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 -1زضؾتی یا ًازضؾتی جوالت ظیط ضا هشرص کطزُ ٍ ػلت ًازضؾتی یا شکل زضؾت جوالت ًازضؾت ضا تٌَیؿیس.
آ) هؽ (ً )IIیتطات ضًگ آتی شؼلِ ضا تِ ؾثع تغییط هی زّس.

بارم
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ب) اٍظٍى شکل زیگطی اظ اکؿیػى اؾت کِ تِ صَضت الیِ زض تطٍپَؾفط َّا کطُ یافت هی شَز.

ج) آب یکی اظ هَازی اؾت کِ تِ ؾِ شکل جاهس ،هایغ ٍ گاظ زض طثیؼت یافت هی شَز.

ت) ًیاظ ضٍظاًِ ّط فطز تالغ تِ پتاؾین زٍ تطاتط ًیاظ آى شرص تِ ؾسین اؾت.

ٍ -2اغُ زضؾت ضا اظ زاذل پطاًتع اًتراب کٌیسٍ( .اغُ غلط ضا ذط تعًیس)
آ) زض تاتش الکتطٍهغٌاطیؽ ّط چِ اظ گاها تِ ؾ وت ًَض هطئی تطٍین طَل هَج ًَض (تیشتط  /کوتط) ٍ اًطغی آى (تیشتط  /کوتط) هی شَز.
ب) ؾَذتيًَ ،ػی ٍاکٌش تا اکؿیػى اؾت کِ طی آى هقساض (کوی  /قاتل تَجْی) اًطغی تِ صَضت (ًاگْاًی  /تسضیجی) آظاز هی گطزز.
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ج) زض ؾاذتاض ید اکؿیػى زض ضأؼ حلقِ ّای (چْاضضلؼی  /شش ضلؼی) قطاض زاضز ٍ چگالی آى (تیشتط  /کوتط) اظ آب هایغ اؾت.
 -3هفاّین ظیط ضا تؼطیف کٌیس.
آ) جطم هَلی :

1/5

ب) کاتیَى :
ج) الکتطٍلیت :
 -4تِ پطؾش ّای ظیط پاؾد زّیس.
آ) تیشتطیي ٍ کوتطیي اًحطاف زض هیاى ًَضّای طیف ًشطی ذطی ّیسضٍغى هطتَط تِ کسام ضًگ ّا اؾت ؟

ب) زض آضایش الکتطًٍی  14Siچٌس الکتطٍى تا  n = 3 ٍ l = 1یافت هی شَز ؟ (ًَشتي آضایش الکتطًٍی العاهی اؾت)

ج) آیا آزضؼ  n = 3 ٍ l = 3 ٍ ml = -1صحیح اؾت ؟ چطا ؟
پاسخ سواالت در روی برگ سوال نوشته شود ،نیاز به پاسخنامه سفیذ نذارد.

پاسخنامه سفیذ داده شود.
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 -5تِ پطؾش ّای ظیط پاؾد زّیس.

بارم

آ) آضایش الکتطًٍی ّط کسام اظ یَى ّای ظیط ضا تٌَیؿیس.
3+
I) 26Fe
-
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II) 17Cl

3
3+
ب) آضایش الکتطًٍی  xتِ صَضت  Ar , 3dاؾت ،آضایش الکتطًٍی  xضا ًَشتِ ٍ آى ضا تؼییي زٍضُ ٍ گطٍُ کٌیس.

ج) کلط زاضای زٍ ایعٍتَج  37 Cl ٍ 35 Clهی تاشس اگط فطاٍاًی ایعٍتَج ؾٌگیي تط  25/2زضصس تاشس جطم اتوی هیاًگیي کلط ضا
17

17

حؿاب کٌیس.

ً -6ام هَاضز  ٍ II ٍ Iفطهَل شیویایی هَضز  IIIضا تٌَیؿیس.

−
NO 3

NaCl

)I

Fe2O3

)II

تاضین ًیتطات

)III
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فطهَل شیویایی یَى ًیتطات

 -7تِ پطؾش ّای ظیط پاؾد زّیس.
آ) زٍ گاظ کِ فطاٍاًتطیي هقساض ضا زض هیاى گاظّای َّاکطُ ضا زاضًسً ،ام تثطیس.
1/5

ب) زٍ کاضتطز ضا تطای ّلین تٌَیؿیس.
ج) هؼازلِ ظیط ضا هَاظًِ کٌیس.
)HgO(s

)Hg(l) + O2(g

 -8تِ پطؾش ّای ظیط پاؾد زّیس.
آ) ؾاذتاض لٍَیؽ هَاضز ظیط ضا تطؾین کٌیس.

