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تاریخ امتحان87/11/3 :

دانش آموزان عزیزم ،لطفاً در همین برگه ها پاسخ را بنویسید .محاسبات را تا دو رقم اعشار ادامه دهید .استفاده از ماشین حساب مجاز است .جدول دوره ای در صفحه  4است.

سؤاالت

ردیف

1

بارم

در هر یک از عبارت های زیر ،با خط زدن واژه ی نادرست ،عبارت درست را به دست آورید:
آ) عنصرهای یک دوره از جدول دوره ای  ،خواص شیمیایی ( مشابه – متفاوت ) دارند.
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ب) اتم ها در حالت ( برانگیخته – پایه ) پر انرژی تر هستند؛ از این رو انرژی گرفته شده را به صورت (گرما – نشر نور) از دست
می دهند.
پ) گاز کربن منو اکسید از کربن دی اکسید ( پایدارتر  -ناپایدارتر) بوده و چگالی آن از هوا ( کمتر – بیشتر) است.
2

آ) با توجه به شکل مقابل ،جرم اتمی میانگین اتم نئون را
محاسبه کنید.
21
10 Ne
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10 Ne
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ب) اتم نئون در کدام خانه از جدول دوره ای قرار دارد؟

1
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10 Ne
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3

آرایش الکترونی کامل اتم

23V

و آرایش الکترونی فشرده ی اتم

1/2

آ) اتم  Seچند الکترون ظرفیت دارد؟

پ) در اتم  Vچند زیر الیه با  l  1وجود دارد؟

ب) اتم  Vبه کدام دسته از عناصر تعلق دارد؟
4

34 Se

را نوشته و پاسخ دهید:

با توجه به جدول مقابل ،به پرسش ها پاسخ دهید:
آ) کدام گاز در هوای مایع وجود ندارد؟ چرا؟
5

ب) در تقطیر نمونه ای از هوای مایع ،ترتیب جدا شدن گازها را بنویسید.
پ) هر یک از کاربردهای زیر به کدام یک از این گازها مربوط می شود؟
* ایجاد محیط بی اثر هنگام جوشکاری:

5

* نگهداری نمونه های بیولوژیکی:

* در کپسول غواصی:

کوهنوردان هنگام صعود به قله های بلند ،با خود کپسول اکسیژن حمل می کنند .اگر در یک کپسول 0/ 52 ،مول گاز اکسیژن O2
وجود داشته باشد،
آ) در این کپسول ،چند گرم گاز اکسیژن وجود دارد؟
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ب) تعداد مولکولهای اکسیژن موجود در کپسول را تعیین کنید.

1

 6آ) جدول زیر مربوط به طیف نشری خطی اتم هیدروژن است .در هر مورد به جای ؟ عدد یا رنگ مناسب را بنویسید:
انتقال

طول موج

رنگ

n 3n  2

؟

؟

n5n2
n4n2
n6n2
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؟

؟

؟

؟

بنفش

5

ب) اگر آخرین زیرالیه در اتم عنصر  Aدارای  n=3و  l =2باشد ،نماد این زیرالیه را بنویسید  ...............این زیرالیه حداکثر گنجایش
چند الکترون را دارد؟
7

با انتخاب واژه ی درست داخل پرانتز ،متن زیر را کامل کنید:
( ترموسفر – تروپوسفر ) نزدیک ترین الیه هواکره به زمین است و به طور متوسط (  ) 11 – 11کیلومتر ارتفاع دارد .در این الیه
به ازای هر کیلومتر افزایش ارتفاع از س طح زمین ،دما در حدود  6درجه سلسیوس ( کاهش – افزایش ) مییابد ،به طوری که در
انتهای این الیه به حدود (  ) 518 – 580کلوین میرسد .تراکم مولکولها در این الیه نسبت به سایر الیهها ( کم تر – بیشتر )
است .از این رو در حدود (  ) 12% - 82%جرم هواکره را این الیه تشکیل میدهد.
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 9با استفاده از جدول دوره ای عناصر ؛
آ) آرایش الکترون نقطه ای (ساختار لوویس) گونه های مقابل را رسم کنید:
ب) جرم مولی گونه های مقابل را به دست آورید:

8

CS2 )1

SiH4 )5

 )1برم Br2

1/2

H3PO4 )5

شکل زیر ،واکنش سه فلز منیزیم ،روی و آهن را در شرایط یکسان با محلول یک اسید نشان می دهد؛ اگر مقایسه ی واکنش پذیری

این سه فلز به صورت  Mg  Zn Feباشد،
آ) در کدام ظرف فلز آهن قرار دارد؟ چرا؟

1

ب) در شرایط یکسان ،کدام فلز زودتر اکسایش می یابد؟ چرا؟

 11آ) جدول زیر را کامل نمایید:
فرمول شیمیایی

K3N

MgF2
سدیم فسفید

نام ترکیب

آلومینیم سولفید

ب )با استفاده از آرایش الکترون-نقطه ای ،روند تشکیل ،نام و فرمول شیمیایی ترکیب یونی حاصل از واکنش اتم های  20Caو
را مشخص کنید.

2

5
17Cl

 11برای هر مورد زیر ،دلیل مناسب بنویسید:
آ) در پزشکی  ،از تکنسیم برای تصویر برداری غده ی تیروئید استفاده می کنند.

1/2

ب) زیر الیه  5sقبل از زیرالیه  4dالکترون می گیرد.
پ) وسایل آلومینیمی در برابر خوردگی مقاوم هستند.

 12آ ) در فروپاشی هسته ای

14
6C

حدود  1/ 80 109 KJانرژی آزاد می شود .با محاسبه تعیین کنید این مقدار انرژی ،حاصل فروپاشی

چند کیلوگرم کربن است؟
1/2

ب) اگر یون A2

دارای  18الکترون و  16نوترون باشد ،عدد اتمی و عدد جرمی عنصر  Aرا تعیین کنید .این عنصر در کدام گروه از

جدول دوره ای قرار دارد؟

 13آ) معادله ی نمادی واکنش سوختن کامل گاز متان  CH4را بنویسید و موازنه کنید.

ب) معادله ی واکنش مقابل را موازنه نمایید:

) B2O3 (s)  NaOH (aq)  Na3 BO3 (aq)  H 2O(l

5

پ) در معادله ی )  N 2 ( g )  3H 2 ( g )    2 NH 3 ( gهر یک از نمادهای روی فلش چه معنایی دارند؟
Fe( s ),200 atm

جمع کل نمره:

مرا زهار امید است و ره زهار تویی ...

3

21

جدول دوره ای عناصر

4

