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دبیرستاى نوونه دولتی اهام رضا(ع)

ها برای یادگیری به دنیا آهده این و دنیا هعلن هاست.

هستور :فصل یک

دبیر :تراب فرد

صفحه1:

 - 1در ضکل رٍبرٍ گازی کِ از هحلَل خارج هی ضَد کذام است؟
الف) H2

ب)O2

د)CO2

ج) N2

 - 2چٌذ هَرد از عبارات زیر ًادرست است؟
* بسپارّای طبیعی فقط از حیَاًات بِ دست هی آیٌذ.

* پالستیک ّا در هحیط زیست بِ راحتی تجسیِ ًوی ضًَذ.

*پالستیک ًَعی بسپار هصٌَعی است.

* در ساختواى آهًَیاک  ،عٌصرّای ٍ N،Hجَد دارد.

ب)2هَرد

الف)  1هَرد

د) ّرسِ ًادرست

ج)  3هَرد

 - 3اتن ّایی کِ در الیِ آخر خَد  8 ٍ 7 ، 6 ، 5 ، 4الکترٍى دارًذ ،خاصیت ًاف لسی دارًذ .کذام اتن زیر خاصیت ًافلسی دارد؟

الف)

3Li

ب) 11Na

ج) 12Mg

د)

11Ne

دلیل اًتخاب گسیٌِ:
 - 4عٌصری با عذد اتوی  ، 7با کذام عٌصر کِ عذداتوی آى در زیر دادُ ضذُ  ،از ًظر خَاظ ضیویایی ضباّت دارد؟
الف) 15

ب) 6

د) ّیچ کذام

ج) 14

دلیل اًتخاب گسیٌِ:
 - 5اتن ّ Xن دٍرُ با اتن بریلین ٍ ّن گرٍُ با اتن  18 Arاست .ایي اتن چٌذ هذار دارد ٍ در الیِ آخر هذارش چٌذ الکترٍى
دٍر ّستِ آى هی چرخذ؟
 - 6اتن  16 Sکذام ٍیژگی زیر را ًذارد؟
الف) ًافلس است.

ب) در جذٍل تٌاٍبی با اتن  8Oدر یک ستَى جای هی گیرد.

ج) جاهذی زرد رًگ است.

د) با اتن  15Pدارای خَاظ ضیویایی هطابِ است.

دلیل اًتخاب گسیٌِ:
 - 7کذام یک جسء ٍیژگی ّای عٌصرّای ًخستیي ستَى جذٍل تٌاٍبی عٌصرّا ًیست؟
الف) در آزهایطگاُ زیر ًفت ًگِ داری هی ضًَذ.

ب) فلسّای ًرهی ّستٌذ کِ با چاقَ بریذُ هی ضًَذ.

ج) بِ ضذت با آب ٍاکٌص ًطاى هی دٌّذ.

د) در طبیعت بِ حالت آزاد یافت هی ضًَذ.

 - 8در هَرد عٌصر فرضی  13Xکذام پیص بیٌی قابل قبَل ًیست؟
الف) ایي عٌصر سطحی براق ًذارد.

ب) خاصیت چکص خَاری دارد.

ج) قابلیت هفتَل ضذى را دارد.

د) رساًای برق است.

دلیل اًتخاب گسیٌِ:
 - 9کذام ٍیژگی در هَرد توام فلسّا ٍجَد دارد؟
الف) هیساى رساًایی ّوِ فلسّا با ّن برابر است.

ب) ّوِ فلسّا را هی تَاى بِ ضکل هفتَل در آٍرد.
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ج) ّوِ فلسّا ساختار اتوی دارًذ.

صفحه2:

دبیر :تراب فرد

د) ّوِ فلسّا چکص خَارًذ.

دلیل اًتخاب گسیٌِ:
 - 01چِ تعداد اس جوالت سیز ًادرست است؟
* اس فسفز تزای ساخت کثزیت هی تَاى استفادُ کزد
* عالهت

3

*سدین ٍ گَگزد در دهای اتاق ّز دٍ جاهدًد.

یعٌی ایي پالستیک دٍر اًداختٌی است.

الف)  0هَرد

ب) 2هَرد

د) ّز سِ

ج)  3هَرد

 - 00اگز ّ D، C، B ، Aز یک تِ تزتیة ٍاکٌش پذیزی هس ،طال ،هٌیشین ٍ آّي تا اکسیضى را در شزایط یکساى ًشاى دّد،
کدام گشیٌِ درست است؟
الف) A< B < C < D

ب)D< C < B < A

ج) B< A < D < C

د)A< D < C < B

ً - 02وَدار رٍتزٍ درصد تقزیثی عٌصزّای هَجَد در پَستِ سهیي را ًشاى هی دّد B ٍA .درصد کدام عٌصزّا را تیاى
هی کٌد؟
الف) اکسیضى  -کزتي

ج) سیلیسین  -آلَهیٌین

ب) اکسیضى  -آلَهیٌین

د) سیلیسین ّ -یدرٍصى

 - 03در کدام گشیٌِ تعداد الیِ ّای الکتزًٍی در ّز دٍ عٌصز ًام تزدُ تزاتز است؟
الف) کزتي ٍ فسفز

ج) ّیدرٍصى ٍ ّلیَم

ب) ًیتزٍصى ٍ کلز

د) لیتین ٍ سیلیسین

 - 04کدام ًادرست است؟
الف) در سطز اٍل جدٍل تٌاٍتی عٌصزّا فقط دٍ عٌصز قزار دارد.
ب) عٌصزی تا عدداتوی  04در ستَى چْارم جدٍل تٌاٍتی قزار هی گیزد.
ج) اسپلیوزّای هصٌَعی تزای تْیِ هصالح ساختواًی ًیش هی تَاى استفادُ کزد.
د) اس عدداتوی  0تا  ، 01در هدار الکتزًٍی اٍل ّوِ عٌصزّا  2الکتزٍى قزار دارد.
 - 05سَلفَریک اسید ٍ اٍسٍى در کدام هَرد تا ّن شثاّت دارًد؟
ب) ّز دٍ دارای عٌصز اکسیضى اًد.

الف) ًَع کارتزد ّز دٍ یکساى است.
ج) ّز دٍ دارای اتن ّیدرٍصى در ساختار خَد ّستٌد.

د) تعداد عٌاصز تِ کار رفتِ در ّز دٍ یکساى است.

 - 06تزای تَلید صٌعتی گاس آهًَیاک ( )NH3اس هَلکَل ًیتزٍصى (ّ ٍ )N2یدرٍصى( )H2استفادُ هی کٌین .اگز قزار تاشد
 6 ˟0123هَلکَل آهًَیاک تَلید کٌین ،تفاٍت هَلکَل ّای هصزف شدُ در ٍاکٌش دٌّدُ ّا چِ تعداد است؟

 - 07تعداد پزٍتَى ّای یک اتن اس تعداد پزٍتَى اتو ی کِ در ستَى آخز ٍ ردیف دٍم جدٍل تٌاٍتی عٌاصز قزار دارد3 ،
ٍاحد کن تز است.تعداد الکتزٍى ّای هدار آخز ایي اتن در حالت خٌثی چٌد است؟

هوفق باشید دخترم

