
 

 ردیف متن سوال منبع

 رد پای گازها در زندگی – دومفصل 

قلمچی 

 دی 3

سوختن، واکنش شیمیایی است که در آن، یک ماده با اکسیژن به .. واکنش می دهد و ... انرژی شیمیایی آن به صورت 

 گرما و نور آزاد می شود.

 همه ی   –( کندی 2بخشی از                –( سرعت 1

 بخشی از –( کندی 4همه ی                 –( سرعت 3

1  

قلمچی 

 دی 3

با توجه به شکل زیر که جداسازی برخی از گازهای موجود در هوای مایع را نشان می دهد، در ارتباط با گازهای جدا 

 ( چه تعداد از مطالب زیر صحیح است؟2( و )1شده در حالت )

ب( از گاز جدا شده در حالت  ساخت المپ های رشته ای کاربرد دارد. ( تک اتمی بوده و در1آ( گاز جدا شده در حالت )

 ( در پر کردن بالون های هواشناسی استفاده می شود.2)

جرم گازهای سازنده  %87( حدود 1پ( گاز جدا شده در حالت )

 ی هوای خشک و پاک را تشکیل می دهد.

( با ترکیبی که 2ت( مدل فضا پر کن گاز جدا شده در حالت )

 ود یک درصد هوای ازاد را تشکیل می دهد، مشابه می باشد.حد

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

 است؟ نادرستکدام گزینه در مورد گاز نیتروژن 

 کاربرد دارد. MRI( همواره در خنک کردن قطعات الکترونیکی دستگاه 1

 به صورت گاز یافت می شود. atm1و فشار  -191℃( در دمای 2

 ( در بسته بندی مواد خوراکی کاربرد دارد.3

 ( برای نگهداری نمونه های بیولوژیک در پزشکی به کار برده می شود.4

3  

قلمچی 

 دی 3

در کدام یک از نمودارهای زیر فشار و دمای هواکره بر حسب فاصله از سطح زمین به طور کیفی و به درستی رسم شده  

 است؟

 

 

 

1 )a  وb           2 )a  وc          3 )d  وb         4 )d  وc  
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 ؟ نیستکدام گزینه صحیح 

 ( آب و هوا نتیجه ی بر هم کنش میان زمین، هواکره، آب و خورشید است.1

 ( تنها گیاهان می توانند نیتروژن هوا را در خاک تثبیت کنند.2

 تاکنون نسبت گازهای سازنده ی هواکره تقریباً ثابت مانده است.میلیون سال پیش  222( از 3

 ( هلیم، آرگون، کریپتون و زنون به گازهای کمیاب معروف هستند.4
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قلمچی 

 دی 3
کاهش می یابد. اگر  81/3℃فرض کنید در الیه ای از زمین به نام مزوسفر، به ازای هر یک کیلومتر افزایش ارتفاع، دما 

 باشد، ارتفاع این الیه تقریباً چند کیلومتر است؟ K171و در انتهای این الیه دما  K272در محل شروع این الیه، دما 

1 )1/12          2 )22              3 )21                 4 )42 
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 هستند؟ نادرستها خط کشیده شده است،  در کدام گزینه تعداد بیش تری از کلماتی که زیر آن 

( حدود 1
3

4
 تشکیل داده است. تروپوسفرهواکره را  حجم 

 است. بخارهای حاصلو جمع آوری و هدایت  مخلوط ها( انبیق وسیله ای برای گرم کردن 2

 تهیه می شود. خلوص کمیبه جزء هوای مایع، با  است که در تقطیر جزء بی بو و غیر رسمی( آرگون گازی 3

 از هلیم است. کم تردر می آید و نقطه ی جوش گاز نیتروژن  شکل مایع، گاز کربن دی اکسید به  -87℃( در دمای 4
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اگر نموداری به شکل زیر تهیه کنیم و فقط چهار عنصر نیتروژن، 

اکسیژن، آرگون و هلیم را در آن مدنظر بگیریم، چه تعداد از 

 هستند؟ )نقاط را با خط به هم وصل کنید.( نادرستموارد زیر 

  الف( نمودار کامالً صعودی خواهد بود.

ب( قدرمطلق شیب نمودار از نیتروژن تا اکسیژن، بیش تر از 

 شیب نمودار از اکسیژن تا آرگون است.

ج( حاصل جمع عدد اتمی عنصری که کم ترین نقطه ی جوش 

رین نقطه جوش را در بین این عناصر دارد، برابر با عدد اتمی گاز نجیب دوره ی را دارد با عدد اتمی عنصری که بیش ت

 دوم است.

 3( 4                 2( 3           1( 2( صفر       1
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 ؟ نیست کدام گزینه در مورد هواکره زمین صحیح 

 سطح زمین امتداد یافته است.کیلومتری از  122( مخلوطی از گازهای گوناگون است و تا فاصله ی 1

 ( انرژی گرمایی مولکول های تشکیل دهنده ی آن سبب می شود تا آن ها پیوسته در حال جنبش باشند.2

 ( اگر زمین را به سیب تشبیه کنیم، ضخامت هواکره نسبت به زمین به نازکی پوست سیب می ماند.3

 زمین )تروپوسفر( قرار دارد. درصد از جرم هواکره، در نزدیک ترین الیه به 92( حدود 4
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 ؟ نیستچه تعداد از موارد زیر در مورد سومین گاز تشکیل دهنده ی هواکره از لحاظ درصد حجمی، صحیح 

 الف( گازی بی رنگ، بی بو و سمی است.

 ب( واکنش پذیری ناچیزی دارد و جزء گازهای نجیب محسوب می شود.

 شکاری، برش فلزها و همچنین در ساخت المپ های رشته ای به کار می رود.پ( به عنوان محیط بی اثر در جو

ت( به دلیل این که نقطه ی جوشش نزدیک گاز اکسیژن است، نمی توان آن را از هوای مایع با درصد خلوص باال 

 جداسازی کرد.

1 )1             2 )2           3 )3               4 )4 
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 را به درستی تکمیل می کنند؟« همه ی ... »از موارد زیر، جمله ی چه تعداد 

 نامرئی هستند به طوری که ما هوا را نمی توانیم ببینیم. الف( گازها

 ب( واکنش های شیمیایی که در هواکره انجام می شود، برای ما مفید هستند.

 پ( فلزها در شرایط مناسب با گاز اکسیژن می سوزند.

 در هوا، به طور یکنواخت در مکان های مختلف پخش شده است.ت( رطوبت موجود 

 3( 4                2( 3             1( 2( صفر            1
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 چند مورد از عبارت های زیر درست هستند؟

 آ( برخی از فلزها مانند منیزیم، می سوزند، اما فلزهایی مانند آهن، هرگز شعله ور نمی شوند.

 رنگ شعله ی حاصل از سوختن گوگرد و سدیم به ترتیب، آبی و زرد رنگ است.ب( 

 ج( رنگ زرد شعله ی اجاق گاز یا بخاری، می تواند نشان دهنده ی واکنش سوختن ناقص باشد.

 د( در سوختن زغال سنگ، عالوه بر بخار آب و گاز کربن دی اکسید، گاز گوگرد دی اکسید نیز تولید می شود.

1 )1                 2 )2               3 )3                 4 )4 
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 از گاز کربن مونوکسید است؟ نادرستچه تعداد از عبارت های زیر، توصیفی 

ا میل ترکیبی آن ب –قابلیت انتشار کم  –از کربن دی اکسید پایدارتر  –چگالی اندکی بیش تر از هوا  –بی بو » 

 «قابلیت سوختن  –برابر بیش تر از اکسیژن  22هموگلوبین 

1 )1              2 )4               3 )3            4 )2 
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از سوختن ناقص یک سوخت فسیلی، مقداری از گازهای کربن مونوکسید و کربن دی اکسید و بخار آب حاصل شده 

است. به طریقی گاز کربن مونوکسید تولید شده را کامالً جمع آوری می کنیم تا در شرایط مناسب دوباره آن را 

مول گاز اکسیژن به دست  12با  COنش کامل گاز گرم گاز کربن دی اکسید از واک 772بسوزانیم. اگر در نهایت مقدار 

-1آید، مقدار کربن مونوکسیدی که از سوختن ناقص سوخت فسیلی تولید شده، بر حسب گرم چه مقدار است؟ ) 

g.mol :11  =O  12و  =C  1و  =H) 

1 )22              2 )112                3 )242              4 )272 
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فرض کنید انرژی مورد نیاز برای زنده ماندن یک موجود جاندار تنها از طریق آزاد شدن انرژی در واکنش سوختن 

مول گاز اکسیژن جذب و  2212/2( تأمین شود. اگر این موجود در هر بار عملیات تنفس مقدار  11O22H12Cساکارز ) 

مرتبه تنفس  8ب تولید کند و این جاندار در هر دقیقه گرم بخار آ 2197/2گرم گاز کربن دی اکسید و  2127/2مقدار 

انجام دهد، مقدار ساکارزی که می تواند انرژی مورد نیاز بدن این جاندار را برای یک شبانه روز تأمین کند، تقریباً چند 

 گرم است؟ 

 (1- g.mol :1  =H  12و  =C  11و  =O ) 

(g)O2H11 ( +g )2CO12 → (g )2O12 ( +aq )11O22H12C 

1 )3/137              2 )1373         3 )8/344         4 )3448 
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 در کدام گزینه نسبت بیان شده، مقدار بیش تری دارد؟

 (1-g.mol :1  =H  12و  =C  19و  =F  42و  =Ca ) 

گذاشته شده در هر مولکول از گازی ( تعداد پیوندهای اشتراکی هر مولکول آمونیاک به تعداد الکترون های به اشتراک 1

 که خاصیت گندزدایی و رنگ بری دارد.

