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صفحه1:

 - 1کذاهیک اص خاصیت ّای صیش هشتَط تِ یکی اص عٌصشی است کِ تعذاد الکتشٍى ّای الیِ اٍل آى  %02اص کل الکتشٍى
«11Al ، 16k

ّای آى سا تطکیل هی دّذ؟

»13P ، 4C، 12Ne،

الف)تا عٌصش  16Arدس یک ستَى قشاس داسد.

ب) تا عٌصش 7Fدسیک ستَى قشاس داسد.

ج)ٍاکٌص پزیشی آى هاًٌذ 10 Mgاست.

د) تا عٌصش  16 Arدسیک سطش قشاس داسد.

 - 0دس هَسد عٌصش فشضی  11Xکذام پیص تیٌی قاتل قثَل ًیست؟
ب) خاصیت چکص خَاسی داسد.

الف) ایي عٌصش سطحی تشاق ًذاسد.

ج) قاتلیت هفتَل ضذى سا داسد.

د) سساًای تشق است.

دلیل اًتخاب گضیٌِ8
 - 1کذام ٍیظگی دس هَسد توام فلضّا ٍجَد داسد؟
الف) هیضاى سساًایی ّوِ فلضّا تا ّن تشاتش است.

ب) ّوِ فلضّا سا هی تَاى ت ِ ضکل هفتَل دس آٍسد.

ج) ّوِ فلضّا ساختاس اتوی داسًذ.

د) ّوِ فلضّا چکص خَاسًذ.

دلیل اًتخاب گضیٌِ8
 - 2هادُ اٍلیِ گاصی کِ دس تْیِ کَدّای ضیویایی ٍ هَاد هٌفجشُ کاستشد داسد ،کذام است؟
الف) ًیتشٍطى

ب) کشتي

د) فسفش

ج) گَگشد

 - 3آرسخص ّ ......واًٌذ تجضیِ پیکش جاًذاساى دس چشخِ ًیتشٍطى ًقص ..........
الف) تشخالف – ًذاسد

ج) ّواًٌذ ً -ذاسد

ب) تشخالف  -داسد

د) ّواًٌذ  -داسد

 - 4هقذاسی کات کثَد سا دس یک تطش حاٍی آب خالص هی سیضین .کذام یک اص هَاسد صیش ًادسست است؟
* پس اص حل ضذى کات کثَد دس آب ،هحلَلی آتی سًگ حاصل هی ضَد.
* اگش یک تیغِ اص جٌس هٌیضین دس ایي هحلَ ل تیٌذاصین ،هحلَل تغییش سًگ هی دّذ.
* اگش یک تیغِ اص جٌس آّي دس ایي هحلَل تیٌذاصین ،هحلَل تغییش سًگ ًوی دّذ.
الف) فقط 0 ٍ1

ب) فقط 1

د) فقط 0

ج)فقط 1

 - 5دس کذام گضیٌِ ّش دٍ هَسد ًام تشدُ ،پلیوش طثیعی ٍ جاًَسی است؟
الف) پٌثِ  ،پلی استیشى

ب) پلی استیشى ،پطن

ج) پطن ،اتشیطن

د) اتشیطن ،پٌثِ

 - 6دس کذام گضیٌِ تعذاد الیِ ّای الکتشًٍی دس ّش دٍ عٌصش ًام تشدُ تشاتش است؟
الف) کشت ي ،فسفش

ب) ًیتشٍطى ،کلش

ج) ّیذسٍطىّ ،لیَم

د) لیتین ،سیلسین

دلیل اًتخاب گضیٌِ8
 - 7اگش ّ D، C، B ، Aش یک تِ تشتیة ٍاکٌص پزی شی هس ،طال ،هٌیضین ٍ آّي تا اکسیظى سا دس ضشایط یکساى ًطاى دّذ،
کذام گضیٌِ دسست است؟
الف) A< B < C < D

ب)D< C < B < A

ج) B< A < D < C

د)A< D < C < B
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صفحه2:

 - 11چِ تعذاد اص هَاسد صیش دس تاسُ ی اتن ّای  P13 ، 15Cl ،4C ، 5Nدسست است؟
* دس هذل اتوی تَس سِ هَسد اص آى ّا 1 ،الیِ الکتشًٍی ٍجَد داسد.