4C , 1H , 8O , 16S

I) CH2O

II)SO2
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ب) قطثی یا ًاقطثی تَزى هَلکَل ّای ظیط ضا هشرص کٌیس.
.. .. ..
:Cl
.. :
.. – P – Cl

بارم

..
..
:S.. – Se – S..:

)IV

: Cl
.. :

)III

:S:

 -9تِ پطؾش ّای ظیط پاؾد زّیس.
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آ) ٍاکٌش تَلیس اٍظٍى زض تطٍپَؾفط ضا تٌَیؿیس.

ب)  20/1گطم اظ هحلَل ؾیط شسُ ای زاضای  0/1گطم حل شًَسُ اؾت ،تا شکط زلیل تگَییس ایي حل شًَسُ جعء کسام زؾتِ اظ حل
شًَسُ ّاؾت ؟ (ًام هحلَل  ،کن هحلَل  ،هحلَل)

ج) آب زضیا ضا تَؾط چِ فطآیٌسی شیطیي ؾاظی هی کٌٌس ؟
ت) فلعات جعء کسام زؾتِ اظ ضؾاًا ّا هحؿَب هی شًَس ؟
 -10تِ پطؾش ّای ظیط پاؾد زّیس.
آ) جاّای ذالی ضا تا هَاضز هٌاؾة تکویل کٌیس.
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2-

+

)2Na (aq) + S (aq
)…………… (aq
ب) زض زاذل کازض ػالهت ≥ یا ≤ قطاض زّیس.

)I) …………… (s
)II) C2H5OH(l

جاشتِ یَى – زٍ قطثی

هیاًگیي قسضت پیًَس یًَی  ٍ MgSO4پیًَس ّیسضٍغًی زض آب
ج) کسام اًحالل ضخ هی زّس ٍ کسام اًحالل ضخ ًوی زّس ؟
 )IIIاًحالل ؾسین ّیسضٍکؿیس زض تَلَئي
 )IVاًحالل ؾسین کلطیس زض آب
 )Vاًحالل ًفتالي زض ّگعاى
 -11جسٍل ظیط ضا کاهل کٌیس.
نوع محلول

نوع انحالل در آب

نام حل شونده

؟

؟

هؽ ( )IIؾَلفات

؟

اؾتیک اؾیس

؟

1

گلَکع

موفق باشید

جمع کل

صفحه 4
دنباله سوال امتحان درس شیمی

از

4
تاریخ امتحان:

رشته ریاضی  -تجربی

1396 /3 / 13

 -12اظ تجعیِ  10gکلؿین کطتٌات هطاتق ٍاکٌش ظیط زض شطایط  STPچٌس لیتط گاظ کطتي زی اکؿیس آظاز هی شَز ؟

بارم

)CaO(s) + CO2(g
-1

)CaSO3(s

1

CaCO3 = 100 g.mol

 -13زض فشاض  ٍ 1atmزهای  27°cحجن یک ًوًَِ گاظی  25لیتط اؾت .حجن ایي ًوًَِ گاظ زض زهای  ٍ 300kفشاض 1/25 atm
1

چٌس لیتط اؾت ؟

 -14هؿائل ظیط ضا حل کٌیس.
1

آ) غلظت اکؿیػى زض یک ًوًَِ آتی  4ppmاؾت ،زض  500گطم اظ ایي ًوًَِ چٌس هیلی گطم اکؿیػى ٍجَز زاضز ؟

ب) زض  250هیلی لیتط هحلَل ؾسین ّیسضٍکؿیس  1gاظ ایي هازُ حل شسُ اؾت ،غلظت هَلی ایي هازُ ضا حؿاب کٌیس.
-1

NaOH = 40 g.mol

 -15تاتَجِ تِ ًوَزاض پاؾد زّیس.
آ) اًحالل پصیطی کسام هازُ ٍاتؿتگی تیشتطی تِ تغییطات زها زاضز ؟
1

A

60
50

B
c

ج) ًقطِ ً xشاى زٌّسُ چِ ًَع هحلَلی اظ هازُی  Bاؾت ؟

40
30

x

ت) زض زهای  25°cچٌس گطم اظ هازُ  Aزض آب حل هی شَز ؟

20
C
c

 gماده حل شده در  100gآب

ب) کسام یک اظ هٌحٌی ّا هی تَاًس هطتَط تِ اًحالل پصیطی
یک گاظ تاشس ؟

10
50

40

30

20

10

دما ()°c
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