آصهَى دسع شيمي ( )2دبيِ دوم سؿتِ تجربي و رياضي

ثٌبم خذا
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي....…….....………:

دبیرستان استعدا داهی ردخشان عالهم امینی

ًوًَِ ػَال ؿیوي  2ػبل دٍم تجشثي جْت آهبدگي ثشای ًَثت اٍل ػبلتحلیلي 92-93
عشاح ػَالً :جي دٍػت
سديف

1

ػَاالت
عجبست ّبی صيش سا وبهل وٌیذ( فمظ ولوِ هَسد ًظش سا دس دبػخٌبهِ ثٌَيؼیذ) :
الف -اتن ّبی ايضٍتَح اص ًظش خَاف  .............يىؼبى ٍ اص ًظش خَاف .............هتفبٍت هي ثبؿٌذ.

1
ة -يه ..............ثشاثش ثب
12

جشم اتن وشثي  12اػت.

ح -عذد وَاًتَهي  .....................جْت گیشی اٍسثیتبل ّب سا دس فضب هعیي هي وٌذ.
ت -ووتشيي همذاس الىتشٍ ًگبتیَی سا هي تَاى ثِ اتن  ...........دس دبيیي ٍ ػوت چخ جذٍل ٍ ثیـتشيي الىتشًٍگبتیَی سا ثِ اتن  .......دس ثبال ٍ ػوت
ساػت جذٍل تٌبٍثي ًؼجت هي دٌّذ.

2

دس ّش هَسد گضيٌِ كحیح سا اًتخبة وٌیذ:
الف -اگشعٌلشی ثِ دٍسُ چْبسم جذٍل ٍگشٍُ يبصدّن) (IBتعلك داؿتِ ثبؿذ،آسايؾ الىتشًٍي اتن آى ثِ وذام گضيٌِ ختن هي ؿَد؟

3d10 4s1 )1

4s2 3d9 )3

3d14s24p6 )2

4s24p64d1 )4

ة -ثب تَجِ ثِ جذٍل همبثل همبديش  Z , nوذاهٌذ؟
23 ٍ 23 )1

28 ٍ 23 )2

28 ٍ 38 )3

51 ٍ 28 )4

اتن

عذد اتوي

عذد جشهي

تعذاد الىتشٍى

تعذاد ًَتشٍى

X

Z

15

n

28

ح -دس ثیي فلضات صيش وذاهیه چگبل تش اػت؟

Li )1

3

Ba )2

Mg )3

56

Cs )4

12

37

ت -ثب افضايؾ عذد اتوي دس يه  ........تعذاد  ...........ثیي ّؼتِ ٍ اليِ ی الىتشًٍي ثیشًٍي اتن  ....................هي يبثذ.

3

 )1تٌبٍة -الىتشٍى ّبی جفت ًـذُ -وبّؾ

 )2گشٍُ -اٍسثیتبل ّبی دش ؿذُ -افضايؾ

 )3گشٍُ -الىتشٍى ّبی جفت ًـذُ -افضايؾ

 )4تٌبٍة -اٍسثیتبل ّبی دش ؿذُ -وبّؾ

الفّ -شيه اص هفبّین " عذد وئَسديٌبػیَى " ٍ " لبًَى تٌبٍثي عٌلشّب ( جذيذ)" سا تعشيف وٌیذ.
ة -دس ساثغِ ثب جذٍل تٌبٍثي عٌلشّب ثِ ػَاالت دبػخ دّیذ:
 – aتفبٍت جذٍل تٌبٍثي اهشٍصی ثب جذٍل هٌذلیف چیؼت؟
 – bعَالًي تشيي تٌبٍة جذٍل  ،وذام اػت؟
 – cيه هَسد اص ايشادّبی جذٍل هٌذلیف سا ثٌَيؼیذ.

4

 – Aثب روش دلیل هـخق وٌیذ دس وذاهیه اص حبلت ّبی " آ " ٍ " ة "

ػغح اًشطی

دس ؿىل همبثل ،اتن ّیذسٍطى اص خَد ًَس هٌتـش هي وٌذ؟

n= 2
 20دیىَهتش

 – Bثب تَجِ ثِ ؿىل :

آ

ة

n= 1

آ -ؿعبع وٍَاالًؼي اتن  Aچٌذ دیىَهتش اػت؟
ة -ؿعبع ٍاًذسٍالؼي اتن  Aثیـتش اػت يب ؿعبع وٍَاالًؼي آى ؟
 200دیىَهتش

5

گًَِ ّبی همبثل سا دس ًظش ثگیشيذ:

D

40
18

ٍ B ٍ 168 C2

37
17

ٍ A

17
8

الف – وذام گًَِ ّب ايضٍتَح ّؼتٌذ؟چشا؟
ة -وذام گًَِ دبيذاستش اػت؟ چشا؟

6

ًخستيي اًشطي يًَص  9 F ٍ 8 Oسا ثب ّن همبيسِ كٌيذ .
آيب هي تَاى گفت كِ اغل ثٌب گزاسي دس آسايص الكتشًٍي ّوِ عٌبغش سعبيت هي ضَد ؟تَضيح دّيذ .

ثب تَخِ ثِ آسايص الكتشًٍي عٌبغش صيش ثِ پشسص ّبي هغشح ضذُ پبسخ دّيذ:
2
Ar : 10 Ne3s 2 3p6
20 Ca : 18 Ar4s
الف)كذام يك اص عٌبغش فَق ثِ عٌبغش اغلي دستِ  sتعلك داسًذ؟

18

7

S : 10 Ne3s 2 3p4

Na : 10 Ne3s1

16

11

ة)كذام يك اص عٌبغش فَق ٍاكٌص ًبپزيشًذ؟ چشا؟
آسايص الكتشًٍي يَى

8

2

 Xثِ  3d 9ختن هي ضَد .ايي عٌػش ثِ كذام دستِ اصعٌبغش تعلك داسد ؟پبسخ خَد سا تَضيح دّيذ .

