
  وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران
  ي كل  آموزش و پرورش استان آذربايجان غربياداره

  گروه شيمي استان آذربايجان غربي

  96-97سال تحصيلي بانك سؤاالت امتحاني 
  درس: شيمي دهمعنوان 

   رد پاي گازها در زندگي: فصل دوم

 

44 

 

  

يف
رد

  

  متـن سـؤاالت

  جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.  1
 ................................. رخ مي دهد.تغييرات آب و هواي زمين در اليه  .1

  گاز ............................................  در ميان اجزاي هواكره در رتبه سوم قرار دارد. .2
آيد كه به آن، ، مخلوط بسيار سردي از چند مايع پديد مي -C° 200با سرد كردن مخلوط گازهاي هواكره تا دماي .3

  گويند................................ مي
  اگر سوختن هيدروكربن ناقص باشد، با توليد گاز سمي .......................................همراه است. .4
 ........................ به عنوان سبك ترين گاز نجيب، بي رنگ، بي بو و بي مزه است. .5

 كنيم و  ...................... جرم هواكره  ..................... عدد از گازها را دارد......... نام دارد كه ما در آن زندگي ميي هواكره  ..............اولين اليه .6
 افتد.ترين اليه به سطح زمين اتفاق ميي ............................، نزديكي زمين در اليهتغيير آب و هواي كره . 7

 آيد.طريق ............................ هواي مايع بدست مي گاز آرگون در صنعت از . 8

 شود.از گاز  ............................ در باد تاير خودروها و همچنين در  ............................ استفاده مي . 9

 بت به اكسيژن ......................... است.پذيري آن نسمونوكسيد داراي چگالي .................... از اكسيژن است و واكنشگازكربن . 10

 شود كه اكسيژن ........................... باشد و شعله به رنگ آبي بسوزد.سوختن ...................... زماني انجام مي . 11

 كنند.هاي بلند براي تنفس، از ............................ استفاده ميكوهنوردان هنگام صعود به قله . 12

 ي سوختن ............................ و رنگ زرد شعله، نشانه ي سوختن ............................ است.ي آبي، نشانهرنگه شعله . 13

 ميل تركيبي هموگلوبين با كربن مونوكسيد ............................ برابر اكسيژن است. . 14

 ............................ در دوطرف واكنش برابر است.در قانون پايستگي جرم، تعداد  . 15

 شوند.ها در سمت ............................... نوشته ميي شيميايي  مواد واكنش دهنده در سمت ............................ و فراوردهدر معادله .16

 شود كه تعداد ................................ در دو طرف معادله با هم برابر باشند.اي گفته ميي .............................. به معادلهمعادله . 17

 كنيم كه ................................. تعداد اتم را دارد.در روش وارسي موازنه را از تركيبي شروع مي . 18

 شود.كل ............................... يافت ميفلز آهن در طبيعت به شكل ....................... و فلز آهن در طبيعت به ش . 19

 شود.از واكنش نافلزها با اكسيژن .............................. و از واكنش فلزات با اكسيژن ............................ توليد مي . 20

 ..................... مي گويند.به اكسيدهاي فلزي ................................ و به اكسيدهاي نافلزي ......... . 21

 باشد.گويند و دماي تشكيل آن ................................ ميمخلوط سردي از چند مايع را ................................. مي . 22

 شود.با افزايش ارتفاع از سطح زمين، فشار هوا ...................................... مي . 23

 وم به صورت تركيب .............................. و فلز آهن به صورت تركيب .......................... در طبيعت وجود دارند.فلز آلوميني . 24

 گوييم.به واكنش آرام مواد با اكسيژن، ....................... مي . 25

 شود.... گفته ميبه ترد شدن، خرد شدن و فروريختن فلزات بر اثر اكسايش، .................... .26



  وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران
  ي كل  آموزش و پرورش استان آذربايجان غربياداره

  گروه شيمي استان آذربايجان غربي

  96-97سال تحصيلي بانك سؤاالت امتحاني 
  درس: شيمي دهمعنوان 

   رد پاي گازها در زندگي: فصل دوم

 

45 

 

 كند.فلز آهن ضمن واكنش با اكسيژن ....................... نوع ....................... توليد مي . 27

 روند.ها از بين ميبا افزايش مقدار ....................... در آب مرجان . 28

 گوييم.زي، ....................... ميين دليل به اكسيدهاي نافلشود، به هماز واكنش اكسيدهاي نافلزي با آب ....................... توليد مي . 29

 شود.وري در كشاورزي به خاك افزوده مي....................... براي افزايش بهره . 30

 آن ....................... است. pHآب باران اندكي ....................... بوده و  . 31

