
 ردیف متن سوال منبع

 آب آهنگ زندگی –فصل سوم 

 ؟ نمی باشددام موارد صحیح های سدیم فسفات و کلسیم کلرید، ک در رابطه با واکنش محلول 

 آ( یکی از فراورده های واکنش، محلولی بی رنگ می باشد.

ب( نسبت تعداد کاتیون ها به آنیون ها در فراورده ی نامحلول، 
2

3
 می باشد. 

 است. 1اختالف مجموع ضرایب استوکیومتری فراورده ها با واکنش دهنده ها در معادله ی موازنه شده ی آن برابر پ( 

 ت( کاتیون موجود در رسوب حاصل، در آهک نیز یافت می شود.

 ت –( آ 4پ           –( ب 3ت             –پ  –( ب 2ب             –( آ 1
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 1قلمچی 

 اردیبهشت

 گرم آب حل کرد؟ 02ب، چند گرم از این ماده را باید در درصد جرمی پتاسیم کلرید در آ 22ل محوبرای تهیه 

1 )42       2 )12             3 )33              4 )22 

2  

ن را نمک خالص سدیم هیدروکسید و مابقی آن را ناخالصی جرم آ %02یم هیدروکسید ناخالص که گرم ترکیب سد 3/1 

گرم آب حل شده است. درصد جرمی سدیم هیدروکسید در محلول تقریباً کدام است؟  3/43، در تشکیل می دهد

 )ناخالصی در آب حل می شوند.(

1 )76/2           2 )33/3            3 )33/1           4 )33/2 

3  

 است؟ ppm1کدام کمیت تقریباً معادل با  

 ( یک گرم حل شونده در یک لیتر آب1

 گرم حل شونده در یک میلی گرم آب( یک میلی 2

 ( یک گرم حل شونده در یک کیلوگرم آب3

 ( یکی میلی گرم حل شونده در یک کیلوگرم آب4
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( به ترتیب جزء حالل کدام است؟ ) 2( و )1در هر یک از محلول های ) 
g

mol
  :1 =H  12و =C  17و =O  گزینه ها را از ( )

 راست به چپ بخوانید.(

 

 

1 )O2H - O2H                 2 )OH3CH - O2H     

3 )O2H - OH3CH            4 )OH3CH - OH3CH  

3  

درصد جرمی(، چند گرم آب باید اضافه کنیم تا  9/2گرم محلول شست و شوی دهان )محلول استریل سدیم کلرید  22به  

 درصد جرمی سدیم کلرید به دست آید؟ 3/2محلول 

1 )37        2 )17           3 )14            4 )34 
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 ) نمک خوراکی( کدام یک بیش ترین سهم را نسبت به بقیه دارد؟ NaClدر میان کاربردهای اشاره شده از  

 ( تهیه ی گاز کلر، فلز سدیم، سود سوزآور و گاز هیدروژن1

 ( تولید سدیم کربنات2

 ( مصارف خانگی3

 ( تغذیه ی جانوران4
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 است؟ نادرستکدام گزینه   

( در محلول آبی ضدیخ، حالت فیزیکی در سرتاسر آن مایع و ترکیب شیمیایی مانند رنگ، غلظت و ... در سرتاسر آن 1

 یکسان و یکنواخت است.

 ( هوای پاکی که تنفس می کنیم، محلولی از گازهاست.2

آب آشامیدنی، بافت های ( برای بیان ساده تر غلظت محلول های بسیار رقیق مانند غلظت کاتیون ها و آنیون ها در 3

 ( استفاده می شود.ppmگیاهی و مقدار آالینده های هوا از کمیتی به نام قسمت در میلیون )

 گرم نمک خوراکی وجود دارد. 26گرم آب دریای مرده )بحرالمیت(، در حدود  122( در هر 4

0  

 03درجه ی سلسیوس به ترتیب  03و  03دماهای جرمی از نمکی را در اختیار داریم. اگر انحالل پذیری در  %03محلول  

درجه ی سلسیوس، حداکثر چند گرم دیگر از  03کیلوگرم از محلول ذکر شده به  2گرم باشد، پس از رساندن دمای  03و 

 این نمک را می توان در آن حل کرد؟ )از ایجاد محلول فراسیرشده در طول مراحل آزمایش، صرف نظر کنید.(

1 )323            2 )203              0 )103              4 )0/014 
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گاز  g2/2( مقدار 1اگر گاز هیدروژن کلرید تنها فراورده ی واکنش میان گازهای هیدروژن و کلر باشد و در محفظه ی ) 

د، چگونه ( گردد و به طور کامل در آب حل شو2هیدروژن با مقدار کافی گاز کلر واکنش داده و محصول آن وارد ظرف )

است و از انحالل آن نیز تغییر  g73برابر  22℃محلولی به دست می آید؟ )انحالل پذیری گاز هیدروژن کلرید در دمای 

دمای محسوسی در محلول رخ نمی دهد. 
g

mol
  :1 =H  3/33و =Cl ) 

  ( سیر شده1

 ( سیرنشده2

 ( فراسیرشده3

 ( نمی توان اظهارنظر کرد.4
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در میدان الکتریکی جهت گیری می کند، کدام مقایسه در مورد نیروی  COفقط  2Iو  2Br  ،2N  ،COدر بین مولکول های  

 ( atm1بین مولکولی آن ها صحیح می باشد؟ )دمای اتاق و فشار 

1 )2N < 2Br < 2I < CO              2 )2N <CO  < 2I < 2Br 

3 )2N <CO  <  2Br < 2I             4 )2Br < 2I < CO < 2N 
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 از انحالل کامل هر واحد از کدام ترکیب زیر در آب، یون های بیش تری تولید می شود؟  

 ( لیتیم کربنات4( منیزیم کلرید     3( آلومینیم نیترات     2( آمونیوم سولفات    1
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است. با  θ2  =S+  3( به صورت θ( بر حسب دما در مقیاس سلسیوس )Sدر آب ) Bمعادله ی انحالل پذیری ترکیب فرضی  

به غلظت مولی محلول اشباع  3/22℃در دمای  Bتوجه به جدول زیر، نسبت غلظت مولی محلول سیرشده ای از نمک 

 (g.mol 62 =B-1چقدر است؟ ) 12℃دیگری از همان نمک در دمای 

1 )2             2 )63/1            

3 )3/1           4 )23/2 
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 شده می تواند مربوط به یون های ... و ... باشد.مدل فضاپرکن نشان داده  

 آمونیوم –( سولفات 2کربنات          –( نیترات 1

 فسفات -( کربنات 4آمونیوم         –( نیترات 3
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مطابق جدول زیر است. با  Bو  Aتغییرات انحالل پذیری نمک های  

ی رتوجه به جدول زیر کدام گزینه درست است؟ )تغییرات انحالل پذی

 این نمک ها را کامالً خطی فرض کنید.(

 

 

 است. Aبیش تر از نمک  B( اثر دما بر انحالل پذیری نمک 1

بیش تر  Bتهیه کنیم جرم محلول  92℃( چنانچه محلول سیرشده ی این دو نمک را از دو مقدار یکسان حالل در دمای 2

 می شود.

