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 ًوزُ :

 

 زقیقِ 90هست اهتحاى: 

 زرس : ضیوی

 پایِ : زّن تجزتی

  زتیز: ًام

 فاطویفاطوِ 

 ًوزُ التاسَ رزیف

 تِ پزسص ّای سیز پاسد زّیس: 1

 تٌَیسیس.ضیزیي کززى آب ضَر  تزای رٍشالف ( زٍ 

 تیطتز است؟ H2Sچزا ًقطِ ی جَش آب اس ( ب

 ( چزا کزتي زی اکسیس زر آب حل هی ضَز؟ ج

 ام تثزیس.سِ کارتزز رازیَایشٍتَج ّا را ًت ( 
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 .زٍرُ ٍ گزٍُ آى را تعییي کٌیس زارز؟  l = 0ًطاى زّیس چٌس الکتزٍى تا   Cu 29رسن آرایص الکتزًٍی تزای تا  2

 چٌس الکتزٍى ظزفیتی زارز؟ایي عٌصز جشء کسام زستِ اس عٌاصز است؟
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 : ٍ تعییي کٌیس ّز یک قطثی است یا غیزقطثی ساذتار لَئیس ّز هَرز را رسن کٌیس 3

 O2ج (        NH3ب (            CO2الف ( 
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 است. amu 5/35 تَزُ ٍ جزم اتوی هیاًگیي آى تزاتز  37ٍ  35زارای زٍ ایشٍتَج تا جزم ّای اتوی  کلز 4

 ؟ّز زٍ ایشٍتَج را حساب کٌیس فزاٍاًی زرصس 

1 

 ًازرست را تٌَیسیس. (ّای)زرستی یا ًازرستی ّزیک اس عثارتْای سیز را هطرص کٌیس ٍ ضکل زرست عثارت  5

 گاس اٍسٍى زر الیِ ی استزاتَسفز آالیٌسُ است. الف (

 آب افشایص هی یاتس. pHزر آب  Na2Oتا حل ضسى  ب (

 اتص ضعلِ را تِ رًگ سزخ زر هی آٍرًس.لیتین ٍ تزکیثج ( 

 ِ رقیق اسوش هی گَیٌس.تیط غلیظ اس هح  طاء ًیوِ تزاٍاِ عثَر ذَز تِ ذَز آب اس غتز ( 

5/1 

6 1. C3H8 + O2  CO2 + H2O                                                       ٍاکٌص ّا را هَاسًِ کٌیس 

آهًَیاک  گاس ٍاکٌص  زٍم چِ ًام زارز ٍ چگًَِ هی تَاى  

جساساسی کزز؟ اس هرلَط گاسّا را   

2. N2 + H2  NH3 

 ارز ًیاس است؟چٌس لیتز گاس ّیسرٍصى زر ضزایط استاًستِ  گزم آهًَیاک  340تزای تْیِ ی 

(N=14 , H= 1 g/mol )   
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 زست آٍریس.گزم آب هرلَط ضَز زرصس جزهی هحلَل را تِ  150گزم سسین ّیسرٍکسیس تا  50اگز  7

 

1 

 : زلیل ّز هَرز را تٌَیسیس  8

 یس زر ّگشاى حل هی ضَز.(  الف

 َّای کالى ضْزّا تِ رًگ قَُْ ای زیسُ هی ضَز.ب ( 

 است.  -7N3 یَى پایسار ًیتزٍصىج ( 
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 فزهَل ًَیسی یا ًام گذاری کٌیس: 9

 سَلفاتکلسین ( ج                          فسفات آلَهیٌیَمب (                          CrOالف ( 

 NH4NO3(  ج                           Na2CO3( ث                 هٌیشین ّیسرٍکسیس  ( ت
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 ز کٌیس:ای ذالی را تا کلوات هٌاسة پجاّ 10

 ٍجَز یَى ..................... تزای تٌظین عولکزز زستگاُ عصثی السم ٍ ضزٍری است. الف (

 ( ........................ هطَْرتزیي عٌصز پزتَسا است کِ یِ عٌَاى ......................... استفازُ هی ضَز. ب

 ّستٌس. CO2.......................... ٍ .............................. جاّای هٌاسثی تزای زفي گاس (  ج

 ......... هی یاتس.( تا افشایص زها اًحالل پذیزی گاسّا زر آب ............... ت
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 2 ج ( هَل      تَسعِ پایسار      پذیزی               ب ( هفاّین را تعزیف کٌیس: الف ( اًحالل  11

 25/1 سَذت سثش چیست؟ زٍ هثال تشًیس. 12

 20 جوع تارم هَفق تاضیس  
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