( تعداد الکترون های نمایش داده شده در ساختار الکترون نقطه ای اتم فلوئور به تعداد الکترون های به اشتراک 2

 HCLگذاشته شده در هر مولکول 

به تعداد الکترون های پیوند کوواالنسی در یک  MgO( تعداد الکترون های مبادله شده در تشکیل پیوند یونی ترکیب 3

 مولکول گاز اکسیژن.

 ( جرم مولی گاز متان به جرم مولی ترکیب یونی کلسیم فلوئورید.4
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 است؟ نادرستکدام گزینه در مورد هواکره 

 ( با افزایش ارتفاع، درصد حجمی گاز اکسیژن به طور چشمگیری کاهش می یابد.1

 الیه های باالتر هواکره، شمار مولکول های هوا کم و در نتیجه تعداد برخوردها و فشار هوا، کاهش می یابد.( در 2

 ( با افزایش تدریجی ارتفاع، نخست دما کاهش، سپس افزایش و دوباره کاهش می یابد.3

 ( هنگامی که یک بادکنک در هواکره به سمت باال می رود، حجم آن افزایش می یابد.4
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 ؟ نمی کنداز عبارت های زیر، جمله ی داده شده را به درستی کامل  دچه تعدا

 « ر اتم و رفتار آن می توان گفت ...در ارتباط با ساختا» 

 آ( گازهای نجیب به صورت تک اتمی می باشند و الیه ی ظرفیت آن ها به صورت هشتایی می باشد.

 بی به آرایش گاز نجیب مبنای میزان واکنش پذیری اتم ها است.ب( هشتایی شدن الیه ی ظرفیت و دست یا

پ( برای توضیح رفتار اتم ها از مدل الکترون نقطه ای استفاده می شود که در آن الکترون های آخرین زیرالیه پیرامون 

 نماد شیمیایی اتم نشان داده می شود.

 یش گاز نجیب رسیده و پایدار می شوند.ت( اتم ها فقط از طریق از دست دادن و گرفتن الکترون به آرا

1 )1            2 )2            3 )3                 4 )4 
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 ؟ ندارددر سوختن زغال سنگ در حضور اکسیژن، کدام مورد به طور عمده وجود 

1 )2SO     2 )2CO     3        2( 4( بخار آبNO 
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 است؟ نادرستکدام مورد از جمالت زیر در مورد اتمسفر کره ی زمین 

 ( در میان سیاره های سامانه خورشیدی، تنها زمین، دارای اتمسفر می باشد.1

 کیلومتری از سطح زمین امتداد یافته است. 122( اتمسفر زمین مخلوطی از گازهای گوناگون است که تا فاصله ی 2

 را از پرتوهای خطرناک کیهانی محافظت می کند. ( اتمسفر زمین ساکنان آن3

 ( اتمسفر زمین در توزیع آب در سرتاسر سیاره ی زمین نقش دارد.4

22  

قلمچی 
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سرد می کنند تا هوای مایع به دست آید. در میان  -222℃برای جداسازی اجزای هواکره، هوا را تحت فشار تا دمای 

                 در این مخلوط به حالت مایع وجود داشته باشد؟            تواندنمی مواد اشاره شده ی زیر، چند مورد 

2CO ،Ar  ،2O  ،2N  ،O2H 

 3( 4                     2( 3                1( 2( صفر        1
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 هستند به جز ...با توجه به قانون پایستگی جرم، در واکنش های شیمیایی، همه ی گزینه های زیر درست 

 ( لزومی ندارد تعداد مول های مواد در دو طرف واکنش یکسان باشد.1

 ( تعداد کل مولکول های واکنش دهنده ها با تعداد کل مولکول های فراورده برابر است.2

 ( امکان تشکیل اتم جدید تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.3

 ( جرم کل مواد در طول واکنش ثابت است.4
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 چه تعداد از موارد زیر صحیح است؟

 ( تشیل شود.FeOدر آب، سبب می شود هنگام چکه کردن شیرهای منزل، زنگ آهن ) 2Fe+آ( وجود یون های 

ب( در معادله ی موازنه شده ی زنگ زدن کامل آهن، نسبت مجموع ضرایب فراورده ها به واکنش دهنده ها برابر 
2

7
 

 است.

شدن و فرو ریختن فلزها در اثر واکنش آرام با اکسیژن که با تولید انرژی همراه است، خوردگی پ( به ترد شدن، خرد 

 گفته می شود.

 ت( فلز آلومینیم برخالف فلز آهن با اکسیژن واکنش نمی دهد و در نتیجه در مقابل خوردگی مقاوم است.

1 )1          2 )2            3 )3              4 )4 
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شناساگری در مجاورت موادی با خاصیت اسیدی، به رنگ قرمز و در مجاورت موادی با خاصیت بازی، به رنگ آبی در 

 می آید. با توجه به مطالب گفته شده، چه تعداد از مواد زیر شناساگر مورد نظر را به رنگ قرمز در می آورند؟

محلول آبی گوگرد دی  –محلول آبی منیزیم اکسید  –شربت معده  –قهوه  –آب گوجه فرنگی  –محلول آمونیاک » 

 «اکسید 

1 )2           2 )3                    3 )4                   4 )1 
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 ... به جزتمام عبارات زیر درست اند 

 ( افزایش مقدار کربن دی اکسید در آب، حیات مرجان ها را تهدید می کند.1

 اسیدی بودن آب دریاچه ها از آهک استفاده می شود. ( برای کنترل میزان2

 ( افزودن کلسیم اکسید به خاک سبب می شود مقدار و نوع مواد معدنی در دسترس گیاه تغییر کند.3

 ( محلول آبی اکسیدهای فلزی، خاصیت اسیدی دارد.4
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یکسان با محلولی از یک اسید نشان دهد، چه تعداد از اگر شکل زیر واکنش سه فلز آلومینیم، روی و آهن را در شرایط 

 عبارت های ذکر شده، صحیح هستند؟

( 3( و )1آ( فلزات موجود در بشرهای شماره ی )

به ترتیب، در طبیعت به صورت ترکیبات هماتیت 

  و بوکسیت یافت می شوند.

(، برخالف فلز 1ب( فلز موجود در بشر شماره ی )

(، بیش از یک نوع اکسید 3)موجود در بشر شماره 

 تشکیل می دهد.

ج( روند واکنش پذیری فلزات داده شده در 

مجاورت یک اسید را می توان به صورت 

Al>Fe>Zn .نمایش داد 

 ( به عنوان روکش سیم های انتقال برق و همچنین، در ساختمان سازی کاربرد دارد.3د( فلز موجود در بشر شماره ی )

1 )1                 2 )2                3 )3                 4 )4 
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 بیان شده است؟ نادرستبا توجه به واکنش زیر، کدام یک از اطالعات موجود در گزینه ها 

(g )3NH 

𝐹𝑒(𝑠)

555℃

255atm
→     (g )2H3 ( +g )2N 

 ( واکنش دهنده ها بر اثر گرم شدن واکنش می دهند.1

 انجام می شود. 112℃( واکنش در دمای 2

 انجام می شود. atm222( واکنش در فشار 3

 ( کاتالیزگر واکنش، آهن جامد می باشد.4

28  

قلمچی 

 دی 24

کیلومتری از سطح زمین در حال پروازند. اگر دما  1در فاصله ی  Bکیلومتری و هواپیمای  12در فاصله ی  Aهواپیمای 

) برحسب  Bنسبت به هوای اطراف هواپیمای  Aمی باشد، نسبت دمای هوای اطراف هواپیمای  11℃در سطح زمین 

 سانتی گراد( تقریباً کدام است؟

1 )14/1       2 )17/2        3 )37/2            4 )87/2 

27  

قلمچی 

 دی 24

 ها، پس از موازنه، بیش تر است؟در کدام یک از گزینه های زیر، نسبت مجموع ضرایب فراورده ها به واکنش دهنده 