S

ثب تَجِ ثِ عٌبكش همبثل ثِ ػَاالت دبػخ دّیذ :
الف – وذاهیه ثیـتشيي اًشطی يًَؾ سا داسد؟

16

ٍ

P

15

ٍ Si

14

ٍ Al

13

ة -وذاهیه ووتشيي ؿعبع اتوي سا داسد؟
ح -وذاهیه ؿجِ فلض هي ثبؿذ؟
ت -وذاهیه ثیـتشيي همذاس الىتشًٍگبتیَی سا داسد؟

9

جذٍل صيش سا دس دبػخٌبهِ تشػین ٍ وبهل وٌیذ:

10

دس كذام هَسد عَل هَج ًَس هٌتطش ضذُ ثيطتش است ؟چشا ؟

ة) n 2  n 3

الف) n 5  n 4

ml

l

n

اٍسثیتبل

1

؟

؟

3 Px

0

؟

1

؟

د) n 4  n 5

ج) n5  n2

 -IIآسايؾ الىتشًٍي اٍسثیتبلي ّش يه اص گًَِ ّبی صيش سا ًَؿتِ ٍ هـخق وٌیذ وذاهیه اص يَى ّب ثِ آسايؾ ّـتبيي سػیذُ اًذ؟

الفCr -
11

ةFe3 -

24

حP 3  -

26

اگش دايشُ ّبی صيش ثش هجٌبی ؿعبع گًَِ ّبی K  ٍ 8 O

19

ٍ Cl 

17

15

ٍ Ca 2

20

سػن ؿذُ ثبؿٌذ  ،آًْب سا دس دبػخٌبهِ تشػین وشدُ  ،دس داخل

ّش دايشُ ًوبد گًَِ ی هشثَط ثِ آى سا ثٌَيؼیذ.

12

ثب تَجِ ثِ ؿىل :
الفّ -ش يه اص كفحِ ّبی  2ٍ 1داسای چِ ًَع ثبس الىتشيىي ّؼتٌذ؟چشا؟
ة -وذاهیه اص هَاسد صيش اص ايي آصهبيؾ ًتیجِ گیشی ًوي ؿَد؟ ( ثذٍى علت )
 -aتبثؾ ًـش ؿذُ اص يه هبدُ دشتَصا خَد اص دشتَّبی هختلفي تـىیل ؿذُ اػت.
 -bلذست ًفَر دشتَّبی گبهب ثیـتش اص دشتَّبی آلفب ٍ ثتب اػت.
 -cدس غیبة هیذاى الىتشيىي تبثؾ ّبی حبكل اص هَاد دشتَصا دس يه هؼیش حشوت هي وٌٌذ.

13

ثب تَجِ ثِ ؿىل ثِ ػَاالت دبػخ دّیذ:
الف -آيب ايي دٍ الىتشٍى هي تَاًٌذ دس اٍسثیتبلي ثب اعذاد وَاًتَهي
 ml = 0 ٍ l = 0 ٍ n = 2لشاس ثگیشًذ ؟ علت سا تَضیح دّیذ.
ة - -آيب ايي دٍ الىتشٍى هي تَاًٌذ دس اٍسثیتبل ّبی صيش اليِ ی
 3 Pلشاس ثگیشًذ ؟ علت سا تَضیح دّیذ.

14

15

دس ّشهَسد ؿوبسُ تٌبٍة ٍ ؿوبسُ گشٍُ ( ايَدبن ) عٌلش هَسد ًظش سا ثب ًَؿتي آسايؾ الىتشًٍي ثذػت آٍسيذ:
الف -يَى

A 2

وِ ثِ آسايؾ

ة -يَى

X 3

2P 6

ختن هي ؿَد.

وِ ثِ آسايؾ

3P 6

ختن هي ؿَد.

دس تشویت يًَي دبيذاس حبكل اص ٍاوٌؾ دٍ عٌلش ً Y ٍ Xحَُ ی اًتمبل الىتشٍى هیبى دٍ اتن سا هي تَاى هغبثك ؿىل فشضي صيش ًـبى داد.ثب تَجِ
ثِ ايي ؿىل ثِ دشػؾ ّب دبػخ دّیذ:
الف -وذاهیه اص فلؾ ّبی  1يب ً 2ـبى دٌّذُ ی
اص دػت دادى الىتشٍى اػت؟ چشا؟

ة -جْت اًتمبل الىتشٍى سا ثش سٍی هؼیش  3هـخق

16

وٌیذ  (.اص ثبال ثِ دبيیي يب ثشعىغ)
حّ -ش يه اص يًَْبی  Y ٍ Xثِ آسايؾ الىتشًٍي وذام
گبص ًجیت سػیذُ اًذ؟
ت -ثب اػتفبدُ اص ًوبدّبی  Y ٍ Xفشهَل ؿیویبيي تشویت
حبكل سا ثٌَيؼیذ.
ث -دس ّش يه اص هَاسد صيش اًذاصُ ی ؿعبع وذام گًَِ ووتش اػت؟

17

اتن  Yيب يَى Y

اتن  Xيب يَى X

الف -فشهَل ؿیویبيي تشویجلت صيش سا ثٌَيؼیذ:
 )2آّي ) (IIIاوؼیذ

 )1هٌیضين ولشيذ

 )3وجبلت ) (IIػَلفیذ

ً )4مشُ ثشٍهیذ

ة -تشویجبت صيش سا ًبهگزاسی وٌیذ:

Zn3 N2 )2

CuI )1

18

LiF )3

ًمشُ ) (Agدس عجیعت ثِ كَست هخلَعي اص دٍ ايضٍتَح اػت .يىي Ag

AlP )4
107
47

وِ جشم اتوي  106/9 amuداسد ٍ ديگشی Ag

109
47

وِ جشم اتوي

 108/9 amuداسد .جشم اتوي هتَػظ ًمشُ  107/87 amuهي ثبؿذ  .دسكذ فشاٍاًي ّش يه اص ايي دٍ ايضٍتَح سا ثذػت آٍسيذ.