 گرم نمک حل شده است. 4/2، 12℃در دمای  Aگرم محلول سیرشده ی نمک  9/2( در 3

 انحالل پذیری دو نمک با هم یکسان است. 02℃( در دمای 4
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 g62را در دماهای مختلف نشان می دهد، اگر در شرایطی معین در  Aبا توجه به نمودار زیر که انحالل پذیری نمک  

 رار دارد؟حل شده باشد، این محلول در کدام دما ق Aنمک  g22، مقدار Aمحلول سیرشده ی نمک 

1 )℃42 

2 )℃32 

3 )℃12 

4 )℃22 
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به ترتیب در کدام دسته بندی از مواد بر اساس  Cو  A ،Bبا توجه به سه محلول سیرشده ی زیر، هر یک از نمک های   

 است.( 23℃انحالل پذیری قرار می گیرند؟ )دما 

 آب g12در  Bنمک  g12/2آب       ب( محلول  g23در  Aنمک g222/2آ( محلول 

 آب g12در  Cنمک  g223/2پ( محلول 

 کم محلول –محلول  –( نامحلول 2کم محلول         –نامحلول  –( محلول 1

 محلول –کم محلول  –( نامحلول 4محلول         –نامحلول  –( کم محلول 3
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می رسانیم. جرم محلول  12℃حل می کنیم. سپس دمای محلول را به  42℃گرم آب  23گرم از نمکی مجهول را در  3 

گرم است. با توجه به نمودار زیر این نمک کدام است؟ ) در این سؤال با انحالل هیچ  3/26برابر با  12℃حاصل در دمای 

کدام از نمک های اشاره شده تغییری در دمای محلول ایجاد نمی شود و هیچ کدام از این نمک ها در هیچ حالتی تشکیل 

 نمی دهند.(محلول فراسیرشده را 

1 )KCl 

2 )3KNO 

3 )4SO2Li 

4 )NaCl  
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 است؟ نادرستچه تعداد از مطالب زیر درباره ی مولکول آب،  

آ( در صورت نزدیکی کردن یک میله ی شیشه ای باردار به باریکه ای از آب، آب از مسیر خود منحرف می شود که این 

 موضوع می تواند دلیلی بر قطبی بودن مولکول آب باشد.

ب( آب تنها ماده ای است که در هر سه حالت مایع، جامد و گاز )بخار( در طبیعت یافت می شود و به عنوان حالل، می 

 تواند تمامی مواد را در خود حل کند.

 پ( در مولکول آب، هر اتم هیدروژن با یک پیوند اشتراکی یگانه به اتم مرکزی متصل است.

اتم اکسیژن به ترتیب با قرار گرفتن در میدان الکتریکی به سمت صفحه ای با بار  ت( در مولکول آب، اتم های هیدروژن و

 مثبت و صفحه ای با بار منفی جهت گیری می کنند.

1 )1               2 )2               3 )3                  4 )4 
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گرم آب حاصل می شود را با محلولی که از مخلوط  32گرم کلسیم نیترات در  713/2اگر محلولی که از مخلوط کردن   

گرم آب به دست آمده است، با هم مخلوط کنیم، بین ذرات آن واکنشی رخ می  132کردن مقدار کافی پتاسیم سولفات 

ظرف می نشیند؟ )در تمامی مراحل از ایجاد حالت  دهد که مواد کلسیم سولفات تشکیل شده به صورت رسوب در کف

گرم آب برابر با  122و در  23℃فراسیرشده برای محلول ها صرف نظر کنید و انحالل پذیری کلسیم سولفات را در دمای 

 23℃گرم بدون تأثیرپذیری از نمک های حل شده ی دیگر در نظر بگیرید. دما در تمامی مراحل ثابت و برابر با  23/2

 ( Ca= 42و K= 39و  S= 32و  O= 17و  g.mol :14 =N-1ت.( )اس

1 )23/2             2 )31/2              3 )47/2            4 )20/2 
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 ؟ نیستندچه تعداد از موارد زیر، برای تکمیل جمله ی داده شده، مناسب  

 «در دسته ی مواد ... قرار می گیرد. ( حل می شود. پس23℃گرم آب ) در دمای  122، ... از ... گرم در » ... 

 کم محلول – 21/2 –کم تر  –آ( کلسیم فسفات 

 محلول – 1 –بیش تر  –ب( کلسیم سولفات 

 نامحلول  – 21/2 –کم تر  –پ( نقره کلرید 

 نامحلول – 1 –کم تر  –ت( سدیم نیترات 

1 )3            2 )4               3 )3             4 )2 
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جرمی پتاسیم کلرید را در نظر بگیرید. هر میلی لیتر از این محلول چند میلی گرم پتاسیم کلرید دارد؟  %7/2محلول  

 در نظر بگرید.( g.mL1-1)چگالی محلول را 

22  



1 )27/2            2 )227/2          3 )7               4 )72 

متر مکعب از این نمونه آب،  122باشد، از  ppm1332یا برابر با چنانچه مقدار یون منیزیم موجود در یک نمونه آب در 

 گرم بر میلی لیتر است.( 3/1( )چگالی آب دریا برابر با g24=Mg mol1چند مول فلز منیزیم به دست می آید؟ )

1 )3/0436           2 )4219             3 )192/42              4 )363/04 
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 شده در کتاب درسی، کدام گزینه صحیح است؟ با توجه به مطالب ارائه 

آن را به صورت ماده ی جامد و نامحلول منیزیم  aq )+2Mg( در مرحله ی اول فرایند تهیه فلز منیزیم از آب دریا، یون )1

 رسوب می دهند. Mg(𝑂𝐻)2اکسید 

 ( در واکنش های درون آب کره درشت مولکول ها نقش اساسی ایفا می کنند.2

 منابع غیراقیانوسی، شهم آبی که چشمه ها در خود جای داده اند، کم تر از آب نهرها و جوی هاست.( در میان 3

 ( در هوای پاک، آب باران تقریباً خالص است.4
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جرمی  %22و محلول دوم شامل  Bجرمی نمک  %32در آب موجود است. محلول اول، دارای  Bسه محلول نمک فرضی  

گرم از هر سه محلول با یکدیگر مخلوط شوند، محلولی با مشخصات زیر به دست می آید. نسبت  32است. اگر  Bنمک 

 در محلول سوم، کدام است؟ Bمقدار جرم آب به نمک 

1 )3                 2 )12 

3 )9                  4 )2  
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 تنادرسبا توجه به شکل زیر که مربوط به واکنش محلول های سدیم سولفات و باریم کلرید است، چه تعداد از عبارت ها  

هستند؟ )مبنای فراوانی و غلظت یون های موجود در آب دریا، نمونه ی آب دریای ذکر شده در کتاب درسی است. گوی ها 

 هستند.( و اشکال رسم شده، نماینده ی واحدهای یونی مختلف

 

 

 

 

 

 

 ( مربوط به یون های باریم موجود در محلول است.4آ( گوی کوچک موجود در شکل )

 ( مانند رسوب نقره کلرید، سفید رنگ است.3ب( رسوب تشکیل شده در شکل )

 ( بیش ترین فراوانی را در میان یون های موجود در آب دریا دارند.2پ( گوی های بزرگ موجود در شکل )

 بیش تر است. 2Mg+( از یون 1نه ی آب دریا فراوانی یون چنداتمی موجود در شکل )ت( در نمو
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موالر آن، حجم محلول غلیظ را به چند برابر  17موالر سولفوریک اسید از محلول غلیظ  3/2به منظور تهیه ی محلول  

 دافزایش داد؟ دمقدار اولیه اش بای

1 )74           2 )32             3 )17              4 )0 
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قلمچی 
13 

 اردیبهشت

 در دما و فشار اتاق با افزودن اندکی ید به هگزان، محلول تشکیل ... و از جمله کاربردهای هگزان، می توان به ... اشاره کرد.