1 )2CO → 2O  +CO                            2 )3NH → 2H  +2N 

3 )O2H  +2CO → 2O  +7H3C                4 )NO  +3HNO → O2H  +2NO 

29  



قلمچی 

 دی 24

 است؟ نادرستبا توجه به واکنش های زیر، چه تعداد از مطالب زیر )پس از موازنه ی واکنش ها( 

KCL  +12O4P → 3KCLO  +4P (A 

2I  +O2H  +S2H → HI  +4SO2H  (B 

KCL  +HCl  +4BaCrO → O2H  +2BaCL  +8O2Cr2K (C 

O2H  +2O  +4MnO2K → 4KMnO  +KOH (D 

 است. 1برابر با  Aالف( اختالف مجموع ضرایب واکنش دهنده ها و فراورده ها در واکنش 

 می باشد. 2برابر با ، 2Iبه  HI، نسبت ضریب Bب( در واکنش 

 است. 7، برابر با Cو  Aج( اختالف مجموع ضرایب گونه ها در واکنش 

 با مجموع ضرایب گونه ها در واکنش سوختن کامل پروپان برابر است. Dد( مجموع ضرایب گونه ها در واکنش 

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

32  

قلمچی 

 دی 24

 است؟ نادرستینه درباره ی هلیم کدام گز

 تشکیل می شود، فاقد این عنصر می باشد. -222℃ک ترین گاز نجیب است و هوای مایعی که در دمای ( سب1

 ( منابع هوایی آن از منابع زمینی سرشارترند و برای تولید هلیم در مقیاس صنعتی مناسب تر است.2

 قرار می گیرد.( همانند آرگون برای جوشکاری مورد استفاده 3

 ( جزء دسته ی گازهای کمیاب قرار دارد.4

31  

قلمچی 

 دی 24

چند مورد از عبارت های زیر فقط در معادله ی نمادی ارائه می شود و معادله ی نوشتاری هیج اطالعاتی درباره ی آن 

 ؟ نمی دهدها ارائه 

 واکنشالف( حالت فیزیکی مواد             ب( اطالعاتی در مورد شرایط انجام 

 ت( ترتیب اختالط مواد واکنش دهنده با هم       پ( حضور کاتالیزگر           

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

32  

قلمچی 

 دی 24

 است؟ نادرستدر مورد واکنش های شیمیایی چند مورد از مطالب زیر 

 ، بر اثر یک تغییر فیزیکی، رنگش تغییر می کند.آ( هنگامی که به شکر گرما داده می شود

ب( نماد 
∆
 در یک واکنش به این معناست که واکنش مورد نظر گرماگیر می باشد. →

 نشان می دهیم. gو  s ،Iپ( در معادله واکنش، حالت های رسوب، مذاب و گاز را به ترتیب با نمادهای 

 دهنده ها و فراورده ها، حالت فیزیکی آن ها را نیز بیان کرد.ت( در معادله ی نوشتاری باید عالوه بر نام واکنش 

 3( 4                2( 3               1( 2( صفر            1

33  

قلمچی 

 دی 24

 کدام است؟ a+b+cدر معادله ی موازنه شده ی مقابل، مجموع 

NO  +3cHNO → O2H  +bOaN3 

1 )4                 2 )1             3 )8             4 )12 

34  

قلمچی 

 دی 24

 وجود دارد؟ ) به ترتیب از راست به چپ ( PH < 8در قسمت )آ( چند اکسید بازی و در قسمت )ب( چند ترکیب با 

 O2K  ،2SO  ،O2Na  ،CaO  ،1O2Nآ( 

 ب( آب خالص، آب باتری خودرو، قهوه، شربت معده، آب گوجه فرنگی

1 )2 – 3             2 )3 – 3            3 )3 – 2              4 )2- 3  

31  



قلمچی 

 دی 24

 چند مورد از مطالب زیر، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کنند؟ در الیه ی تروپوسفر ...

 افت می کند. 1℃آ( به ازای هر کیلومتر افزایش ارتفاع، دما حدود 

 است. 217℃ب( دما در دورترین نقطه نسبت به سطح زمین حدود 

 پ( با افزایش ارتفاع، فشار هوا افزایش می یابد.

 از جرم هوا کره وجود دارد. %81ت( حدود 

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

31  

قلمچی 

 دی 24

 .«گاز ... ، دارای ... می باشد» چه تعداد از موارد زیر، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند 

 بیش ترین مقدار فراوانی در الیه تروپوسفر  -آ( نیتروژن 

 کم ترین مقدار فراوانی در الیه تروپوسفر –ب( آرگون نسبت به سایر اجزا 

 رنگ آبی –پ( آرگون 

 ( هیچ کدام4               3( 3               2( 2          1( 1

38  

قلمچی 

 دی 24

 کامل می کنند؟کدام موارد عبارت زیر را به درستی 

 در واکنش موازنه نشده ... پس از موازنه، مجموع ضرایب ...، برابر ... می باشد.

g )3SO ( +s )3O2AL → (s )Al2آ( ) (SO4)
3

 4 –فراورده ها  – 

  3 –همه گونه ها  – g )2O ( +g )2NO → (g )1O2Nب( )

 8 –مواد گازی شکل  – g) 2O (  +g )2N ( +s )O2K → (s )3KNOپ( )

 8 –همه گونه ها  – 2O (  +s )KCL → (s )3KCLO (g) ت(

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

37  

قلمچی 

 دی 24

 کدام مطلب صحیح است؟

 ( فقط فلزات می توانند با اکسیژن ترکیب شده و بسوزند.1

 ( رنگ شعله ی حاصل از سوختن گوگرد، زرد است.2

 و بخار آب تولید می شود. 2COو  2SO( از سوختن زغال سنگ، گاز های 3

 ( رنگ آبی شعله، نشان دهنده ی سوختن ناقص گاز شهری است.4

39  

قلمچی 

 دی 24

در مولکول ... ، ... مولکول ... اتم مرکزی ... الکترون ناپیوندی است و نسبت شمار الکتروه های ناپیوندی به پیوندی در 

 برابر با ... می باشد.این مولکول 

1 )2SO  ،همانند ،O2H        2، دارای، سه )HCN ،2، برخالفCSفاقد، چهار ، 

3 )2CO ،2، برخالفSO         3( 4، فاقد، یکO ،2، همانندSOدارای ، سه ، 

42  

قلمچی 

 دی 24

وندی های پی نالکترو کربن دی اکسید، مجموع جفتدر واکنش موازنه شده ی سوختن کربن مونوکسید و تبدیل آن به 

 و ناپیوندی واکنش دهنده ها نسبت به فراورده ها به ترتیب چگونه تغییر می کنند؟

 افزایش –( کاهش 2کاهش             –( افزایش 1

 کاهش –( کاهش 4بدون تغییر                –( بدون تغییر 3

41  

قلمچی 

 دی 24

 است؟ نشدهایستگی جرم رعایت در چه تعداد از معادله های شیمیایی زیر، قانون پ

O2H2  +2Cl  +2MnCl → HCl4  +2MnO (A 

O2H4  +2CO2  +2N2 → 4O2N2  +2N7H2C (B 

2N2  +2O1  +O2K2 → 3KNO4 (C 

2CO  +O2H2  +2CaCl → 3CaCO (D 

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

42  



قلمچی 

 دی 24

 در کدام گزینه آورده شده است؟پاسخ صحیح جاهای خالی به ترتیب 

الف( تعداد اتم های موجود در مولکول در نیتروژن تری اکسید با تعداد یون های موجود در فرمول شیمیایی ... برابر 

 است.

ب( نسبت تعداد عنصرها به اتم ها در گوگرد تترا فلوئورید ... برابر نسبت تعداد اتم ها به عنصرها در ید پنتا فلوئورید 

 است.

 فلوئورید برابر است. (II( سولفید با نسبت شمار ... در ترکیب کروم )Iپ( نسبت تعداد کاتیون ها به آنیون ها در مس )

، ... برابر نسبت تعداد آنیون به کاتیون در منیزیم نیترید COبه  HCNت( نسبت مجموع جفت الکترون های پیوندی 

 است.