32 . 2SO است و رنگ كاغذ  ---------يك اكسيدpH  كند.مي ----------متررا  
 جرم كل مواد موجود در مخلوط واكنش ............ است. . 33

 اگر هواكره وجودنداشت ،دماي كره زمين به ........مي رسيد. . 34

 اغلب فلزها در طبيعت به شكل ...........يافت ميشوند كه بخش قابل توجهي از آنها به شكل .......است. . 35

 جانداران ذره بيني ،گاز ...................هواكره را براي مصرف گياهان در...........تثبيت مي كنند.    .36

  گازها ...............معيني ندارند و ................فضاي ظرف را اشغال  مي كنند. . 37
 ود .در صنعت سرما سازي براي انجماد مواد غذايي از ................... استفاده مي ش . 38

  سي و كپسول غواصي استفاده مي شود.براي پر كردن بالن هاي هواشنا..................................   . 39
 عبارت درست داخل پرانتز را انتخاب كنيد.  2

  ) مي يابد.كاهش –افزايش با دور شدن از سطح زمين، فشار هوا (  .1
توليد شده در واكنش سوختن در شرايط مناسب به  COاست، پس  ناپايدارتر) –پايدارتر گاز كربن مونوكسيد از كربن دي اكسيد (  .2

2CO .تبديل مي شود  
  ) است، پس قابليت انتشار آن در محيط بسيار زياد است.بيشتر –كمتر چون چگالي كربن مونوكسيد از هوا (  .3
 .اسر هواكره توزيع شوند) مولكول هاي گازي سبب مي شود تا آنها در سرتانرژي گرمايي –فشار در هواكره، (  .4

 ) است.هماتيت-بوكسيت( -------- 3O2Feنام تركيب  .5

  )  2CO –CO (برابر اكسيژن است  200گاز سمي كه ميل تركيبي آن با هموگلوبين  .6
  ) بوكسيت –هماتيت ( شود.فلز آلومينيوم همراه با ناخالصي در طبيعت به اين صورت يافت مي .7
  ) -200 °  (   -)  -200 (آيد.  ميهوا در اين دما به حالت مايع در  .8
  ) استراتوسفر –تروپوسفر ( ترين اليه هواكره به سطح زمين است . نزديك .9

3  
  درست يا نادرست بودن جمالت زير را مشخص كنيد.
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 درست را انتخاب كنيد.ي در سؤاالت زير گزينه  4

 كداميك عنصر و كداميك تركيب است؟ .1

  Hgت)                      NaClپ)                      COب)                        Coالف) 
  نوع فرآورده ها در واكنش سوختن سوخت هاي فسيلي، به مقدار آن بستگي دارد؟ .2

 ) اكسيژن در دسترسب                                             ) ماده سوختني الف

  بيشترين جرم هواكره در اين اليه قرار دارد؟ .3
  ) استراتوسفرب      ) تروپوسفر                                              الف
  از جمله عوامل مهم در تعيين ويژگيهاي هواكره مي باشند؟ .4

 ) دما و فشار ب                                             ) جرم و حجم  الف
ي واكنش سوختن كامل چه تعداد از ضرايب مواد شركت كننده در واكنش زير، پس ازموازنه با مجموع ضرايب مواد در معادله .5

  متان برابر است؟
As2O3 + KI + HCI  AsI3 + KCI + H2O 

  4) ت                           3) پ                             2) ب                             1) الف
و تعداد اتم هاي نيتروژن در نيتروژن مونوكسيد و دي نيتروژن  bو  aبه ترتيب  3O2Crو  2PbOاگر بار الكتريكي كاتيون در  .6

  نشان مي دهد؟ي اين اعداد را به درستي باشد، كدام گزينه مقايسه dو  cتري اكسيد به ترتيب 
      b > a > c > dت)          c < d < b < aپ)             a > b > d > cب)                  b<d<c<aالف) 

و مجموع شمار جفت الكترون هاي نا پيوندي در  aرا  )XCO(اگر مجموع شمار پيوندهاي كوواالنسي در اكسيد هاي كربن  .7
  كدام است؟ گيريم، در نظر ب bرا  )ySO(اكسيد هاي گوگرد 

  ) ت                        3) پ                              ) ب                             1) الف
  كدام يك از فلزات زير مي تواند باشد؟ Mتوليد كند، فلز  3MBrو  4MSOبتواند تركيب هاي يوني با فرمول  Mاگر فلز  .8

  ) مست) آهن                  پ) آلومينيم                     ب        ) منيزيم              الف
  به سواالت زير پاسخ كوتاه دهيد.  5

