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1

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف)) پر شدن زیرالیه ها تنها به عدد کوانتومی اصلی ( )nوابسته است.
ب) چگالی گاز کربن منوکسید بیشتر از هوا است و قابلیت انتشار آن در محیط بسیار زیاد است.
پ) پرتوهای خورشیدی پس از برخورد به زمین دوباره با طول موجهای(بلندتر -کوتاهتر) به هوا برمیگردند.
ت) در دمای ثابت با افزایش فشار حجم گاز افزایش می یابد.

2

2

آرایش الکترونی  13 Gaرا به صورت گسترده بنویسید و به سواالت زیر پاسخ دهید .
آ) چند الکترون در این عنصر با  L=0دارد ؟
ب) چند الکترون در  n=2در این عنصر وجود دارد ؟
پ) چند زیر الیه از الکترون پر شده است ؟
ت) الیه ظرفیت این عنصر شامل کدام زیر الیه ها است ؟
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3

جدول زیر را کامل کنید.
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مولکول

آرایش الکترون -
نقطه ای

تعداد پیوند های
کوواالنسی

تعداد جفت الکترون های
ناپیوندی

NF3
CO2
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جدول را کامل کنید .
نام ترکیب

دی فسفر
پنتوکسید

آلومینیوم
نیترید

سدیم
نیترات

گوگرد
هگزا
فلورید

فرمول
شیمیایی
1/25
5

مقدار انحالل پذیری دو ترکیب یونی سولفات و باریم سولفات در  311گرم آب به ترتیب  82گرم و  1/130گرم
می باشد با توجه به آن به سواالت زیر پاسخ دهید.
آ) در کدام ترکیب نیروی جاذبه یون دوقطبی در محلول از میانگین قدرت پیوند یونی ترکیب و پیوند هیدروژنی
آب بیش تر است؟ چرا؟

ب) معادله تفکیک یونی در آب را بنویسید.

6

به قسمت های زیر پاسخ دهید.
آ .گازهای موجود در هواکره را در صنعت به چه روشی جداسازی می کنند؟

3/82

ب .با توجه به داده های جدول ،کدام گاز در هوای مایع به شکل مایع وجود ندارد؟
پ .بین دو گاز اکسیژن و نیتروژن  ،کدام زودتر جدا می شود؟ چرا؟

7

گاز

نقطه ی جوش (℃ )

نیتروژن

-391

اکسیژن

-321

آرگون

-321

هلیم

-819

واکنش داده شده را با ذکر مراحل موازنه کنید.

) Ca3 P2 (s)  H 2O(aq)  Ca(OH )2  PH 3 ( g
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8

اگر  391گرم سدیم نیترات را در دمای  82درجه سانتیگراد درون 811گرم آب بریزیم ،پس از تشکیل محلول
سیر شده (انحالل پذیری سدیم نیترات در آب  82درجه سانتی گراد 98گرم در  311گرم آب است ) .
الف) چند گرم محلول به دست می آید؟

1

ب) چند گرم سدیم نیترات در ته ظرف باقی می ماند؟

9

1

با توجه به رسانایی الکتریکی محلول ها پاسخ دهید.
()KCl , NaCl , C2H5OH
الف) کدام محلول(ها) غیرالکترولیت است؟چرا؟
ب) کدام محلول(ها) رسانای خوب جریان برق است؟
پ) انحالل کدام محلول به صورت ملکولی است؟

 11اگر سه گاز اکسیژن ،نیتروژن و نیتروژن مونوکسید) (NO, N2,O2را در مقداری آب حل و محلولی سیر شده از
آنها ایجاد کنیم ،سپس محلول را کمی گرم نماییم:
آ) کدام گاز زودتر از محلول خارج می شود؟ چرا؟
ب)نیروی بین ملکولی در کدام گاز قویتر است؟ چرا؟
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 11اگر یک درخت در یک سال طبق واکنش زیر  88کیلوگرم کربن دی اکسید مصرف کند در این مدت چند لیتر

1/5

گاز اکسیژن در شرایط  STPتولید می کند؟

)(O  16, C  12

) 6CO2 ( g )  6 H2O(l )  C6 H12O6 (aq)  6O2 ( g

 12الف) بر اساس شکل ،اگر برپیستون نیرو وارد کنیم ،چه رخ میدهد؟ چرا؟
ب) چرا به فرایند انجام شده اسمز معکوس میگویند؟
پ) آیا با این روش میتوان آب دریا را نمک زدایی و آب شیرین
تهیه کرد؟ توضیح دهید.
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 13با توجه به شکل های داده شده :
آ) کدام محلول غلیظ تر است؟ چرا؟
ب) چگالی کدام محلول کمتر است؟ چرا؟
پ) درصد جرمی حل شونده را در محلول ( )3حساب کنید.

2
20 gCuSO4

50 gCuSO4

500gH 2O
)(1

500gH 2O
)(2

ت) غلظت مولی محلول  8را برحسب مول بر لیتر محاسبه کنید.
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