ب -یَى

الف -اتن جذیذ

ج – ایضٍتَج

دّ -یچکذام

 -8کذام یک اص هخلَط ّای صیش سا ًوی تَاى تا ساًتشیفیَط اص ّن جذا کشد؟
الف -خاهِ ی ضیش اص ضیش

ب -سشکِ اص آب

جً -طاستِ اص آب

د -گلثَل ّای قشهض خَى اص پالسوای خَى

 -9تشای ساختي یک تاتشی کذام یک اص هَاسد صیش هٌاسة تش است؟
الف -دٍ هیلِ آٌّی ٍ کوی سشکِ

ب -دٍ هیلِ هسی ٍ سَلفَسیک اسیذ

ج -دٍ هیلِ آٌّی ٍ هسی ٍ سشکِ

د -دٍ هیلِ هسی ٍ آٌّی ٍ سَلفَسیک اسیذ

 -10کذام یک اص هَاسد صیش یک تغییش ضیویایی است؟
الف -خشٍج حثاب ّای گاص ٌّگاُ ّن صدى ًَضاتِ

بٍ -اکٌص پَستِ ی تخن هشغ تا سشکِ

ج -خشٍج حثاب ّای گاص ٌّگام جَضیذى آب

د -تطکیل اتش

 -11کذام هادُ صیش یک تشکیةِ خالع هی تاضذ؟
ب-دٍغ

الف -گاص کشتي دی اکسیذ

ج-سکِ

دَّ -ا

 -12کذام هخلَط صیش سَسپاًسیَى هی تاضذ؟
بَّ -ای هِ آلَد

الف -گشد ٍ غثاس دس َّا

د -سکِ طالی  22عیاس

ج -ضشتت خاکطیش

 -13اگش اسیذ کشتٌیک ( )H2CO3یک اسیذ ضعیف تاضذ،کذام گضیٌِ  pHایي اسیذ سا تْتش حذع صدُ است؟
الف 1 -تا 2

ب 5 -تا 6/5

د 8 -تا 10

ج 12 -تا 14

 -14کذام یک اص فشاٍسدُ ّای صیش سا هی تَاى تَسط آب آّک ضٌاسایی ًوَد؟
الف -تخاس آب

ب -گاص ّیذسٍطى

ج -گاص اکسیظى

د -گاص کشتي دی اکسیذ

 -15اکسیذ ضذى هَاد قٌذی دس سلَل ّای تذى ٍ سَختي پاسافیي ضوع اص چِ جْت تِ ّن ضثیِ ّستٌذ؟
الف -سشعت اًجام ضذى

بًَ -ع ٍاکٌص دٌّذُ ّا

جًَ -ع فشآٍسدُ ّای ٍاکٌص

د هیضاى اًشطی آصاد ضذُ

7/5

2

1

3

1

4

1/5

اتوی تا عذد اتوی ٍ6عذد جشهی  14سا طثق هذل تَس سسن کٌیذً .ام ایي اتن چیست؟ ًطاًِ ضیویایی آًشا تٌَیسیذ.
P:
e:
n:

5

گشها ٍ ًَس A + B +C  D + E + C +

دس هعادلِ ضیویایی هقاتل:
الف -کاتالیضگش کذام است؟...........

بٍ -اکٌص دٌّذُ ّا کذاهٌذ؟ ......... ٍ .........

6

7

8

تا تَجِ تِ ًوَداس هقاتل کِ اًحالل پزیشی چٌذ هادُ دس دهاّای هختلف سا ًطاى هی
دّذ تِ سَاالت پاسخ دّیذ
الف -دها تش اًحالل پزیشی کذام هادُ اثش ًذاسد؟
ب -افضایص دها تش اًحالل پزیشی کذام هادُ اثش تیطتشی داسد؟
ج -کذام هادُ هی تَاًذ اکسیظى تاضذ؟

9

ج -ایي تغییش ،گشهادُ است یا گشهاگیش؟....

1