19

اگش اتن  Aداساي  19پشٍتَى ٍ ًَ 20تشٍى ثبضذً ،وبد ضيويبيي كبهل آى سا ثٌَيسيذ.
80

اگشًوبد ضيويبيي ثشم  35 Brثبضذ ًَ ،ع ٍ تعذاد رسات ثٌيبدي سا دس ايي اتن تعييي كٌيذ.
دس يًَْبي صيش ًَع ٍ تعذاد رسات ثٌيبدي سا تعييي كٌيذ:
الف)

27
13 Al

ة) Cu 

64
29

ج)

14 3 
7N

35

 كذام يك اص رسات صيش ايضٍتَح  17 Clهي ثبضذ؟علت اًتخبة خَد سا ثٌَيسيذ.الف)

20

X

17
35

ة) Y 

37
17

ج) Z

35
16

عجبست ّبي صيش سا كبهل كٌيذ( فمظ كلوِ هَسد ًظش سا دس پبسخٌبهِ ثٌَيسيذ) :
الف -هَصلي فشكبًس پشتَّبي  Xفلضات هختلف سا اًذاصُ گيشي كشد ٍ هطبّذُ كشد كِ ايي فشكبًس ثب افضايص خشم اتن فلض  .....هي يبثذ.
ة -هطَْستشيي آكتٌيذ عٌػش  ............................هي ثبضذ.
حٍ -لتي اتوي ثِ آسايص ّطتبيي پبيذاس هي سسذ ٍاكٌص پزيشي آى  .........................هي يبثذ.
ت -دس اغل ّ ......................................يچگبُ ًوي تَاى دس يك اتن دٍ الكتشٍى ثب چْبس عذد كَاًتَهي يكسبى پيذا كشد .

21

ثب خظ كطيذى سٍي كلوبت ًبهٌبست دس هتي صيش  ،عجبست دسستي سا ثذست آٍسدُ ٍ دس پبسخٌبهِ ثٌَيسيذ :
هي گيشد
هثجت
لجل اص خَد
دس تشكيت  11 Naثب  ، 17 Clاتن سذين الكتشٍى ــــــــــ ٍ ثِ يَى ـــــــ تجذيل هي ضَد ٍ ثِ آسايص گبص ًديت ــــــــــ هي
هي دّذ
هٌفي
ثعذ اصخَد
ّشهي
6
هي ثبضذ.
سسذ .دس ايي ٍاكٌص تشكيت حبغل داساي سبختبس ـــــــــ ثَدُ ٍ يَى ّبي آى داساي عذدكئَسديٌبسيَى
هكعجي
8

22

ّشيك اص عجبست ّبي ستَى « آ » ثب يكي اص ًوبد ّبي ستَى «ة» هشتجظ است .آًْب سا هطخع كٌيذ  (:دس ستَى «ة » ً 2وبد اضبفي است ).
«آ»
 -1فشاٍاًتشيي تشكيت ّيذسٍطى داس است.
 -2ضجِ فلضي كِ ّن دسخطبى ٍ ّن ضكٌٌذُ ٍ ًيوِ سسبًب است.

«ة»

H
NaCl

 -3دس تبثلَّبي سٍضٌبيي تجليغبتي استفبدُ هي ضَد.

Fe

 -4گبص ًديجي كِ تشكيجبتي اص آى ضٌبختِ ضذُ است.

H 2O

 -5خبًَادُ تك عضَي است.

NH 3

 -6دس حبلت خبهذ ًبسسبًب ٍلي دس حبلت هزاة يب هحلَل دس آة سسبًبي الكتشيسيتِ است.

Si
Xe
Ne

23

دسّش هَسد گضيٌِ غحيح سا اًتخبة كٌيذ :
 -1دس يك  ........اص خذٍل تٌبٍثي ثب افضايص عذد اتوي خػلت  ........ثتذسيح كبّص يبفتِ  ،ثش خػلت  ...........عٌػشّب افضٍدُ هي ضَد.
)2گشٍُ – ضجِ فلضي – ًبفلضي

ا) دٍسُ – فلضي – ًبفلضي

 )4گشٍُ – فلضي – ضجِ فلضي

 )3دٍسُ – ًبفلضي – فلضي

ً -2بم كذاهيك اص يَى ّبي صيش دسست نيست ؟
 ، N 3 )1يَى ًيتشيذ

 ، O2 )3يَى اكسيذ

 ، Zn 2 )2يَى سٍي )(II

 ، Ag  )4يَى ًمشُ

 -3ضكل سٍثشٍ  2هَلكَل  A 2سا دس كٌبس يكذيگش ًطبى هي دّذ .اگش l 2  144 pm ٍ l1  270 pm

l1

ثبضذ  ،تفبٍت ضعبعْبي كٍَاالًسي ٍ ٍاًذسٍالسي اتن  Aچٌذ  pmاست ؟
63 )1

99 )2

126 )3

198 )4

l2

 -4آسايص الكتشًٍي ًوَداسي آخشيي صيشاليِ ي  7 Nكذام است ؟


)1





)2



)3









)4





-5دس ثیي فلضات صيش وذاهیه چگبل تش اػت؟

Li )1

Ba )2

3

Mg )3

56

Cs )4

12

37

 -6ثب افضايؾ عذد اتوي دس فلضات للیبيي ٍ ّبلَطًْب فعبلیت ؿیویبيي ثِ تشتیت  .............. ٍ ...............هي ؿَد .
 )1ون – صيبد
24