 حالل مواد ناقطبی و رقیق کننده ی رنگ )تینر( –( می شود 1

 بهداشتی حالل در تهیه ی مواد دارویی، آرایشی و –( می شود 2

 حالل مواد ناقطبی و رقیق کننده ی رنگ )تینر( -( نمی شود 3

 حالل در تهیه ی مواد دارویی، آرایشی و بهداشتی -( نمی شود 4

20  

قلمچی 
13 

 اردیبهشت

 گشتاور دوقطبی کدام یک از مولکول های زیر از بقیه کم تر است؟

1 )O2H        2 )S2H       3 )O7H3C      4 )7H2C 
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 3/1با غلظت  NaOHمیلی لیتر محلول  232را در اختیار داریم. اگر  HClمیلی لیتر از محلول  322، 23℃در دمای  

آن  NaOHموجود در محلول اولیه به طور کامل مصرف می شود و مابقی  HClموالر را به آن بیفزاییم. طبق واکنش زیر، 

میلی لیتر باشد غلظت موالر محلول اولیه ی  4/333، 23℃ای دست نخورده باقی می ماند. اگر حجم محلول نهایی در دم

HCl  تمامی محلول ها را فقط ناشی از مقدار آب و تغییرات مقدار آب در چند مول بر لیتر است؟ )حجم و تغییرات حجم

و  Cl= 3/33و  Na= 23و  O= 17و  g.mol :1 =H-1نظر بگیرید.( ) 
g

mol
+  l )O2H( )23℃= چگالی آب در دمای 1 

(aq )NaCl → (aq )NaOH ( +aq )HCl 

1 )1            2 )3/1             3 )2             4 )3 
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در یک نمونه از مولکول های آب در حالت فیزیکی ... مولکول ها بیش ترین فاصله را نسبت به یکدیگر دارند و در دمای  

 است. چگالی ... بیش تر از ... atm1صفر درجه ی سلسیوس و فشار 

 آب –یخ  –( بخار 2آب                    –یخ  –( جامد 1

 یخ –آب  –( بخار 4یخ                    –آب  –( جامد 3
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کیلوگرم از آب این  12است. مشخص کنید در  ppm12غلظت یک ترکیب حل شده در یک نمونه از آب دریاچه ای  

 گرم بر مول در نظر بگیرید.( 322مولی ترکیب را دریاچه چند مول از این ترکیب وجود دارد؟ )جرم 

1 )4-12×3            2 )4-12×2      3 )3-12×3       4 )4-12×4 
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گرم بر میلی لیتر به ترتیب از  2/1درصد جرمی سدیم هیدروکسید در آب خالص با چگالی  20میلی لیتر محلول  222در  

 ( g.mol :42 =NaOH-1راست به چپ، ... مول حل شونده و ... گرم حالل وجود دارد. ) 

1 )2/76 – 0/162   2 )70/1 – 0/162   3 )6/34 – 3/143    4 )26/1 – 3/143 
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( یکسانی وجود دارد. با توجه به شکل کدام مطلب )ها( صحیح Aر ظرف های مقدار ماده ی حل شونده ی )نمک فرضی د 

 مول حل شونده است.( 221/2است؟ )هر گوی هم ارز 

( 1در محلول ظرف ) Aدر آن نصف غلظت مولی نمک  A(، غلظت مولی نمک 2آب به محلول ظرف ) mL32آ( با افزودن 

  می شود.
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( را دو برابر کرده و 2ب( اگر تعداد ذرات حل شونده در محلول ظرف )

حجم محلول را نیز با افزودن آب 
4

3
برابر مقدار اولیه اش کنیم، غلظت  

 در دو محلول موجود در دو ظرف برابر می شود. Aمولی 

 ( هیچ کدام 4( هر دو مورد          3( ب            2( آ         1

وجود داشته باشدو  Nیا  F  ،Oهر پیوند هیدروژنی همزمان به یک جفت الکترون ناپیوندی که روی اتم های برای تشکیل  

نیاز است. با توجه به مطلبی که گفته شد، کدام مقایسه در مورد نقطه ی جوش  Nیا  F  ،Oمتصل به اتم های  Hیک اتم 

و  HF  ،O2Hموجود در ترکیبات خالص به ازای یک مولکول از  )در دما و فشار اتاق( و میانگین تعداد پیوندهای هیدروژنی 

3NH هر سه در یک حالت فیزیکی( صحیح است؟( 

 3NH>O2H>HF/ میانگین تعداد پیوندهای هیدروژنی:  3NH>O2H>HF( نقطه ی جوش: 1

 HF>O2H=3NH: میانگین تعداد پیوندهای هیدروژنی/  HF>O 2H>3NHنقطه ی جوش:  (2

 3NH>O2H>HF: میانگین تعداد پیوندهای هیدروژنی/  O2H>HF>3NH( نقطه ی جوش: 0

 O2H>HF=3NH: میانگین تعداد پیوندهای هیدروژنی/  O2H>HF>3NH( نقطه ی جوش: 4

33  

( در یک کیلوگرم آب می توان حل کرد )تا θکه در دمای معین در مقیاس سلسیوس ) Aاگر حداکثر تعداد مول ماده ی  

برقرار باشد و معادله ی  θو  mبین  θ2/2  =m+  1نشان دهیم و رابطه ی  mیک محلول سیرشده ایجاد شود( را با 

می  b  +𝑐θ  =ASگرم اب به صورت  122( در θبر حسب دما در مقیاس سلسیوس ) A (𝑆(𝐴))انحالل پذیری ماده ی 

 ( g.mol :42=A-1را خطی فرض کنید.( ) Aدست آورید. )تغییرات انحالل پذیری ماده ی  را به b×cباشد، مقدار 

1 )4/2        2 )7/1             3 )2/2           4 )2/3 
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را طوری در نظر بگیرید که از انحالل آن در آب هیچ گونه تغییر حجمی در محلول حاصل نشود و معادله ی  Aنمک فرضی  

θ3/2  =S+  23( به صورت θ( بر حسب دما در مقیاس سلسیوس )ASانحالل این نمک ) (
gA

011gH2O
باشد. اگر یک  (

سانتی گراد در اختیار داشته باشیم و آن را درجه ی  32کیلوگرمی از محلول سیرشده ی این نمک را در دمای  2/2نمونه 

رسوب می کند. حال با افزودن مقدار کافی  Aسرد کنیم )بدون تشکیل محلول فراسیرشده( مقداری از نمک  12℃تا دمای 

و هم زدن این، محلول را دوباره به حالت سیرشده می رسانیم. چگالی محلول نهایی را بر حسب  12℃آب  
kg

L
با فرض این  

)         ا تغییر دما تغییرات حجم آب ناچیز است به دست آورید.که ب
g

mL
 = چگالی آب در تمامی دماها( 1

1 )22/1           2 )32/1           3 )42/1           4 )32/1 
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به ترتیب  bو  aبا توجه به شکل زیر که نشان دهنده ی مولکول های اب در حالت مایع می باشد، نوع برهم کنش های  

 کدام است و برای تبخیر آب، باید بر کدام یک از این نیروها غلبه شود؟

 کوواالنسی –هیدروژنی  –( کوواالنسی 1

 هیدروژنی –کوواالنسی  –( هیدروژنی 2

 هیدروژنی –هیدروژنی  –( کوواالنسی 3

 کوواالنسی  –کوواالنسی  –( هیدروژنی 4
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 محلول ها چیست؟منظور از غلظت مولی )موالریته(  

 گرم آب 1222( تعداد مول ماده ی حل شونده در 1

 ( تعداد مول ماده حل شونده در یک لیتر محلول2
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 ( گرم ماده حل شده در یک لیتر محلول3

 ( گرم ماده حل شده در صد گرم حالل4

 (O= 17و  C= 12و  g.mol :1 =H-1چه تعداد از مطالب زیر صحیح می باشند؟ ) 

 است. 12جرم مولی استون و اتانول برابرآ( تفاوت 

 ب( هر حاللی که بتواند چربی را در خود حل کند، در آب نامحلول است.

