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 تسوِ تعالی

 ایي عٌػز در کذام دٍرُ جذٍل تٌاٍتی است ؟است .  3ٍ تفاٍت تعذاد ًَتزًْا ٍ پزٍتَى ّای آى تزاتز  45عذد جزهی عٌػزی  -1

 پٌجن             الف ( دٍم                                  ب(سَم                                  ج(چْارم                                  د(

ضَد . فزهَل تجزتی گزم آّي فلشی تثذیل  1.12گزم اس یک ًوًَِ آّي اکسیذ را تا گاس ّیذرٍصى حزارت هی دٌّذ تا ایٌکِ کاهال تِ  1.6هقذار  -2

 آّي اکسیذ کذام است؟

                د(                                     ج(                                   ب(                                   الف (

 طکیل ضذُ کذام است ؟هخلَط هی کٌین . جزم ّیذرٍصى کلزیذ ت    گزم  66.6را تا    گزم  22.2 -3

       69د(                                 68.5ج(                                 66.66ب(                                  67.4الف ( 

 % اکسیضى دارد . فزهَل تجزتی ایي تزکیة چیست؟ 38.1% گَگزد ٍ  25.5% سذین ٍ  36.5تزکیثی  -4

                  د(                               ج(                                   ب(                                  الف ( 

 گزم آب تَلیذ هی ضَد . تعذاد اتن در ّز هَلکَل ایي تزکیة چقذر است ؟ 4.32ٍ     گزم  4..7گزم اس یک تزکیة آلی  3.68اس سَختي  -5

       11د(                                    9ج(                                        8ب(                                        6الف (

 % است؟ X 69.6% است . در کذام اکسیذ در غذ جزهی  XO 77.4در اکسیذ  Xدر غذ جزهی  -6

                د(                                   ج(                                      Xب(                                      Xالف (

در فزهَل   Xتی آب تاقی هی هاًذ هقذار       گزم  3.67را در خال گزم کٌین آب آى خارج هی ضَد ٍ            گزم اس  6.65اگز  -7

 چقذر است؟

       7د(                                    .1ج(                                       9ب(                                        8(الف 

   ایشٍتَج  2لیتین دارای  -8
     

 است کِ ًسثت فزاٍاًی ایشٍتَج سثک تِ سٌگیي    

 
 است . جزم اتوی هتَسط آى کذام است ؟  

    725..د(                                 692..ج(                                  7.25ب(                                  6.92الف ( 

 تَلیذ هی ضَد . جزم اتوی آى کذام است ؟ STPلیتز گاس ّیذرٍصى در ضزایط  1.68گزم اس یک فلش قلیایی تا آب  3.45اس ٍاکٌص کاهل  -9

       .4د(                                       23ج(                                 39ب(                                        12الف (

جِ تزاتز در .6پاییي هی آٍرین . ّز گاُ قاتلیت اًحالل ایي ًوک در دهای  .2تا  .6گزم هحلَل سیز ضذُ ًیتزات سذین را اس  .11دهای  -.1

 گزم تاضذ چٌذ گزم ًوک هوکي است در ایي عول رسَب کٌذ ؟ .9درجِ تزاتز  .2ٍ در دهای  .12

  27د(                                       3.3ج(                                 33ب(                                       15الف (
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 گزم ّیذرٍصى تِ تعذاد هَلکَل ّای هَجَد در چٌذ گزم اکسیضى تزاتز است؟ 2..تعذاد هَلکَل ّای هَجَد در  -11

  3.2د(                                       1.6ج(                               16..ب(                                       1..الف (

 کذیگز تفاٍت دارًذ ؟اتن ّای ایشٍتَج یک عٌػز در کذام هَرد سیز تا ی – 12

 ّاالف (تعذاد الکتزٍى ّا                    ب( خَاظ ضیویایی                      ج(خَاظ فیشیکی                   د(تعذاد پزٍتَى 

 ؟است  nدارد . هقذار  311..هَلکَل اس ایي تزکیة جزهی تزاتز            ٍ جَد دارد.      تزکیثی تِ فزهَل  -13

       6د(                                   4ج(                                        3ب(                                        2الف (

حجن گاس اکسیضى )در ضزایط یکساى( هخلَط کزدُ ٍ در آى جزقِ الکتزیکی تزقزار هی کٌین در پایاى ٍاکٌص  35را تا      حجن گاس  .1 -14