 كربن دي اكسيد پايدارتر است يا كربن مونو اكسيد ؟ -1

  اساس تقطير جزء به جزء چيست ؟ -2
  دوكاربرد براي هليم بنويسيد . -3
4- c° 60 چند كلوين است ؟ 

 فشار هر گاز ناشي از چست ؟ -5

  بيشترين جرم هوا كره در كدام اليه ي هوا كره قرار دارد ؟  .9
  موارد كاربرد گاز نيتروژن؟ (دو مورد) .10
  گازهايي كه از سوختن ذغال سنگ توليد مي شود؟(دو مورد) .11
 اكسيژن در هواكره و آب كره به چه صورت هايي وجود دارد؟ .12

 چرا هواكره فشار دارد؟ .13
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  آهني زنگ مي زنند و همه فلز به زنگار تبديل مي شود؟چرا وسايل  .14

  من چه عنصري هستم؟   6
  الف) در ساخت المپ هاي رشته اي بكار مي روم.

  ب) سبك ترين گاز نجيب كه در كپسول غواص كاربرد دارم.
  

  هوا معجوني ارزشمند  -مقدمه   
  حسب ارتفاع از سطح زمين را نشان ميدهد؟ چرا؟كدام نمودار تغييرات دما و كدام نمودار تغييرات فشار بر   1

  
2  

  .واكنش سه را كامل كنيدي نوشتاري هر واكنش را بنويسيد و معادله
 بر اثر واكنش فلز منيزيم با هيدروكلريك اسيد، منيزيم كلريد و گاز هيدروژن توليد مي شود. . 1

Cبر اثر سوختن كامل گاز اتان ( . 2 H2  .شود.اكسيد و بخار آب توليد ميدي)، كربن6

  اكسيد+......................... +بخار آب                  اكسيژن+  زغال سنگنور و گرما+كربن دي . 3
  
3  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 Aستون  Aستون 

  استفاده ميشود.  MRI آ) براي خنك كردن قطعات الكترونيكي در دستگاه
  برشكاري فلزات ايجاد مي كند.ب) محيط بي اثر در جوشكاري و 

  پ) گازي واكنش پذير، كه با اغلب عناصر واكنش ميدهد.
  ت) در صنعت سرما سازي براي انجماد مواد غذايي استفاده ميشود.

  ث) گياهان با بهره گيري از آن، اكسيژن مورد نياز جانداران را توليد مي كنند.
  

  ) كربن مونو اكسيد1
  ) گوگرد دي اكسيد2
  آرگون) 3
  ) هليم4
  ) كربن دي اكسيد5
  ) هيدروژن6
  ) نيتروژن7
  ) اكسيژن8

  اضافي است).  Bمورد در ستون  2ارتباط دهيد.(   B را به يكي از موارد ستون  Aهر يك از عبارتهاي ستون  
  



  وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران
  ي كل  آموزش و پرورش استان آذربايجان غربياداره

  گروه شيمي استان آذربايجان غربي

  96-97سال تحصيلي بانك سؤاالت امتحاني 
  درس: شيمي دهمعنوان 

   رد پاي گازها در زندگي: فصل دوم

 

49 

 

 نقطه ي جوش  گاز  با توجه به جدول به سواالت پاسخ دهيد ؟  4
  -196  نيتروژن
  -183  اكسيژن
  -186  آرگون
  -269  هليم

را به رسانده ايم .اگر اين نمونه را به كمك برج تقطير   – 200 الف) نمونه اي از هواي مايع را به دما 
  جدا كنيم ؛ ترتيب جدا شدن گازها را بنويسيد؟

  
ب) دانش آموزي جدا شدن برخي از گازها را از هواي مايع مطابق شكل زير طراحي كرده است مشخص 

  ي رنگي نشان دهنده ي كدام گازها است ؟چرا؟كنيد هر گو
 
 
 
 

  هيچ گويي خارج نمي شود. 3گوي آبي خارج شده ودر حالت  2گوي سفيد ودر حالت  1درحالت 

  
5  
  
  
  
  

با توجه به جدول زير مشخص كنيد در هر يك از دماهاي زير چه گازي قابل جدا سازي 
 است؟

  C˚195-الف)دماي 

 گاز (C˚)ي جوش نقطه

  نژنيترو  -196
 نژاكسي  -183

 آرگون  -186

 هليم  -269

  C˚200-ب)دماي 

  دانش آموزي نمودار تغييرات دما را برحسب ارتفاع از سطح زمين، به صورت زير رسم كرده  است :                              دما  6
  درستي يا نادرستي نمودار را با ذكر علت بيان كنيد.   
  