( آلومینیم اکسید1
2

55
تیون ها ، ،  ، آنیون ها به کا

5

2
 

( اکسید، III( آهن )2
2

55
 2، آنیون به کاتیون ها،  

( آلومینیم اکسید، 3
55

2
، کاتیون به آنیون ها ،  

5

2
 

( اکسید، III( آهن )4
55

2
 2، کاتیون به آنیون ها،  

43  

قلمچی 

 دی 24

 است؟ نادرستدر کدام گزینه رنگ ماده ای که در مقابل آن نوشته شده است، 

 سبز ←( کلرید II( آهن )2آبی                ←( کلرید I( مس )1

 زرد  ←( گوگرد 4       زرد     ←( کلرید III( آهن )3

44  

قلمچی 

 دی 24

 ؟ نمی شودکدام گزینه سبب کاهش ردپای کربن دی اکسید 

 ( دفن کربن دی اکسید2به مواد معدنی         2CO( تبدیل 1

 استفاده از سوخت های فسیلی( 4( افزایش پوشش گیاهی              3

41  

قلمچی 

 دی 24

 گرمای آزاد شده به ازای سوختن یک گرم از کدام سوخت های زیر، بیش تر است؟

 ( گاز طبیعی4( زغال سنگ             3( هیدروژن       2( بنزین     1

41  

قلمچی 

 دی 24

در مورد این دو فلز چه تعداد از مطالب زیر از دو سنگ معدن بوکسیت و هماتیت دو فلز پر کاربرد استخراج می شود، 

 صحیح می باشد؟

 آ( آهن در سنگ معدن هماتیت، به صورت زنگ آهن قرار گرفته است.

الکترون از دست داده، همان یونی است که در رسوب قهوه  3ب( یون فلز موجود در هماتیت که نسبت به حالت خنثی 

 ای حاصل از چکه ی شیر منزل ایجاد می شود.

( در واکنش با محلول اسید، فلز موجود در هماتیت واکنش پذیری بیش تری را نسبت به فلز موجود در بوکسیت از ج

 خود نشان می دهد.

د( زنگ آهن دارای ساختاری متراکم و پایدار اما اکسید فلز حاصل از سنگ معدن بوکسیت، دارای ساختاری متخلخل و 

 نفوذپذیر است.

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

48  



قلمچی 

 دی 24

 است؟ نادرستکدام گزینه 

 ( هنگام گرما دادن به شکر، زمانی که رنگ آن تغییر کند، دچار تغییر شیمیایی شده است.1

 ( هر تغییر شیمیایی همواره شامل یک واکنش شیمیایی است و آن را با یک معادله نشان می دهند.2

 شیمیایی می تواند با تغییر رنگ، مزه، بو یا آزادسازی گاز و تشکیل رسوب همراه باشد.( تغییر 3

 ( همه ی واکنش های شیمیایی همواره از قانون پایستگی جرم پیروی می کنند.4

47  

قلمچی 

 دی 24

 چه تعداد از مطالب زیر درست اند؟ O2CHو  2SO ،CO ،HCNبا توجه به مولکول های 

 همه ی اتم ها به آرایش هشتایی می رسند.، HCNو  2SO ،COدر  -

 مجموع تعداد الکترون های الیه ی ظرفیت اتم ها در دو مورد از مولکول ها، با هم برابر است. -

 می باشد. 1و  1، 2، 1تعداد پیوند های دوگانه در این مولکول )به ترتیب از راست به چپ( برابر با  -

می  2و  1، 2، 1لکول )به ترتیب از راست به چپ( برابر با تعداد جفت الکترون های ناپیوندی در این مو -

 باشد.

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

49  

قلمچی 

 دی 24

با توجه به شکل زیر و نمودار داده شده که به واکنش منیزیم و هیدروکلریک اسید مربوط است، چه تعداد از مطالب زیر 

 ییر جرم مخلوط واکنش می توان پیشرفت واکنش را بررسی نمود.(صحیح است؟ )از روی تغ

(g)2H  +2MgCl → (aq)HCl2 ( +s )Mg 

  ثانیه پس از آغاز آن به پایان رسیده است. 42آ( واکنش تقریباً 

 g3واکنش برابر  22ب( جرم هیدروژن تولید شده در ثانیه ی 

 است.

پ( کل جرم هیدروژن تولید شده در این فرایند، 
5

3
برابر جرم  

 مخلوط اولیه ی واکنش است.

 ت( اگر واکنش در ظرف سربسته انجام شود، تغییر جرمی مشاهده نمی شود.

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

12  

قلمچی 

 دی 24

استفاده می کند و یک واحد صنعتی، برای تأمین برق مورد نیاز خود از سه منبع زغال سنگ، نفت خام و گاز طبیعی 

برق  KWh122سهم تولید برق، بین این سه منبع به طور مساوی تقسیم شده است. اگر این واحد صنعتی، ماهیانه 

مصرف کند، برای پاکسازی کربن دی اکسید حاصل از این واحد صنعتی، ساالنه تقریباً چند درخت تنومند نیاز است؟ 

(A  کیلوگرم  12را در یک ماه را نشان می دهد و هر درخت تنومند ساالنه میزان برق مصرفی بر حسب کیلووات ساعت

 دی اکسید کربن مصرف می کند.( 

 منبع تولید برق (kgمقدار کربن دی اکسید تولی دشده در یک ماه )

A  ×9/2 زغال سنگ 

A  ×8/2 نفت خام 

A  ×31/2 گاز طبیعی 

1 )8             2 )94              3 )171            4 )241 

11  

قلمچی 

 دی 24

 کدام گزینه صحیح است؟

 ( پرتوهای گسیل شده از سطح زمین به سمت باال نسبت به نور خورشید دارای انرژی و طول موج کم تر می باشند.1

 کاهش می یافت. 11℃( اگر الیه ی هواکره وجود نداشت میانگین دمای کره ی زمین به 2

 ر گلخانه ای از خود نشان می دهندو ... در هواکره، اث 2CO  ،O2H( گاز های 3

 ( زمین بخش ناچیزی از گرمای جذب شده را به صورت تابشی فروسرخ از دست می دهد.4

12  



قلمچی 

 دی 24

 از بقیه ی واکنش ها بزرگ تر است؟ 2Oدر کدام واکنش پس از موازنه ضریب 

1 )2O  +2N  +O2H  +2CO → C3H5 (NO3)
3

 

2 )O2H  +2CO → 2O  +OH1H2C 

3 )O2H  +2CO → 2O  +17H7C 

4 )O2H  +NO → 2O  +3NH 

13  

قلمچی 

 دی 24

 است؟ نادرستچه تعداد از مطالب زیر 

آ( در ترکیب یونی ای که برای افزایش بهره وری خاک کشاورزی استفاده می شود، آنیون و کاتیون به آرایش گاز نجیب 

 یکسان می رسند.

 های برابر هستند. PHب( محلول آمونیاک و محلول حاصل از حل شدن کربن دی اکسید در آب، تقریباً دارای 

 کی مرجان ها )گروهی از کیسه تنان( از بین می رود.دی اکسید حل شده در آب، اسکلت آه پ( با افزایش میزان کربن

 ر می آید.به رنگ قرمز د PHدر آب کاغذ  O2Kت( در محلول حاصل از حل شدن 

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

14  

قلمچی 

 دی 24

 کدام گزینه صحیح است؟

 ( مقدار کربن دی اکسید هواکره با میانگین مساحت برف در نیم کره ی شمالی رابطه ی مستقیم دارد.1

های فسیلی و افزایش کربن دی ( مصرف بیش از حد انرژی الکتریکی می تواند باعث مصرف بی رویه ی سوخت 2

 اکسید هواکره شود.

( استفاده از انرژی خورشید به عنوان منبعی برای تولید برق، در مقایسه با انرژی باد، کربن دی اکسید کم تری تولید 3

 خواهد کرد.

 کند. ( حفظ و توسعه ی مزارع، باغ ها و پوشش های گیاهی می تواند به افزایش رد پای کربن دی اکسید کمک4

11  

قلمچی 

 دی 24

 کدام یک از ویژگی های زیر به گاز کربن مونوکسید مربوط است؟

 آ( گازی بی رنگ، بی بو و با سمیت اندک است.

 ب( میل ترکیبی آن با هموگلوبین خون، بیش از دویست برابر اکسیژن است.

 پ( در واکنش با گاز اکسیژن به گاز کربن دی اکسید، تبدیل می شود.

این گاز بیش از هوا بوده و به همین دلیل با قرار گرفتن در سطوح پایینی، موجب مرگ افراد در حال خواب ت( چگالی 

 می شود.

 ( آ، ب و ت4( آ، ب، پ و ت      3( ب، پ و ت           2( ب و پ      1

11  

قلمچی 

 دی 24

 است؟ نشدهمعنای چه تعداد از نمادهای داده شده، به درستی بیان 

 معنا نماد

(aq)  حالت فیزیکی مذاب –حالت فیزیکی محلول آبی 
∆
 واکنش با تولید گرما همراه است. →

55atm
 اتمسفر انجام می شود. 11واکنش در فشار     →

(s)  حالت فیزیکی رسوب –حالت فیزیکی جامد 
Pd(s)
 برای انجام شدن واکنش از کاتالیزگر پالتین استفاده می شود.    →

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

18  



قلمچی 

 دی 24

 است؟ نادرستچند مورد از مطالب زیر 

درجه ی سلسیوس افزایش خواهد  4تا  7/1بین  2122آ( دانشمندان پیش بینی می کنند دمای کره ی زمین تا سال 

 یافت.