 )2صيبد – صيبد

 )3صيبد  -ون

ثِ سَاالت صيش پبسخ كَتبُ دّيذ :
الف -سجكتشيي فلض لليبئي كذام است ؟

ة -الكتشًٍگبًيَتشيي عٌػش خذٍل است ؟

ح -كذام دٍسُ خذٍل ،عَالًي تشيي دٍسُ است ؟

25

 )4ون – ون

ت -عٌبغش كذام گشٍُ خذٍل ثب تطكيل يَى  A2ثِ آسايص گبص ًديت هي سسٌذ؟

آ) فشهَل ضيويبيي تشكيجبت صيش سا ثٌَيسيذ :

 )1هغ ) (IIػَلفبت  1آ ثِ

 )2سٍی فؼفبت

ً )4یتشٍطى ) (IIIولشيذ

 )3گَگشد تتشا فلَئَسيذ

ة) ًبم ضيويبيي ّشيك اص تشكيجبت صيش سا ثٌَيسيذ :

KMnO4

)4

)3 Na 2CO3

)1 CS2

)2 NH4 Cl

ثب تَجِ ثِ ؿىل همبثل ثِ ػَاالت دبػخ دّیذ:
الف -آيب ايي دٍ الىتشٍى هي تَاًٌذ دس اٍسثیتبلي ثب اعذاد وَاًتَهي ml = 0 ٍ l = 0 ٍ n = 2لشاس ثگیشًذ؟
علت سا تَضیح دّیذ.
ة - -آيب ايي دٍ الىتشٍى هي تَاًٌذ دس اٍسثیتبل ّبی صيش اليِ ی  3 Pلشاس ثگیشًذ ؟ علت سا تَضیح دّیذ.
26

الف -لبًَى تٌبٍثي سا تعشيف كٌيذ .
ة -تغييش خَاظ عٌبغش دس يك گشٍُ اص خذٍل تٌبٍثي هطخع تش است يب دس يك دٍسُ ؟ (ثب ركش علت )

27

آسايص الكتشًٍي ّشيك اص رسات دادُ ضذُ سا ثب تشاصّبي فشعي ثٌَيسيذ:

28

ثبتَخِ ثِ ضكل همبثل ثِ پشسص ّبي صيش پبسخ دّيذ:
الفً -بم ّشيك اص پشتَّبي  3 ٍ 2 ٍ 1سا هطخع كٌيذ .
ة -خٌس ّشيك اص پشتَّب سا هعيي كٌيذ .
ح -خْت اًحشاف ّشيك اص پشتَّب سا دس هيذاى الكتشيكي هعيي كٌيذ

Ga

31

ٍ Fe 2

26

1

ٍ Cr
2

24

3

29

ثبتَخِ ثِ خذٍل همبثل ثِ سَاالت پبسخ دّيذ :

IIA

الف -اًشطي ًخستيي يًَص كذام يك است ؟
ةً -مغِ رٍة كذاهيك كوتش است ؟

Be

ح -ضعبع اتوي كذاهيك ثيطتش است ؟

Mg

IA

Li

4

Na

12

3

n2

11

n3

ت -خبغيت فلضي كذاهيك كوتش است ؟
ث -چگبلي كذاهيك كوتش است ؟
ج -كذاهيك ٍاكٌص پزيشتش است ؟
79
35

30

ثبتَخِ ثِ دسغذّبي ّشيك اص ايضٍتَپْبي ثشٍم Br

31

دٍ رسُ همبثل چِ ساثغِ اي ثب يكذيگش داسًذ ؟ تَضيح دّيذ .

ثبفشاٍاًي Br ٍ % 50/7

81
35

ثبفشاٍاًي  % 49/3خشماتوي هيبًگيي  Brسا هحبسجِكٌيذ.
e
1p
1n

ًوبد ايي دٍ رسُ سا ثغَس كبهل ثٌَيسيذ .

32

e
A

1p
2n

,

الف – اعذاد كَاًتَهي اغلي ( ٍ ) nهغٌبعيسي ( ٍ ) mlاسپيي ) ) msسا ثشاي آخشيي الكتشٍى ٍاسد ضذُ ثِ تشاص  2p 2ثٌَيسيذ .
ة -ضوبسُ تٌبٍة ٍ گشٍُ ّشيك اص رسات صيش سا هطخع كٌيذ:

S c -I

33

21

 -IIيَى  A 3كِ ثِ آسايص  2p 6ختن هي ضَد .

ثِ ّش يك اص سَاالت (اص ثيي هَاسد دادُ ضذُ دس همبثل آى ) ثب ذکر علت پبسخ دّيذ :
ة -الكتشًٍگبتيَي كذاهيك ثيطتش است ؟

K

ح -اًشطي ًخستيي يًَص كذاهيك كوتش است ؟

S

Ca

ت -ضعبع اتوي كذاهيك ثيطتش است ؟
ثب تَخِ ثِ اتن ّبي همبثل :

S

10

ٍ Al 3

19

ٍ Na

Ne

الف -ضعبع كذاهيك ثيطتش است ؟

34

16

ٍ Ca

20

ٍ Cu

16

20

29

P

ٍ

ٍ Mg

13

11

ٍ O2

8

ٍ Li

3

15
12

ٍ Li ٍ 9 F

3

الف – كذاهيك ٍ اص چِ ساّي ثِ آسايص ّطتبيي پبيذاس هي سسٌذ؟( دادى يب گشفتي الكتشٍى )
ة -كذاهيك ثِ آسايص گبص ًديت نمي رسد ؟ آسايص الكتشًٍي آى سا ثٌَيسيذ.