  

  وجوددارند؟چرا؟ شكل كدامدر  مايع هواي سازندة ،اجزاي 80º C- دردمايالف)   7
  ؟ هواي مايع با چه روشي از هم جدا مي شودسازندةت) اجزاي 

  
در نظر گرفته شود و با افزايش ارتفاع به ازاي هر كيلومتر دما  C˚11 ي تروپوسفر ميانگين دما در سطح زمين در حدوداگر در اليه  8

 ي ترو پوسفر را حساب كنيد.ارتفاع تقريبي اليه ،برسد C˚55-و در انتهاي اليه به حدود  افت كند C˚6در حدود 

  
تعيين كنيد كدام نمودار مربوط به تغييرات دما بر حسب   9

ارتفاع است و كدام نمودار مربوط به تغييرات فشار 
برحسب ارتفاع مي باشد و دليل انتخاب خود را توضيح 

  دهيد.
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10    
با توجه به شكل مقابل به پرسش هاي داده شده پاسخ  

  دهيد.
  

آ) با دور شدن از سطح زمين دماي هوا چه تغييري مي 
  كند؟

ب) آيا روند تغيير دما در هواكره را مي توان دليلي بر 
  اليه اي بودن آن دانست؟ توضيح دهيد.

پ) با افزايش ارتفاع از سطح زمين فشار چه تغييري 
  مي كند؟چرا؟

  آيا به جز اتم و مولكول ذره هي ديگري هم در اين اليه وجود دارد؟ ت)
 

11    
  واكنشهاي داده شده را كامل كنيد.

  
 

  با توجه به شكل توضيح دهيد:  12
  

  الف) فشار هوا با ارتفاع چه رابطه اي دارد؟
  

ب) چگالي هوا در سطح زمين بيشتر است يا ارتفاعات؟ ( دما را 
  يكسان فرض نماييد)

  
پ) درصد حجمي گاز اكسيژن را در سطح زمين با ارتفاعات 

  مقايسه كنيد.
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  اكسيژن گازي واكنش پذيردر هوا كره  
1  

 ي موازنه شده ي نوشتاري و نمادي سوختن كامل و ناقص متان را بنويسيد.معادله .1

 واكنش اكسايش گلوكز و سوختن زغال سنگ را بنويسيد. .2

  واكنش خوردگي آهن را بنويسيد. .3
Cدو هيدروكربن پروپان (  2 H3 C) و بوتان(8 H4   ايم.) را مطابق معادالت زير سوزانده10

I) C H  + O   CO + H O

II) C H  + O   CO  + H O
3 8 2 2
4 10 2 2 2




 

  ) موازنه كنيد.II) و (Iهاي (آ) واكنش
  باشد؟ب) در كدام واكنش اكسيژن كافي و در كدام يك مقدار اكسيژن كم مي

  »گويند. ) ميناقص-كامل) را سوختن ............................ (II) و واكنش (ناقص-كامل) را سوختن ........................ (I( واكنش« پ)
  يك آبي است؟ي كدام زرد و كدامت) رنگ شعله

  :  واكنش زيررادرنظربگيريد  3
 gO2H4+    (g) CO              (g) 2O3+ (g)   4CH)(  +انرژي   

 الف) اين واكنش سوختن كامل است يا ناقص؟ چرا ؟  

  ب) رنگ شعله آن چه رنگي مي باشد ؟ 
  گراددماي كلوين و دماي سانتي  
  محاسبه كنيد.  1

 دماهاي زير را برحسب كلوين بنويسيد. . 1

  C25ت)                    C0پ)                      -C23ب)                  C100آ) 
  دماهاي زير را برحسب كلوين بنويسيد. . 2

                  K10ت)                K273پ)                       K0ب)                 K200آ) 
  راد است)درجه سانتي گ 15كلوين مي رسد؟ ( دماي سطح زمين تقريبا  273در چه ارتفاعي از سطح زمين دما به حدود   2

