
به نام خدا

خانوادگی:نام و نام
کالس:

نام دبیر:
18/3/92تاریخ:اولپایه: 

پایانی ترم دومآزمون 
91-92سـال تـحـصیـلی 

)Aشیمی (درس: 
2از 1صفحه دقیقه 100آزمون: کلمدت

328و Cu29آرایش الکترونی - 1 Ni) (با رسم آرایش الکترونی) .نمره)1را از نظر پایداري مقایسه کنید

نمره)2موارد زیر را مقایسه کنید: (با ذکر علت) (- 2
13الف) انرژي انتقال:  nn 25 nn 

علت:
d3p4ب) انرژي زیرالیه خالی:

علت:
64پ) تعداد عناصر دوره:

علت:
Ca20Ni28ت) دماي ذوب:

علت:
3ث) شعاع یونی:

13 AlF9

علت:
H1ج) میزان انحراف در میدان الکتریکی:

1
He4

2

علت:
خروج خروج چ) کاهش جرم اتم رادیواکتیو:

علت:
با ح) تعداد الکترون m :Zn28Ga31

علت:

2آخرین الکترون اتم عنصري داراي اعداد کوانتومی - 3
1
sm و m 1و 4وn.است

نمره)5/1اتمی، آرایش الکترونی، دوره و گروه این عنصر را تعیین کنید. (عدد
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اربیتال نیمه پر داشته باشد؟3در دوره چهارم جدول تناوبی چند عنصر وجود دارند که آرایش الکترونی حالت پایه آنها - 4
نمره)1نموداري آنها را بنویسید. (آرایش الکترونی

نمره)2توجه به جدول پاسخ دهید. (با- 5
الف) الکترونگاتیوي کدام عنصر از بقیه بیشتر است؟

پذیري شیمیایی را دارد؟ب) کدام عنصر کمترین واکنش

را بنویسید.Nپ) عدد اتمی عنصر 

2و 1mو 1ت) عنصر(هایی) که آخرین الکترون آنها 
1
sm.دارند

با آب چیست؟Jث) گاز حاصل از واکنش 

را مقایسه کنید.Iو G ،Jج) شعاع 

را مقایسه کنید.Iو F ،Eچ) شعاع یون پایدار 

نمره)5/3جدول زیر را حل کنید. (- 6

رنگ ـ 3. .................... ، تامسون الکترون را کشف کردبا مشاهده پرتو .ـ 2. شودفلزات گروه دوم جدول تناوبی در آن بسیار یافت میـ 1
ـ پرتوي که از 6ـ امسال تیم استقالل گرفت. 5گیرند. ـ به خاطر وجود این ویژگی دو الکترون در یک اربیتال قرار می4. شعله سزیم

............ بیشتر، انحراف یون در میدان الکتریکی بیشتر ـ هرچه ..........8ـ گاز نجیب رادیواکتیو 7شود. برخورد الکترون به سطح آند آزاد می
ـ فلزي است 13ـ اربیتال کروي 12ترین فلز قلیایی ـ معروف11دهنده ذرات بنیادي در جهان ـ بزرگترین شتاب10ـ هالوژن جامد 9است. 
ـ کاشف عدد اتمی.14رنگسرخ
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نمره)2محاسبات زیر را انجام دهید: (- 1
)H=1و S=32و O=16باشد؟ (میH) حاوي چه تعداد اتم 42SOHگرم سولفوریک اسید (9/4الف) 

)H=1و O=16شود؟ (چند گرم آب از واکنش آنها تولید میمول اکسیژن داشته باشیم، حداکثر1/0مول هیدروژن و 1/0ب) اگر 

نمره)5/1هاي زیر، فرمول شیمیایی جفت عناصر خواسته شده را بنویسید. (باتوجه به فرمول- 2

3322 AlCl,HNO,SH,NaCl,SiO

Sو Cپ) Sو Naب) Fو Bالف) 

نمره)5/1ها پاسخ دهید: (باتوجه به دو ساختار زیر به پرسش- 3

33

323

3
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CH

3222223 CHCHCHCHCHCHCH 

)B (
سوزد؟آلکان با سرعت بیشتري میمالف) کدا

یک باالتر است؟ب) عدد اکتان کدام

را بنویسید.Aپ) نام آلکان 

)A(
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نمره)5/1براي هریک از موارد زیر فرمول (مولکولی یا ساختاري) بنویسید. (- 4
.CNGلکان موجود در الف) بیشترین آ

هاي سوختن ناقص متان.ب) فرآورده
پ) فرمول ساختاري اتانول.

نمره)1شود؟ (سنگ، بنزین و پالستیک تولید نمیچرا در حال حاضر از زغال- 5

نمره)5/1شده پاسخ دهید. (هاي مولکولی به موارد خواستهباتوجه به فرمول- 6

1882010 HC)BHC)A

پذیري بیشتري دارد؟ چرا؟کدام هیدروکربن واکنشالف)

رسم کنید.188HCب) فرمول ساختاري یک همپار براي 

پ) کدام هیدروکربن نقطه جوش باالتري دارد؟ چرا؟

نمره)1دهد؟ (هاي زیر چه راه حفاظتی از منابع شیمیایی را نشان میهریک از مثال- 7

هاي پالستیکیها با زبالهگیر، میز و نیمکت پاركالف) ساختن سرعت

لیتري5/0مایع دستشویی 10جاي لیتري به5ب) خرید مایع دستشویی 

عنوان سوخت خودروبهCNGپ) استفاده از 

ت) استفاده از کاغذ یکرو سفید براي پرینتر
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