34

خبّبي خبلي سا دس عجبست ّبي صيش ثب كلوبت هٌبست كبهل كٌيذ :
آ) دس هیبى ػِ دشتَی   ٍ  ٍ اًشطی ٍ لذست ًفَر دشتَ  ........................اص ثمیِ ثیـتش اػت .
ة) اًشطی الصم ثشای جذا وشدى  ........................الىتشٍى اص يه اتن دس حبلت  ........................سا اًشطی ًخؼتیي يًَؾ هي گَيٌذ
ح) " هغ ) (IIػَلفبت " ثي آة ثلَست گشد  ........................سًگ اػت

اًشطي ّبي يًَص هتَالي يك عٌػش ثِ لشاس صيش است  .ثب تَخِ ثِ آًْب ثِ پشسص ّبي صيش پبسخ دّيذ :

35

E1  800 , E2  2427 , E3  3658 , E4  25025 , E5  32826kJ.mol 1
الف) عذد اتوي ايي عٌػش چٌذ است ؟
ة) كذام اًشطي يًَص آى ًسجت ثِ اًشطي يًَص لجلي آى خْص لبثل هالحظِ اي داسد ؟
ج) اتن ايي عٌػش داساي چٌذ اليِ الكتشًٍي است ؟
د) دس خبسخي تشيي اليِ الكتشًٍي اتن ايي عٌػش چٌذ الكتشٍى ٍخَد داسد ؟
آسايص الكتشًٍي پبيذاس  29 Cu ٍ 24 Crسا سسن كشدُ ٍ علت عذم هغبثمت ايي دٍ آسايص سا اصاغل آفجب تَضيح دّيذ .
ً-وَداساسثيتبلي اتن  Aثِ غَست صيش است:

36

B















الف) عذد اتوي ايي عٌػش چٌذ است؟
ة) ايي عٌػش چگًَِ ثِ پبيذاسي هي سسذ؟ آسايص ٍ ًوبد يَى پبيذاس حبغل اص آى سا سسن كٌيذ.
ج) ثشاي تك الكتشٍى هَخَد  ،چْبس عذد كَاًتَهي سا هطخع كٌيذ .





Ar

18

ًوًَِ سَاالت ضيوي ()2
37

 -1اتن ّبي ٍ 20 Ca

O

8

فػل ()3
اص چِ ساّي ثِ ّطتبيي پبيذاس هي سسٌذ ؟ ثب سسن آسايص ّبي الكتشًٍي تَضيح دّيذ .

ٍ -2اكٌص پزيشي پتبسين ثيطتش اص ٍاكٌص پزيشي گبص آسگَى است  .ايي تفبٍت سا ثب تَخِ ثِ آسايص الكتشًٍي ايي دٍ اتن چگًَِ
تَخيِ هي كٌيذ ؟
 -3ثب ركش دليل ٍاكٌص پزيشي اتن آسگَى ٍ كلش سا ثب يكذيگش همبيسِ كٌيذ .
 -4فلضّب ٍ ًبفلضّب سا اص ًظش چگًَگي سسيذى ثِ آسايص ّطتبيي ٍ تجذيل ثِ يَى ثب يكذيگش همبيسِ كٌيذ .
ّ -5شيك اص اتن ّبي

F

9

ٍ Na

11

چگًَِ ثِ آسايص ّطتبيي پبيذاس هي سسٌذ ؟ چگًَگي پبيذاسي آًْب سا ثٌَيسيذ .

 -6هي داًين كِ فلضات گشٍُ دٍم فعبليت ضيويبيي كوتشي ًسجت ثِ فلضات گشٍُ اٍل ّن دٍسُ خَد داسًذ  .ايي تفبٍت سا ثب استفبدُ
اص لبعذُ ّطتبيي چگًَِ ثيبى هي كٌيذ ؟
 -7اًشطي ضجكِ  LiFثيطتش اص  LiClهي ثبضذ  .علت ايي اختالف سا چگًَِ تَخيِ هي كٌيذ ؟
 -8سسبًبيي الكتشيكي ًوك ععبم خبهذ سا ثب هحلَل آى دس آة ثب ركش علت همبيسِ ًوبييذ .
 -9اًشطي ضجكِ  MgOسا ثب  Al2 O 3سا ثب ركش دليل همبيسِ كٌيذ .
 -10دٍ دليل ثيبٍسيذ كِ چشا اًشطي ضجكِ  MgOثيطتش اص  Na 2 Oهي ثبضذ .
 -11گَگشد هي تَاًذ يَى

S2 

سا تَليذ ًوبيذ ؛ ٍلي كلش يَى

Cl 

سا تَليذ هي كٌذ  .علت ايي اختالف سا تَخيِ كٌيذ .