  موازنه كنيد  
  هاي زير را موازنه كنيد.واكنش  1

1. NH3 +   O2 →    NO +   H2O  

2. C4H10 +   O2 →   CO2 +   H2O 
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3. KNO3 →   K2O +   N2 + O2 

4. FeSO4 +   Cl2 →   Fe2(SO4)3 +   FeCl3 

5. K2Cr2O7 +   BaCl2 +   H2O →   BaCrO4 +   HCl +   KCl 

6. KMnO4 →   K2MnO4 +   MnO2 +   O2 

7. H3PO4 +   Ca(OH)2 →   H2O +   Ca3(PO4)2 

8. Na +   Fe2O3 →   Na2O +   Fe 

9. Fe2O3 +   Al →   Al2O3 +   Fe 

10.  Cu +   H2SO4 →   CuSO4 +   SO2 +   H2O 

11. Fe O (s) H (g) Fe(s) H O(g)2 3 2 2+  +  

12. LiAlH4    +    H2O     →      LiOH   +   Al(OH)3   +  H2 

  و موازنه كنيد.هاي زير را نوشته واكنش  2

)1 

)2 
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)3 

)4

  هاي زير پاسخ دهيد: با توجه به واكنش  3
 S+   2MoS+   NaCl    5MoCl+  S  2Naد :واكنش مقابل راموازنه كني)آ

OH3CH (l):با توجه به واكنش مقابل ) ب
		 		∆	و

   ( g )2H2+ ( g ) CO 

  د؟نچه اطالعاتي در اختيار ما قرار ميده»  g«و » ∆«و »  ZnO« هر يك از نمادهاي پ) 
  3O2Fe             (g)2+ O (s)Fe(s)                                واكنش زير را در نظر بگيريد :    4

 معادله نوشتاري است يا نمادي ؟  الف) معادله نشان داده شده به صورت

  ) هر كدام نشانگر كدام حالت ماده مي باشد ؟ s) و (gب) نماد (
  پ) معادله واكنش را موازنه كنيد.

  هاي زير به سواالت پاسخ دهيد.با توجه به واكنش  5
 O (g)2(g)+H2CO(g)                    2+O (g)8H3C)                            1واكنش  (   

 O(l)2H 2(g)                     2(g) + O2H2)                               2واكنش (
  كنيد. موازنهرا آن  كنند؟مي شروعموازنه را از چه تركيبي  1آ)در واكنش 

  واكنشي است؟نوع چه   1ب)واكنش 
  ضرايب واكنش را بدست آوريد. كلبه 2COنسبت ضريب  پ)
  ) در اين واكنش نشانگر چيست؟lو نماد ( دوم در واكنشPtنقش  ت)

 O2H +    2→  CO   2O +  10H4C                                  .االت داده شده پاسخ دهيدؤواكنش زيربه س درمورد  6

  ؟الف ) براي موازنه كردن به روش وارسي موازنه رااز كدام تركيب شروع مي كنيم؟چرا
  ب) واكنش را موازنه كنيد.

Pt 
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  هاي مطرح شده پاسخ دهيد : هاي زير به پرسشبا توجه به واكنش  7

    

  كنيد ؟  موازنه) را 1آ ) واكنش (
  كنيد ؟شروع مي تركيباز كدام  وارسي) به روش 2ب) براي موازنه واكنش (

 دارند ؟  مفهومي) هريك چه 1در واكنش ( 600 ) و 2در واكنش ( ∆ت ) عالمت 

  ؟شده مربوط به شكل زير را بنويسيد  معادله موازنهث ) 

  
  

سوختن گاز متان (     8 سمت، آيا       4CHشكل زير واكنش  شكل و تعداد مولكول ها در هر  شان مي دهد. با توجه به  سيژن را ن ) در اك
واكنش از قانون پايستگي جرم پيروي مي كند و موازنه شده است؟ با نوشتن معادله واكنش انجام شده درستي نظر خود را بررسي         

  كنيد. 

  
  

  3O2Fe                         (g) 2Fe(g) + O(s)          كند ؟آيا واكنش مقابل از قانون پايستگي تبعيت مي  9

  ؟آن را موازنه كنيد در صورت عدم تبعيت

 واكنش زير را به روش وارسي موازنه كنيد و بنويسيد كه موازنه را از كدام تركيب آغاز مي كنيم؟  10

H O B O N O B N H O2 2 5 2 5 3 3 6 2+ +  +  
گرم سديم هيدروكسيد توليد كند ، با استفاده از  8/20گرم گاز هيدروژن و  52/0 وارد واكنش شود و گرم سديم با مقدار كافي آب 96/11اگر   11

  نوشتن معادله نوشتاري الزامي است)( قانون پايستگي جرم مقدار آب مصرفي را محاسبه كنيد.
  .معادله واكنش هاي زير را موازنه كنيد  12

2+  O 2O +  N2+  H2 CO    3  )3(NO5H3C
2+   H  3AlCl  Al + HCl    

2+    O  2O  +   N2K    3KNO  

1)KNO s
	 	
K O s 	N g 	O g 

2)		FeS s O g
∆
→Fe O s SO g 
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13    
  با توجه به شكل زير معادله موازنه شده ي مورد نظر را بنويسيد.

