
  

 

 

 بارم سواالت ردیف

 هر قسمت از سوال گزینه متن داده شده را با گزینه درست کامل کنید.در  1

 (تکنسری  آ( برای تشخیص توده های سرراای  از ..........   گوروکز ورامی مرواد زرتروزا ر رادیرو ایزمترو          

 استفاده م  شود.

ب( دایشمندان به دیبال توجیه م عوت ایجاد ایف یشری خط  .........  عنصر هیدرمژن ر عنصررهای دیررر(    

 ات  ارائه کردید. م ییز چرویر  یشر یور از ات  ها، ساختارهای الیه ای برای

  ( رفتار شیمیای  هر ات  به .......  عدد اتم  ر الکترمن های ظرفیت(  بستر  دارد.

بره والرت    c˚78-ت ( در تقطیر جزء به جزء هوای مایع گاز ..............  هوی  ر کربن دی اکسید( در دمرای   

 جامد درم  آید م از هوا جدا م  شود.

52/1 

𝐹𝑒26اگر در ابیعت به ازای هر ات   5
𝐹𝑒26، چهار ات  59

مجود داشته باشد، جرم میایرین اتم  آهرن چقردر    56

 است؟
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 آ( شیم  دایان به چه فرآیندی یشر م  گویند؟ 3
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 بسمه تعالی نام درس : شیمی 

 وزارت آموزش و پرورش

 كارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی متوسطه

 مديريت آموزش و پرورش خراسان شمالی

 دبیرستان غیر دولتی دخترانه علوم

   11/89/  11     تاريخ امتحان :

 مدت پاسخگويی :  طراح سوال :  خانم مکتبیان 

 پايه و رشته تحصيلي :   نام دبیر :  خانم مکتبیان  

 تعداد صفحات :  نام و نام خانوادگی : 

 مهر مدرسه : تعداد سواالت: 



 ب( اگر یور یشر شده را از یک منشور عبور دهی  چه واصل م  شود؟

 

 چه ریر  است؟ n=2 به   n=4ج( یور یشر شده از ایتقال 

 به سواالت زیر زاسخ دهید. 4

 آ( چرا دفع زباله های هسته ای یک  از چالش های صنایع هسته ای م  باشد؟

 

 برای املین بار زر م  شود؟ dب( در عنصرهای کدام دسته از جدمل تنامب ، زیر الیه 

  ( چرا تنفس گاز کربن منواکسید سبب مرگ م  شود؟
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2 24/08×10
 1mol Ca= 40gr Caات  کوسی  شامل چند مول م چند گرم کوسی  است؟ 10
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گرم از این مراده دریافرت کررده زرس از      33ساعت باشد. بیماری که  16اگر یی  عمر ایزممتوز  از تکنسی   6

 ساعت چند گرم از این ماده در بدن ام متالش  م  شود؟ 84
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Eذره ی  7
 ترمن است، عدد جرم  م عدد اتم  آن را مشخص یمایید.یو 53الکترمن م  14دارای  +

 
1 

𝑁𝑖28آرایش الکترمی  عنصر  4  را رس  کنید م به سواالت زیر زاسخ دهید. 𝑃15م عنصر   

 آ( عنصر ییکل در کدام دمره م کدام گرمه قرار دارد؟

 ب( ات  عنصر فسفر در الیه ی ظرفیت خود چند الکترمن دارد؟
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 عنصر ییکل م فسفر در ترکیب های خود یون منف  م  دهند؟ چرا؟ج( کدام یک از دم 

 

با ه  زیوید یوی  م  دهند. اریقه تشکیل این زیوید را رس  کنید م   (𝑂8اکسیژن    (𝐴𝑙13ات  آلومینیوم   9

 فرمول ترکیب واصل را بنویسید.
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 جدمل زیر را کامل یمایید. 13

 گوگرد تری اکسید   سدی  اکسید یام ترکیب

  Fe2O3 NO2  فرمول شیمیای 
 

5 

 موازیه کنید. 11

a) CaCl2 + K3PO4  KCl + Ca3 (PO4)2 

b) Fe2O3 + Al Al2O3 + Fe 

2 

 چرا مسایل آلومینیوم  در برابر خوردگ  مقامم هستند؟ 12

 
1 

 1  د؟یکن انیتفامت سوختن کامل م سوختن یاقص را ب 13

کراهش یابرد. در    c˚6اگر در الیه ی ترمزوسفر با افزایش ارتفاع به ازای هر کیوومتر، دمای هروا در وردمد    18

در یظرر گرفتره    c˚14 کووین م  رسد. اگر میرایرین دمرا در سرطم زمرین وردمد      514ایتهای الیه به ودمد 

   الیه ترمزوسفر را به دست آمرید.شود، ارتفاع تقریب
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 01 باشید.                                                                          مؤيد  موفق  

 


