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جاھاي خالي را با كلمات مناسب پر كنید.
......... نخستین عنصر ساخت دست بشر مي باشد.-
حالت پایھ انرژي داده شود، الكترونھاي آن با جذب انرژي بھ الیھ ھاي باالتر انتقال مي یابند.بھ اتم ھا در چنین حالتي اگر بھ اتمھا در -

................ مي گویند.
بھ شكل ھاي گوناگون ملكولي یا بلوري یك عنصر .............. گفتھ مي شود.-
.......................آن بستگی دارد .رفتارشیمیایی ھراتم بھ -

1

1.5
مشخص كرده و در صورت نادرست بودن ، علت یا شكل صحیح جملھ را بنویسید. درستي یا نادرستي جمالت زیر را

در جدول تناوبي امروزي، عنصرھا بر اساس افزایش عدد اتمي سازماندھي شده اند.-
است .گشتاور دوقطبی ھمھ ھیدروکربن ھا صفر -
غیرالكترولیت است و عمدتا بصورت ملكولي در آب حل مي شود.HFمحلول -
با سنگین تر شدن ردپاي آب ھر فرد، منابع آب شیرین بیشتر مصرف شده و این منابع زودتر بھ پایان مي رسند.-
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1
درھر مورد گزینھ صحیح را انتخاب كنید.

بر اثر اكسایش ............. مي گویند.الف) بھ ترد شدن، خرد شدن و فرو ریختن فلزھا 
□اكسید شدن □خوردگي □سوختن 

ب) بر اثر رعد و برق ، امكان تشكیل كدام گاز در ھوا فراھم مي شود؟
CO                      □3O                     □NO □

كدامند؟ج) مھمترین گازھاي گلخانھ اي 
2CO 2وSO□2CO وO2H□2SO وO2H□

د) پلیمرھایي ھستند كھ بر پایھ مواد گیاھي مانند نشاستھ ساختھ مي شوند.
□شیمي سبز □سوخت سبز □پالستیك سبز 
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0.75
كامل كنید.توسعھ پایدار یعني اینكھ در تولید ھر فراورده، ھمھ مالحظات و ھزینھ ھا در نظر گرفتھ شود.با توجھ بھ این موضوع شكل زیر را
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1.25
واكنش زیر فرایند ھابر را نشان مي دھد:

……………2+    N2H
الف) فراورده واكنش را نوشتھ و موازنھ كنید.

ھابر ، یافتن شرایط بھینھ بود.شما با نوشتن دما و فشار مناسب، او را یاري كنید.ب) بزرگترین چالش
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1.25
درصد باشد جرم اتمي میانگین 25و 75مي باشد.اگر فراواني آنھا بھ ترتیب برابر با Cl1737و Cl1735كلر داراي دو ایزوتوپ با نمادھاي  

كلر را محاسبھ كنید.( نوشتن فرمول و یكا الزامي است)
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1
3PClب) HCNالف) ساختار لوییس تركیبات روبرو را رسم كنید.
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2 جدول زیر را كامل كنید.

فرمول شیمیایيتركیبنام 
............مس(اا) یدید

..........Cr2O3

...........آمونیوم فسفات
...........Ca(OH)2
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2

وجود دارد.A57وA54 ،A56بررسي نمونھ اي از شھاب سنگ نشان داد كھ در این شھاب سنگ ایزوتوپھاي عنصري با نمادھاي 
را رسم كنید.A26الف) آرایش الكتروني 

ب) موقعیت این عنصر را در جدول دوره اي عنصرھا مشخص كنید.(گروه و دوره)
ج)این عنصر بھ كدام دستھ از عناصر جدول تعلق دارد؟
د) آیا آرایش الكتروني ایزوتوپھاي آن یكسان است؟ چرا؟

9

1

1

1

را مقایسھ كنید.2CaClو KClموالر نمكھاي 1الف) در شرایط یكسان رسانایي الكتریكي محلول 
ب) با ذكر دلیل ھر یك از مخلوطھاي زیر را بھ دو دستھ ھمگن و ناھمگن تقسیم كنید.

a           استون در اتانول (bھگزان در آب (
قایسھ كنید.( با ذكر علت)ج) تركیبات زیر را در موارد درون پرانتز با ھم م

a (2CO وHCl                (جھت گیري در میدان الكتریكي )b(32 =2O 30و =NO  (نقطھ جوش )
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1
با توجھ بھ شكل زیر بھ پرسشھا پاسخ دھید.

حالل بیشتر بھ كدام سمت جابجا مي شود؟2و 1الف) در ھر كدام از شكلھاي 
حالل در كدام شكل ، شبیھ متورم شدن میوه ھا در آب است؟ب) جابجا شدن 

ج) فرایند انجام شده در كدام شكل را اسمز معكوس مي نامند؟ چرا؟
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1
10حداقل غلظت اكسیژن مورد نیاز براي زنده ماندن ماھي قزل آال در آب  ppm ،مي باشد.اگر مقدار اكسیژن در آب یك استخر نگھداري ماھي

گرم آب استخر باشد،با محاسبھ بدست آورید آیا ماھي قزل آال در این استخر زنده مي ماند یا نھ؟100گرم در 0/0015
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1.5
مول مي باشد)0/01با توجھ بھ سھ محلول داده شده بھ پرسشھا پاسخ دھید.(توجھ: ھر ذره حل شونده معادل 

یكدیگر مقایسھ كنید.الف) غلظت سھ محلول داده شده را محاسبھ و با
افزود یا .......... میلي لیتر از حالل را تبخیر Dبایستي مقدار .......... مول ماده حل شونده بھ محلول Fبا Dب) براي برابر شدن غلظت محلول 

كرد.(با فرض اینكھ فقط حالل بر اثر حرارت تبخیر شود)
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1.75
انرژي بھ صورت زیر است:معادلھ اكسایش گلوكز در بدن براي تولید

O (L)                 (H=1 , O=16)2(g) + 6 H26 CO→(g)2(aq)  +  6 O6O12H6C
مول گلوكز چند گرم آب تولید مي شود؟1.5الف) در اثر اكسایش  

تولید مي شود؟STPدر شرایط 2COب) در اثر اكسایش ھمین مقدارگلوكز چند لیتر گاز 
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10(2CaCl ج) /25علت /25ناھمگن -/25علت /25ب) ھمگن /75علت -/25بیشتر استHCl جھت گیري

/25چون قطبي است /25باالتر است NOنقطھ جوش -/25چون قطبي است /25مي كند 

/225ج) شكل /125ب) در /25از طرف محلول بھ آب 2و در /25از طرف آب بھ محلول 1الف) در )11
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/25میلي لیتر 25-/25مول /04ب) /25و مقایسھ /25محاسبھ ھر غلظت )13

18-/25محاسبھ جرم مولي آب )14 1 2×× (6 mol H2O) ⁄ (1mol O2g H=1.5(گلوكز

=162g                 .2525/25/

ب)

= 201.6 LL CO2=    1.5 ×(6 mol CO2)⁄(1mol)× 22.4 1 گلوكز2

25/25.25/


