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 بارم  ردیف

 به سواالت زير پاسخ كوتاه دهيد. 1

حالت پایه چه  مناسب ترین شیوه برای از دست دادن انرژی الکترون طی بازگشت از حالت برانگیخته بهالف( 

 ؟می باشد

در مولکول های هوا سبب می شود تا پیوسته آنها در حال جنبش باشند و در سرتاسر هواکره چه عاملی ب( 

 ؟توزیع شوند

  ؟ فراورده های سوختن ناقص هیدرو کربن ها چیستج( 

 ی کند؟آن چه تغییری م دمای، شرایطی با حجم ثابتمقدار معینی از یک گاز در  فشار کاهشد( با 

 ؟آب چه تغییری می کند PHبا افزودن ترکیب گوگرد تری اکسید به آب،ه( 

 موجود باشد، از چه ترکیبی به عنوان شناساگر آن استفاده می شود؟ کلسیمو( چنانچه در محلولی یون 

 ؟تفاوت آب آشامیدنی و دیگر آب ها در چیستز( 
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 هريک از عبارت های زير را تعريف كنيد. 2

 اسمزب(                                     خوردگی  الف(

 

2 

درصد  30که درصد فراوانی سنگین ترین آنها  می باشد،A28و  A27 و  A 25 ایزوتوپ طبیعی سهدارای  Aاتم  3

 باشد، درصد فراوانی سبک ترین آنها کدام است؟ 3/26می باشد. اگر جرم اتمی میانگین آنها 
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 ؟چه تعداد اتم اکسیژن دارد 4SO 2Hاسیدسولفوریک  گرم 9/4 4

 )Na=6/02×1023  , H: , O:16 , S:32   gr/mol ) 
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آرایش الکترونی عنصر و یون زیر را رسم کنید. الیه ظرفیت و موقعیت عنصر زیر را در جدول مندلیف تعیین  5

 فرمول ترکیب یون زیر را با نیتروژن نوشته و نامگذاری کنید.                                                               و کرده

   K 19 +ب( یون:                                    Cu29الف( عنصر: 
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 ساختار لوئیس ترکیب های زیر را رسم کنید.    6

      3BF   ج(                2ClOCب(                        3NClالف(
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 یک سوخت سبز نام ببرید.سوخت سبز چگونه سوختی است و چگونه به دست می آید؟  7

 

1 

 



 
 03/99 /24 تاریخ امتحان :                          ریاضی فیزیک     رشته :           1شیمی   دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

   واكنش زير را موازنه كرده و به سواالت زير پاسخ دهيد. 8

KNO 3                                  K2O + N2  + O2 

(K:39 , O:16 , N:14 gr/mol) 

 
 نیاز است؟ پتاسیم نیتراتبه چند مول  ،پتاسیم اکسیدگرم  47الف( برای تولید

در شرایط استاندارد گاز ها تولید می ژن اکسی پتاسیم نیترات، چند لیتر گازگرم  1/10کامل  تجزیهب( بعد از 

 شود؟

 

2 

 فرمول شیمیایی ترکیب های زیر را نوشته و ترکیب های مورد نظر را نامگذاری کنید. 9

 فسفاتکلسیم  ج(                    سولفیتآمونیوم  ب(                     کرومات IIمس الف(

      4MnOMg و3SOr(C         )(2 ه( 3NNa  د(
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چند میلی لیتر آب اضافه کنیم، تا غلظت محلول حاصل  KClموالر پتاسیم کلرید  3میلی لیتر محلول  100به   10

 موالر برسد؟ 5/2به 
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درجه سلسیوس کاهش  10درجه ی سلسیوس به  35نیترات را از  سدیمگرم محلول  370 چنانچه دمای 11

گرم  85درجه برابر با  35نیترات در دمای  سدیمدهیم، چند گرم رسوب ته نشین می شود؟ )انحالل پذیری 

 گرم است( 70درجه برابر با 10و در دمای 
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ترکیب های زیر مورد نظر است، نیرو های بین مولکولی آنهارا یافته و نقطه جوش آنها را با یکدیگر مقایسه  12

 کنید؟

MgCl2 _ F2 _ HCl _ NH3 _ Cl2 

(MgCl2 :95 , F2 :36 , HCl:37 , NH3 :17 , Cl2:71 gr/mol) 
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