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  86 ارديبهشت - مسابقات آزمايشگاهي و كارگاهي متوسطه استان يزد)استاني (مرحله سوم
 

 پاسخ غلط نمره منفي دارد  دقيقه30: زمان 30: التعداد سؤ :شماره داوطلب

   آن كدام ماده مناسب تر است؟ براي پاك كردن.  چسبيده استMgOاي در آزمايشگاه مقداري رسوب   به بدنه ظرف شيشه -1
  محلول آب نمك) 4  شوينده ها) 3  محلول رقيق هيدرو كلريك اسيد) 2  مخلوط آب و آمونياك) 1

  .دارند.... .......نسبت ...........  ميزان انحالل پذيري گازها در آب با ،ثابت.... .....در  -2
   عكس- فشار-دماي) 4  تقيم مس-دما -فشار) 3   مستقيم- فشار-دماي) 2   عكس- فشار-غلظت) 1

  از آب گرم انجام مي شود؟ انحالل كدام ماده در آب سرد بيشتر -3
  ن كلريدهيدروژ) 4  سديم كلريد) 3  پتاسيم كلريد) 2  پتاسيم نيترات) 1

   حالل باشد انحالل پذيري در اين دما چقدر است؟80% مقدار ، درجه سلسيوس20يك محلول سير شده در دماي  گرم از200اگر در  -4
   گرم40) 4  گرم10) 3   گرم25) 2  گرم20) 1

ظرف اول تبادل گرما با محيط انجـام داده ولـي ظـرف دوم        . ايم ظرف جداگانه انجام داده    اين انحالل را رادر دو    . ر است انحالل شكر در آب گرماگي     -5
  ابتدا مواد در دماي محيط باشند انحالل در كدام ظرف بيشتر است؟ اگردر. عايق بندي شده است

  اطالعات كافي نيست) 4  تفاوتي ندارد) 3  ظرف دوم) 2   ظرف اول)1

سپس با افـزايش آب مقطـر   . ريزيم  ميFeCl2 و NaCl ،Mg(NO3)2 ، CaCl2هاي   گرم پودر جامد نمك5  از راست به چپ به ترتيب، بشر4در  -6
  كند؟ تر كف مي  صابون در كداميك كم.رسانيم  ميلي ليتر مي 100حجم محلول را به 

NaCl = 58/5  Mg(NO3)2 = 148  CaCl2 = 111  FeCl2 = 127 
  بشر چهارم) 4  بشر سوم) 3  بشر دوم) 2  بشر اول) 1

  شود؟ تشكيل پيوند هيدروژني باعث كاهش كدام خاصيت آب مي -7
    كشش سطحي) 2  فشار بخار) 1
  ظرفيت گرمايي ويژه) 4  گرماي تبخير) 3

  ؟خواهد داشت كدام مايع انحراف بيشتريباريكه  ، مقابل شكلدر -8
    تولوئن) 2  بنزن) 1
  دي كلرو متان) 4  تتراكلرو متان) 3
  
  
  

  شود؟   از واكنش پوسته آهكي تخم مرغ با هيدروكلريك اسيد كدام ماده حاصل نمي -9
1 (CaCl2  2 (CO2    
3 (NaCl  4 (H2O  

  دهد؟ كداميك با آب شديدتر واكنش مي -10
1( 11Na  2( 12Mg  3( 3Li  4( 20Ca  
  

 شانه باردار

1 



، يك بادكنك كم باد را وارد يك ظرف شيشه اي بزرگ كرده و سپس فشار                مقابل با توجه به شكل    -11
با تخليه تدريجي هوا به ترتيب كدام مـورد         . كنيم  هواي درون ظرف را در دماي ثابت به تدريج كم مي          

   آيد؟ براي فشار دروني بادكنك و حجم آن پيش مي
     افزايش-ثابت) 2   كاهش-افزايش) 1
  ابتث -زايشفا) 4   افزايش-كاهش) 3
  
  

آيد كـه    از واكنش پتاسيم يدات با پتاسيم يديد در مجاورت هيدروكلريك اسيد ماده اي بدست مي               -12
  .كند مي .........رنگ محلول را 

     قهوه اي-زرد) 2   زرد-سبز) 1
   نارنجي-قرمز) 4  بنفش) 3

  شده است؟ چند مول آب آزاد . گرم نمك بدون آب بدست آمده است6/1 گرم نمك متبلور 5/2از  -13

1 (10
1  2( 15

1  3 (20
1  4 (30

1  

  

كـدام گزينـه    قطره داخل لوله آزمايش زير آن ريخته شود، 100ها  اگر از بورتبا توجه به شكل،     -14
  صحيح است؟

    ستبرابر الوله آزمايش  در دو  موجودحجم آب) 1
  برابر استموجود در دو لوله آزمايش جرم آب ) 2
    كشش سطحي آب در هر دو حالت برابر است) 3
   دو حالت برابر نيستهاي آب در اندازه قطره) 4
  
  
  

 مـاده حاصـل چـسب        اين نمـك بـا آب بـرم واكـنش داده و            .كند نمكي رنگ شعله را بنفش مي      -15
   .است.......  اين نمك .كند نشاسته را آبي مي

