
 

 

 

 (ًوطُ 5/1تٌَیسیس. )زضست جوالت ًازضست ضا زضستی یا ًازضستی جوالت ظیط ضا هشرص کطزُ ٍعلت ًازضستی یا شکل  .1

 آٍضز.ضا تِ ضًگ ظضز زضهی آ( فلط سسین ضًگ آتی شعلِ

 ّا ساذتِ شسُ است.گاُب( اٍضاًیَم ًرستیي ضازیَایعٍتَپی است کِ زض ٍاکٌش

 ضٍز.ًاهحلَل زض آب تِ شواض هی ج( سسین کلطیس جعٍ هَاز

 کٌٌس.هیّا ٌّگام تصفیِ آب تِ آى کلط اضافِ هیکطٍب ( تطای اظ تیي تطزىت

 ًوطُ( 5/1عثاضت صحیح ضا اظ زاذل پطاًتع اًتراب کٌیس. ) .2

 تط اظ/ کوتط اظ/ هساٍی( آب زاضز.آ( یری کِ ّن حجن آب اٍلیِ است جطم )تیش

 .کٌٌساظ جٌس )فَالز/ هس( تا ضٍکش )کطٍم/ آلَهیٌیَم( زضست هی ضا ّای تطق تا ٍلتاغ )تاال/ پاییي(ب( زض تطذی اظ کشَضّا سین

nضًگ )آتی/ سثع( زض طیف ًشطی ذطی ّیسضٍغى ًتیجِ تاظگشت الکتطٍى اظج(   nتِ 5 2 .است 

 تطی ًسثت تِ )اهَاج ضازیَیی/ فطٍسطخ( زاضًس.ّا طَل هَج تیشضیعهَجت( 

 ًوطُ( 5/1هفاّین ظیط ضا تعطیف کٌیس. ) .3

 ب( ٍاکٌش تطگشت پصیط                     ج( لاًَى ٌّطی  آ( جطم هَلی                 

 ًوطُ( 5/1ضا تٌَیسیس. ) cٍ فطهَل شیویایی هَضز a ٍbًام هَاضز .4
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 ًوطُ( 5/1ّای ظیط پاسد زّیس. )تِ پطسش .5

Mnآ( اذتالف ًَتطٍى ٍپطٍتَى زض 3
 پیسا کٌیس.. عسز جطهی ٍتعساز الکتطٍى ضا تطای ایي شضُ تاشسهی 5تطاتط  25

کلط زٍایعٍتَج زاضز.ب( 
Cl

35 ٍ
Cl

 تطاتط ایعٍتَج سٌگیي تاشس، جطم اتوی هیاًگیي کلط ضا تِ زست آٍضیس. 3، اگط فطاٍاًی ایعٍتَج سثک 37

 ًوطُ( 5/1ّای ظیط پاسد زّیس. )تِ پطسش .6

. تعساز ظیط الیِ پط ٍ ًیوِ پط ایي اتن ضا هشرص کٌیس. )آضایش الکتطٍى زاضز 6هتعلك تِ زٍضُ چْاضم زض الیِ ظطفیت ذَز  dآ( اتوی اظ زستِ

 الکتطًٍی العاهی است.(

Lآیا عسز کَاًتَهیب(   3 ٍn   تطای یک الکتطٍى صحیح است؟ چطا؟ 3

 تعلك زاضز. 3ٍ زٍضُ  15ج( عسز اتوی ضا تطای اتوی تٌَیسیس کِ تِ گطٍُ 

 ًوطُ( 5/1ّای ظیط پاسد زّیس. )تِ پطسش .7

C                                                                                        آ( هعازلِ ضٍتطٍ ضا هَاظًِ کٌیس.  H O CO H O  
4 10 2 2 2

  

                                                                                   ّای ظیط ضا تکویل کٌیس.ٍاکٌشب( 
 ( ) (g) ( ) ( )...... g g gO NO O  2 3  

( ) ( ) ( )...........g g gN H 2 23 2  

 ًوطُ( 5/1ّای ظیط پاسد زّیس. )تِ پطسش .8

SOآ( ساذتاض لٍَیس
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)ضا ضسن کٌیس.   , , , )P C S O15 17 16 8  

 ب( لطثی ٍ ًالطثی تَزى هَاضز ظیط ضا هشرص کٌیس.
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 ًوطُ( 5/1زّیس. )ّای ظیط پاسد تِ پطسش .9

 تَاى تْیِ کطز؟ضا هی ppm5گطم سسین کلطیس چٌس گطم هحلَل تا غلظتهیلی 40آ( تا 

/گطم یس ضا زض 4/0ب(  g49  کٌین، زضصس جطهی یس ضا تِ زست آٍضیس.تَلَئي حل هی 6

/ج( g18 /ای زاضایشسُسیط آتی اظ هحلَل  75 g3  شَز؟اظ ایي هحلَل چٌس گطم حل شًَسُ حل هیآب  g100حل شًَسُ است. زض 75

 ًوطُ( 5/1ّای ظیط پاسد زّیس. )تِ پطسش .10

 آ( جاّای ذالی ضا تا هَاضز هٌاسة تکویل کٌیس.

( ) ( ) ( )) ......... ..........s aq aqNa S  21 2  

( ) ( )) ............l aqC H O 3 62  

 زض آب ضا تا تَجِ تِ ًیطٍّای تیي هَلکَلی تَجیِ کٌیس. KClب( زلیل اًحالل

 تاشس؟ج( گطافیت جعٍ کسام زستِ اظ ضساًاّا هی

 ًوطُ( 1هَلی ایي هحلَل ضا تِ زست آٍضیس. ) اظ ایي هازُ حل شسُ است، غلظت g1لیتط هحلَل سسین ّیسضٍکسیسهیلی 250زض  .11

NaoH =40g .mol-1 

 

 ًوطُ( 1جسٍل ظیط ضا کاهل کٌیس. ) .12

ًَع اًحالل زض  ًَع هحلَل

 آب

 هحلَل آتی

 یًَی ـ هَلکَلی ........................
(aq)HF 

........................ ........................ C H O6 12 6 

 KOH ........................ الکتطٍلیت لَی
 

 ًوطُ( 1تا تَجِ تِ ًوَزاض هماتل: ) .13

 آ( اًحالل پصیطی کسام هازُ تِ زها ٍاتستگی تیشتطی زاضز؟

 است؟ Bًشاى زٌّسُ چِ ًَع هحلَلی اظ هازُ mب( ًمطِ

 تَاًس هطتَط تِ اًحالل پصیطی یک گاظ تاشس؟ج( کسام هٌحٌی هی

 حل شسُ است؟ Aحسٍز چٌس گطم اظ هازُ C25ت( زض زهای

 

 

 

 

 ًوطُ( 1چٌس گطم آلَهیٌین سَلفات تایس هطاتك ٍاکٌش ظیط تجعیِ شَز؟ ) STPگاظ گَگطز تطی اکسیس زض شطایط   3/36Lتطای تْیِ .14
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 ًوطُ( 1ّای ظیط پاسد زّیس.)تِ پطسش .15

 ّای اسیسی ضا تٌَیسیس.تاض تاضاىآ( زٍ هَضز اظ اثطات ظیاى

 ب( زٍ هثال تطای سَذت سثع تٌَیسیس.

  





 

  



 


