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  85 ارديبهشت -استان يزد مسابقات آزمايشگاهي و كارگاهي متوسطه مرحله سوم
 

  دقيقه30هر آزمون: زمان 3: آزمونتعداد  :شماره داوطلب

  گر محدود كننده  روش تهيه محلول با غلظت مشخص از مواد جامد و مايع و تعيين واكنش1

  نمره30 :روش كار
1- mL 250  محلولM 1/0 KOH)  تهيه كنيد) 90با درجه خلوص.  
  . آن را تهيه كنيدM 1/0 محلول mL 100با روش مناسب .  استM 2/0 محتوي سولفوريك اسيد Aظرف  -2
سپس .  بريزيد و چند قطره فنل فتالئين به آن اضافه كنيدmol L-1 1/0 با غلظت KOH محلول mL 100 ميلي ليتري 250ارلن در يك  -3

mL 100 محلول سولفوريك اسيد mol L-1 1/0در اين صورت مشخص كنيد كه كدام ماده .  به آن اضافه كنيد تا با محلول قبلي واكنش دهد
  ماند؟  چند مول از واكنش دهنده اضافي باقي ميمحدود كننده است و كدام اضافي و

  
  نمره30 :ها پرسش

   نمره4. / ا بنويسيد و محلول سولفوريك اسيد رKOH معادله واكنش محلول -1
   نمره4/ واكنش فوق از كدام نوع واكنش است؟ چرا؟  -2
   نمره4 / . عامل را نام ببريد2 توان خطا را كاهش داد؟ شود و چگونه مي عواملي در انجام آزمايش باعث خطا ميچه  -3
  ه نمر4 / . هر كدام يك كاربرد هر كدام چه كاربردهايي دارند؟KOH سولفوريك اسيد و -4
   نمره4. / روش تشخيص ماده محدود كننده را توضيح دهيد -5
   نمره4. /  با توجه به درجه خلوص آن را بيان كنيدKOH روش محاسبه جرم دقيق -6
   نمره6. /  را به طور كامل توضيح دهيد2 و 1هاي   مراحل محلول سازي در آزمايش-7
  

   شناسايي مواد مجهول2

  نمره30 :روش كار 
با .  باشندNaCl و CaO ،P4O10 ،Na2O2، چهار نوع پودر سفيد رنگ وجود دارد كه ممكن است يكي از مواد C و B و Aهاي  در ظرف

  .هاي مناسب اين مواد را از هم تشخيص دهيد طراحي آزمايش
  

  نمره30 :ها پرسش
   نمره5 / .هاي نافلزي بيان كنيد و اكسيدهاي فلزي   قاعده كلي در مورد خواص اكسيد يك-1
   نمره5/  انحالل پذيري تركيبات يوني در آب به چه عواملي بستگي دارد؟ -2
   نمره5/  از شناساگر فنل فتالئين استفاده كرد؟ چرا؟ P4O10توان براي تشخيص   آيا مي-3
  مره ن5/  را در شعله بسوزانيم، انتظار داريد شعله چگونه تغيير رنگ دهد؟ CuCl2 و CaCl2 ،NaCl ،KClهاي   اگر نمك-4
   نمره10. / ايد هاي نامبرده را از هم تشخيص داده  توضيح دهيد كه چگونه مجهول-5
  
  

  



 KCl و KClO3 در مخلوط KClO3تعيين درصد وزني  3

  نمره30 :روش كار
 مخلوط نموده و MnO2 از نمونه را در لوله آزمايش كامالَ خشك ريخته، با مقدار كمي كاتاليزگر g 1 در نمونه، KClO3براي تعيين در وزني 

  .كنيددر مواقع الزم وزن مواد را يادداشت . حرارت دهيد
  

  نمره30 :ها پرسش
   نمره3 / .ش براي خشك كردن لوله آزمايش بيان كنيدو دو ر-1
   نمره4 / . واكنش مربوطه را بنويسيد و موازنه كنيد-2
   نمره2 / پي برد كه واكنش پايان يافته است؟ چگونه مي توان -3
   نمره2 / كند؟ چرا؟ ن كاتاليزگر چه تغييري مي وز-4
   نمره3 / شود؟  گاز خارج شده چيست و چگونه شناسايي مي-5
 / )K ، 5/35=Cl ، 16=O=39 (. را حساب كنيدKCl در مخلوط آن با KClO3 با استفاده از تغيير وزن مواد در اثر واكنش، در صد وزني -6

   نمره10
   نمره3 / ). فرض كنيدL mol-1 25حجم مولي گازها در شرايط آزمايشگاه را (؟ حجم گاز آزاد شده چقدر است -7
   نمره3. /  در مخلوط فوق پيشنهاد كنيدKClO3روش ديگري براي تشخيص درصد  -8
  
  

  
  گروه آموزشي شيمي استان يزد

  كارشناسي تكنولوژي و گروههاي آموزشي دوره متوسطه
  سازمان آموزش و پرورش استان يزد
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