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 در هر مورد با حذف واژه نادرست، عبارت داده شده را کامل کنید. 1

 شود.آنیون( تبدیل می –از دست دادن( الکترون به )کاتیون  –با )گرفتن  53آ( عنصری با عدد اتمی 

 دهد.ای بودن هواکره را نشان میدما( هوا بر حسب ارتفاع الیه –ب( نمودار )فشار 

 آید.مایع( در می –اکسید هوا به حالت )جامد دیگاز کربن -Co87پ( دردمای 

 نامند.می مولکولی( –ها انحالل اتانول در آب را انحالل )یونی دانت( شیمی

 یابد.کاهش( می –حجم گاز )افزایش  ،ث( در فشار ثابت با افزایش دمای گاز

 پتاسیم( برای تنظیم و عملکرد مناسب دستگاه عصبی بدن ما بسیار ضروری است. –ج( وجود یون )سدیم 
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 درستی یا نادرستی جمالت زیر را تعیین کنید و شکل صحیح جمالت نادرست را بنویسید. 2

 لیتر است. 0/22، حجم یک مول گاز اکسیژن  Co23و دمای  atm1( در فشار آ

 زمین و مشتری گوگرد است.یکی از عناصر مشترك بین سیاره ( ب

 دار سبز است.رنگ شعله ترکیبات لیتیم( پ

 شیمیایی در سرتاسر مخلوط یکنواخت است.و ترکیب ، حالت فیزیکی هگزان( در مخلوط ید و ت

 .استصفر  بزرگتر از 0HC( گشتاور دو قطبی برای مولکول ث

 

2 

باشد، جرم  %25تر اگر درصد فرآوانی ایزوتوپ سبکباشد، می 33و  35های دارای دو ایزوتوپ به جرم اتم مس 5

  اتمی میانگین را برای اتم مس محاسبه کنید.

 

1 

 در هر مورد علت را بنویسید. 0

 شود.برای تصویر برداری غده تیروئید استفاده می Tc99آ( از 

تر به مایع آسان CO( برابر است، گاز COمونوکسید )( و کربن2Nب( با وجود آن که جرم مولی گاز نیتروژن )

 شود.تبدیل می

 شود.پ( گاز نیتروژن تنها هنگام رعد و برق با گاز اکسیژن در هوا ترکیب شده و به اکسیدهای نیتروژن تبدیل می
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 به سواالت زیر پاسخ دهید. Ti22 تیتانیمی نآرایش الکتروبر اساس  3

 تعلق دارد.آ( این عنصر به کدام دسته ازعناصر 

 کنید. تعیینب( موقعیت این عنصر در جدول تناوبی )گروه و دوره( را 

 پ( تعداد الکترون ظرفیتی این عنصر را مشخص کنید.

 .به دست آوریدبرای آخرین الکترون  راآن ( l)( و عدد کوانتومی فرعی nت( عدد کوانتومی اصلی )

 ث( آرایش الکترونی فشرده آن را بنویسید.
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 جدول زیر را کامل کنید. 3
نام ترکیب 

 شیمیایی
پتاسیم 

 فلوئورید

آمونیوم 

 سولفات

    

فرمول شیمیایی 

 ترکیب
  

2Ca(OH) O2Cu 5NF 

(O7 , Ca24 , F9 , K19) 
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 ش داده شده به سواالت پاسخ دهید.با توجه به واکن 8

(g) 2O   +    (g) 2NO      
Ni  ,   ∆
→        (g) 3O2N      

 در واکنش چیست؟( gو ) Ni،  ∆مفهوم نمادهای  آ(

 

 ب( واکنش را موازنه کنید.
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 های زیر رسم کنید.برای هر یک از مولکول ای )ساختار لوویس( رانقطه –آرایش الکترون  7

 (N8 , O7 , H1 , C3)                                            HCN II)                                              O2I) CH 

 
 

  

1 

 گرم آلومینیم سولفات طبق واکنش زیر در شرایط استاندارد: 57از تجزیه حرارتی  9

(g) 5SO5 +   (s) 5O2Al  →   (s) 5)0(SO2Al 

 ) 1-gmol74 = 5SO  ,  
1-gmol142 = 5O2Al  , 1-gmol502 = 5)0(SO2Al(  

 شود؟گرم آلومینیم اکسید تولید میالف( چند 

 

 شود؟ب( چند لیتر گاز تولید می

 

 

2 



و چند  پتاسیم کلریدگرم از این محلول چند گرم  04جرمی پتاسیم کلرید در آب تهیه شده است، در  %7محلول  14

   گرم آب وجود دارد؟

 

 ( gmol 83/3=  KCl-1) داریم، غلظت موالر چقدر است؟ للیتر محلو 5گرم پتاسیم کلرید را در  124
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F) موارد داده شده را از نظر عبارت داخل پرانتز با ذکر دلیل با هم مقایسه کنید. 11
19,    Cl

53/3) 

 )قدرت نیروی بین مولکولی( 2Clو  2Fآ( 

 پذیری در آب()انحالل 2Nو  NOب( 

 )دمای جوش( S2Hو  O2Hپ( 

 )جهت گیری در میدان الکتریکی( HClو  2COت( 

 

2 

دهند در پذیری سه گاز را که با آب واکنش شیمیایی نمینمودار زیر انحالل 12

  های زیر پاسخ دهید:دهد، با توجه به آن، به پرسشنشان می Co24دمای 

 دهد؟آ( این نمودار تاثیر چه عاملی را بر انحالل پذیری گازها نشان می

 

 کند؟ در یک سطر بنویسید.نی را بیان میواز نمودار چه قان گیریب( نتیجه

 

 

گیرید؟ای میتر است؟ از این واقعیت چه نتیجهتندپ( شیب نمودار برای کدام گاز   
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 تعریف کنید. 15

 آ( فرمول مولکولی

 

 ایب( اثر گلخانه

 

 ج( اسمز معکوس
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 موفق باشید

 