1( KI  2 (KCl    
3 (CaCl2  4 (CaI2  

   غلظت آنها به ترتيب دستخوش كدام تغيير مي شود؟.دهيم كلريد را به ماليمت گرما ميسديم كلريد و محلول هيدروژن محلول  -16
   زياد-كم) 4   كم-زياد) 3   كم-كم) 2   زياد-زياد) 1

   است؟نادرستدر مورد اشعه كاتدي كدام مورد  -17
  شود  ميدان مغناطيسي منحرف مي Nبه سمت قطب) 2  شود نحرف ميدر ميدان الكتريكي م) 1
  كند به صورت مستقيم حركت مي) ) 4  جنس اشعه كاتدي براي كاتدهاي آهن و نيكل يكسان است) 3

  درجه بندي كدام ابزار آزمايشگاهي از باال به پايين است؟ -18
  ارلن) 4  پي پت مدرج) 3  پي پت حبابدار) 2  استوانه مد رج) 1

  تراست؟ سيله زير براي گرما دادن شديد و تجزيه مواد مناسبكدام و -19
  بوته چيني) 4  كپسول چيني) 3  هاون چيني) 2  شيشه ساعت) 1
  

 به طرف پمپ خأل

 آب و صابون آب خالص
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  باشند؟ عاليم هشدار دهنده زير از راست به چپ كداميك از موارد زير مي -20
  

           
  
   سمي- خورنده-ننده اكسيد ك-تحريك كننده) 2   تحريك كننده- خورنده- اكسيد كننده-سمي) 1
   اكسيد كننده- تحريك كننده- خورنده-سمي) 4   تحريك كننده- سمي- خورنده-اكسيد كننده) 3

  كدام وسيله ابزار حرارتي نيست؟ -21
  

1   (   2   (   3   (   4   (   

  شود؟ ها از كدام وسيله در آزمايشگاه استفاده مي ها يا محلول براي برداشتن يا ريختن مقدارهاي دلخواه از مايع -22
  بالن حجمي) 4  استوانه مدرج) 3  پي پت مدرج) 2  پي پت حبابدار) 1

   g/mol 252 = (NH4)2Cr2O7 چند گرم آمونيوم دي كرومات را بايد تجزيه كنيم؟  STP ليتر گازنيتروژن در شرايط 12/1براي تهيه  -23
1 (3/6  2 (6/3  3 (6/12  4 (12/6  

  )از راست به چپ. (توان استفاده كرد مي............. از ..........  واكنش جانشيني يگانه براي تهيه  يكدر -24
1 (H2 –Al  2 (Mg –H2  3 (I2 –Br2  4 (Cu –Al  

 چنـد قطـره   II چند قطره محلول سديم كلريد و به لولـه شـماره   Iله شماره در دو لوله آزمايش مقداري محلول شفاف و بي رنگ وجود دارد به لو  -25
لوله هـاي آزمـايش بـه ترتيـب     .  رسوب سفيد رنگ و در دومي رسوب آجري رنگ تشكيل  ميشود     Iدر لوله شماره     .ات اضافه مي كنيم   پتاسيم كروم 

  شامل چه محلولي مي تواند باشد؟ 
      نقره نيترات–قره نيترات ن) 2   نقره نيترات–نيترات ) II(سرب ) 1
  نيترات) II( سرب –سديم سولفات ) 4  نيترات) II( سرب -نقره نيترات ) 3

   ؟  نيستكدام عبارت زير صحيح -26
  . نامساعد باشد در دماي باال خود به خودي هستند∆H مساعد و ∆Sواكنش هايي كه ) 1
  .  مساعد هستند∆S  و ∆Hدر حل شدن سديم هيدروكسيد در آب ) 2
  .  مساعد است∆H  نامساعد و ∆Sدر حل شدن پتاسيم نيترات در آب  )3
  . نامساعد است∆Sدر حل شدن گازها در آب ) 4

  بر اثر سوختن كامل كدام ماده گرماي بيشتري آزاد مي شود ؟  -27
   ليتر اتيلن1) 4   ليتر اتين1) 3   ليتر اتان1) 2   ليتر متان2) 1
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  دركدام مورد آنتالپي همواره منفي است؟ -28
  آنتالپي آبپوشي) 4  آنتالپي تصعيد) 3  آنتالپي تشكيل) 2  آنتالپي پيوند) 1

  نياز است؟80%گرم سديم هيدروكسيد با درجه خلوص   موالر به چند2/0  محلول سولفوريك اسيدmL 50 جهت واكنش كامل -29
g/mol  40 = NaOH   

1 (8/0  2 (1  3 (64/0  4 (5/0  

ژول گرما داده شود   77 درجه سانتيگراد مقدار     25گرم دردماي    50اگربه يك گلوله مسي به وزن        . است j/g°C 385/0 ي ويژه مس  ظرفيت گرماي  -30
  دماي نهائي گلوله كدام است؟ 

1( K 304  2( K 298  3( K 302  4( K 300  
  
  
  
  
 

  
  هاي آموزشي دوره متوسطه كارشناسي تكنولوژي و گروه

  سازمان آموزش و پرورش استان يزد
  
  
  
  

  در سايتپاسخنامه 
  

  

  
 

4 