را  NaClبه صورت یکنواخت پخش شده اند. ) انحالل  aq)NaClپ( در سرتاسر محلول سدیم کلرید در آب، واحدهای )

 کامل فرض کنید.(

 ی از این دو ماده در یکدیگر حل نمی شوند.ت( در مخلوط ناهمگن آب و هگزان هیچ مقدار

1 )1              2 )2                3 )3                4 )4 
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موجود است. غلظت این محلول بر حسب  mol.L221/2-1و غلظت  g.mL2/1-1با چگالی  HClمیلی لیتر از محلول  222 

ppm ( تقریباً کدام است؟g3/37 =HCl mol1) 

1 )4/32          2 )24/3            3 )4/42           4 )24/4 
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اضافه می کنیم و  Cو  A ،Bاز هر یک از مواد  g1هستند به اندازه ی  23℃آب  g12به ظرف های زیر که هر یک دارای  

کامالً هم می زنیم. در شکل میزان رسوب ایجاد شده در این فرایند مشخص شده است. کدام ماده )ها( کم محلول می 

 باشند؟ )از ایجاد حالت فراسیرشده صرف نظر کنید.(

1 )A 

2 )B 

3 )C 

4 )A  وB 
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 چه تعداد از موارد زیر صحیح می باشد؟ 

 بار الکتریکی خنثی است اما بر اثر مالش به موی خشک بار الکتریکی منفی پیدا می کند.آ( میله ی شیشه ای از لحاظ 

 ب( مولکول های آب از سر اکسیژن خود، جذب میله ی شیشه ای مالیده شده به موی سر می شوند.

 پ( اگر به طریقی میله بار مثبت پیدا کند باریکه آب از آن دور می شود.

 نقش مهمی در قطبی بودن آن دارد.ت( خمیده بودن مولکول آب، 

1 )1           2 )2              3 )3           4 )4  
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گرم آب در دمای  322( در  g.mol294  =6O2Cr2K-1با توجه به شکل زیر، محلول سیر شده ای از پتاسیم دی کرومات ) 

می رسد و در این دما چند  mol.L3/2-1تهیه شده است. در کدام دما برحسب درجه ی سلسیوس، غلظت به حدود  92℃

-1گرم از این نمک رسوب می کند؟ )از تغییر حجم محلول در اثر افزودن حل شونده چشم پوشی شود و چگالی آب، 

g.mol1 ).است 

1 )33  ،3/3 
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2 )23  ،30 

3 )33  ،232  

4 )23  ،3/267 

 علت، چگونگی آب پوشی آن را درست نشان می دهد؟( و به چه 2یا  1، محلول در آب باشد، کدام شکل )Aاگر یون  

 کاتیون است. A(، چون یون 1( شکل )1

 آنیون است. A(، چون یون 1( شکل )2

  کاتیون است.  A(، چون یون 2( شکل )3

 آنیون است. A(، چون یون 2( شکل )4
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( باشد، غلظت یون کلرید 2ر ظرف )ون کلرید حل شده دی( دو برابر مقدار 1شده در ظرف ) اگر مقدار یون کلرید حل 

 می باشد؟ ppm( بر حسب 2ون کلرید محلول در ظرف )، چند برابر غلظت یppm( بر حسب 1محلول در ظرف )

1 )1 

2 )2  

3 )4 

4 )3/2  
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و برای لیتیم سولفات  B  +𝐴𝜃  =Sبا توجه به جدول های زیر، اگر معادله ی انحالل پذیری برای پتاسیم کلرید به صورت  

باشد، حاصل تقریبی عبارت  D  +−Cθ  =Sبه صورت 
𝐴𝐵

𝐶𝐷
کدام است؟ )تغییرات انحالل پذیری این دو نمک را بر حسب  

 دما کامالً خطی در نظر بگیرید.(

 

1 )

2/3         

2 )3/2             3 )2                4 )3/1 
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 چه تعداد در میدان الکتریکی جهت گیری قابل توجهی می کنند؟ در میان مولکول های نام برده شده، 

O2H  ،2O  ،2CO  ،4CH  ،HCl 

1 )2                2 )3                3 )4             4 )3 
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م شده مربوط به واکنش میان محلول های نقره نیترات و سدیم کلرید است، رسوب تشکیل شده چه ترکیبی است شکل رس 

 رنگی دارد؟و چه 

 سفید  –( سدیم نیترات 1

 زرد –( نقره کلرید 2

 زرد –( سدیم نیترات 3

 سفید -( نقره کلرید 4
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 کدام گزینه صحیح است؟ 

 میلی گرم نمک در آب اقیانوس ها و دریاها وجود دارد. 3×  12 17( برآوردها نشان می دهند که 1

 های زیرزمینی به خود اختصاص داده اند.( در میان منابع غیراقیانوسی بیش ترین سهم را آب 2

را با استفاده از جریان برق به عناصر سازنده اش تبدیل  Mg(OH)2( در مرحله ی آخر تهیه ی فلز منیزیم از آب دریا، 3

 می کنند.

 ( گالب مخلوطی همگن از چند ماده ی آلی در آب است.4
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 است؟ نادرستعبارت کدام گزینه   

( نسبت شمار اتم ها به قدر مطلق بار یون، در یون سولفات، 1
0

2
 برابر یون آمونیوم است. 

 ( کربنات، تمامی اتم ها با پیوند یونی به یکدیگر متصل شده اند.III( در نمک آهن )2

 می دهد.دهای شیمیایی است که دو عنصر نیتروژن و گوگرد را در اختیار گیاه قرار ا( آمونیوم سولفات یکی از مو3

 آمونیم کلرید <سدیم فسفات  <( ترتیب شمار تعداد اتم ها در یک مول از ترکیبات: کلسیم نیترات 4
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 با توجه به یون های زیر، می توان دریافت که در ... مورد، بار هر واحد از یون های چند اتمی داده شده یکسان است. 

 سولفید –کربنات  –نیترید  –سولفات  –اکسید  –کلرید  –فسفات  –نیترات 

1 )2        2 )3              3 )4            4 )3 
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در جدول زیر به ترتیب از راست به چپ، فرمول شیمیایی ترکیب های ... و ... دارای بیش ترین شمار یون ها و فرمول  

 شیمیایی ترکیب های ... ، ... و ... دارای کم ترین شمار یون هاست.

 سولفات تراتنی فسفات
 آنیون

 کاتیون           

G D A لیتیم 

H E B آلومینیم 

I F C منیزیم 

1 )D,C,H-I,B     2 )H,E,A-B,I     3 )D,C,H-B,H     4 )H,E,A-H,B 
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هستند؟ ) مبنای غلظت یون ها در آب دریا، جداول و اعداد ذکر شده در کتاب درسی  نادرست کدام یک از عبارت های زیر  

 است.(

 درصد جمعیت جهان را دارد. 72آ( آسیا خشک ترین قاره است و بیش از 

 درصد از منابع آب های شیرین جهان را در اختیار دارد. 27ب( کشور ما با داشتن حدود یک درصد از جمعیت جهان، تنها 
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تیون حاصل از فلزی در گروه اول و تناوب سوم جدول دوره ای عناصر، بیش ترین سهم را در بین یون های مثبت آب پ( کا

 دریا دارد.

 درصد سطح آن را آب پوشانده است. 23ت( زمین در فضا به رنگ آبی دیده می شود زیرا نزدیک به 

 و ت ( ب، پ4( آ، ب و پ         3( ب و ت       2( پ و ت        1

( در آب، نسبت تعداد مول های الکل به تعداد مول های آب کدام است؟ OH3H2Cدرصد جرمی اتیل الکل ) 47در محلول  

(1-g.mol :1 =H  12و =C  17و =O ) 

1 )
0

2
              2 )

0

3
            3 )

2

5
            4 )

2

3
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 است؟با توجه به شکل های زیر چه تعداد از مطالب زیر، درست  

  محلولA  باB  واکنش می دهد و فراورده هایC 

 تشکیل می شوند. Dو 

 C  یکی از فراورده های واکنشB  باD  و

  محلول در آب است.

