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 بارم سواالت

 درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید. -1

 غ     ص                                          مخلوط هگزان و آب ناهمگن بوده و در زیر آب قرار میگیرد.الف( 

 غ   ص  الکترون دارد. 11ختم میشود این عنصر در الیه چهارم  3p 5ب( آرایش الکترونی عنصری ب

 غ     ص                                       ( در هالوژن ها از باال به پایین نیروی بین مولکولی افزایش میابد.پ

 غ      ص               قرار دارد. 11میدهد که این نافلز در گروه   H 3A  ترکیبی به فرم  Hبا   Aت( نافلز 

 غ      ص  در دما و فشار یکسان برابر است.   NOو   CO 2ث( تعداد مولکول های یک مول از گازهای 

 غ      ص                                     نیترات رسانای قویتری است.ج( آلومینیم کربنات نسبت به پتاسیم 

 غ      ص                                        میتواند تشکیل پیوند هیدروژنی دهد.  2NH 2CH3CHچ( مولکول

را رسم کنیم یک خط راست که از محور میگذرد بدست  P-Vح( برای مقدار معینی از یک گاز اگر نمودار 

 غ      ص      خواهد آمد.                                                                                                                   

2 

 الی را کامل کنید.جاهای خ -2

 در آب تولید محلول اسیدی میکند. ...............تنها 5O 2O ,CO,N2NO,Kالف( از بین ترکیب های

این ............. و برابر   BوA وت عدد اتمیاختم شود تف 1P  3ب 2B-و  A+2اگر آرایش الکترونی تک اتمی ب(

 .شیمیایی............. تشکیل میشود با فرمول.............  دو عنصر میتوانند یک ترکیب 

1 

 .ویا فرمول شیمیایی آن را بنویسید  ترکیبات زیر را نامگذاری -3

 تری اکسید گوگرد ج(        4SOCaث(        FeSت(        4SiCLپ(      O 2 N 5ب(        الف(آمونیوم کربنات

5/1 

                                                                                      م کنید .       ئیس ترکیبات زیر را رسوساختار لو -4

        2OFت(        3ClO -پ(         O  2 N ب(         2CO H الف(

2 

 1 طرف دیگر معادالت شیمیایی زیر را بنویسید. -5
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(aq)  .............  (s) +   .............     →(aq) +KI (aq)       2 )3 Pb(NO    (1 

         ………(aq) + ………(s)→(aq)    4 SO2 Na  +  (aq)  2BaCl  (2 

                                                                                                                      با توجه به جدول پاسخ دهید. -1

برخالف سه ماده دیگر گرماده  در آب KClالف(انحالل 

  است.

در برابر دما از سه  3KNOب( شیب نمودار انحالل پذیری 

 یگر بیشتر است.ماده د

گرم آب در دمای  251در  Pb(NO 3(2گرم  151محلول پ( 

 درجه سیر نشده است. 21

 درجه 21در دمای  3KClOگرم محلول سیرشده  511در  ت( 

 گرم از آن وجود دارد. 07

انحالل پذیری 

درجه 51در

 سانتیگراد

 21انحالل پذیری در 

 درجه سانتیگراد

 فرمول ماده

15 55      2 )3 Pb(NO 

12 21 3        KNO 

11 1 3     KClO 

43 32 KCl          

2 

گاز  ک اسید چند میلی لیترمول فلز آلومینیم با مقدار کافی محلول هیدروکلری 1/1 3بر اثر واکنش -7

   2H + (aq) 3AlCl→ HCl (aq) + Al(s)(g)                             در شرایط استاندارد تولید میشود؟هیدروژن 

5/1 

Cl 7عنصر کلر دارای دو ایزوتوپ -1
 

 Cl 53و 3
باشددر مجموعه ی  1/75میباشد اگر درصد فراوانی ایزوتوپ سبکتر   

 دارد؟3 7دتایی از عنصر کلر چند اتم کلر وجو1111

5/1 

 دهید.به سواالت زیر جواب  -9

 الف( اسمز معکوس را تعریف کنید.

 ب(نقطه جوش استون از اتانول بیشتر است چرا؟

 پ( ایزوتوپ پرتوزا را تعریف کنید؟

                                                                                                           ت( قانون بویل را تعریف کنید؟

را در آب بر اساس قانون هنری رسم 31با جرم مولی  NOو 44با جرم مولی   2COج(نمودار انحالل پذیری 

                                                                                                                                           کنید.

3 
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  ؟کدام زوتر به مایع تبدیل میشود 21با جرم مولی   2Nو 21با جرم مولی   COگازهای(چ

وجود NaNO 3گرم از این محلول چند مول 41سدیم نیترات تهیه شده است در   ppm511محلول   -11

 =O=16 ,N=14 g/mol 23Na,دارد؟

5/1 

رسانایی آنها را بررسی کنید.                             انحالل ترکیبات زیر در آب چگونه است و از نظر -11

          پ(انحالل شکر در آب          آ(انحالل هیدروژن فلورید در آب      ب(انحالل باریم سولفات در آب 

 ت(انحالل پتاسیم نیترات در آب

2 

   (با توجه به معادله واکنش پس از موازنه پاسخ دهید. 12

                                                (g)                                  2+N (l)  O 2+ H (g)   2 CO  →(g)  4O 2(l) +N  2N 6CH                                                                                                                                        
      است.                                                                                            3برابر   2N 6CH به O 2Hمولیآ( نسبت ضریب 

 مول فراورده گازی تولید میشود. 5/1مقدار  2N 6CH مول 2ب(در صورت مصرف 

1 

 21 موفق باشید                                                                              

 +(                1سوال جایزه)

دانش آموزی در آزمایشگاه مشغول به کار بود که متوجه شد دو ظرف با دو ماده ی سفید رنگ بدون برچسب هستند با 

نوشته شده بود  BaOو  10P4 Oبر روی برچسب ها فرمول ,کمی دقت دریافت که برچسب های دو ظرف جدا شده اند

روش کار او را توضیح ,او توانست با یک آزمایش ساده تشخیص دهد هر کدام از برچسب ها مربوط به کدام ظرف است

 دهید.

 



  مهرآموزشگاه:

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قوچان

 دبیرستان غیردولتی راهیان نور

 ن درس:آزمو رشته: پایه: سال تحصیلی:

 روز:         تاریخ: ساعت شروع: مدت: امتحان نوبت:دوم

 نام و نام خانوادگی: نام پدر: شماره کارت: نام دبیر:

 

 






	b43e021e-1795-4a20-800f-cde7aa1c1f72
	6df5f0ad-592c-4923-81a3-c75ec03cd2d6