سال گذشته در حدود یک  12در هواکره باعث شده که فصل بهار در نیمکره ی شمالی، نسبت به  2COب( افزایش 

 هفته دیرتر آغاز شود.

در هواکره باعث افزایش دمای سطح زمین و کاهش میانگین سطح آب های آزاد و میانگین مساحت  2COپ( افزایش 

 برف در نیمکره ی شمالی شده است.

 وارد هواکره می شود. yHxCو  CO ،NO ،2SO ،2COای فسیلی، آالینده های ت( در اثر سوزاندن سوخت ه

 3( 4          2( 3           1( 2( صفر      1

17  

قلمچی 
1 

 اسفند

 بر طبق متن کتاب درسی همه ی نارسایی های زیر به طور مستقیم با آلوده شدن هواکره، پدیدار می شوند به جز ...

 ( سوزش چشم4( سردرد و تهوع     3بیماری های تنفسی    ( 2( سرطان روده     1

19  

قلمچی 
1 

 اسفند

با توجه به جدول زیر، میزان کاهش گاز کربن دی اکسید در صورت جایگزینی گاز طبیعی به جای زغال سنگ برای 

 است؟تولید هر کیلووات ساعت برق، چند برابر تولید هر کیلووات ساعت برق فقط با استفاده از زغال سنگ 

 نوع سوخت فسیلی
مقدار کربن دی اکسید تولید شده به ازای تولید هر کیلووات ساعت برق )بر 

 حسب کیلوگرم(

 9/2 زغال سنگ

 31/2 گاز طبیعی

1 )1/2               2 )14/2           3 )4/2           4 )31/2 

12  

قلمچی 
1 

 اسفند

زغال سنگ و گاز طبیعی( به صورت ناقص نوشته شده است. در در جدول زیر ویژگی چند سوخت )بنزین، هیدروژن، 

 کدام گزینه به ترتیب از راست به چپ به جای موارد آ، ب و پ، نام سوخت )ها( به درستی نوشته شده است؟

 پ ب آ نام سوخت

گرمای آزاد شده )به ازای 

 یک گرم(
 

بیش ترین گرمای آزاد 

 شده
 

   2COو  O2H  ،CO فراورده های سوختن

 ارزان ترین سوخت   قیمت )به ازای یک گرم(

 زغال سنگ –بنزین و گاز طبیعی  –( هیدروژن 1

 زغال سنگ –هیدروژن  –( بنزین و گاز طبیعی 2

 هیدروژن –زغال سنگ  –( بنزین و گاز طبیعی 3

 بنزین و گاز طبیعی –زغال سنگ  –( هیدروژن 4

11  

قلمچی 
1 

 اسفند

 با افزایش میزان کربن دی اکسید موجود در هواکره، چه تعداد از موارد زیر به طور کلی افزایش می یابند؟ 

میزان پرتوهای  –مساحت برف در نیمکره ی شمالی  –میانگین جهانی سطح آب دریاهای آزاد  –دمای کره زمین »

زمان الزم برای  –ی از زمین در نظر بگیرید( فروسرخ گسیل شده از زمین که وارد فضا می شوند )هواکره را هم بخش

 «تعدیل اثر ردپای کربن دی اکسید به وسیله ی پدیده های طبیعی 

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

12  

قلمچی 
1 

 اسفند

 است؟ نادرستکدام مورد 

 مقایسه با تغییرات دمایی بیرون گلخانه کم است.( تغییرات دمایی درون یک گلخانه در طول شبانه روز در 1

 کاهش می یافت. -7℃( اگر گازهای گلخانه ای وجود نداشتند میانگین دمای کره ی زمین به 2

 ( بخش عمده ای از پرتوهای خورشیدی به وسیله ی زمین جذب می شوند.3

13  



 از نوع فروسرخ می باشد.( پرتوهای بازتاب شده از مولکول های گاز کربن دی اکسید به سمت زمین 4

قلمچی 
1 

 اسفند

 است؟ نادرستچه تعداد از مطالب زیر، 

  پرتوهای منتشر شده توسط زمین بر خالف پرتوهای جذب شده توسط آن، انرژی بیش تر و طول موج کوتاه تری

 دارند.

 .بخش کوچکی از پرتوهای خورشیدی به وسیله ی هواکره جذب می شود 

 از زمین، توسط گازهای گلخانه ای جذب شده و دوباره به سمت زمین بازتابش می  همه ی پرتوهای گسیل شده

 شود.

 .توسعه ی پایدار بدین معنی است که در تولید یک فرآورده تنها مالحظات اقتصادی مدنظر قرار گیرد 

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

14  

قلمچی 

1 
 اسفند

 تفاوت اوزون تروپوسفری با اوزون استراتوسفری در این است که اولی برخالف دومی ...یک 

 ( به طور عمده از واکنش بین مولکول های گاز اکسیژن ایجاد می شود.1

 ( به رنگ قهوه ای روشن است.2

 ( می تواند همراه با گاز نیتروژن مونوکسید تولید شود.3

 د می گیرد.( در حالت مایع رنگ قرمز را به خو4

11  

قلمچی 
1 

 اسفند

 ؟ نیستچند مورد از عبارات زیر صحیح 

 الف( فرآورده ی غیر مشترک سوختن هر یک از سوخت های بنزین و زغال سنگ، گوگرد تری اکسید است.

 به مواد معدنی، کربن دی اکسید تولید شده در نیروگاه ها و مراکز صنعتی را به منیزیم اکسید یا 2COب( برای تبدیل 

 کلسیم اکسید تبدیل می کنند.

 نوع اتم دارد. 3پ( سوخت سبز سوختی است که فرمول شیمیایی آن حداقل 

 ت( پالستیک های سبز )زیست تخریب ناپذیر( پلیمرهایی هستند که بر پایه ی مواد گیاهی ساخته می شوند.

 ث( سوخت سبز از پسماندهای گیاهی و جانوری به دست می آید.

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

11  

قلمچی 
1 

 اسفند

 چه تعداد از موارد زیر در ارتباط با اوزون صحیح می باشد؟

 آ( در الیه ی استراتوسفر تبدیل اوزون به اکسیژن طی واکنش زیر انجام می شود.

 

 

 سریع تر به مایع تبدیل می شود. 2Oدر مقایسه با گاز  3Oب( با افزایش فشار و پایین آوردن دما، گاز 

 پ( واکنش کلی )مجموع واکنش های( الیه ی اوزون یک واکنش برگشت پذیر است.

 ت( تولید اوزون تروپوسفری، تنها هنگام وقوع رعد و برق در این الیه صورت می گیرد.

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

18  

قلمچی 

1 
 اسفند

: g.mol-1در شکل زیر در دمای ثابت و با ده برابر کردن حجم ظرف ها، کمیت های ... بدون تغییر باقی می مانند. )

11=O  12و =C  14و =N مول در نظر  1/2( )هر ذره را معادل

 بگیرید.(

  جرم مولی گازها –شمار مولکول های گازی  –( شمار مول گازها 1

 جرم گاز ها –چگالی گازها  –ف ها ( فشار درون ظر2

شمار مولکول های  –شمار مولی گاز ها  –( فشار درون ظرف ها 3

 گازی

17  



 چگالی گازها -جرم گازها –( جرم مولی گازها 4

قلمچی 
1 

 اسفند

در آن نشان می دهد، کدام یک از گاز های زیر می تواند  Aبا توجه به شکل وزن محفظه را قبل و بعد از وارد شدن گاز 

به ظرف اضافه شده باشد؟ )
g

mol
  :22 =Ne  11و =O  12و =C  و

1 =H گاز اولیه ی درون ظرف هیچ بر هم کنشی با گاز اضافه ( )

 شده ندارند.(

  مول گاز کربن دی اکسید 121/2( 1

 مول گاز نئون 121/2( 2

 مول گاز اکسیژن 121/2( 3

 مول گاز هیدروژن  2/2( 4

19  

قلمچی 

1 
 اسفند

( عاری از هر گونه گاز است. پس از باز کردن شیر، فشار گاز در مجموعه ی 2( قرار دارد و ظرف )1در ظرف ) Aگاز 

ظرف ها 
5

4
 ( چند لیتر می باشد؟ )در طول فرآیند دما ثابت است.(2( می شود، حجم ظرف )1برابر فشار اولیه ی ظرف ) 

  لیتر 2( 2لیتر               4( 1

 لیتر  3( 4لیتر               1( 3

82  

قلمچی 
1 

 اسفند

 کدام گزینه درست است؟

 ن زده اند.یدرجه ی سلسیوس تخم 4ال  7/1بین  ،2122( دانشمندان دمای کره ی زمین را تا سال 1

که قیمت تمام شده ی آن ها در ( برخی از کشورها در پی تولید پالستیک های زیست تخریب پذیر هستند چرا 2

 کارخانه بسیار کم است.