 C  وD  است. 3با هم واکنش می دهند و مجموع ضرایب استوکیومتری مواد در معادله موازنه شده ی آن ها، برابر 

  از واکنشC  باD  فراورده یB .تولید می شود که محلول در آب است 

1)1        2)2       3 )3         4)4 
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مول یون نیترات را دارد. با استفاده از این صافی حداکثر می توان  3ب حداکثر صافی تصفیه آب آشامیدنی، ظرفیت جذیک  

 -1= چگالی آب شهری و g.mL 1-1یون نیترات را به طور کامل تصفیه کرد؟ ) ppm122چند لیتر آب شهری دارای 

g.mol :14 =N   17و =O ) 

1 )1072            2 )072            3 )022            4 )422 
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قلمچی 
22 

 اردیبهشت

 در کدام گزینه تمامی یون های نام برده شده چند اتمی هستند و بار آن ها یکسان می باشد؟

 کربنات    –( سولفات 2هیدروکسید                 –( سولفات 1

 اکسید  –( کلرید 4سولفید                       –( نیترات 3

30  

 موالز از اتانول، ... و ... در آب خالص به ترتیب ... ، ... و الکترولیت قوی محسوب می شوند. 1/2محلول های  

 الکترولیت ضعیف –الکترولیت قوی  –هیدروژن فلوئورید  –( پتاسیم نیترات 1

 الکترولیت ضعیف –غیرالکترولیت  –سدیم کلرید  –( سدیم هیدروکسید 2

 الکترولیت ضعیف –غیر الکترولیت  –سدیم کلرید  –( هیدروژن فلوئورید 3

 الکترولیت ضعیف –الکترولیت قوی  –هیدروژن فلوئورید  –( پتاسیم هیدروکسید 4
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 ی حاللی است که تعدادی از خواص آن در موارد زیر، اشاره شده است؟ دهندهکدام گزینه نشان  

 آ( گشتاور دوقطبی قابل توجه و بزرگ تر از صفر دارد.

 برقرار است. HN2  =cN+ 2( رابطه ی HN( و هیدروژن )cNب( در فرمول شیمیایی آن بین تعداد اتم های کربن )

 لول حاصل، ماده ی مورد نظر باشد(، محلول های غیر آبی نیز می گویند.پ( به محلول های حاصل از آن ) اگر حالل مح

 ( استون         2                                           ( هگزان                   1

 ( اتانول4خالص در نظر بگیرید(           10H0C( بنزین )این ماده را 3
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برابری از آب دریا و آب مقطر به ترتیب در ستون های چپ و راست به وسیله ی یک با توجه به شکل زیر که حجم های  

 غشای نیمه تراوا از یکدیگر جدا شده اند، چه تعداد از مطالب زیر صحیح می باشد؟

  آ( در این فرایند با گذشت زمان، محلول غلیظ، رقیق تر می شود.

 ب( فرایند انجام شده اسمز معکوس نام دارد.

 ذشت زمان حجم آب مقطر )ارتفاع ستون راست( افزایش می یابد.پ( با گ

 ت( با این روش می توان آب دریا را نمک زدایی کرده و آب شیرین تهیه کرد

1 )1              2 )2             3 )3              4)4 
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 ؟ نیستکدام مقایسه در مورد آب و هگزان در دما و فشار اتاق صحیح  

 ( تعداد انوع عناصر تشکیل دهنده: آب = هگزان 2آب     >دو قطبی : هگزان ( گشتاور 1

 آب <( چگالی : هگزان 4هگزان      <( انحالل پذیری در اتانول: آب 3
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با توجه به شکل زیر )نوع حالل و دما و فشار هر دو ظرف یکسان است(، کدام گزینه  

حل شونده است و هر مول از  گرم 3/2قطعاً درست است؟ )در شکل، هر گوی معادل 

 گرم جرم دارد.( 12این حل شونده 

( غلظت مولی محلول )آ(، به دلیل استفاده از مقدار آب کم تر، بیش تر از محلول 1

 )ب( است.

( با مخلوط کردن محلول های )آ( و )ب(، غلظت مولی محلول جدید با غلظت 2

 مولی محلول )ب( برابر است. )در دما و فشار ثابت(

 گرم حل شونده وجود دارد. 1گرم از محلول )ب(، در هر شرایطی )دماها و فشار های مختلف( دقیقاً  122( در 3

 ( غلظت مولی محلول )ب(، دو برابر غلظت محلول )آ( است.4
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 به ترتیب از راست و چپ کدام اند؟ dو  a ،b ،cبا توجه به جدول زیر،  

 غلظت یون یک کیلوگرم آب دریا(مقدار یون )میلی گرم در  نماد یون نام

یون 

 پتاسیم
+K 302 b 302 

 a +2Ca c 2-12×4 Dیون 

 422و  II ،)2-12×0/3  ،422( کلسیم )2           422و  II ،)0/3  ،42( کلسیم )1

 422و  422، 0/3×12-2( کلسیم ، 4                 422و  42،  0/3( کلسیم ، 3
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گیری مولکول های کربن دی اکسید در میدان الکتریکی را نشان می دهد، کربن دی سولفید با توجه به شکل زیر که جهت  

... کربن دی اکسید دارای مولکول های ... است. از طرفی نیروی جاذبه ی بین مولکولی 

در کربن دی سولفید ... از کربن دی اکسید است. بنابراین دمای جوش آن در شرایط 

 17( هر دو به گروه S17گوگرد )( و O0د است. )اکسیژن )یکسان ... از کربن دی اکسی

 جدول دوره ای عناصر تعلق دارند.(

 باالتر –قوی تر  –قطبی  –( برخالف 1

 باالتر –قوی تر  –ناقطبی  –( مانند 2

 پایین تر –ضعیف تر  –قطبی  –( برخالف 3

 پایین تر  –ضعیف تر  –ناقطبی  –( مانند 4

73  



میلی لیتر  232گرم از مخلوطی شامل پتاسیم و سدیم با آب، محلولی حاصل شود که بتواند با  4/29چنانچه در واکنش  

( به طور کامل واکنش دهد، تقریباً چند درصد جرمی مخلوط اولیه را سدیم 4SO2Hمحلول دو موالر سولفوریک اسید )

 .( تشکیل می دهد؟ )برای حل سؤال از واکنش های موازنه شده ی زیر استفاده کنید

(1-g.mol :23 =N  39و =K ) 

(g)2H ( +aq )KOH2 → (l)O2H2 ( +s )K2 

(g )2H ( +aq )NaOH2 → (l )O2H2 ( +s)Na2 

(l )O2H2 ( +aq )4SO2Na → (aq )4SO2H ( +aq )NaOH2 

(l )O2H2 ( +aq )4SO2Na → (aq )4SO2H ( +aq )NaOH2 

1 )46            2 )33             3 )42            4 )72 

77  

(، نیم مول آب و مقدار مشخصی متیل OH3CHگرم متانول ) 17با  3O7H6Cمول 3/2چنانچه از واکنش کامل   

باشد، فرمول مولکولی متیل سالیسیالت کدام می  4سالیسیالت حاصل شود و مجموع ضرایب استوکیومتری گونه ها برابر با 

 ( O= 17و  C= 12و  g.mol :1 =H-1تواند باشد؟ ) 

1 )4O0H3C    2 )3O7H4C     3 )2O14H2C      4 )3O0H0C 

76  

را با دما کامالً  ABکدام است؟ )تغییرات انحالل پذیری نمک  ABبا توجه به جدول زیر، معادله ی انحالل پذیری نمک  