 -12داًص آهَصي فشهَل ضيويبيي تشكيت آّي (ّ )IIIيذسٍكسيذ سا ثِ غَست FeOH3

ًَضتِ است  .اضتجبُ اٍ سا ركش كشدُ ٍ

فشهَل دسست آى سا ثٌَيسيذ .
 -13اگش تشكيت  CuSO 4سا ثِ غَست هس سَلفبت ًبهگزاسي كٌين چِ ايشادي داسد ؟ ايشاد آى سا ثيبى كشدُ ٍ ًبم دسست آى
سا ثٌَيسيذ .
 -14چشا ًوي تَاى تشكيت  CaSO 4سا ثِ غَست كلسين ( )IIكشثٌبت ًبهگزاسي كشد ؟ ٍ آًشا ثِ غَست غحيح ًبهگزاسي
كٌيذ .
 -15ثشاي ّشيك اص تشكيت ّبي صيش كِ ًبم لذيوي آًْب ركش گشديذُ است ً ،بم ضيويبيي ثيبى كٌيذ.
الف) آّك CaO :

ة) خَش ضيشيي :

NaHCO3

 -16ثب ثيبى دليل دٍ تشكيت يًَي  CaO ٍ MgOسا اص ًظش دهبي رٍة ثب يكذيگش همبيسِ كٌيذ .
 -17اغلت سختي يك تشكيت يًَي سا ثب اًشطي ضجكِ آى همبيسِ هي كٌٌذ .اگش ثذاًيذ كِ سختي  Al2O 3ثيطتش اص  CaOاست ثب
ثيبى دليل هطخع كٌيذ چِ ساثغِ اي ثيي اًشطي ضجكِ ٍ سختي تشكيت يًَي ٍخَد داسد ؟
 -18چشا گبصّبي ًديت ّلين ٍ ًئَى ّيچگًَِ فعبليت ضيويبيي اص خَد ًطبى ًوي دٌّذ ؟
 -19ثلَس ًوك ّب سختي صيبدي داسًذ ٍ ،لي دس اثش ضشثِ هي ضكٌٌذ  .علت ايي اهش چيست ؟
ٌّ -20گبهي كِ يك ثلَس سذين سَلفبت سا حشاست هي دّين  ،ثذٍى تدضيِ ًوك  ،خشم ًْبيي كوتش اص خشم اٍليِ ثلَس است .
علت ايي اهش چيست ؟
 -21دس تشكيت ً ( NH4 ) 2 CO3سجت آًيَى ثِ كبتيَى ثشاثش چٌذ است ؟ چشا ايي تشكيت اص ًظش ثبس الكتشيكي خٌثي است ؟
 -22چشا ًوي تَاى فشهَل ضيويبيي كلسين كلشيذ سا ثِ غَست ًَ Ca 2 Cl 4ضت ؟ تَضيح دّيذ .

 -23اگش اًشطي ضجكِ ثب ًمغِ رٍة ساثغِ هستمين داضتِ ثبضذ  ،استجبط ًمغِ رٍة سا ثب ثبس يَى ٍ ضعبع يَى ثيبى كٌيذ .
 -24ثشاي ًطبى دادى ًوك هتجلَس هس ( )IIسَلفبت اص فشهَل  CuSO 4  (H 2 O) 5استفبدُ ضذُ است  .دس ايي فشهَل دٍ
اضتجبُ ٍخَد داسد ،آًْب سا ثيبى كٌيذ ٍ فشهَل ايي تشكيت ثلَسي سا ثٌَيسيذ .
 -25فشهَل ضيويبيي سذين سَلفبت ثِ غَست  ٍ Na 2SO 4آلَهيٌيَم كلشيذ ثِ غَست  AlCl3هي ثبضذ  .فشهَل ضيويبيي
آلَهيٌيَم سَلفبت سا ثٌَيسيذ .
 -26چِ ًيشٍيي سجت هي ضَد كِ آسايص يَى ّب دس تشكيجبت يًَي ثِ غَست هٌظن ثبضذ ؟
 -27دسستي يب ًبدسستي ّش يك اص هَاسد صيش سا ثب ثيبى علت هطخع كٌيذ :
الف) ًيشٍي خبرثِ ثيي يَى ّبي غيش ّن ًبم دس ضجكِ ثلَسي ثيطتش اص ًيشٍي خبرثِ ّويي يَى ّب دس حبلت آصاد است .
ة) اتن ّيذسٍطى چَى ثِ آسايص ّطتبيي ًوي سسذ  ،ثٌبثشايي پبيذاس ًيست .
ٌّ -28گبهي كِ يك اتن الكتشٍى اص دست هي دّذ ،چِ تغييشي دس ثبس الكتشيكي ٍ ضعبع آى ايدبد هي ضَد ؟
 -29دس  2/5هَل اص تشكيت

Ca 3 (PO4 ) 2

:

الف) چٌذ هَل يَى كلسين ٍخَد داسد ؟
ة) چٌذ هَل يَى فسفبت ٍخَد داسد ؟
ج) چٌذ هَل يَى ٍخَد داسد؟
 -30ثب تَخِ ثِ ايٌكِ دهبي رٍة  NaClثيطتش اص  KBrاست ٍ دهبي رٍة  MgOثيطتش اص  NaClاست ،چِ تَخيْي ثشاي ايي
دٍ هَسد ثيبى هي كٌيذ ؟
 -31داًص آهَصي همذاس  1/48گشم اص يك ًوك هتجلَس سا حشاست داد  .پس اص خشٍج كبهل آة  1/26گشم ًوك خطك ثبلي
هبًذ.اگش تعذاد هَلكَلْبي آة هتجلَس ثشاثش 2ثبضذ  ،خشم هَلي ًوك سا حسبة كٌيذ .
-32
ّش يه اص عٌبكش گشٍُّبی صيش چگًَِ ثِ آسايؾ ّـتبيي هيسػٌذ؟ فشهَل عوَهي يَىّبی حبكل چیؼت؟
هثبل ٍ ًبم هثبل

يَى حبغل پس اص سسيذى ثِ آسايص ّطتبيي الكتشًٍي

آسايص الكتشًٍي عوَهي

گشٍُ
گشٍُ اٍل ،فلضات لليبيي
گشٍُ دٍم ،فلضات لليبيي خبكي
گشٍُ سيضدّن
گشٍُ ّفذّنّ ،بلَطىّب
گشٍُ ضبًضدّن
گشٍُ پبًضدّن

