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 دسّش یک اص هَاسد صیش ٍاطُ ی دسست سا اًتخاب کٌیذ. 

 صیشالیِ ّا( سا دس اتوْای گًَاگَى ًشاى هیذّذ. الف( قاعذُ آفثا تشتیة پششذى )الیِ ّا 

 ( الکتشٍى سا داسد.18 -22)  صیش الیِ پٌجن یک اتن حذاکثش گٌجایشت( 

 ٌذُ سوی ٍخطشًاک تِ شواس هی سٍد.تشٍپَسفش( تِ عٌَاى یک آالی -ج( اٍصٍى دس الیِ ) استشاتَسفش

 کوتش( است. -شعاع کاتیَى ًسثت تِ اتن خٌثی ) تیشتشچ( 

1 

2 
 دسستی یا ًادسستی عثاستْای صیش سا هشخص کٌیذ. تشای هَاسد ًادسست دلیل تیاٍسیذ.

 است. یکساىالف( سًگ شعلِ لیتین ًیتشات تا سًگ شعلِ لیتین کلشیذ

 است. کَتاّتش n 4;n;3اًتقال  اص n 5;n;4ب( طَل هَج پشتَ ًشش شذُ اص 
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 پاسخ دّیذ:  ( 11C , 8B , 29A )تا تَجِ تِ عٌاصش

 سا تٌَیسیذ؟ Aعٌصش  فششدُ الف( آسایش الکتشًٍی

 دس جذٍل تٌاٍتی هشخص کٌیذ؟ سا Bب( دٍسُ ٍ گشٍُ عٌصش 

 تِ کذام دستِ اص عٌاصش جذٍل تٌاٍتی تعلق داسد؟ Cج( عٌصش 

 کذاهیک اص ایي عٌاصش یک ًافلض است؟د( 

 ٍجَد داسد؟  L=0چٌذ صیش الیِ تا  Cُ( دس عٌصش 

  است؟  n=2چٌذ الکتشٍى داسای  Bٍ( دس عٌصش 

2 

4 

 . تا تَجِ تِ شکل جشم اتوی هیاًگیي کلش سا هحاسثِ کٌیذ 
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 تاتَجِ تِ دٍ هحلَل دادُ شذُ دس شکل تِ پشسش ّا پاسخ دّیذ ( آ

 .هیلی لیتش هی تاشذ 150هَل ٍ حجن هحلَل  01/0هعادل (  a) ّش رسُ دس شکل: تَجِ

 .سا هحاسثِ کٌیذ(  a)هحلَل  هَلی غلظت( الف

 

 است. شذُ تشاتش دٍ آى حجن( a) هحلَل هحتَی ظشف تِ آب افضٍدى تا( ب

 .تَلیذ شذُ است(  bهحلَل)  ٍ 

 .هحاسثِ کٌیذ سا(  b)هَالسیتِ هحلَل  

 

1 
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 . تا تَجِ تِ ًوَداس دادُ شذُ تِ پشسش ّای صیش پاسخ دّیذ

 دسجِ ساًتیگشاد چقذس  40دس دهای  3KNO آ( اًحالل پزیشی

 است؟ 

 ًوکگشم اص  50دسجِ هیضاى  30ب( اگش دس دهای 

 2)3 Pb(NO  گشم آب حل شَد چِ ًَع هحلَلی 100دس 

 ایجاد هیشَد؟

 دسجِ  90سا اصدهای  7O2Cr2Kج( هحلَل 

 دسجِ سساًذُ این چٌذ گشم اص ایي ًوک سسَب  60تِ 

 هیکٌذ؟                           

تا  NaCl   ٍLi2SO4دس چِ دهایی اًحالل پزیشی ت( 

 یکذیگش 

 تشاتش هیشَد؟

 

 

 

1 
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 ( Cl= 17      N = 7   O = 8   S = 16اعذاد اتوی هَسد ًیاص ) .جذٍل صیش سا کاهل کٌیذ

 
  

 

 

 

 
 

 فشهَل شیویایی
SO4 

2- 
NCl3 

   ساختاسًام 

 ساختاس لٍَیس
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 1 دز اب زابا یکدیگس مقایسه کنید با ذکس علت  N2و O2و NOسه گاش انحالل پریسی  8
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 .جذٍل دادُ شذُ سا کاهل کٌیذ

 ًام تشکیة

 
  کشتٌات(III) کشٍم  ّیذسٍکسیذ لیتین

 فشهَل شیویایی
 

 
NH4Cl  AgNO3 
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 چٌذ گشم کلش ّگضیي ٍجَد داسد؟( کلش ّگضیي)دسصذ جشهی دّاًشَیِ  2/0گشم هحلَل  250دس ( آ
  

 .ٍجَد داسد   کیلَگشم آب دسیا چٌذ گشم یَى  100تاشذ، دس  ppm 380دس آب دسیا تشاتش    اگش غلظت یَى (ب
 

-گشم گلَکض تِ دست هی 30چٌذ لیتش  گاص کشتي دی اکسیذ اص اکسایش  STP هطاتق ٍاکٌش دادُ شذُ دس حالت  (ج

 gmol                                                                                               ؟آیذ
 جشم هَلی گلَکض  ; 180  1-

C6H12O6 + 6 O2                        6 CO2 + 6 H2O                                                            
        

2 

 قاًَى ٌّشی سا دس یک خط تَضیح دّیذ. 11
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 تا تَجِ تِ جذٍل دادُ شذُ :

 

 

 

 

 . ًوک سا تذست آٍسیذ  پزیشی ایيهعادلِ اًحالل ( الف 

 

 دسجِ ساًتیگشاد اًحالل پزیشی ایي ًوک چِ هقذاس است ؟  50دس دهای ( ب 

60 30 0      

59 50 41   
    

        
  

1 
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 :هَاسد خَاستِ شذُ سا، پاسخ دّیذ

              سا هَاصًِ کٌیذ  صیشهعادلِ ( آ
    FeS+O2→Fe2O3+SO2  

 

(........... aq( +............)aq) .                     کٌیذسا کاهل  اًحالل دادُ شذُ هعادلِ(ب
         
→   (s))23(NO Mg   
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