*ّوِ آًْا جضء ًا فلضات هحسَب هی ضًَذ.

* اص تیي ایي اتن ّ ا ،دٍ اتن دس یک ستَى یکساى اص جذٍل عٌصشّا قشاس هی گیشًذ.
الف)1

ج) 1

ب) 0

د) صفش

دلیل اًتخاب گضیٌِ8
 - 11کذام گضیٌِ جاّای خالی جوالت صیش سا تِ دسستی پش هی کٌذ؟
* فلض سشخ سًگ هَسد استفاد ُ دس سین کطی ساختواىً ،سثت تِ عٌصش ٍ ........اکٌص پزیشی تیطتشی داسد.
* تشکیة کات کثَد تِ صَست تلَسّایی تِ سًگ  ........است.
الف) طال  -قشهض

ب) هٌیضین  -آتی

ج) طال – آتی

د) هٌیضین – قشهض

 - 10اتوی کِ دس هیاى اتن ّای ضشکت کٌٌذُ دس ساختاس یک هَلکَل سَلفَسیک اسیذ ،تیص تشیي تعذاد سا داسد.......
ال ف) دس تذى اًساى ت ِ هقذاس تسیاس ًاچیض (دس تشکیثات) ٍجَد داسد.

ب) داسای  1الیِ الکتشًٍی است

ج)دس ساختاس کلسین کشتٌات ًیض ضشکت داسد.

د) دس حالت خٌثی داسای  14الکتشٍى است.

دلیل اًتخاب گضیٌِ8
 - 11دس ساختاس کذام یک اص تشکیثات صیش ،حذاقل یک عٌصش فلضی ضشکت داسد؟
الف) آهًَیاک

ج) هتاى

ب) کشتي دی اکسیذ

د) ًوک خَساکی

دلیل اًتخاب گضیٌِ8
 - 12کذام گضیٌِ ًادسست است؟
الف) اغلة خویش دًذاى ّا داسای یَى فلَسئَسیذ ّستٌذ.

ب) ًیتشٍطى تِ صَست دٍ اتوی دس َّا یافت هی ضَد.

ج) دس پَستِ ی صهیي عٌصش سذین ٍجَد ًذاسد.

د) سلَلض دس ساختاسش اکسیظى داسد.

 - 13هْذی تشای ساختي فطفطِ دس جطي تَلذش ،هی خَاّذ اص فلضات هس ٍ آّي استفادُ کٌذ .اها پس اص ساخت آى
ًَس ٍ حشاست خَتی تَلیذ ًطذ8
الف) تِ ًظش ضوا اضکال کاس اٍ دس چیست؟
ب) اص چِ فلض ی استفادُ کٌذ کِ ًَس قاتل ًَجْی تَلیذ کٌذ؟
 - 14تشای تَلیذ صٌعتی گاص آهًَیاک ( )NH1اص هَلکَل ًیتشٍطى (ّ ٍ )N0یذسٍطى( )H0استفادُ هی کٌین .اگش قشاس تاضذ
 4 ˟1201هَلکَل آهًَیاک تَلیذ کٌین ،تفاٍت هَلکَل ّای هصشف ضذُ دس ٍاکٌص دٌّذُ ّا چِ تعذاد است؟

 - 15تعذاد پشٍتَى ّای یک اتن اص تعذاد پشٍتَى اتوی کِ دس ستَى آخ ش ٍ سدیف دٍم جذٍل تٌاٍتی عٌاصش قشاس داسد1 ،
ٍاحذ کن تش است.تعذاد الکتشٍى ّای هذاس آخش ایي اتن دس حالت خٌثی چٌذ است؟

مو فق با شید د خترم