سَاالت تستي
 -1عجبست ( ً 2)2l+1طبى دٌّذُ چيست ؟
 )1تعذاد اٍسثیتبلْب دس ّش صيشاليِ

 )2تعذاد صيشاليِ ّبی هَجَد دس ّش اليِ اكلي

 )3تعذاد ول الىتشًٍْبی هوىي ثشای ّش ػغح اًشطی

 )4تعذاد الىتشًٍْبی هوىي دس ّش صيشاليِ

 -2دس كذام گضيٌِ عذد كَاًتَهي فشعي ) (lدسست هعشفي ضذُ است ؟
p(l ; 1 ( )2

s(l ; 1 ( )1

d(l ; 3 ( )3

f(l ; 2 ( )4

 -3تعذاد الكتشًٍْبي اليِ خبسخي دس عٌػش  23Vثشاثش است ثب :
3 )2

2 )1

6 )4

5 )3

ّ -4ش گبُ اتن  31Gaسِ الكتشٍى اص دست دّذ  ،كذام آسايص الكتشًٍي صيش سا هي تَاى ثِ آى ًسجت داد ؟
[Ar] 3d7 4s2 4s1 )1

 -5اگش يك پشٍتَى اص يك اتن S

[Ar] 3d10 )2
32
16

[Ar] 3d8 4s2 )3

9

[Ar] 3d 4s1 )4

كن كٌين ٍ دس همبثل دٍ ًَتشٍى ثِ آى اضبفِ كٌين ثِ كذاهيك اص گًَِ ّبي صيش تجذيل هي

ضَد ؟
S  )1

32
16

S  )2

33
15

P )3

33
15

P  )4

33
15

 -6آخرين الكترون اتم يك عنصري داراي اعداد كوانتومي زير است عدد اتمي اين عنصر كدام است ؟
35 )1

34 )2

37 )3

38 )4

1
ٍ
2

ml = 0 ٍ l = 1 ٍ n = 4

ms = -

 -7تعذاد اٍسثيتبلْبي اضغبل ضذُ  32Geچٌذ است ؟
18 )1

16 )3

17 )2

15 )4

 -8كدام عبارت زير در مورد فلزات قليايي خاكي درست است ؟
 )1اص عٌبكش للیبيي ّن سديف خَد دهبی رٍة ووتش داسًذ .

ّ )2وگي ثب آة ػشد ٍاوٌؾ هي دٌّذ .

 )3الىتشًٍگبتیَی ثیـتشی اصفلضّبی للیبيي ّن سديف خَدداسًذ )4 .چگبلي ووتشی ًؼجت ثِ فلضّبی للیبيي ّن سديف خَد داسًذ .
 -9كذام يك اص ًوَداسّبي صيش ًوبيص دسست تغييشات اًشطي يًَص عٌػشّبي  13Al , 14Si , 15P , 16S , 17Clاست ؟
اًشطی يًَؾ
)1

اًشطی يًَؾ
)2
عذد اتوي

عذد اتوي
اًشطی يًَؾ
)3

اًشطی يًَؾ ح
)4
عذد اتوي

عذد اتوي
 -10دس كذام عذد اتوي دٍسُ ي عٌػش ثب گشٍُ آى ثشاثش ًيست ؟
4 )1

13 )2

32 )3

33 )4

 -11جدول تناوبي به ترتيب داراي  .............گروه بلند و  ...............گروه كوتاه و  ...............تناوب است ؟
7 ، 8 ، 10 )1

7 ، 10 ، 8 )2

10 ، 8 ، 7 )3

10 ، 7 ، 8 )4

 -12دس كذاهيك اص دٍسُ ّبي خذٍل تٌبٍثي تشاص فشعي  5fدس حبل پشضذى است ؟
4 )2

5 )1

7 )4

6 )3

 -13اتن  33Xثب چٌذ اتن ّيذسٍطى دس تطكيل پيًَذ ضشكت هي كٌذ ؟
1 )2

2 )1

4 )4

3 )3

 -14دس عٌػشّبي دٍسُ چْبسم خذٍل تٌبٍثي چٌذ عٌػش آسايص  4s1داسًذ ؟
3 )2

2 )1

6 )4

4 )3

 -15اگش آخشيي تشاص اًشطي اتن يك عٌػش ثػَست  3p3ثبضذ  ،خبي آى دس كدبي خذٍل تٌبٍثي است ؟
 )1گشٍُ ػَم  ،تٌبٍة دٌجن

 )2گشٍُ ػَم  ،تٌبٍة ػَم

 )3گشٍُ ػَم  ،تٌبٍة ؿـن

 )4گشٍُ دٌجن  ،تٌبٍة ػَم

 -16عٌػش  B , Aدس تٌبٍة چْبسم ٍ گشٍّْبي دٍم ٍ سَم اغلي لشاس گشفتِ اًذ  ،اختالف عذد اتوي آًْب كذام است ؟
1 )2

11 )1

14 )4

18 )3

 -17اًشطي يًَص ) (E1كذام دٍ عٌػش صيش ثِ ّن ًضديك تش است ؟
, 19K )1

18Ar

, 12Mg)2

17Cl

, 22Ti )3

23V

, 11Na )4

9F

 -18عٌػش . .............. 60X
 )1اص فلضّبی گشٍُ  IAاػت  )2اص آوتیٌیذّب اػت

 )3اص ًبفلضّب اػت

 )4اص الًتبًیذّب اػت

 -19ثیبى دسػت لبًَى تٌبٍثي ايي اػت وِ ّ :شگبُ عٌلشّب ثشاػبع افضايؾ  ..............تٌظین ؿًَذ  ،خَاف فیضيىي ٍ ؿیویبيي آًْب ثِ
عَس تٌبٍثي . ................
 )1جشهي اتوي – تىشاس هي ؿَد

