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 پاسخ غلط نمره منفي دارد  دقيقه30: زمان 30: تعداد سئوال :شماره داوطلب

  
  محتوي اين بادكنكها از چه نظر به هم شبيه است؟.م اكسيژن پر مي كني وهاي نيتروژن، فلوئور، متانز مول ازگا1/0ـ  چهار بادكنك يكسان را با 1

 جرم مولي) 4 جرم ذره ها             )  3 تعداد مولكول            ) 2 تعداد اتم                )  1
 
 ـ تشكيل شدن ستونهاي آهكي استاالكتيت و استاالگميت در غارهاي آهكي طي كدام مراحل زير ايجاد مي شود؟2

  از آب2CO در آب ـ حل شدن كلسيم كربنات در آب ـ خروج گاز 2COل گاز انحال) 1
   در آب2SO  از آب ـ تشكيل شدن اسيد در آب ـ ورود گاز2SOخروج گاز ) 2
   اسيد ك ازآب ـ تشكيل شدن كربني2CO انحالل كلسيم كربنات در آب ـ خروج گاز)  3
   از آب 2SO ژن كربنات ـ خروج گاز در آب ـ تشكيل شدن كلسيم هيدرو2CO انحالل گاز) 4

 
ساده ترين روش براي تشخيص . ـ دو بطري در بسته و نيمه پر و قهوه اي رنگ در اختيار داريم كه در يكي روان كننده و در ديگري نفت گاز است3

 اين دو ماده از هم استفاده از كدام مورد زير است؟ 
 دماي ذوب)  4  مولي      جرم)  3 گرانروي       )  2   چگالي    )  1

 
    در جيوهسطح ، مطابق شكل،ـ اگر در يك مانومتر كه در شرايط استاندارد قرار دارد4

   حركت كند، ميليمتر به طرف پايين 76پس از باز شدن شير مخزن به اندازه  Bنقطه 
  : برابر است با) atm(فشار گاز بر حسب اتمسفر

  
1 (76    2 (9/0      
3 (8/0   4 (684     

 
 

 گرم 8 در چند گرم محلول سير شده پتاسيم نيترات در اين دما . گرم است80 درجه ساتتي گراد برابر50ـ قابليت حل شدن پتاسيم نيترات در دماي 5
 ماده حل شده وجود دارد ؟ 

1 (10         2 (18               3  (100                  4  (108 
 

  كدام مطلب زير درست است ؟H12 C5 و H18 C8هيدروكربنـ در مورد دو 6
  . است H18 C8 بيشتر از H12 C5گرماي سوختن مولي )  1
  . استH18 C8بيشتر از C5 H12 گرانروي )  2
  .استC5 H12  بيشتر از H18 C8گرماي سوختن يك گرم )  3
  .است C5 H12   بيشتر ازH18 C8دماي جوش )  4

 
حال چنانچه چند قطره . مي شود ......... ¯OHمي يابد و غلظت .............   محلولpHمشخصي آب، مقداري سود سوز آور اضافه كنيم، ـ اگر به مقدار 7
 .در مي آيد............. رف ليتموس به آن اضافه كنيم محلول به رنگ عم

 كاهش ـ زيادـ بنفش) 4 كم ـ ارغواني   افزايش ـ ) 3 كاهش ـ كم ـ سرخ     ) 2 افزايش ـ زياد ـ آبي       )  1
 

 ºC 25شته باشيم و به آرامي دماي آن را به  داºC 40اگر محلول سير شده اي از اين نمك در دماي . ـ حل شدن نمكي در آب گرماده است8
 .محسوب مي گردد............. يك محلول   ºC 25 در دماي  اين محلول،برسانيم
 پايدار)  4 سير نشده        )  3 فوق سير شده     )  2 سير شده         )  1

 

A B 

ازمخزن گ  



  
 .نمي باشدـ كدام مورد صحيح 9

  .مولكولها در باريكه آب از سر هيدروژن جذب جسمي كه بار منفي دارد مي شوند)  1
  .مولكولها در باريكه آب از سر اكسيژن به سمت جسمي كه بار مثبت دارد متمايل مي شوند)  2
  .ي است ولي خنثي نيستبكول آب قطمول)  3
  .جسم باردار چه بار مثبت داشته باشد چه بار منفي، باريكه آب را منحرف مي كند) 4
  

 .استفاده مي شود........... در آب باران باعث اسيدي شدن آب درياچه مي گردد كه براي بر طرف نمودن آن از .................. ـ حل شدن گاز 10
 اكسيژن ـ كلر)  4 كربن دي اكسيد ـ آهك) 3 هيدروژن ـ كات كبود)  2 ن ـ جوهر نمكنيتروژ)  1

 
 .نيستـ كدام عبارت درباره خواص مواد ذكر شده درست 11

 .يخ خشك به شدت سرد است)  1
2 (P2O5به شدت خورنده است .  
  .تولوئن بسيار سمي تر ازكربن تترا كلريد است) 3
  .نگ سمي استكلروفرم، مايع بي ر)  4

 
 ـ حرارت دادن كدام ماده در بوته چيني تغيير جرم كمتري را نشان مي دهد؟12

 كات كبود)  4 پتاسيم كلريد)  3 پتاسيم نيترات)  2 مينزيم كربنات)  1
 

 ـ كدام عنصر در سطح آب، با آب واكنش مي دهد و محلول آن بازي است؟13
  مينزيم) 4 گوگرد) 3 فسفر سفيد) 2 پتاسيم) 1