 )احتزاق کاهل( پس اس سزد کزدى چٌذ حجن ٍ اس کذام گاس در آى ضزایط تاقی هی هاًذ ؟

 اکسیضى      -25دی اکسیذ کزتي                 د(-25ج(             کزتي     دی اکسیذ -.2اکسیضى                       ب( -15الف (

       دارای دٍ ایشٍتَج  35.5کلز تا جزم اتوی هتَسط  – 15
  

  
    هی تاضذ در غذ فزاٍاًی ایشٍتَج    

 تزاتز است تا:  

 %       .7%                                    د( .3%                                     ج( 16%                                 ب( 75الف (

گزم تا هقذار کافی ًیتزات ًقزُ کلزّایطاى در آب تِ غَرت رسَب ًقزُ کلزیذ ٍ  5.84/3هخلَطی ضاهل سذین کلزیذ ٍ سذین تزهیذ تِ ٍسى  -16

ین سیاًیذ استخزاج هی ضَد. ٍسى ًقزُ تذست آهذُ ًقزُ تزهیذ رسَب دادُ هی ضَد. رسَب ّا جوع آٍری هی ضًَذ ٍ ًقزُ آًْا تِ ٍسیلِ پتاس

 گزم هی تاضذ درغذ سذین تزهیذ در هخلَط اٍلیِ چقذر تَدُ است ؟ 5.28/5

 %       77%                                    د(  23%                                     ج( 65%                                 ب( 34الف (

   تا چگالی  28هَالریتِ اسیذ کلزیذ ریک % -17
  

    
 چقذر است ؟  

 6/2د(                                      8/4ج(                                       2/9ب(                                   9/2الف (

 6Mهیلی لیتز اسیذ کلزیذ ریک  ..8/1گزم کِ تِ طَر کاهل تا  29تِ ٍسى  درغذ تارین اکسیذ در هخلَطی اس تارین اکسیذ ٍ کلسین اکسیذ -18

 ٍاکٌص هی دّذ را تذست آٍریذ.

 %       5/65%                                د( 25/.3%                                  ج( .2/4%                             ب( .5/7الف ( 

هَالر ٍاکٌص دّذ در ایي غَرت  4هیلی لیتز اسیذ کلزیذ ریک  42هیلی لیتز اس تاس تارین ّیذرٍکسیذ تِ طَر کاهل تا  31/.5در غَرتی کِ  -19

 غلظت هحلَل تاس چِ هَالر تَدُ است؟

 2/2د(                                       7/4ج(                                       2/6ب(                                   6/2الف (

 ًام کذام تزکیة ًادرست است ؟ -.2

 کلسین ّیذرٍصى فسفات       آّي سَلفات         د(      پتاسین پزهٌگٌات       ج(      هٌیشین اگشاالت     ب(        الف (



یعقوب نژادتهیه و تنظیم : صادق   

www.alivechem.com 

   ٍ چگالی                       یک قطعِ آلَهیٌیَم تِ اتعاد  -21
  

حل هی کٌین  HClرا در هقذار کافی هحلَل     

 .حجن گاس ّیذرٍصى حاغل در ضزایط هتعارفی چٌذ لیتز خَاّذ تَد؟

 12.32د(                                   42..1ج(                                      8.24ب(                              11.38الف(

        جزهی  KI % ،12هیلی لیتز هحلَل  99.8 -22
  

    
   جزهی  14، %         هیلی لیتز هحلَل  96.7را تِ   

     
  

    
 تطکیل هی ضَد؟     هی افشایین . چٌذ گزم رسَب   

 19.13د(                                       18.17ج(                                      17.26ب(                                          15.24الف(

جزهی  98.5گزم دی کزٍهات پتاسین تجاری تا درجِ خلَظ %62.6در آسهایطگاُ اس ٍاکٌص سیز تزای تْیِ گاس کلز استفادُ هی ضَد . ّزگاُ  -23

    کِ دارای چگالی  HClهیلی لیتز هحلَل  325را تا 
  

    
جزهی است ، ٍاکٌص دّین ، چٌذ لیتز گاس کلز در ضزایط  1..3ٍ درجِ خلَظ % 

 هتعارفی تَلیذ هی ضَد؟

                              

