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 دس تعشیف ّش کذام اص کویت ّبی صیش دٍ ایشاد ٍجَد داسد. آى دٍ سا ثٌَیسیذ:

 یٌذ.( اًشطی الصم ثشای خبسج کشدى الکتشٍى اص یک اتن دس حبلت پبیِ ٍ تجذیل آى ثِ یَى هثجت سا اًشطی ًخستیي یًَص هی گ1َ

n,l,m( اصل عشد پبئَلی : ّیچ دٍ الکتشًٍی سا ًوی تَاى یبفت کِ اعذاد کَاًتَهی 2 l
 یکسبى داضتِ ثبضٌذ. 

 ( عجق قبعذُ ی اٍکتت : ّوِ ی اتن ّب توبیل داسًذ ثِ آسایص الکتشًٍی گبص ًجیت ثعذ اص خَد ثشسٌذ.3
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ِ « د» تفب  « الفف » ّش کذام اص هَاسد                     ًسفجت دّیفذ. )ًفبم دٍ داًطفوٌذ اضفبفی اسفت ٍ ًیفبصی ثفِ          6تفب   1یکفی اص داًطفوٌذاى    سا ثف

 پبسخ دادى ًیست.(

 الف( اتن ّب ًِ ثَجَد هی آیٌذ ٍ ًِ اص ثیي هی سًٍذ

ذ رسُ ی دیگفشی  ة( پشٍتَى ّب تٌْب رسُ ّبی سبصًذُ ی ّستِ ًیستٌذ ثلکِ آصهبیص ّبی هي ًطبى هی دّذ کِ دس ّستِ ی اتفن ثبیف  

 ٍجَد داضتِ ثبضذ کِ ثبس الکتشیکی ًذاسد.

 ست کِ ًوی تَاى آى سا ثِ هَاد سبدُ تشی تجذیل کشد.ا ج( عٌصش هبدُ ای

 د( عیف ًطشی خغی الگَیی است کِ اص تحشیک اتن ّب دس ضعلِ ثذست هی آیذ.

   ثَّش )                  (( 6( سادسفَسد)               ( 5( ثَیل )            ( 4( ( دالتَى )            3( هَصلی )            ( 2( ثًَضى )           ( 1

1 

3 

 سا ثِ یکی اص هذل ّبی اتوی صیش ًسجت دّیذ. )یکی اص هذل ّب اضبفی است(« د» تب « الف» ّش کذام اص هَاسد 

 الف( دس تَجیِ هبّیت الکتشیکی هبدُ ًبتَاى است.

 ثَط ثِ الکتشٍى ّب هی داًذ.ة( جشم اصلی اتن سا هش

 ج( هَقعیت پشٍتَى دس اتن سا ثِ دسستی تعییي هی کٌذ ٍلی دس تَجیِ عیف اتن ّب ًبتَاى است.

 د( اص حضَس الکتشٍى دس فضبی سِ ثعذی سخي هی گَیذ.

  )                  (( ضشٍدیٌگش 5ى )                      ( ( تبهس4َ( سادسفَسد)                ( 3( دالتَى )               ( 2( ثَّش )                   ( 1

1 
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 یک دلیل ثشای اثجبت ّش کذام اص هَاسد صیش ثیبٍسیذ:

 الف( پشتَ کبتذی ثِ خظ ساست حشکت هی کٌذ.

 ة( ثیطتش حجن اتن سا فضبی خبلی تطکیل هی دّذ.

 ج( الکتشٍى تٌْب هجبص است کِ هقبدیش هعیٌی اًشطی سا ثپزیشد.
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 سیلیسین داسای سِ ایضٍتَح دس عجیعت است. ایي ایضٍتَح ّب ٍ دسصذ فشاٍاًی آًْب عجبست است اص :

)Si,Si,Si(
28

0
029

0
030

0
0 9253  

 جشم اتوی هیبًگیي سیلیسین چٌذ است؟
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 اد خغَط کوتشی داسد چیست؟علت ایٌکِ عیف ّیذسٍطى تعذ .ًطبى دادُ ضذُ است اتن کلسینتن ّیذسٍطى ٍ ثِ ا هشثَط عیف 
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  ثب تَجِ ثِ ضکل دادُ ضذُ ثِ سئَاالت صیش پبسخ دّیذ:

 سا ثٌَیسیذ. C,B,Aالف( ًبم ّش یک اص پشتَّبی 

 ة( کذاهیک اص ایي پشتَّب جشهی هعبدل چْبس اتن ّیذسٍطى 

 داسد؟

 ج( کذاهیک دس هیذاى الکتشیکی هٌحشف ًوی ضَد؟
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),,,/(عذد کَاًتَهی الکتشًٍی عجبست است اص  چْبس 21023     د» تفب  « الفف » ثب دس ًظش گشفتي ایي اعذاد ثِ پشسفص ّفبی »

 پبسخ دّیذ:

 الف( ایي الکتشٍى هشثَط ثِ کذام صیش الیِ است؟

 ة( جْت چشخص ایي الکتشٍى حَل هحَس خَدش سا هطخص کٌیذ.

