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 سواالت
 بارم

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 1

 اند.خود چیده شده ....................ای بر مبنای عنصرها در جدول دورهآ( 

 است. همراه ................ سمی گاز تولید با باشد، ناقص هیدروکربن سوختن اگرب( 

  .دارد ................... رابطه گازها پذیری انحالل با دما اثرپ( 

 .شوندمی جابجا رقیق محیط به غلیظ محیط از آب هایمولکول فشار اعمال فرایند ......................... با درت( 

1 

  .را بنویسید های نادرستشکل صحیح عبارتر را مشخص کرده و درستی یا نادرستی عبارت های زی 2
 آن دانست.ای بودن توان دلیلی بر الیههواکره را میدر  فشارروند تغییر  آ(

 .در اطراف کره زمین استنقش پوشش پالستیکی در ساخت گلخانه مشابه با نقش هواکره ب( 

و  آب خالص نیروی جاذبه میانگین از ترو هگزان قوی آب نیروی جاذبه میان ،گیردمی قرار آب در که هگزان هنگامی پ(

 .است هگزان خالص

 است. مولکولیفرآیند انحالل اتانول در آب ، یک انحالل ت( 

 .دارند تفاوت یکدیگر با چگالی مانند جرم، به وابسته فیزیکی خواص برخی در هاایزوتوپث( 
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 خط بکشید.  نادرستدر هر یک از موارد زیر روی عبارت  3

 شود.رداری از غده تیروئید استفاده میتکنسیم( در تصویرب /از رادیو ایزوتوپ )آهن  (آ

 نشر انرژی( همراه است.  /با )جذب انرژی   n = 4به    n = 3های الکترونی از انتقال (ب

 یابد.افزایش( می  /آب )کاهش  pH، هابا افزایش آهک به دریاچه (پ

  .است (چند اتمی /تک اتمی)آنیون  یک یون هیدروکسیدت( 

1 

 واالت زیر پاسخ کوتاه بدهید:به س 4

 ای دارد؟انرژی یک پرتو با طول موج آن چه رابطه (آ

 اوزون در کدام الیه از هواکره نقش حفاظتی دارد؟ (ب

  ؟چیستو نتیروژن  هیدروژنآمونیاک از  کاتالیزگر به کار رفته در تولید پ(

   ؟شودمی مول یون تولیدچند  ،مول سدیم کربنات یکحالل از انت( 

 چه خاصیتی دارد؟در آب،  2SOحل کردن  ازمحلول حاصل ( ث

 شود؟چه نامیده می ،های گوناگون مولکولی یا بلوری یک عنصرشکلج( 
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2ادامه سواالت در صفحه   25/5 



 

 هر یک از موارد زیر را به طور کامل توضیح دهید: دلیل 5

 کنند.کوهنوردان درارتفاعات ازکپسول اکسیژن استفاده می آ(

 

 شود.به مایع تبدیل می 2Nآسان تر از  CO ب(

 

 است. S2Hبیشتر از  O2Hنقطه جوش  پ(
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 است : 4برابر   𝑴𝟓𝟔 ها در اتم عنصرها و نوترونتفاوت شمار پروتون 6

 را محاسبه کنید. M   عدد اتمی آ(

 

 را بنویسید، شماره دوره و گروه آن را مشخص کنید. M ی اتم عنصرآرایش الکترونی فشرده (ب
 

 

 (   s ، p ،  d ، f  این عنصر به کدام دسته از عنصرها تعلق دارد؟ ) پ(

 وجود دارد؟ l = 1 در این عنصر چند الکترون با عدد کوانتومی ت(
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 با توجه به شکل زیر پاسخ دهید: 7

 گاز ثابت نگه داشته شده است؟های ویژگیشکل، کدام در این  (الف

 

 آن وجود دارد ؟ مقدارچه رابطه ای بین حجم یک نمونه گاز و  (پ
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 زیر را بنویسید.آ( فرمول شیمیایی مواد  8

 )                      ( تترافسفر هگزا اکسید                           )                        ( کربن تتراکلرید  

 ( را  رسم کنید. 2OS و HCN)های( ساختار لوویس گونهب

 

 

 
  

2 

  دهد.با جرم مولی نزدیک به یکدیگر را در یک میدان الکتریکی نشان می   HClو    2Fهای  شکل زیر مولکول 9

 های قطبی است؟ چرا؟ کدام یک دارای مولکول (آ

 

تر باشد، نیروهای بین مولکولی در کدام یک قوی -C085و  -C0188به ترتیب برابر  HClو  2Fاگر نقطه جوش  (ب

 است؟ چرا؟

 

1 

 
 75/6 3ادامه سواالت در صفحه 



 

 با توجه به واکنش داده شده به سواالت پاسخ دهید. 10
 

(aq)+  NaCl  (s)2)4(PO3Ca                (aq)4PO3+  Na (aq)2CaCl       
 موازنه کنید. را واکنش (آ

 ؟دهدچه حالتی را نشان می ر معادله، د aq نماد ب(
  رسوب تولید شده در این واکنش را بنویسید.نام و رنگ  (پ
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 با توجه به نمودار زیر: 11

را بر انحالل پذیری گازها نشان  چه عاملیتاثیر  آ( این نمودار

 دهد؟می

 است؟ تربیش از دو گاز دیگر NOچرا انحالل پذیری  ب(

 

 را تعریف کنید. ≫ قانون هنری ≪با توجه به نمودارپ( 

 

 

1 

 با توجه به نمودار که انحالل پذیری چند ماده را در دماهای مختلف نشان می دهد:   12

 درجه 30( در دمای KCl( انحالل پذیری پتاسیم کلرید )آ

 چند گرم است؟حدودا سانتی گراد  

 

 گرم پتاسیم 50درجه سانتی گراد مقدار  40ب( اگر در دمای 

 مشخص محلول رانوع  ،در محلول داشته باشیم (3KNOنیترات )  

  کنید. ) سیرشده، سیرنشده، فراسیرشده(

 

 ( چقدر است؟NaClپ( عرض از مبدا برای سدیم کلرید)

 
 تر است؟پذیری کدام نمک بیشانحالل ت(تاثیر دما بر

1 

 با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید . 13

  کدام ماده کم محلول و کدام نامحلول است؟ (آ

 

 توان محلول سیر شده تهیه کرد؟از کدام ماده نمی ب(

 
 

 درصد جرمی محلول سیر شده شکر رادر این دما بدست آورید . پ(
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 25/5 4ادامه سواالت در صفحه 



 

  .مسایل زیر را حل کنید 14

 در اکسیژن گاز لیتر چند کند، مصرف اکسید دی کربن گرم 2200 زیر واکنش طبق سال یک در درخت یک اگر -1

      ( g/mol 44=  2CO )      کند؟ می تولید STP شرایط

  
 

 

 

              :ایممول بر لیتر پتاسیم هیدروکسید تهیه کرده 4/0محلول  لیترمیلی 25 -2

 آ( چند مول پتاسیم هیدروکسید در این محلول وجود دارد؟

 

 
 لیتر آب خالص به آن حساب کنید. میلی175این محلول را پس از افزودن  ب( غلظت مولی

 

 

 

یون کلرید وجود دارد. غلظت یون کلرید در این نمونه  گرممیلی 5/2 ،گرم  250در یک نمونه آب دریا به جرم -3

 است؟  ppm آب چند
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 20 موفق باشید

 

 

 