 14.09د(                                    15.02ج(                                          15.62ب(                                          16.24الف(

گزم اکسیضى ٍ اکسیذی دیگزی اس  64...را تِ ضذت حزارت دّین تجشیِ هی ضَد ٍ تَلیذ       گزم اس اکسیذ تِ فزهَل  2.75ٍقتی  -24

 سزب را هی کٌذ . فزهَل اکسیذ سزب تَلیذ ضذُ چیست ؟

 د(ّیچکذام                                         ج(                                             ب(                                            PbOالف(

 در ایي ًوًَِ چقذر است ؟ NaClدارد . درغذ جزهی  Clدرغذ  .NaCl  ٍKCl 5ًوًَِ ای اس   -25

 25د(%                                          35ج(%                                             .2ب(%                                             18الف(%

اکسیذ ٍ جزم کل هحػَل ًْایی     هَجَد در هخلَط تِ رٍش ٍیضُ ای کاهال تِ     گزم است .  1.78        جزم هخلَطی اس  -26

 در هخلَط اٍلیِ چقذر تَدُ است ؟    تِ     گزم هی ضَد . ًسثت هَلی  8..2

 1.75د(                                          4.6ج(                                          2.58ب(                                          3.42الف(

تِ جزم یک گزم هَجَد است اگز ایي هخلَط تا هحلَل ًیتزات ًقزُ ٍاکٌص دّذ ٍ توام یَى سَلفات تِ        ٍ       هخلَطی اس  -27

 هخلَط اٍلیِ را حساب کٌیذ .      گزم هی ضَد .درغذ  1.992ًقزُ سَلفات تثذیل ضَد ٍ رسَب کٌذ . ٍسى رسَب تذست آهذُ تزاتز 

 77..5د(%                                   46.64ج(%                               51.51(%ب                                      55.62الف(%

تثذیل ٍ جزم سَلفات تارین       گزهی اس سَلفات فَق را تِ  738..را تِ ٍجَد هی آٍرد . یک ًوًَِ          ، سَلفات  Mفلش  -28

 است ؟ چقذر  Mگزم ضذُ است . جزم اتوی  1.511تذست آهذُ 

 2..3د(                                       27.4ج(                                    26.7ب(                                         18.2الف(
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در اثز جذب تخار  گزم ًوک تذٍى آب 3.5آتِ تثذیل هی ضَد چقذر تِ ٍسى  .1سذین سَلفات تذٍى آب تخار آب را جذب هی کٌذ ٍتِ ًوک  -29

 آب افشٍدُ هی ضَد ؟

 7.23د(                                          3.25ج(                                          5.63ب(                                          4.43الف(

رسَب هی کٌذ . جزم       َلفات تِ غَرت در آب حل هی ضَد ٍ یَى س           گزم اس  13..1ًوًَِ ای تِ جزم  -.3

 گزم است . فزهَل رٍی سَلفات ّیذراتِ چیست ؟ 823..خالع تزاتز تا      

            د(                            ج(                            ب(                              الف(

    َارتش ک –داًسیتِ ًوًَِ ای اس سٌگ هعذى پالتیي  -31
  

     است . در غَرتی کِ داًسیتِ پالتیي ٍ کَارتش تِ تزتیة تزاتز تِ     
  

     ٍ

    
  

 تاضذ . درغذ پالتیي در سٌگ هعذى چقذر است ؟    

 35د(%                                          29ج(%                                          25ب(%                                      18الف(%

هَالر را در  5..هیلی لیتز اسیذ سَلفَریک  ..2گزم در ظزفی تخلیِ ضذُ تِ حجن یک لیتز قزار دارد   2.7قطعِ ای فلش آلَهیٌیَم تِ جزم  -32

 1در حجن یک لیتز دارای فطار هَل گاس  4...ایي ظزف ٍارد هی کٌین . فطار درٍى ظزف چقذر خَاّذ ضذ ؟ ) هی داًین در ضزایط آسهایص ّز 

 اتوسفز است(

 3.75atmد(                                0.006atmج(                                  0.04atmب(                           2.54atmالف( 

 هَالل تْیِ گزدد؟ 7َل هَالل کلزیذریک اسیذ را تا چِ ًسثت جزهی هخلَط کٌین تا هحل 8هَالل ٍ  6هحلَل ّای  -33