 خطی فرض کنید.(

72 42 22 2 θ(℃) 
a3  +x a2  +x a  +x x 

S(
gAB

011gH2𝑂
) 

1 )𝑆 = 𝑥 + 
a

01
𝜃                2 )𝑆 = 𝑥 + 

a

21
𝜃  

3 )𝑆 = 2𝑥 +  
a

01
𝜃              4 )𝑆 = 2𝑥 +  

a

21
𝜃 
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آب در فشار یکسان نشان می دهد. با توجه به آن کدام یک از  g122جدول زیر انحالل پذیری دو گاز را بر حسب گرم در  

( )روند تغییرات میزان انحالل پذیری گازها را بر حسب دما،  O= 17و  g.mol :14 =N-1مطالب زیر صحیح می باشد؟ )

 یکنواخت )مثالً همواره در حال افزایش یا همواره در حال کاهش( در نظر بگیرید.(

 دما                  

 42℃ 32℃ 22℃ گاز

A 179/2 127/2 296/2 

NO 227/2 224/2 223/2 

 می تواند کربن دی اکسید باشد. Aآ( با توجه به مقادیر داده شده گاز 

برسانیم )بدون تشکیل حالت فراسیرشده(، در شرایط  42℃به  22℃را از دمای  NOآب سیر شده از گاز  kg1ب( اگر 

STP ،4/22 .میلی لیتر گاز خارج می شود 

 گرم آب، یک محلول فراسیر شده است. 222در  Aگرم گاز  330/2محلول حاوی  23℃پ( در دمای 

 ( هیچ کدام4پ              –( ب 3ب             –( آ 2( تمامی موارد       1
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 ردیف متن سوال منبع

 آب، آهنگ زندگی –فصل سوم 



گزینه دو 

 93اسفند 

 هستند؟ درست زیر عبارت های از تعداد چه

 .دارد شوری مزة اغلب که است همگن مخلوطی دریاها و اقیانوس ها آب( آ

 .است کره سنگ و آب کره هواکره، بخش سه شامل که است بزرگی سامانۀ زمین کرة( ب

 .می کند زمین کرة وارد کربن دار ترکیب های زیادی مقدار ساالنه گیاهان و جانوران پ( الشۀ

 یم منتقل مواد آنها بین و دارد وجود برهم کنش آن مختلف قسمت های بین یعنی پویاست، شیمیایی دیدگاه از زمین( ت

 .شوند

1 )1           2 )2            3 )3             4 )4 

1  

گزینه دو 

 93اسفند 

 است؟ نادرست زیر عبارت های از یک کدام

 .دارد نام مقطر آب و بوده خالص پاک هوای در باران ( آب1

 .می شود آب مزة تغییر باعث آشامیدنی آب های از برخی در شده حل یون های زیاد مقدار ( وجود2

 .نیست آن حذف به نیازی و می شود حل آب در طبیعی به طور فلوئورید مانند ها یون از ( برخی3

 .است منیزیم دریا آب در موجود مثبت بار دو کاتیون ترین ( فراوان4

2  

گزینه دو 

 93اسفند 

 با توجه به شکل مقابل، واکنش موازنه شدة مربوطه به کدام صورت زیر است؟

1 )Ag (NO3)
2(aq)

+  2NaCl(aq) → 2NaNO3(aq) + AgCl2(s) 

2 )NaNO3(aq) +  AgCl(aq) → AgNO3(s) + NaCl(aq) 

3 )AgCl2(aq) +  2NaNO3(aq) → Ag (NO3)
2(s)

+ 2NaCl(aq) 

4 )AgNO3(aq) +  NaCl(aq) → AgCl(s) + NaNO3(aq) 

3  

گزینه دو 

 93اسفند 

 برای شناسایی یون های کلسیم و باریم به ترتیب از یون های .............. و ................. استفاده می کنیم. نتیجۀ این شناسایی،

 رنگ .............. و ............. است.به ترتیب ترکیب هایی به 

 سفید –زرد  –سولفات  –( فسفات 2سفید        –زرد  –نیترات  –( فسفات 1

 سفید –سفید  –سولفات  –( فسفات 4سفید         –سفید  –نیترات  –( فسفات 3

4  

گزینه دو 

 93اسفند 

 کدام گزینه درست است؟

 که دو عنصر نیتروژن و گوگرد را در اختیار گیاه قرار می دهد.( آمونیم نیترات یکی از کودهایی است 1

 یون تولید می شود. 3( از انحالل هر واحد آمونیم سولفات در آب، 2

 ( بار یون کربنات با بار یون آمونیم، مشابه و برابر است.3

 پیوند یگانه و یک پیوند دوگانه وجود دارد. 3( در ساختار لوویس یون آمونیم، 4

3  

گزینه دو 

 93اسفند 

 در جدول داده شده موارد آ، ب و پ به ترتیب کدامند؟

 فرمول شیمیایی نام ترکیب

7  



Mg -( سولفات III( کروم )1 (NO3)
2

 آلومینیم کلرات  – 

 آلومینیم کلرات – MgNO2 -( سولفید III( کروم )2

Mg -( سولفید III( کروم )3 (NO3)
2

 آلومینیم کلرید – 

Mg -( سولفات III( کروم )4 (NO3)
2

 آلومینیم کلرید – 

Cr2 آ (SO4)
3
 

 ب منیزیم نیترات

 AlCl3 پ

گزینه دو 

فروردین 

97 

 است؟ درست زیر گزینه های از یک کدام

 .می باشد هواکره در ها یون وجود هواکره، و آب کره ( تفاوت1

 .می کنند ایفا را اساسی نقش ها مولکول درشت کره، زیست ( در2

SOسولفات )  یون را دریا آب کیلوگرم یک در ها آنیون غلظت ( بیشترین3
4

-2
 ( به خود اختصاص داده است. 

 .کنند می آب کره وارد را زیادی شیمیایی مواد و گوناگون گازهای آتشفشانی، های ( فعالیت4

6  

گزینه دو 

فروردین 
97 

 این فرآیند را ................. می نامند.هنگام تشکیل برف وباران، .................. حل شده درآب از آن جدا می شود که 

 تقطیر -مواد همۀ ( تقریبا2ًشدن             ذوب -مواد از کمی ( مقدار1

 تقطیر -مواد از کمی ( مقدار4شدن                ذوب -مواد همۀ ( تقریبا3ً

0  

گزینه دو 

فروردین 
97 

 است؟ نادرست زیر عبارت های از یک کدام

 .می شود تشکیل نیترات نقره رنگ سفید رسوب نیترات، سدیم و کلرید نقره های محلول واکنش اثر ( بر1

 .می شود تشکیل سولفات باریم سفیدرنگ رسوب سولفات، سدیم و کلرید باریم محلول های واکنش اثر ( بر2

 .شوند می آب مزة تغییر سبب آشامیدنی آب در شده حل های یون زیاد ( مقدار3

 .می شوند افزوده آن به سالم آب تأمین مراکز در برخی و طبیعی طور به برخی که است یون هایی حاوی آشامیدنی ( آب4

9  

گزینه دو 

فروردین 
97 

 است؟ شده نوشته درست شیمیایی فرمول و ترکیب چند نام زیر جدول در

 فرمول شیمیایی نام ترکیب  فرمول شیمیایی نام ترکیب

Fe2 سولفات( IIآهن )  3CuNO مس نیترات (SO4)
3
 

 4PO3Al آلومینیم فسفات  MgOH منیزیم هیدروکسید

 3ZnCO ( کربناتIIروی )  I4NH آمونیوم یدید
1 )1                  2 )2                  3 )3                    4 )4 

12  

گزینه دو 

فروردین 

97 

 است؟ نادرست گزینه کدام

 .است آب در نمک محلول فیزیولوژی، سرم و گازها از محلولی می کنیم، تنفس که ( هوایی1

 .است یکنواخت آن سرتاسر در غلظت و رنگ مانند خواصی که است گلیکول اتیلن محلول ( ضدیخ،2

