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 دقیقِ     71  اهتحاى: ٍقت شیویدرس:كلید  حسیٌیدبیراى :

   

 بارم  رديف



 25/0ّر هَرد -1

 چ(استری کَاالًسی     ب(سِ فاز   ج( اتاًَل     ت(آّي        ج( آرٍهاتیک           –یًَی آ(

 

ج ّا ًاپایدارًد ٍ طی ٍاکٌش ّای ّستِ ایی کِ شاهل ًشر پرتَ است تِ اتن ( ترخی از ایسٍت75/0َ)پرتَزایی رادیَ ایسٍتَج  اٍراًین -2

 (75/0ّای دیگری تثدیل هی شًَد.)

 

3-15P 2 8 5                       (25/0)      7N 2 5          (25/0) 

 (5/0رفیت ّر دٍ اتن تا ّن تراتر است.)زیرا الکترًٍْای الیِ ط

 

4-9g  H2O*1 mol H2O *6/022*1023=  3/011*1023                                                                                                                         

                                                                                                                                        25/0               25/0                 25/0 

 5/0=جرم هَلی آب 2×1

 ب(

 

 25/0ّر هَرد   -5

 کلَئید-هحلَل-اهَلسیَى -سَسپاًسیَى

 

6-         

          

                            
 25/0یًَد دٍگاًِ پتِ دلیل ٍجَد  25/0ب(آلکي                   

 25/0ترکیة هَلکَلی  2ٍ شکل  25/0ترکیة یًَی   1شکل  -7

اها ًوک ٍقتی در آب حل هی شَدجاذتِ پیًَد یًَی هیاى یَى ّاسست شدُ ٍ یَى 5/0حثِ قٌد هَلکَل است ٍ هَلکَلی حل هی شَد 

 5/0ای هثثت ٍ هٌفی در آب پراکٌدُ هی شًَد.ّ

 

 25/0ّر کدام                    C3H8آ( -8

 

 1یا فعالیت شیویایی آّي  را تا تشکیل آلیاش پاییي تیاٍرین  -2جلَگیری از رطَتت ٍ َّا تَسط پَششی از رًگ گریس یا فلس -1ب(

 

 5/0ّر قسوت -9

                       
 

 اسیذ

 استش



 

 

 5/1اص اتم سيی بٍ یًن َای مس مًجًد دس محلًل مىتقل شذٌ ي بش سيی تیغٍ سسًب می کىىذالکتشين َا -01

 5/1دس وتیجٍ محلًل کٍ داسای یًن مس آبی سوگ است بٍ تذسیج کم سوگ تش می شًد 

 

 5/1پایذاسی کلًییذ سا وشان می دَذ کٍ با افضيدن الکتشيلیت لختٍ می شًد  0آ( شکل -00

 5/1واشی اص حشکت وامىظم رسٌ َای کلًئیذ است حشک بشايوی کٍ  2شکل 

 5/1با افضایش دمامیضان اوحالل پزیشی گاصَا کاَش می یابذ  25/1ب( اثش دما   

 

 25/1ت(پىتان    25/1ب(پشيپان ي بًتان     25/1آ( بًتان،پشيپان،پىتان،َپتان   -02

 

 5/1ه می شًد  صیشا گشفته یا اص دست دادن چُاس الکتشين باعث واپایذاسی کشب-01

 25/0ّر هَرد  واوًلًلٍ-گشافه -گشافیت-ب( اص ساست بٍ چپ الماس

 

 

Zn+Cu-------- Zn  25/1مس  25/1سيی -01
2++Cu

2- 
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