ًَ

سؿتِ :علَم تجشتی ٍسیاضی

ػاعت ؿشٍع 8/30:صثح چْاسؿٌثِ

پایِ:دّن دٍسُ دٍم هتَػطِ
ًام والع.................

تعذادصفحِ 4 :تعذادػَال16:

ًام ًٍام خاًَادگی..............................:
1

جاّای خالی ساتاولوات دادُ ؿذُ واهل وٌیذ(تشخی ٍاطُ ّا اضافی ّؼتٌذ)
(وْىـاى -ػحاتی -تشٍپَػفش – گشٍُ -الىتشٍى ظشفیت – پشٍتَى – وَاًتَهی – پیَػتِ – ًَؿتاسی –
ػتاسگاى ً-وادی-اػتشاتَػفش)
تاگزؿت صهاى ٍواّؾ دها گاصّای ّیذسٍطى ٍّلین تَلیذؿذُ هتشاون ؿذُ ٍهجوَعِ ّایی گاصی تِ ًام.........
ایجاد وشد
واسخاتِ تَلیذعٌصشّا ...................اػت.
سفتاسؿیوایی ّشاتن تِ تعذاد ...................................آى تؼتگی داسد
الىتشٍى ٌّگام اًتمال اصیه الیِ تِ الیِ دیگشاًشط ی ساتصَست...........................................جزب یاًـش هی وٌذ.
هعادلِ.... .....................افضٍى تشًوایؾ فشهَل ؿیوایی ٍاوٌؾ دٌّذ ّا ٍفشاٍسد ُ ّا هی تَاًذ حالت فیضیه اًْا
ٍاطالعاتی دستاسُ ؿشایط ٍاوٌؾ ًیض اسائِ وٌذ
تغییشات آب ٍَّایی دسفاصلِ 10-12ویلَهتشی ػطح صهیي الیِ.....................اتفاق هی افتذ.

2

تجشتِ ًـاى دادُ اػت وِ دساثشتثذیل ّیذسٍطى تِ ّلین 0/0024،گشم هادُ تِ اًشطی تثذیل هی ؿَد.حؼاب
وٌیذ دسایي ٍاوٌؾ ّؼتِ ای چٌذویلَطٍل اًشطی تَلیذ هی ؿَد؟ ٍایي همذاساًشطی چٌذ تي آّي سارٍب خَاّذ
وشد؟(تشای رٍب ؿذى یه گشم آّي  247طٍل اًشطی الصم اػت)

3

تِ ػَاالت صیشپاػخ وَتاُ دّیذ:
ًخؼتیي عٌصشی وِ دسساوتَسّؼتِ ای ػاختِ ؿذچِ ًام داؿت؟
ؿٌاختِ تشیي فلض پشتَصاچِ عٌصشی اػت؟
اص وذام سادیَایضٍتَج تشای تصَیشتشداسی اصدػتگاُ گشدؽ خَى اػتفادُ هی ؿَد؟
دسطیف هشیی ًَسخَسؿیذ وذام ًَسووتشیي اتحشاف داسد؟
℃ 127تشاتشتاچٌذولَیي اػت؟

4

ػِ جؼن دساثشػَختي ًمطِ رٍب(℃  ) 2750 ℃ٍ 800 ℃ٍ 1750داسًذ ّشًمطِ رٍب هشتَط تِ وذام سًگ
(آتی  -لشهض – صسد)
اػت

1/5

1/5

1/25

0/75

5

جذٍل صیشسا واهل وٌیذ:
ًواد رسُ
................................

تعذادالىتشٍى

تعذادپشٍتَى

تعذادًَتشٍى

عذدجشهی

......................

13

.......................

27

18

15

......................

31
1

6

عٌصش Aدستٌاٍب ػَم ٍگشٍُ 2اػت ٍعٌصش Bدستٌاٍب 4گشٍُ  15لشاس داسد تِ ػَاالت صیشپاػخ دّیذ؟
الف)عذداتوی ّشعٌصش تذػت آٍسیذ ٍآسایؾ الىتشًٍی آًْا ساسػن وٌیذ؟

ب)ًوادؿیوایی یًَْا ی وِ اصعٌصش B ٍAتَجَد هی آیذساًَؿتِ ٍفشهَل تشویة یًَی حاصل سا تٌَیؼیذ
1/5
7

تِ هَاسد صیشدسهَسد تىٌؼین پاػخ دّیذ:
الف)واستشدتىٌؼین سادسغذُ تیشٍئیذ تَضیح دّیذ.
1
ب)چشاًوی تَاى همادیشصیادتىٌؼین ساتْیِ ٍدستیواسػتاى ًگْذاسی وشد؟

8

اگش تفاٍت ؿواس ًَتشٍى ّاٍپشٍتَى ّای اتن عٌصش(

)تشاتش تا  10تاؿذ ،تِ ػَاالت یاػخ دّیذ:

الف)ایي عٌصش دسچِ دٍسُ ٍگشٍُ ی لشاسداسد؟
1

ب)آسایؾ الىتشًٍی عٌصش  Aساتِ صَست فـشدُ تٌَیؼیذ؟

9

دسیه ػین هؼی تِ همذاس100گشم فلض هغ ٍجَد داسد() Cu=63/55g/mol
الف)دسایي لطعِ ػین چٌذهَل هغ ٍجَدداسد؟
1
ب)تعذاداتن ّای هغ دسایي لطعِ هغ تذػت آٍسیذ؟

10

جشم اتوی هیاًگیي تَستشاتش10/8amuهی تاؿذ.اگشاتن تَسؿاهل ایضٍتَج ّای
ّشایضٍتَج ساتِ دػت آٍسیذ؟

11

دسػتی یاًادسػتی ّشیه اصعثاستْای صیشساتٌَیؼیذ ،ؿىل دسػت عثاست ّای ًادسػت ساتٌَیؼیذ؟

ٍ

تاؿذ دسصذفشاٍاًی

1
الف)تعذاد الىتشًٍْای ظشفیتی

V

23

تشاتش  5اػت ٍدسصیشالیِ  4Sدٍ الىتشٍى داسد.

281

ب) ّؼتِ ً 110 Dsاپایذاستَدُ ٍتشاثشٍاوٌـْای تالؿی ّؼتِ ا ی تِ ّؼتِ ّای پایذاستثذیل هی ؿَد.
ج)اگشتعذادالىتشٍى ّا دستشاص ّای  3dٍ4sاتن عٌصشی تاّن تشاتش تاؿذعذداتوی 22اػت  ،تِ وذام گشٍُ 7تعلك
داسد

1/5

د)دساتن ّیذسٍطى الىتشًٍی وِ اصالیِ ؿـن تِ الیِ دٍم تاص هی گشدد طَل هَجً 434اًَهتش داسد ٍتِ سًگ تٌفؾ
هـاّذُ هی ؿَد.

12

جذٍل صیشساواهل وٌیذ:

13

آسایؾ الىتشٍىً -مطِ ای تشای هَلىَل ّای صیش سػن وٌیذ ٍجشم هَلی ّشتشویة ساتِ دػت آٍسیذ؟(جشم اتن
 H=1 N=14تشحؼة گشم)
ّاC=12 F=19:

14

تاتَجِ تِ هتي دادُ ؿذُ تِ ػَاالت صفحِ تعذپاػخ دّیذ:

فشهَل ؿیوایی

ًام تشویة
ػذین فؼفیذ
هٌیضین ًیتشیذ
1

1

زمیه درفضا َماوىذ گًیی فیريزٌ ای درين َالٍ از گازَا باشکًٌ فرايان درچرخش است.درمیان
سیار ٌ َای ساماوٍ خًرشیذی ،تىُا زمیه امکان زوذگی دارد .مخلًطی ازگازَای گًواگًن
تافاصلٍ 055کیلًمتری ازسطح زمیه امتذادیافتٍ است.

الف)ًمؾ ّالِ ای وِ ػشؿاساصَّای پان اػت چیؼت؟(2هَسد)
ب)چشا فمط دسصهیي اهىاى صًذگی ٍجَد داسد؟..........................
ج)چِ عاهلی گاصّا سا پیشاهَى صهیي ًگِ هی داسد؟..............................
د)علت حشوت ٍجٌثؾ هَلىَّا دسػشتا ػش َّاوشُ چیؼت؟........................
ُ)تاافضایؾ استفاع اصػطح صهیي فـاسَّا چِ تغییشی هی وٌذ؟(افضایؾ یا واّؾ)...............
15

1/5

تاتَجِ تِ جذٍل صیشتِ پشػؾ ّای هطشح ؿذُ تا دلت یاػخ دّیذ:
گاص

ًمطِ جَؽ(℃)

ًیتشٍطى

-196

اوؼیظى

-183

آسگَى

-186

ّلین

-269

الف)ًوًَِ ای اصَّای هایع تادهای℃ -200تْیِ وشد ُ این اگشایي ًوًَِ سا ٍاسد تشج تمطیش وٌین تشتیة جذا
ؿذى گاصّا سا هـخص وٌیذ؟
ب)ّشیه اص واستشدّای صیش هشتَط تِ وذام گاص اػت؟
)2وپؼَل غَاصی().....................
) 1تِ عٌَاى هحیط تی اثش دسجَؿىاسی()..........................
ً)3گْذاسی ًوًَِ ّای تیَلَطیه دسپضؿىی()..........................

2

)4تشای پشوشدى تایشخَدسٍّا()....................

الف)ّشیه اص ًواد ّای صیش دسیه ٍاوٌؾ ؿیویای چِ هفَْهی داسًذ؟
16

→
→
ب)هعادلِ صیش سا هَاصًِ وٌیذ؟

1/5

هَفك تاؿیذ

جوع ًوشُ

20