 )2جشم اتوي – تغییش ًوي وٌذ

 )3عذد اتوي – تىشاس هي ؿَد

 )4عذد جشهي – تىشاس ًوي ؿَد

 --20اٍليي ٍ دٍهيي عٌػش اص ًظش فشاٍاًي دس كشُ صهيي كذام است ؟
Fe , Al )1

Si , O )2

Al , Si )3

Fe , Si )4

 -21ثِ كذام علت ثشخالف سًٍذ كلي اًشطي ًخستيي  15Pاص  16Sثيطتش است ؟
 )1ثیـتش ثَدى الىتشًٍگبتیَی اتن گَگشد

 )2ثضسگتش ثَدى اتن فؼفش

 )3چْبس اتوي ثَدى هَلىَل فؼفش

ً )4ین دشثَدى تشاص  3pدس اتن فؼفش

 -22كدام عدد اتمي به يك عنصر واسطه تعلق دارد ؟
37 )1

39 )2

35 )3

34 )4

 -23مهمترين كاربرد صنعتي هيدروژن كدام است ؟
 )1دس دشوشدى ثبلًَْب

 )2دس تْیِ آة

ّ )3یذسٍطًذاس وشدى آلىٌْب

 )4تْیِ آهًَیبن

 -24دس هَسد الًتبًيذّب كذام هغلت دسست ًيست ؟
 )1فلضّبيي ثشاق ّؼتٌذ .

ٍ )2اوٌؾ دزيشی ؿیویبيي لبثل تَجْي داسًذ .

 )3تشاص  dدس حبل دشؿذى داسًذ .

 )4ثشخي اص آًْب جٌجِ وبسثشدی داسًذ .

 -25عٌػشي سا كِ هٌذليف اِكبآلَهيٌين ًبهيذ دس خذٍل اهشٍصي ً ...............بم داسد .
 )1گبلین

 )2ػیلیؼین

 )3طسهبًین

 -26ضعبع اتن كلسين) .......... (Caاصضعبع اتن  ٍ Kضعبع  ............... K+اص ضعبع  Kاست .

 )4ثَس

 )1ثضسگتش – ثضسگتش

 )2وَچىتش – وَچىتش

 )3وَچىتش – ثضسگتش

 )4ثضسگتش  -وَچىتش

 -22كداميك از يونهاي زير شعاع بزرگتري دارد ؟
)1

+
19K

)2

+
11Na

)3

2+

20Ca

)4

2+

12Mg

 -28تركيبهاي يوني كداميك از مشخصات زير را دارند ؟
 )1دس ّش حبلت سػبًبی جشيبى الىتشيىي ثَدُ ٍ دیًَذ يًَي داسًذ .
 )2ثِ كَست هزاة ٍ هحلَل دس آة سػبًبی جشيبى الىتشيىي ثَدُ ٍ دهبی رٍة ٍ جَؽ آًْب ثبالػت .
 )3دیًَذ يًَي داؿتِ اهب دس حبلت جبهذ ًبسػبًب ثَدُ ٍ اغلت دهبی رٍة ٍ جَؽ دبيیٌي داسًذ .
 )4دهبی جَؽ آًْب ثبال ثَدُ ٍ دیًَذ يًَي داؿتِ دس ّش حبلت سػبًبی جشيبى الىتشيىي ّؼتٌذ .
 -29دس ثلَس ػذين ولشيذ دس اعشاف ّش يَى ػذين  ............يَى ولشيذ ٍ دس ثلَس ػضين ولشيذ دس اعشاف ّش يَى ػضين  ............يَى
ولشيذ ٍجَد داسد ؟
6 – 8 )2

8 – 6 )1

8 – 8 )4

6 – 6 )3

 -30ثيي  E2 - E1كذام دٍ عٌػش صيش تفبٍت ثيطتشي ٍخَد داسد ؟
)1

3Li

)2

11Na

)3

12Mg

)4

16S

 -31عٌػش  19Aثب عٌػش  17Bچِ تشكيجي هي دّذ ؟
A2B )1

A3B2 )3

AB2 )2

AB )4

 -32كدام مدل اتمي قديمي تر است ؟
 )1سادسفَسد

 )3تبهؼَى

 )2دالتَى

 )4ثَّش

 -33كذام دٍعٌػش صيش ثب يكذيگش پيًَذ كٍَاالًسي يب يًَي تطكيل ًوي دٌّذ ؟
, 19A )1

21B

, 15C )2

17D

, 31E )3

37F

, 7G )4

9H

 -34فلوئوربا كداميك از عناصر زير پيوند يوني تشكيل مي دهد ؟
 )1اوؼیظى

ّ )2یذسٍطى

 )3هٌیضين

 )4ثشيلین

 -35كذام دٍ عٌػش ثب يكذيگش پيًَذ يًَي تطكيل ًوي دٌّذ ؟
 )1اوؼیظى ٍ ػذين

 )2گَگشد ٍ دتبػین

 )3يذ ٍ ػضين

 )4فؼفش ٍ ولش

 -63طبق اصل آبفا كدام ترتيب براي سطوح فرعي انرژي صحيح مي باشد ؟
1s <2s <2p <3s <3p <3d <4s )1

1s <2s <2p <3s <3p <4s <3d )2

1s <2s <2p <3p <3s <3d <4s )3

1s >2s >3s >3p >4s >3d >2p )4

هَفك ٍ دیشٍص ثبؿیذ

ًجي دٍػت