 .است بیشتر حالل میزان آن در که شده تشکیل حل شونده و حالل جزء دو از محلول ( هر3

 .است آب در آلی ترکیب چند از ناهمگن مخلوط یک ( گالب،4

11  

گزینه دو 

فروردین 
97 

کدام است؟  xباشد،  ppm222محلول  این غلظت اگر. است نیترات مول پتاسیم xمیلی لیتر محلول آبی، شامل  232

 ( K= 39و  N= 14و  g.mol 17 =O+1گرم بر میلی لیتر است.  1)چگالی محلول 

1 )2- 12  ×23/3     2 )3/32       3 )4- 12  ×3      4 )3-12  ×3 

12  



گزینه دو 

فروردین 
97 

 است؟ نادرست آن استخراج و منیزیم فلز مورد در زیر گزینه های از یک کدام

 .است معده شربت و آلیاژها تهیۀ منیزیم فلز کاربردهای ترین اصلی ( از1

 تهیه می کنند. 2MgClرا از الکترولیز )برقکافت(  Mg( فلز 2

 یافت می شود. 2Mg+کاتیون  به صورت آن در که شودمی  استخراج دریا آب از فلز ( این3

 از آب دریا جدا می کنند. 2MgClنامحلول  و جامد مادة صورت به را فلز این نخست مرحلۀ ( در4

13  

گزینه دو 

فروردین 
97 

 می دهد؟ اختصاص خود به استخراج از پس را NaClکاربرد  بیشترین زیر موارد از یک کدام

 جانوران      تغذیۀ و خانگی ( مصارف1

 هیدروژن گاز و سوزآور سود سدیم، فلز کلر، گاز ( تهیۀ2

 کربنات سدیم تولید و ها جاده یخ کردن ( ذوب3

 پالستیک و رنگ پارچه، کاغذ، خمیر تن، کنسرو تهیۀ گوشت، ( فرآوری4

14  

گزینه دو 

فروردین 
97 

محلول را ............... می دهد. در حالی که افزودن مقداری افزودن مقداری ............... یه یک محلول در حجم ثابت، غلظت 

 ............. به محلول با غلظت معین، غلظت محلول را ............. می دهد.

 افزایش -شونده حل -افزایش -شونده ( حل2افزایش   -شونده حل -کاهش -( حالل1

 کاهش -حالل -کاهش -( حالل4کاهش    -حالل -افزایش -شونده ( حل3

13  

گزینه دو 

فروردین 
97 

 گرم بر میلی لیتر چقدر است؟ 3/1( با چگالی 2CaBrموالر کلسیم برمید ) 3/1درصد جرمی محلول 

  (1-g.mol 02 =Br  42و =Ca ) 

1 )12          2 )22            3 )13             4 )23 

17  

گزینه دو 

فروردین 

97 

 موالر شود؟ 23/2فسفات، چند میلی لیتر آب اضافه کنیم تا غلظت آن موالر سدیم  4/2محلول  mL63به 

1 )322            2 )1222             3 )923             4 )223 

16  

گزینه دو 

اردیبهشت 
97 

 است؟ نادرست زیر گزینه های از یک کدام

 .می دهند تشکیل زیرزمینی آب های و رودخانه ها را زمین کرة سطح روی شیرین آب منبع ( بیشترین1

 .هستند گوناگون داروهای تولید و پروتئینی فرآورده های تولید برای ارزشمندی منابع ها دریاچه و دریاها ها، ( اقیانوس2

 می جدا آن از شده حل مواد همۀ تقریباً باران و برف تشکیل هنگام زیرا است، خالص تقریباً پاک هوای در باران ( آب3

 .شوند

 .هستند تناوبی جدول دوم و اول های گروه عناصر به متعلق همگی دریا آب در موجود های کاتیون( 4

10  

گزینه دو 

اردیبهشت 
97 

آنیون های  با سفیدرنگ رسوب تشکیل از آشامیدنی، آب نمونه یک در داخل Ca 2+و  Ag +کاتیون های  شناسایی برای

 شود.............. و .............. استفاده می 

NOنیترات )  –(  Cl -( کلرید ) 1
3
POفسفات )  –(  Cl -( کلرید ) 2(         −

4

3-
 ) 

PO( فسفات ) 3
4

3-
NO( نیترات ) 4(         Cl -کلرید )  -(  

3
POفسفات )  -(  −

4

3-
 ) 

19  

گزینه دو 

اردیبهشت 
97 

 است؟ بیشتر ها آنیون تعداد به کاتیون ها تعداد نسبت زیر، یونی ترکیب های از یک کدام در

 ( فسفاتII( آهن )4( منیزیم سولفات     3( آلومینیم نیترات    2( آمونیوم کربنات  1

22  



گزینه دو 

اردیبهشت 
97 

 است؟ بیشتر آنیون ها تعداد به کاتیون ها تعداد نسبت زیر، یونی ترکیب های از یک کدام در

 کاتیون سازنده آنیون سازنده فرمول شیمیایی نام ترکیب

 پ ب الف پتاسیم نیترات

(NO4) ت
2

SO4 SO
4

-2
 NH

4
+ 

1 )3KNO - NO
3
− - K+ - آمونیوم سولفید 

2 )P (NO3)
3

 - NO
3
− - +3 P – آمونیوم سولفات 

3 )3KNO - NO
3
− - K+ - آمونیوم سولفات 

4 )P (NO3)
3

 - NO
3
− - +3 P – آمونیوم سولفید 

21  

گزینه دو 

اردیبهشت 
97 

 متر چند محلول حجم. کنیم می تهیه آن از ppm424غلظت  با محلولی و کرده حل آب در را ترکیبی از مول 2/2مقدار 

 است؟ مکعب

1 )32             2 )3/2           3 )23/2            4 )223/2 

22  

گزینه دو 

اردیبهشت 
97 

می باشد.  %63میلی لیتر محلول تهیه کرده ایم که درصد جرمی آن  32را در مقداری آب حل کرده و  xگرم از نمک  10

چگالی این محلول چند 
g

mol
 است؟ 

1 )7/2         2 )0/2     3 )4/2          4 )123/1 

23  

گزینه دو 

اردیبهشت 
97 

 هستند؟ درست زیر عبارت های از تعداد چه

 .کرد جدا آن از فیزیکی روش های به می توان را دریا آب در موجود شیمیایی مواد تمام( الف

 .کنند می جدا دریا آب از تقطیر روش به را کلرید سدیم( ب

 .می شود استفاده معده شربت و آلیاژها تهیۀ در دریا آب از شده استخراج منیزیم فلز پ( از

 استخراج می کنند. Mg(OH)2از  برق جریان از استفاده با مرحله آخرین در را منیزیم ت( فلز

1 )1         2 )2           3 )3             4 )4 

24  

گزینه دو 

اردیبهشت 
97 

 درصد جرمی کلسیم برمید، چند موالر است؟  42گرم محلول  132غلظت 

 (1-g.mol 02 =Br  42و =Ca  و
g

mol
 = چگالی محلول(23/2 

1 )7/2          2 )3/2            3 )3/2             4 )63/2 

23  

گزینه دو 

اردیبهشت 
97 

 است؟ نادرست زیر موارد از یک کدام

 .می دهد نشان دسی لیتر در میلی گرم واحد برحسب را خون قند گلوکومتر، ( دستگاه1

 .آن محلول گرم 122 در گرم برحسب شده حل مادة مقدار بیشترین با است برابر ماده یک پذیری ( انحالل2