  
 

  معادله زيرراموازنه نماييد.  14

 
   : داد گزارش زير بصورت را نتيجه و كرد موازنه را زير شيميايي معادله كالس يك در آموزي دانش  15

4242 SOKNaClKClSONa  
شده موازنه معادله

422242 SOKClNaClKSONa    
   : دارد وجود موازنه در اشتباهي كه داد تذكر وي به مشاهده از پس معلم
  كنيد؟ بيان را آموز دانش اين اشتباه) الف
  ؟ بنويسيد را موازنه صحيح شكل) ب

  :هاي زير را در نظر بگيريدواكنش  16
H S O H O SO

H S SO H O S
2 2 2 2
2 2 2

+  +

+  +
 

  هر دو واكنش يكسان مي شود ؟  SO2الف) اين دو معادله را طوري موازنه كنيد كه ضريب 

ب) اكنون سمت واكنش دهنده هاي دو معادله و نيز سمت فرآورده هاي دو معادله را با هم جمع و معادله موازنه شده نهايي را به 
  شكل ممكن بازنويسي كنيد ؟ساده ترين 

  با فلزات و نافلزاتاكسيژن تركيب   
  يافت مي شود . Fe+3و   Fe+2  ايهفلز آهن اغلب به صورت كاتيون  1

  الف ) يك راه شناسايي براي تشخيص اين دو يون از يكديگر بنوسيد.
  هاي آن را بنويسيد ؟فرمول شيميايي و اكسيد ب) 

  نامگذاري و فرمول نويسي  
  تركيبات زير را نامگذاري كنيد.  1

CO, SiCl N O PCl CO SO SO NO S Cl N O OF ICl PBr N O4 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 4 2 3 3 2 5 , , , , , , , , , , , , 
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 هر قسمت را بر اساس آنچه كه خواسته شده پاسخ دهيد:       2

  را بنويسيد؟ ) 4O2N ( ..…..……… و  ) 3FeCl ( ……..………الف) نام تركيبات 
  د؟) را بنويسي ............اكسيد ......... ) و ( منيزيم ..ب) فرمول تركيبات ( آلومينيوم فلوئوريد .........

  الف) فرمول شيميايي تركيبات مقابل را بنويسيد.  3
  ) دي نيتروژن تري اكسيد2) كلريد                                             IIآهن ( )1

  .ب) نام هر يك از تركيب هاي مقابل را بنويسيد
1 (2CS                                                               2(    O2Na  

  الف) هر يك از تركيب هاي زير را نام گذاري كنيد .  4
= Cl4=                                           NH3=                                        KNO 3O2P 

  ب ) فرمول شيميايي هر يك از تر كيب هاي زير را بنويسيد .
  =سولفات ) II(مس                       =سد يم برميد                           =گوگرد تترا فلوئو ريد 

5  
  
  
  
  
  

  جدول را كامل كنيد.

) IIIآهن (    نام تركيب
  كلريد

) IIIآهن (  
  فسفيد

پتاسيم   
  برميد

  

   MgO   ZnS   CrO  NaOH  فرمول شيميايي
6  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   . كند پيدا را آنها.  دارد ارتباط »ب«  ستون موارد از يكي با  »آ« ستون موارد از يك هر

  »ب« ستون  »آ«  ستون

  اكسيد هگزا فسفر تترا
  اكسيد تري نيتروژن دي
  سولفيد هگزا فسفر تترا
  اكسيد دكا فسفر تترا
  اكسيد تترا نيتروژن دي
  كلريد دي گوگرد دي

O42N  
10O4P  
2Cl2S  
3O2N  
6O4P  
2SCl  
6S4P  

  
  ساختار لوئيس  
  نسبت جفت الكترون هاي پيوندي به ناپيوندي را در تركيبات زير حساب كنيد.  1

 4, SiBr2, CS3, NF2, CO3O, AlCl2, H2, COCl3O, NCl2, HCN, CH3, CO, PCl2SO 
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2  
  ساختار لوئيس تركيبات زير را رسم كنيد.  

 4, SiBr2, CS3, NF2, CO3O, AlCl2, H2, COCl3O, NCl2HCN, CH, 3, CO, PCl2SO 
  :  2SOو   3SOهاي مولكول براي   3

  الف ) ساختار لوييس رسم كنيد.
  ب) نام اين دو تركيب را بنويسيد.