 ./89د(                                          ./86ج(                                       ./99ب(                                    ./97الف(

در  BaOهػزف هی ضَد. درغذ ٍسًی  HClهَالر  5/2هیلی لیتز هحلَل  ..1تزای ٍاکٌص کاهل تا  BaO  ٍCaOگزم هخلَطی ضاهل  .1 -34

 ایي هخلَط کذام است؟

 25د(%                                         75ج(%                                      7/52ب(%                                  3/47الف(% 

 هخلَط کٌین هَالریتِ ًوک حاغل چقذر است؟ NaOHهَالر  2ل هیلی لیتز هحلَ .6را تا  HClهَالر  6/1هیلی لیتز هحلَل  .4اگز  -35

 6/1د(                                        ./64ج(                                        ./56ب(                                      2/1الف(

تثذیل هی ضَد.  2COتِ  Cتجشیِ ضذُ ٍ  2CO  ٍCaOتِ   3CaCOین. را در هجاٍرت َّا تِ ضذت حزارت هی دّ 3CaCO  ٍCهخلَطی اس  -36

 خارج ضذُ تزاتز جزم هخلَط اٍلیِ تاضذ درغذ کزتي در ًوًَِ اٍلیِ چقذر است؟ 2COاگز جزم کل 

 4/19د(%                                        6/13ج(%                                        18ب(%                                  3/17الف(% 

تثذیل هی ضَد. چِ کسز ٍسًی اس رٍی ٍارد ٍاکٌص ًوی  2ZnIجزم ّای هساٍی اس رٍی ٍ یذ را هخلَط ٍ تا ّن ٍاکٌص هی دّین.تواهی یذ تِ  -37

 Zn , 127 = I=  65ضَد؟

          3/76% د(                                       6/75% ج(                                     4/74% ب(                                8/73% (الف
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هیلی لیتز اس ایي هحلَل  .4لیتز هی رساًین. اگز تِ  2هَل پتاسین یذیذ را در آب حل کزدُ ٍ هحلَل را تِ حجن  ./5هَل سذین کلزیذ ٍ ./5 -38

هَالر اضافِ ضَد ، پس اس غاف کزدى حذاکثز چٌذ گزم رسَب تِ دست هی آیذ؟                                                         ./2ل ًقزُ ًیتزات هیلی لیتز هحلَ  75

5/143  =AgCl , 235  =AgI 

 78/3د(                                        35/2ج(                                        6/3.ب(                                21/3الف(

تْیِ  3cm/g .5/1در هقذار کافی آب تا ایجاد یک لیتز هحلَل تا چگالی  11O22H12Cکیلَگزم  ./135هحلَلی اس ساکارٍس را تا اًحالل  -39

 کزدُ این. هَالریتِ ٍ هَاللیتِ ایي هحلَل چقذر است؟

 ./522ٍ  ./3.1ب(    ./432ٍ  ./395الف(

 ./419ٍ  ./378د(                ./353ٍ  ./418ج(

هیلی لیتز اس ّواى هحلَل را تا  .13هَالر تِ طَر کاهل ٍاکٌص هی دّین. اس طزف دیگز  ./KI 7را تا  3AgNOهیلی لیتز اس یک هحلَل  .7 -.4

چقذر است؟                          AgIل ضذُ تِ جزم رسَب تطکی AgClهَالر تا ًقطِ ی ّن ارسی ٍاکٌص هی دّین. ًسثت جزم رسَب  ./NaCl 13هحلَل 

(5/35  =Cl  ٍ127  =I  ٍ1.8  =Ag) 

 ./328د(                              13/1ج(                           28/3ب(                                    /113الف(

 اطالعات مورد نیاز برای حل سواالت

Na=23   S=32     Cl=35.5     O=16       H=1     Fe=56      Ni=59       C=12     F=19    Xe=131    N=14    Ag=107/86 

N=14             O=16              C=12            F=19             Na=23        Al=27 

P=31            S=16              Cl=35.5        K=39             Ca=40        Pb=207 

Ba=137       Zn=65            Cr=52          Fe=56             Ni=59        Cu=64 

Ag=108      P=31               I=127 
 

               لطفا موفق باشید                                                    

 