 .دارد بستگی محلول دمای و ماده نوع به نمک یک پذیری انحالل ( میزان3

 .هستند حل شوندة یکسانی جرم دارای آب در شکر جرمی %12گرم محلول  32( 4

 

27  

گزینه دو 
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موالر  2/2به  حاصل محلول غلظت تا کنیم اضافه آب میلی لیتر چند هیدروکسید سدیم موالر 3/2میلی لیتر محلول  32به 

 برسد؟ 

1 )123            2 )32              3 )63          4 )23 
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از  نیترات پتاسیم سیرشده محلول g432کردن  سرد با مقابل، نمودار به توجه با

 خواهد نشین ته نیترات پتاسیم نمک گرم ، چند22℃تا دمای  32℃دمای 

 شد؟

1 )122 

2 )32 

3 )332 

4 )132 
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 هستند؟ صفر قطبی دو گشتاور دارای زیر ترکیب های از تعداد چه

 کربن دی اکسید -اتانول                      -

 متان -استون                     -

 هیدروژن سولفید     -گاز اکسیژن              -

1 )1              2 )2                3 )3               4 )4 
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 دلیل همین به. دارد باالتری جوش مولی ............. ، ترکیب یا مولکول های ...........  نقطۀ جرم با مولکولی های ترکیب در

 ( ................. است.2N( از گاز نیتروژن )COگاز کربن مونواکسید ) جوش نقطۀ

 کمتر -ناقطبی - ( متفاوت2بیشتر               – قطبی - ( مشابه1

 بیشتر - ناقطبی - ( مشابه4کمتر              -قطبی - وت ( متفا3
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 می دهند؟ تشکیل هیدروژنی پیوند زیر، مولکول های از تعداد چه

 اتانول -آب                         -

 متان -آمونیاک                   -

 هیدروژن فلوئورید -هیدروژن برمید           -

1 )2              2 )3              3 )4                 4 )3 
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 است؟ نادرست گزینه کدام زیر شکل مورد در

 اتم است که صورتی به آب های مولکول آرایش یخ، ساختار ( در1

 .دارند ضلعی قرار شش های حلقه رأس در اکسیژن های

 و به صورت آزادانه دارند اختیار بخار حالت در آب های ( مولکول2

 .بروند دیگر جای به جایی از منظم

 پیوند هیدروژنی دارای جامد و مایع حالت در آب های ( مولکول3

 .هستند قوی

 .دارد هیدروژنی پیوند دیگر هیدروژن دو با و پیوند اشتراکی هیدروژن دو با اکسیژن اتم هر یخ، ساختار ( در4
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 است؟ درست زیر عبارت های از یک کدام

 .دارد کمی بازده اتاق، فشار و دما در هیدروژن و نیتروژن گاز دو از آمونیاک تولید ( واکنش1

 مجاورت کاتالیزگر آهن است.اتمسفر در  22و فشار  432℃دمای  هابر، توسط آمونیاک تولید برای بهینه ( شرایط2

می  جدا و کرده تبدیل مایع به را آن کردن سرد با و بوده 2Hو  2Nگازهای  به نسبت باالتری جوش نقطۀ دارای ( آمونیاک3

 .کنند

 .کرد استفاده شیمیایی کود ه عنوانب آمونیاک از می توان و بوده برگشت ناپذیر آمونیاک تولید ( واکنش4
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 است؟ درست کامل طور به ها آن فیزیکی حالت های و شده نوشته واکنش گزینه کدام در

1 )2Na3PO4(aq) + 3CaCl2(aq) →  Ca3 (PO4)
2(s)

+ 6NaCl(aq) 

2 )AgNO3(aq) + NaCl(aq) → NaNO3(aq) + AgCl(aq) 

34  



3 )BaSO4(s) + 2NaCl(aq)  → BaCl2(aq) + Na2SO4(aq) 

4 )2AgCl(s) + BaSO4(s)  → BaCl2(aq) + Ag2SO4(aq) 
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 است؟ کوچک تری عدد گزینه کدام در یون ها تعداد به اتم ها تعداد نسبت

 ( کلسیم کربنات4( منیزیم هیدروکسید   3( باریم سولفات    2( آمونیوم فسفات   1
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 است؟ جرمی درصد چند محلول این غلظت باشد، موجود محلول گرم 422در  KNO3مول  2/2اگر 

 (1-g.mol 17 =O  14و =N  39و =K ) 

1 )23/2              2 )23/3             3 )0                 4 )2 

37  

گزینه دو 

اردیبهشت 
97 

 است؟ ppmچند  شده رقیق محلول غلظت کنیم، اضافه آب لیتر 4SO2H ،99موالر  23/2اگر به یک لیتر محلول 

 (
g

mol
 (H= 1و  S= 32و  g.mol 17 =O-1= چگالی محلول رقیق و  1 

1 )322              2 )4/29           3 )3              4 )294 
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 است؟ نادرست گزینه کدام مقابل، نمودار به توجه با

 .است دارا را دما به وابستگی کمترین آب در کلرید سدیم پذیری انحالل ( میزان1

 سیر محلولی یا و کلرید پتاسیم از شده فراسیر دهندة محلولی نشان B( نقطۀ 2

 پتاسیم نیترات است. از نشده

 132گرم نمک در  32محلول سیر شدة پتاسیم کلرید دارای  42℃( در دمای 3

 گرم محلول است.

 .می یابد کاهش سولفات لیتیم نمک انحالل پذیری میزان دما، کاهش ( با4
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 گزینه کدام( ب) و( الف) شکل های به توجه با

 است؟ نادرست

 2OCناقطبی  مولکول دهندة نشان( الف) ( شکل1

 است.

از سمت اتم  2CO( در شکل )الف( مولکول های 2

 های اکسیژن جذب صفحۀ مثبت می شوند.

 ( شکل )ب( نشان دهندة مولکول قطبی آب است.3

 از سمت اتم های هیدروژن جذب صفحۀ منفی می شوند. O2H( در شکل )ب( مولکول های 4
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 است؟ نادرست گزینه کدام

 .یابد می افزایش مولکول ها، قطبیت میزان افزایش با که است کمیتی دوقطبی ( گشتاور1

 .می شود نامیده هیدروژنی پیوندهای دارد، کلیدی نقش هیدروژن آن در که آب مولکول های میان قوی جاذبۀ ( نیروی2

 می قرار شش ضلعی حلقۀ رأس در های هیدروژن اتم آن در که است ای به گونه آب مولکول های آرایش یخ، ساختار ( در3

 .گیرند

 .گوییم می آبی غیر محلول های است، آلی ها آن حالل که محلول هایی ( به4
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 است؟ درست زیر عبارت های از یک کدام

 .دارد معکوس رابطۀ دما با آب در گاز یک انحالل پذیری میزان ثابت فشار در هنری قانون طبق ( بر1

در نظر  10H0Cرا  آن میانگین به طور که است کربن اتم 12 تا 3 با متفاوت هیدروکربن چند از ناهمگن مخلوطی ( بنزین2

 می گیرند.

 ( رسانای خوبی برای جریان برق می باشد.HFموالر هیدروفلوئوریک اسید ) 1/2( محلول 3

 .می شوند حل یکدیگر در ناچیزی میزان به مخلوط اجزای و بوده ناهمگن هگزان و آب ( مخلوط4
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 است؟ گزینه کدام مطابق 13 گروه اول عنصر سه دار هیدروژن ترکیبات جوش دمای نمودار
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 است؟ نادرست گزینه کدام مقابل، شکل به توجه با

 .می دهد نشان را معکوس اسمز ( فرآیند1

 .می شود استفاده دریاها آب تصفیۀ برای آن ( از2

 .شود می تر رقیق نیمه تراوا غشای باالی محلول زمان، گذشت ( با3

 .کنندمی  عبور نیمه تراوا غشای از آب های ( مولکول4
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