  .ساختار لوويس را براي هر كدام از مواد زير رسم كنيد  4
  ج.گوگرد تري اكسيد                 د.دي نيتروژن مونوكسيد       الف. اوزون              ب.كربن تترا كلريد        

5  
  
  

 
 
 
 
 
 
  
  

  جدول زير را كامل كنيد.
  تعداد جفت الكترون ناپيوندي  تعداد جفت الكترون پيوندي  مدل الكترون نقطه اي ساختار لوئيس  مولكول

3SO  
  
      

N2 
  
      

2SO        

2CO          
  ي زير را رسم كنيد.هاساختار لويس هريك از گونه  6

SO2                                              NO2
-                                       NF3 

  را در هر مورد مشخص كنيد. Mبا توجه به ساختار تركيبات زير شمار الكترونهاي اليه ي ظرفيت   7

  
  

  نماييد.جدول راكامل   8
فرمول 
  مولكولي

اعداداتمي 
مجموع الكترون هاي  اتم مركزي  موردنياز

  ظرفيت اتم ها اليه
ساختارلويس (الكترون 

  نقطه اي )–

3PF  P=15 
F=9 

      

2OCl  O=8 
Cl=17 

      

2CO  C=6       
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  ساختار لوويس را براي مولكولي رسم كنيد كه شامل :   9
  الف) يك اتم كربن و چهار اتم فلوئور است  
  ب) دو اتم هيدروژن و يك اتم سلنيم است 

  ج) يك اتم كربن ، سه اتم هيدروژن و يك اتم كلر است . 
  خواص و رفتار گازها  
  كرد؟حجم گاز چه تغييري خواهد  انجام هريك ازتغييرات زير، با مقداري گازدردماي ثابت را وارد سيلندري ميكنيم.  1

  آ) ورود مقدار بيشتري گاز به سيلندر
  ب) سرد كردن بدنه سيلندر (قانون شارل)

  پ) كشيدن پيستون به بيرون (قانون بويل)
  

  شود؟ مي توليد اكسيد تري گوگرد گاز ليتر چند شود مصرف اكسيژن گاز ليتر 51 مقابل واكنش در اگر  2

3(g)SO   2(g)+  O 2(g)SO 
   ؟شودتوليد مي  STP در شرايط  2COچند ليتر گاز )  g/mol 16=4CH (گرم گاز متان  2/3از سوختن  سوختن متانبا توجه به واكنش   3

  گرم فلز روي با اسيد ،چند ليتر گاز هيدروژن توليد مي شود ؟ 40تعيين كنيد در شرايط استاندارد ،از واكنش 
Zn (s) +  HCl (aq)      ZnCl2 (aq) + H2 (g)  

0و در دماي  atm1واكنش زير در فشار   4 C  .ن، چند گرم آمونياك توليد مي كند؟ليتر گاز نيتروژ 6/33 روي مي دهد  
N H NH2 2 33 2+  

)     گرم بر ليتر باشد. 1,4اگر چگالي گاز اكسيژن در شرايط معين   6 ) -1
(g) (g)( )

O O (O g.mol )
1

3 22
2 3           16  ¾¾¾ =¬¾¾¾   

  ))1در مسير (( گرم گاز اوزون چند چند ليتر گاز اكسيژن توليد مي شود؟ 24زير ضمن مصرف  آ) در واكنش
  تبديل مي شود؟ STP) اين مقدار گاز اكسيژن به چند ليتر گاز اوزون در شرايط 2ب) در مسير (

  شكل زير يك نمونه گاز را درون سيلنري با پيستون متحرك در دماهاي گوناگون نشان مي دهد.  7
  آ) با افزايش دما حجم گاز چه تغييري كرده است؟ چرا؟

كلوين برسانيم حجم گاز نسبت به ظرف دوم چه تغييري  600ب) اگر دماي گاز را به 
  شود)مي كند؟(چند برابر مي

  پ) بين حجم گاز و دماي آن چه رابطه اي وجود دارد؟ توضيح دهيد.
 So₂و چند گرم گاز  O₂به چند مول گاز  STPدر شرايط  SO₃ليتر گاز  448براي توليد 2SO₃₍g₎  →O₂₍g₎  +2SO₂₍g₎در واكنش   8

  SO₂=64نياز است ؟    
  C₃H₈+5O₂→3CO₂+4H₂O    با توجه به واكنش زير پاسخ دهيد.   9

   CO₂=44گرم كربن دي اكسيد به چند مول اكسيژن نياز داريم ؟    88الف ) براي تهيه 
  ؟مول آب نياز است 2/0ن براي تهيه چند ليتر اكسيژب) در شرايط استاندارد 
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گرم 9/1گرم كلســـيم كربنات بامقداركافي هيدروكلريك اســـيدطبق معادله زيرچندليترگازكربن دي اكســـيدباچگالي 45ازواكنش   10
  )    Ca=40  ,   O=16  ,H=1جرمهاي مولي موردنياز ( برليترتوليدمي شود؟