 
 گرم نمك خشك باقي مانده است، تعداد آب تبلور در هر واحد فرمولي اين نمك 52/1 ،سولفات هيدراته) II( گرم از آهن 78/2ـ از حرارت دادن 14

              )FeSO4= 152و  H2O= 18(آبپوشيده كدام است؟ 

1 (4      2 (5    3 (6    4 (7 
 

    چه گازي توليد مي شود؟Aـ در شكل مقابل در نقطه 15
 

1 (CO2 2 (O2     

3 ( H2  4 (H2O     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   چه ماده اي است؟Dماده ، زير  هايبا توجه به واكنشـ 16
)                                                            g( B) +S(A                     كلسيم كربنات 

  
  

                                                 
 
 

1 ( CaCO3 2 (2)OH(Ca  3 (3CO 2H  4 (NaHCO3 

 

H2O

D (S))           aq (C 
CO2

Δ 



   چه ماده اي است؟Aـ در شكل زير ماده 17
 

1 ( CaCl2   2 (CaC2     
3 ( CaCO3   4 (C      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ از واكنش كامل يك گرم از كدام ماده با آب گاز هيدروژن بيشتري توليد مي شود؟18
1 (Na 23   2 (Mg 24 3 (K 39  4 (Ca 40  

 
  

.  بدست آمده است6/30 و 3/31 و0/36 و 8/29 و 5/31 و 6/30بار اندازه گيري شده است و مقادير   6 راي دقت بيشتربـ وزن يك ظرف شيشه اي 19
  چه عددي را بايد براي جرم ظرف در محاسبات بعدي مورد قرار دهيم؟ 

1 (6/31    2 (84/31    3 (76/30    4 (00/30   
  

  ـ بورت مقابل حجم را چه مقدار نشان مي دهد؟ 20
1 (49    2 (5/50      
3 (51   4 (52       

  
 ـ محلول كدام يك از نظر الكتريكي نارسانا است؟21

1 (OH CH3   2 (O5 2 P  3 (SO3   4 (NaCl  
 

  غلظت آنها به ترتيب دستخوش كدام تغيير مي شود؟ ،ا گانه به ماليمت حرارت دهيمـ اگر دو محلول هيدروژن كلريد و محلول سديم كلريد را جد22
 كم ـ كم) 4 كم ـ زياد   ) 3 زياد ـ كم  ) 2 زياد ـ زياد) 1

 
   .نشان داده شده است) تغييرات دماي يك جسم با گرما(ـ در نمودار مقابل 23

   كدام قسمت مرحله ذوب شدن جسم است؟ 
 

1(AB     2 (BC      
3 (CD   4(DE         

  
  
  
  
 

  .تشكيل مي شود............. ـ از واكنش بخارات دو ظرف مقابل گرد سفيد رنگي  با فرمول 24
 

1 (OH NH3 2( NH3 Cl      
3 (OH NH4 4( NH 4Cl       
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  ـ شير خوراكي جزء كدام يك از مخلوطهاي زير مي باشد؟ 25

 محلول) 4 مخلوط همگن   ) 3 ون امولسي) 2 سوسپانسيون   ) 1
 

  كدام ويژگي زير در آن بيشتر است؟ ،ـ مايعي كه در دماي آزمايشگاه زودتر تبخير مي شود26
 دماي ذوب) 4 دماي جوش     )3 فشار بخار  ) 2 جاذبه بين مولكولي    ) 1

 
به ) CaCl2(  موالل كلسيم كلريد2شد شروع نقطه انجماد محلول  با-Cº 7/3 )NaCl(  موالل سديم كلريد1 ـ اگر شروع نقطه انجماد محلول27

 كدام نزديكتر است؟
1 (ºC71/3- 2 ( ºC85/1-  3 ( ºC56/5-  4( ºC  12/11-  

 
 ـ براي اندازه گيري گرماي حاصل از سوختن فسفر سفيد از كدام گرماسنج استفاده كرده و كدام كميت قابل محاسبه است؟ 28

            ΔHگرماسنج ليواني و ) ΔH          4گرماسنج بمبي و )ΔE   3گرماسنج ليواني و ) ΔE        2 گرماسنج بمبي و )1
 

  . در آب است بررسي كنيدAC  و  ABـ داده هاي زير را كه مربوط به حل شدن دو نمك 29
 )KJ/mol(انرژي آزاده شده از آبپوشي يونهاي حاصل در آب  )KJ/mol(انرژي شبكه  نمك
AB 826 791 
AC 719 778 

 با فرض ثابت بودن ساير عوامل مؤثر بر حل شدن ، مقايسه حل شدن اين دو ماده چگونه است؟ 
 1 (AC بيشتر است زيرا انرژي شبكه بلور آن كمتر است  .  
2 (ABبيشتر است زيرا انرژي آبپوشي آن بيشتر است  . 
3 (AC از انرژي شبكه بلور استر بيشت بيشتر است زيرا انرژي آبپوشي آن. 
4 (ABبيشتر است زيرا انرژي شبكه بلور آن بيشتر از انرژي آبپوشي است . 

  
   ml 134ـ با توجه به داده هاي روي شيشه چند ميلي ليتر از محلول آن براي خنثي كردن 30

   موالر الزم است؟ 1محلول سود 
1 (12 2 (15        
3 (9 4 (10   
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HNO3 
M =63 
d =1.34 Kg/L 
w/w =63% 