 ( سبک زندگی انسان سبب می شود که با ورود مقداری کربن دی اکسید به هواکره، درصد گازهای هواکره تغییر کند.3

 ( کربن مونوکسید مهم ترین گاز گلخانه ای است که نقش بسیار تعیین کننده در آب و هوای کره ی زمین دارد.4

81  

قلمچی 
1 

 اسفند

 ؟ نمی کندچه تعداد از موارد زیر، جمله به درستی کامل 

 «با قرار دادن بادکنک پر شده از هوا در نیتروژن مایع ... » 

 آ( حجم هوای درون آن کاهش می یابد.

 ( میزان جنبش و حرکت ذرات گاز افزایش می یابد.2

 ( فاصله ی بین مولکول های گاز افزایش می یابد.3

 دمای گاز موجود در آن افزایش می یابد.( 4

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

82  

قلمچی 
1 

 اسفند

، وارد یک atm1و فشار  2℃مول از گاز آرگون را در دمای  a1/9مول از گاز اکسیژن و  a3مول گاز نئون،  aمقدار 

شود، چند درصد جرم مخلوط اولیه را گاز  L927/12بادکنک می کنیم. اگر حجم این بادکنک در این شرایط، برابر 

نئون تشکیل می دهد؟ )بادکنک قبل از وارد شدن گازها، کامالً خالی بوده است. نیروی کشسانی و مقاومت بادکنک در 

 ( Ar= 42و  Ne= 22و  g.mol :11 =O-1) برابر باد شدن تأثیری بر حجم گازها ندارد.(

1 )2%             2 )4%         3 )3/8%        4 )1/14% 

83  



قلمچی 
1 

 اسفند

می رسانیم و مقدار گاز به دست  222℃به  122℃در فرایندی، دمای مقدار معینی از یک گاز را در فشار ثابت، از 

برابر فشار گاز اولیه برسانیم و  14/2دوم در دمای ثابت، فشار را به  آمده را وارد فرایند دوم می کنیم. اگر در فرایند

 لیتر باشد، حجم گاز وارد شده در فرایند اول، تقریباً چند لیتر است؟ 12حجم نهایی گاز برابر 

1 )32             2 )21                3 )11           4 )22 

84  

قلمچی 
1 

 اسفند

لیتر هوا به ریه هایش وارش کند، در  1/2بار در دقیقه نفس بکشد و در هر بار  12اگر هر فرد بالغ به طور میانگین  

وارد ریه  2O، به ترتیب از راست به چپ به تقریب چند گرم و چند مولکول STPمدت زمان یک ساعت در شرایط 

 هایش می شود؟ 

(1-g.mol :11 =O حجمی هوا %22( )فرض کنید ).از گاز اکسیژن تشکیل شده است 

1 )43/11 – AN31/2              2 )71/122 – AN31/2 

3 )71/122 – AN21/3            4 )43/11 – AN21/3 

81  

قلمچی 
1 

 اسفند

 است؟ نادرستعبارت کدام گزینه در مورد گازها 

 لیتر دارند. 4/22( یک مول از گازهای مختلف، در فشار و دمای ثابت، حجمی ثابت و برابر 1

 ( برای توصیف یک نمونه گاز افزون بر مقدار، باید دما و فشار آن نیز مشخص باشد.2

 است. Bنیز دو برابر گاز   Aباشد، تعداد مول های گاز  Bدو برابر حجم گاز  A( در دما و فشار یکسان، اگر حجم گاز 3

 تعداد ذرات برابری دارند. ( در دما و فشار یکسان، حجم های مساوی از گاز های مختلف4

81  

قلمچی 
1 

 اسفند

 کدام گزینه صحیح است؟

 ( مایع ها به شکل و حجم ظرف محتوی آن ها در می آیند.1

الکترون  12( در هنگام رعد و برق از واکنش میان گاز اکسیژن و اصلی ترین جزء سازنده ی هواکره، مولکولی با تعداد 2

 ده اش به وجود می آید.در الیه ی ظرفیت اتم های تشکیل دهن

( اصطالح الیه اوزون به منطقه ی مشخصی از تروپوسفر گفته می شود که بیش ترین مقدار اوزون در آن محدوده قرار 3

 دارد.

 ( تعداد الکترون های پیوندی در مولکول اوزون، نصف الکترون های ناپیوندی اش است.4

88  

قلمچی 
1 

 اسفند

) ایزواکتان( فرض کرد. در  17H7Cاوت است که به طور میانگین می توان آن را متف زین، مخلوطی از چند هیدورکربنبن

تن  114مول کربن دی اکسید تولید می شود. اگر در انفجاری، یک تانکر حاوی  7واکنش سوختن هر مول ایزواکتان، 

بن دی اکسید حاصل از بنزین، منفجر شود و کل بنزین آن طور کامل بسوزد، حداقل چند درخت می توانند ردپای کر

کیلوگرم کربن دی اکسید مصرف  12این انفجار را در مدت یک سال از بین ببرند؟ )یک درخت ساالنه به طور متوسط 

 ( O= 11و  C= 12و  g.mol :1 =H-1می کند.( )

1 )8               2 )82             3 )824             4 )8242 

87  

قلمچی 
1 

 اسفند

 های نام برده شده، استفاده از کدام سوخت سبب کاهش ردپای کربن دی اکسید می شود؟در میان سوخت 

 ( زغال سنگ4( هیدروژن          3( گاز طبیعی            2( بنزین         1

89  

قلمچی 
1 

 اسفند

 است؟ نادرستکدام گزینه در رابطه با سوخت سبز 

 بز هستند.( اتانول و روغن های گیاهی نمونه هایی از سوخت س1

 شاخ و برگ گیاه سویا، نیشکر و دانه های روغنی به دست می آید. د( از پسماندهای گیاهی مانن2

 ( در ساختار آن افزون بر کربن و هیدروژن، تنها نیتروژن وجود دارد.3

 ( مواد موجود در سوخت سبز زیست تخریب پذیرند.4

72  



قلمچی 
1 

 اسفند

 در پرانتز جلوی آن ها به صورت صحیح پر شده اند؟چه تعداد از جاهای خالی عبارت زیر 

وند و می ش پالستیک های سبز یا ... )زیست تخریب ناپذیر(، ... )پلیمرها( هستند که بر پایه ی مواد ... )جانوری( ساخته

 ، در ساختار آن ها ... )اکسیژن( وجود دارد.... )برخالف( سوخت سبز

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

71  

قلمچی 
1 

 اسفند

به مواد معدنی، کربن دی اکسید تولید شده در نیروگاه ها و مراکز صنعتی را به ...  یا  واکنش می  2COبرای تبدیل  

 دهند.

 کلسیم کلرید –( منیزیم اکسید 2کلسیم کلرید              –( منیزیم اکسید 1

 کلسیم اکسید –( منیزیم کلرید 4کلسیم کلرید               –( منیزیم کلرید 3

72  

قلمچی 
1 

 اسفند

 هستند؟ نادرستچه تعداد از موارد زیر در مورد هیدروژن 

 الف( هیدروژن فراوان ترین عنصر در جهان است.

 ب( هیدروژن مانند سوخت های فسیلی با اکسیژن می سوزد.