 ثش چٌذ الکتشٍى هی تَاًٌذ ، عذد کَاًتَهی اصلی ایي الکتشٍى سا داضتِ ثبضٌذ؟ج( دس یک اتن ، حذاک

 کِ جْت گیشی اٍسثیتبل سا دس فضب هطخص هی کٌذ چٌذ است؟ ، د( عذد کَاًتَهی ایي الکتشٍى

1 
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 سا دس ًظش گشفتِ ثِ سَاالت صیش پبسخ دّیذ: A26اتن 

 الف( آسایص الکتشًٍی ًَضتبسی آى سا ثٌَیسیذ.

2ة( آسایص الکتشًٍی ًوَداسی یَى 
A .سا سسن کٌیذ 

 ج( هَقعیت ایي عٌصش سا دس جذٍل تٌبٍثی عٌبصش تعییي کٌیذ.

  (است f,d,p,sجضٍ کذام دستِ اص عٌبصش قشاس هی گیشد؟ )هٌظَس دستِ ّبی  Aعٌصش د( 

2 
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 فلضات قلیبیی ٍ فلضات قلیبیی خبکی سا کِ دس یک دٍسُ اص جذٍل تٌبٍثی قشاس داسًذ اص ًظش ٍیظگی ّبی صیش ثب ّن هقبیسِ کٌیذ:

)اص  عالهت ّبی    استفبدُ کٌیذ(   یب  و

 فلض قلیبیی خبکی( الف( ًقغِ رٍة )فلض قلیبیی 

 فلض قلیبیی خبکی( ة( ٍاکٌص پزیشی )فلض قلیبیی 

 فلض قلیبیی خبکی( ج( اًشطی ًخستیي یًَص)فلض قلیبیی 

 فلض قلیبیی خبکی(   د( الکتشًٍگبتیَی )فلض قلیبیی 

1 
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 سا اص ًظش کویت هطخص ضذُ جلَی آى ّب هقبیسِ کٌیذ.صیش  یگًَِ ّبی ضیویبی

1) Ar18


K19                )( 2)ضعبع P15S16                  )( 3)اًشطی ًخستیي یًَص F9Cl17     )الکتشًٍگبتیَی(   

 4)Li3Na11        )ِ( 5)ثبس هَثش ّستBe4Mg12 لی(        )اثش پَضطی الکتشٍى ّبی داخ 
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 ثِ سَاالت صیش دس هَسد جذٍل تٌبٍثی عٌصشّب پبسخ دّیذ:

 الف( ایي جذٍل ، اهشٍصُ ثشاسبع چِ قبًًَی استَاس است؟ آى قبًَى سا ثٌَیسیذ.

 گزاسد؟ة( هٌذلیف ثشای سعبیت کذاهیک اص اصَل دس ًظش گشفتِ خَد ثشای تٌظین جذٍل ، ًبگضیش ضذ ثشخی اص خبًِ ّبی آى سا خبلی ث

 هٌذلیف سا ًبم ثجشیذ. تَسظ ج( یکی اص هَاسد ثی ًظوی دس جذٍل تٌظین ضذُ

1 
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هشثَط هی ضًَذ. عذد اتوفی هٌبسفت سا جلفَی ّفش     « ُ»تب « الف»( ثِ یکی اص هَاسد  56و  66و  55و  02و  66ّش کذام اص اعذاد اتوی )

 قسوت ثٌَیسیذ.

 (                      الف( ثب آة سشد ثِ ضذت ٍاکٌص هی دّذ. )      

 تَلیذ هی کٌذ. )                               ( 2ة( یَى پبیذاس +

 ج( هیل تشکیجی ثب سبیش عٌبصش سا ًذاسد. )                               (

 د( یَى پبیذاسی ضجیِ اکسیظى تَلیذ هی کٌذ. )                             (

 ثَیظُ فلضات قلیبیی ٍاکٌص هی دّذ ٍ ًوک هی سبصد. )                       ( ُ( ثِ آسبًی ثب فلضات ،
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 1 آیب ثش اثش افضایص هحلَل پتبسین یذیذ ثِ هحلَل آة ثشم ٍاکٌطی سٍی هی دّذ؟ چشا؟ 14

15 

 ِ آى ثٌَیسیذ.ّش کذام اص ٍیظگی ّبی صیش هشثَط ثِ کذام دستِ اص عٌبصش است؟ ًبم ّش دستِ سا جلَی عجبست هشثَط ث

 الف( سبختبس ّستِ ًسجت ثِ آسایص الکتشًٍی آًْب اص اّویت ثیطتشی ثشخَسداس است. )                              (

 آًْب دس حبل پشضذى است. )                               ( f4ة( اٍسثیتبل 

 ًْب ثِ چطن هی خَسد. )                         (   ج( ثی ًظوی ّبی هتعذدی دس آسایص الکتشًٍی آ
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A,Bّش یک اص عٌبصش   یَى پبیذاسآسایص الکتشًٍی  سا ثٌَیسیذ ٍ تعییي کٌیذ ّش کذام اص ایي یَى ّب ثِ آسایص الکتشًٍی کذام  1215

 گبص ًجیت سسیذُ اًذ؟
1 

17 
 تک اتوی قشاس هی گیشًذ؟ ًبم آًْب سا ثٌَیسیذ. کذام یَى ّبی صیش ، دس دستِ ی یَى ّبی

 

3
2
2 N,Ag,F,Hg 
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 ((موفق ببشید))                                                                                                                                                  

 


