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 هظٌَعی اص چِ هادُ ای ساختِ هی شًَذ؟ آ( پلی هش ّای

 علت تَلیذ پلیوشّای هظٌَعی چیست؟( ب

 ج( هعایة استفادُ اص پلیوشّای هظٌَعی چیست؟
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ًسثت تعذاد الکتشٍى ّای الیِ دٍم دس اکسیژى تِ تعذاد اتن ّای تشکیل دٌّذُ گاصی کِ تشای حفاظت الف( 

 سٍد، چٌذ است؟دس هقاتل پشتَّای فشاتٌفش تِ کاس هی 

 

 ب( ٍاکٌش پزیشی فلضات هٌیضین ٍ هس سا تا اکسیژى َّا هقایسِ کٌیذ.

 
 

2 

 3 .تا رکش آسایش الکتشًٍی ًشاى دّیذخَاص هشاتْی داسًذ؟  (17Cl)ٍ کلش  (9F)چشا فلَئَس  2

2 
 الف( فشهَل سَلفَسیک اسیذ سا ًَشتِ ٍ ًام اتن ّای هَجَد دس آى سا تٌَیسیذ.

 رکش کٌیذ. کاستشد تشای سَلفَسیک اسیذسِ ب( 
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 سسن کشدُ ٍ شواسُ دٍسُ ٍ گشٍُ آًْا سا هشخض کٌیذ. 14Si  ٍ12Mgهذل اتن تَس سا تشای 
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2 
 ًوًَِ اص فلضات قلیایی سا تِ ّوشاُ ًواد آًْا رکش کٌیذ. یکالف( 

 ب( دٍ خظَطیت تشای فلضات قلیایی رکش کٌیذ.
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 کذام خظَطیات هس سثة کاستشد گستشدُ آى شذُ است؟آ( 

 ب( هْتشیي اجضای تشکیل دٌّذُ َّا کذاهٌذ؟
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 شکل صیش تیاًگش ساختاس کذام هادُ است ٍ دس کجا یافت هی شَد؟الف( 

 

 ایي پلیوش اص چِ اتن ّایی ساختِ شذُ است؟ب( 

 ج( اًذاصُ ایي پلی هش تضسگتش است یا پلی هش هَجَد دس سیة صهیٌی؟
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 ّوَگلَتیي ( –الف( کذام یک اص هَاد صیش سا جضٍ دسشت هَلکَل ّا طثقِ تٌذی هی کٌٌذ؟ ) سَلفَسیک اسیذ 

 ب( ٍاکٌش تَلیذ گاص آهًَیاک سا ًَشتِ ٍ یک ًوًَِ کاستشد تشای آى تٌَیسیذ.
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 است . 8Oٍ ّن دٍسُ  15Pّن گشٍُ  Xاتن 

 آ( ایي اتن چٌذ الیِ داسد؟ 

 سا سسن کٌیذ. Xب( اسایش الکتشًٍی 

 چٌذ تا است؟ Xب ( تعذاد الکتشٍى ّای ظشفیت 

 است؟ ) فلض / ًافلض / شثِ فلض ( چِ ًَع عٌظشی  Xج( 

11 

 با آرزوی موفقیت و کامیابی