 ژن برحسب کیلوژول، از بنزین کم تر است.ج( گرمای آزاد شده به ازای یک گرم هیدرو

 می باشد. 2Coو  O2Hد( فراورده های حاصل از سوختن هیدروژن 

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

73  
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 ؟ نمی شودکدام گزینه در دراز مدت سبب توسعه ی پایدار 

 ( دفن کربن دی اکسید2           ( افزایش پوشش گیاهی         1

 ( تولید پالستیک های سبز4( استفاده از سوخت های فسیلی         3
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هکتار، ساالنه توانایی از بین بردن ردپای چند مول کربن دی اکسید را دارد؟ )هر درخت این  1/2یک باغ به مساحت 

مترمربع  12کیلوگرم کربن دی اکسید را دارد و در هر  22ب سالیانه ی سانتی متر توانایی جذ 23باغ با میانگین قطر 

 درخت وجود دارد.( )هر یک هکتار ده هزار متر مربع است.( 1آن به طور میانگین 

(1-g.mol :12 =C  11و =O ) 

1 )1 12  ×21/1              2 )8 12  ×21/1 

3 )1 12  ×21/1               4 )8 12  ×21/1  
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 است؟ نادرستکدام گزینه 

 ( افزایش میانگین دمای کره ی زمین سبب شده تا شرایط آب و هوایی در نقاط گوناگون زمین تغییر کند.1

 ، وارد هواکره می شود.2SOو  yHxC( در اثر سوزاندن سوخت های فسیلی در خودروها، گازهایی مانند 2

 ولید هر فراورده، فقط هزینه های اقتصادی و زیست محیطی در نظر گرفته شود.( توسعه ی پایدار یعنی این که در ت3

 ( تولید خودرو و سخت با کیفیت بسیار خوب، از جمله فعالیت هایی است که در حوزه ی شیمی سبز قرار دارد.4
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نزین مصرف کنند، این شرکت با لیتر ب 7کیلومتر  122اگر خودروهای یک شرکت تاکسیرانی به ازای پیمودن مسافت 

برابر قیمت سوخت مصرفی را به عنوان قیمت  1/2توجه به هزینه های ثانویه )دستمزد راننده، فرسودگی خودرو و ...( 

کیلومتر تقریباً چند ریال می شود؟  112بلیط از مسافر دریافت کند، قیمت بلیط یک طرفه ی سفری به مسافت 

و چگالی آن  ریال 14)قیمت هر گرم بنزین 
g

L
 است.( 822

 ( چهارصد و پنجاه هزار ریال2( چهل و پنج هزار ریال               1

 ( یک میلیون و صد و ده هزار ریال4( صد و یازده هزار ریال               3
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 است؟ نادرستچه تعداد از موارد زیر 

  ی جانداران ذره بینی به مواد پیچیده تری تبدیل می مواد زیست تخریب پذیر، موادی هستند که به وسیله

 شوند.

 .پالستیک های سبز، در مدت زمان نسبتاً طوالنی تجزیه می شوند و به طبیعت بازمی گردند 

 .کربن دی اکسید را می توان در مکان های عمیق در زیرزمین ذخیره و نگه داری کرد 

 گاز کربن دی اکسید می باشد. چاه های خالی و قدیمی نفت، مکان مناسبی برای دفن 

1 )1                2 )2                  3 )3                4 )4 
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 است؟ نادرستکدام گزینه 

 ( جامدها و مایع ها بر خالف گازها دارای شکل و حجم مشخص هستند.1

 ( گازها بر خالف جامدها و مایع ها متراکم پذیرند.2

 مول ذره از آن گاز می باشد. 1/2از هر گاز شامل  STP ،L2/11( در شرایط 3

 ( قرار دادن بادکنک های پر از هوا درون نیتروژن مایع، سبب می شود فاصله ی بین ذره های آن کاهش یابد.4
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نسبت 
 گرمای آزاد شده(کیلو ژول)

قیمت(ریال)
 می باشد؟ 1، کم تر از ، به ازای سوختن هر گرم از کدام سوخت 

 ( گاز طبیعی4( هیدروژن         3( زغال سنگ            2( بنزین     1
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اکسیدهای نیتروژن در اثر ... و ... به وجود می آیند که از بین آن ها گاز ... به رنگ قهوه ای می باشد و اوزون 

 به وجود می آید. 2O( gتروپوسفری از واکنش ... با )

 NO – 2NO –واکنش اکسیژن و نیتروژن در دمای باالی موتور خودرو  –( رعد و برق 1

 2NO – 2NO –واکنش اکسیژن و نیتروژن در دمای باالی موتور خودرو  –( رعد و برق 2

 NO - 2NO –تابش فروسرخ  –( رعد و برق 3

  2NO – NO -دمای باالی موتور خودرو  –( تابش فروسرخ 4
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 کدام مورد درست است؟

 ( بخش عمده ی پرتوهای خورشید به وسیله هواکره جذب می شود.1

 ( پرتوهای خورشیدی پس از برخورد به زمین دوباره با طول موجی کوتاه تر به هواکره بر می گردند.2

 شده از سطح زمین می شوند.در هواکره مانع از خروج کامل گرمای آزاد  O2Hو  2CO( برخی گازها مانند 3

 کاهش می یافت. -11℃( اگر الیه ی هواکره وجود نداشت میانگین دمای کره ی زمین به 4
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کیلووات ساعت باشد، در صورت  122بر اساس جدول زیر چنانچه متوسط برق مصرفی ماهانه برای خانواده ای 

گرمای زمین به عنوان منبع تأمین کننده ی برق، میزان افزایش گاز جایگزینی زغال سنگ به جای انرژی حاصل از 

 کربن دی اکسید تولید شده در یک ماه بر حسب کیلوگرم چقدر است؟

 نوع سوخت فسیلی
𝐶𝑂2کیلوگرم

 کیلووات ساعت
 

 9/2 زغال سنگ

 23/2 گرمای زمین

1 )147          2 )142          3 )122             4 )211 
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( را وارد یک ظرف سربسته می کنیم و حرارت می دهیم تا طبق واکنش موازنه 4KMnOمقداری پتاسیم پرمنگنات ) 

گرم  81/2تولیدی از این واکنش برابر با  4MnO2Kو  2MnOنشده ی زیر، به طور کامل تجزیه شود. اگر اختالف جرم 

 (K= 39و  Mn= 11و  g.mol  :11 =Oباشد، مقدار اولیه ی پتاسیم پرمنگنات چند گرم بوده است؟ )

(g )2O ( +s )2MnO ( +s )4MNO2K → (s) 4KMnO 

1 )4/1       2 )9/8       3 )7/11       4 )3/18 
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گاز درون سیلندری با پیستون متحرک در حجم و فشار مشخصی قرار دارد. اگر در طی فرایندی در فشار ثابت، حجم 

گاز درون این سیلندر، دو برابر مقدار اولیه شود و بدانیم که فقط تغییر دما، باعث این افزایش حجم شده است کدام 

برسد، دمای اولیه  128℃و اگر دما بعد از انجام فرایند به  واکنش موازنه شده می تواند مربوط به این فرایند باشد

 برحسب درجه ی سانتی گراد کدام است؟

1( )g )D ( +g )C2 → (g )B ( +g )A – 83- 

2( )g )D ( +g )C2 → (g )B2 ( +g )A2 – 222 

3( )g )D ( +g )C → (g )B ( +g )A – 83- 

4( )g )D2 ( +g )C → (g )B2 ( +g )A – 222 
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( با اکسیژن کافی وارد واکنش شوند، 17H7C( و بنزین )1O12H1Cاگر در واکنش های زیر جرم های برابری از گلوکز )

 ، تقریباً چند برابر واکنش اول است؟STPحاصل از واکنش دوم در شرایط  2COنسبت حجم گاز 

(1-g.mol :1 =H  11و =O  12و =C ) 

O2H1  +2CO1 → 2O1  +1O12H1C (I 

O2H17  +2CO11 → 2O21  +1O12H1C2 (II  

1 )44/2           2 )11/2         3 )50/1       4 )20/3 
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و  2℃لیتر گاز کلر در دمای  2مصرفی برای تهیه  2MnOبا توجه به واکنش موازنه نشده ی زیر، نسبت مقدار جرم 

و فشار  k483لیتر گاز کلر در دمای  7مصرفی برای تهیه ی  HClتقریباً چند برابر مقدار مول  atm82/1فشار 

atm1/1 است؟ 

 (1-g.mol :11 =O  11و =Mn  1/31و =Cl  1و =H ) 

(l )O2H ( +g )2Cl ( +aq )2MnCl → (aq )HCl  +2MnO 

1 )7/1     2 )1/1               3 )3/11          4 )1/11 
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مخلوطی از گازهای متان و پروپان را وارد یک سیلندر احتراق می کنیم تا مطابق معادله های شیمیایی زیر، به طور 

برابر حجم بخار آب تولیدی از  3کامل بسوزند. اگر در شرایط نهایی واکنش، حجم بخار آب تولیدی از واکنش دوم، 

تشکیل می دهد؟ )واکنش ها موازنه نشده اند و در  ه را گاز متانجرم مخلوط اولی واکنش اول باشد، تقریباً چند درصد از

 ( O= 11و  C= 12و  g.mol :1 =H-1لیتر دارد.( )  12شرایط نهایی واکنش، هر یک مول گاز حجمی معادل 

(g )O2H ( +g )2CO  → (g )2O ( +g )4CH (I 

(g )O2H ( +g )2CO  → (g )2O ( +g )7H3C (II 

1 )7/9     2 )87           3 )39          4 )1/19 

97  



قلمچی 
32 

 اسفند

کربن دی اکسید را می توان به جای رها کردن در هواکره در مکان های مناسبی ذخیره کرد. کدام یک از گزینه های 

 ؟ نیستزیر برای این کار مناسب 

 گاز( میدان های خالی و قدیمی 2( سنگ های متخلخل در زیر زمین     1

 ( مخازن بزرگ موجود در پاالیشگاه ها4( چاله های خالی و قدیمی نفت           3
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فشار، ن در همی K841باشد. در دمای  ml122، برابر Pی گاز در فشار ثابت  هحجم یک نمون K383اگر در دمای 

 حجم گاز چند میلی لیتر است؟

1 )122             2 )12               3 )222             4 )112 
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و  g.mol :1 =H-1کدام مقایسه در مورد بالن های زیر درست است؟ )

4 =He  11و=O) 

 ، حجم هر سه بالن با هم برابر است.STP( در شرایط 1

  ( است.1( بیش تر از حجم بالن )3( در دما و فشار ثابت حجم بالن )2

( کم تر 1( از تعداد اتم ها در بالن )3در بالن ) ( تعداد اتم های موجود3

 است.