CaCO3 (s)    +  2HCl (aq)     →  CaCl2 (s)   +  CO2 (g)   +  H2O (g) 
  ابراست؟ليترگازهيدروژن درشرايط استانداردباتعداداتم هاي موجوددرچندگرم آهن بر36/3هاي هيدروژن درتعداداتم  11

    Fe=56      H=1 جرم هاي مولي :
(s)با توجه به واكنش :  12 (g) (s)P O P O4 2 4 10 5+ .به موارد خواسته شده پاسخ دهيد ،   ) mol P O g4 101 284 =(  

  ، چند گرم فرآورده توليد مي شود؟مول فسفر 2/0الف) در ازاء مصرف 
  مصرف مي شود؟ O2فرآورده، چند مول گاز  g42/1ب) در اين واكنش براي توليد 

  در شرايط استاندارد به چند گرم فسفر نياز داريم؟ O2ليتر گاز  2/11پ) براي واكنش با 

2H2C + (g)ي واكنش ي موازنه نشدهليتر گاز اتين در شرايط استاندارد داشته باشيم، بر اثر سوختن آن مطابق معادله 12/1اگر   13

O (g)2(g) + H2CO (g) 2O  2، چند گرم گازCO  1(توليد مي شود؟-g.mol44=  2CO( 
  

  و تعريف كنيدهاپاسخ كامل  
 به سؤاالت زير پاسخ كامل بدهيد.  1

 شود؟هواي مايع چگونه تهيه مي . 1

 شوند؟شرح دهيد.اجزاي هواي مايع چگونه جداسازي مي . 2

 با افزايش ارتفاع از سطح زمين فشار و دماي هوا چگونه تغيير مي كند؟ توضيح دهيد. . 3

 دهيد.ها را توضيح تفاوت سوختن كامل و سوختن ناقص هيدروكربن . 4

 ي نوشتاري و نمادي را توضيح دهيد.تفاوت معادله . 5

 شود؟توضيح دهيد.زنگ آهن چگونه ايجاد مي . 6

 واكنش اكسايش را تعريف كنيد. . 7

 اند؟چرا وسايل آلومينيومي در برابر خوردگي محافظ . 8

 روند توليد باران اسيدي را توضيح دهيد؟ باران اسيدي چه عوارضي دارد؟ . 9

 ر برابر اكسيژن يكسان است؟ي فلزات دآيا رفتار همه . 10

 قانون پاستگي جرم را توضيح دهيد. . 11

 »جرم كل مواد موجود در مخلوط واكنش ثابت است.«ي مقابل توضيح دهيد: ي جملهدرباره . 12

 تغيير شيميايي را تعريف كنيد. . 13

 كاربردهاي آرگون و هليم را به صورت جداگانه و كامل توضيح دهيد. . 14

 ا توضيح دهيد.مونوكسيد رهاي گاز كربنويژگي . 15
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 شوند؟فلزات چگونه تهيه مي .16

 اكسيد فلزي و اكسيد نافلزي چگونه تهيه مي شوند؟ . 17

 شود؟چرا به اكسيدهاي فلزي، اكسيد بازي و به اكسيدهاي نافلزي، اكسيداسيدي گفته مي . 18

 روند؟اكسيد در آب از بين ميها با افزايش مقدار كربن ديچرا مرجان . 19

  و كاربرد بنويسيد:براي هريك از گاز هاي زير د . 20
  )Arآرگون (،       )2Nنيتروژن (،     )2Oاكسيژن (،   )Heهليم (

 كنند؟ن با خود حمل ميژچرا هواپيماها اتاقكي از گاز اكسي .21

 افزايش مقداردي اكسيدكربن هواكره چه مشكلي براي آبزيان ايجاد ميكند؟ .22

 .ببريدنام اي را اي را تعريف كرده و گازهاي گلخانهاثر گلخانه .23

  چرا دگر شكل اوزون واكنش پذيرتر از اكسيژن است؟ . 24
 در فرايند تقطير جزء به جزء هواي مايع، تهيه اكسيژن صددرصد خالص دشوار است؟ چرا .25

 چرا روكش سيم ها را از آلومينيم مي سازند؟ .26

 راه حل هابر براي جدا كردن فرآورده ي واكنش (آمونياك) از مخلوط واكنش چه بود؟ .27

 كند؟ معايب و مزاياس هر يك را شرح دهيد.چگونه از هواكره محافظت ميشيمي سبز  .28

  ؟مفهوم تصوير رو به رو چيست .29