 ( بیش تر است.3ن )ل( در شرایط یکسان از حجم با2( حجم بالن )4
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کدام یک از نمودارهای زیر نشان دهنده ی تغییر دمای داخل گلخانه در یک روز زمستان در ساعات مختلف شبانه روز 

 است؟
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 تکمیل می کند؟ نادرستیبارت موجود در کدام گزینه جمله ی زیر را به ع

 «در فرایند تولید آمونیاک ... » 

 است. atm222و  412℃( دما و فشار بهینه 1

 ( از ورقه ی آهن به عنوان کاتالیزگر استفاده می شود.2

 به ظرف واکنش منتقل می شوند.( گاز های هیدروژن و نیتروژنی که واکنش نداده باقی مانده اند، دوباره 3

 مول آمونیاک تولید می شود. 2مول هیدروژن مصرف و  2مول گاز نیتروژن،  1( به ازای مصرف هر 4
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را وارد می کنیم.  1SFمول گاز  47/2متری سطح زمین قرار دارد،  1222در ظرفی با پیستون متحرک که در ارتفاع 

لیتر می رسد. اگر این ظرف را به سطح زمین جابه جا کنیم، چگالی گاز تقریباً  22ف به مشاهده می شود که حجم ظر

برابر می شود و وزن پیستون بر  2می باشد. فشار گاز در این جابه جایی  11℃چقدر می شود؟ )دما در سطح زمین 

 ( S= 32و  g.mol :19 =F-1.( )دحجم گازها تأثیر ندار

1 )
g

L
 1/1           2 )

𝑔

𝐿
 7/1           3 )

g

L
 ( قابل تعیین نیست.4          1/1 
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قرار دارد را در نظر بگیرید. اگر پس از باز شدن شیر در  28℃و دمای  atm7/2ظرف زیر که هر دو مخزن آن در فشار 

 122℃شرایط مناسب، دو گاز با یکدیگر مخلوط شده و به طور کامل واکنش دهند و دمای محصول نهایی به اندازه ی 

                 افزایش یابد، فشار نهایی گاز تقریباً چه تغییری می کند؟ )واکنش موازنه نشده ی صورت گرفته به شکل

(g )O2H → (g )2O ( +g )2H ).است 

  اتمسفر کاهش می یابد. 3/2( 1

 اتمسفر افزایش می یابد. 3/2( 2

 اتمسفر کاهش می یابد. 9/2( 3

 اتمسفر افزایش می یابد. 9/2( 4
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میزان جذب کربن دی اکسید با توجه به جدول های زیر که داده هایی را در مورد خودروهای یک کشور توسعه یافته و 

 توسط درختان را نشان می دهدف به سوال زیر پاسخ دهید.

 برچسب آالیندگی خودرو

گستره ی انتشار گاز 

کربن دی اکسید )گرم( 

 به ازای طی یک کیلومتر

درخت  رمیانگین قط

 )سانتی متر(

مقدار کربن دی اکسید 

مصرفی )کیلوگرم در 

 سال(

A  1 ≥ 3 122حداکثر 

B 142 – 122 8-4 4/4 

C 111 – 142 13-7 4/9 

D 182 – 111 21-14 1/19 

E 192 – 182 27-23 1/34 

F 221 – 192 34-29 3/11 

G  8/92 ≤ 14 321بیش تر از 

 

کیلومتر حرکت  2×  12 4است. اگر این فرد ساالنه با خودروی خود  Cشخص دارای یک اتومبیل با برچسب آالیندگی 

سانتی متر الزم است تا کربن دی اکسید تولید شده از اتومبیل  34تا  29کند، حداقل حدود چند درخت تنومند با قطر 

 این فرد طی یک سال را مصرف کند؟

1 )47         2 )11          3 )11                4 (17 
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 دما برای یک مول گاز است؟ –، کدام نمودار نشان دهنده ی نمودار حجم  atm1در فشار ثابت 
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 C2 ( +g )B → (g)A( gدر شرایط استاندارد در پیستونی با حجم متغیر قرار داده می شود تا طبق واکنش ) Aگاز 

می رسد. اگر جرم اولیه  L8/1م ظرف به از گاز در همان شرایط )دما و فشار ثابت(، حج %32تجزیه شود. پس از تجزیه 

کدام است؟ )وزن پیستون متحرک، تأثیری بر حجم گازهای درون ظرف  Aگرم بوده باشد، جرم مولی  A 1/4گاز 

 ندارد.(

1 )
g

mol
 11             2 )

g

mol
 24            3 )

g

mol
 1/19         4 )

𝑔

𝑚𝑜𝑙
 41 
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 atm2میلی لیتر و در فشار  422اتمسفر حداکثر چند بادکنک به حجم  12و فشار  L22با یک کپسول گازی به حجم 

 را می توان پر نمود؟ )دما ثابت است.(

1 )212               2 )222           3 )122              4 )12 
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ه نفس می کشد و هر بار نیم لیتر هوا )در همان فشار و دمایی که اندازه قبار در دقی 12هر فرد بالغ به طور میانگین 

گیری ها انجام شده است( به ریه هایش وارد می شود. اگر فرض کنیم در طول دی ماه سال جاری دما و فشار بدون 

یک فرد بالغ می است. در این مدت تقریباً چند مول گاز اکسیژن وارد شش های  atm1و  2℃تغییر و به ترتیب برابر 

 نیتروژن تشکیل شده و مابقی آن را اکسیژن تشکیل می دهد.( 72شود؟ )فرض کنید هوا از %

1 )14/88          2 )1118            3 )2314             4 )4127 
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 چه تعداد از موارد زیر صحیح است؟

منبع انرژی خورشیدی کم تر از تولید همان میزان برق از طریق الف( ردپای کربن دی اکسید در تولید برق از طریق 

 منبع باد است.

 ب( تنها بخش کوچکی از پرتوهای خورشیدی به وسیله ی هواکره جذب می شود.

 -183℃ج( در فشار و دمای اتاق مخلوطی از گاز های اوزون و اکسیژن را در اختیار داریم. اگر دمای مخلوط را تا 

 خلوط گازی اولیه به مایع تبدیل می شود.کاهش دهیم، کل م

 د( برای توصیف یک نمونه گاز تنها باید مقدار و دمای گاز مشخص باشد.

1 )1               2 )2                  3 )3                      4 )4 
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 است؟ نادرستبا توجه به شکل زیر کدام مورد 

 

 انرژی بیش تری دارد. Cو  Bاز پرتوهای  A( پرتو 1

( مولکول های کربن دی اکسید در این شکل همانند 2

 الیه ی پالستیکی در گلخانه ها عمل می کنند.

( این شکل عملکرد مولکول های اوزون در برابر تابش 3

 های خورشیدی را نشان می دهد.

( آلودگی هوا می تواند باعث کاهش در تعداد پرتوهای 4

C .شود 
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تکمیل می  نادرستکدام گزینه، عبارت های )الف( و )ب( را به صورت درست و عبارت های )ج( و )د( را به صورت 

 کند؟

 الف( سوخت سبز، سوختی است که در ساختار خود افزون بر کربن و هیدروژن، ... نیز دارد.

و مراکز صنعتی به مواد معدنی واکنش نشان دادن ب( یکی از راه های تبدیل کربن دی اکسید تولید شده در نیروگاه ها 

 آن با ... است.

 ج( گرمای آزاد شده به ازای سوزاندن یک گرم ... بیش تر از یک گرم گاز طبیعی است.
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 د( ... فراورده ی مشترک سوزاندن بنزین، زغال سنگ، هیدروژن و گاز طبیعی است.

 بخار آب –زغال سنگ  –کلسیم اکسید  –( گوگرد 1

 بخار آب –هیدروژن  –کلسیم کربنات  –اکسیژن ( 2

 کربن دی اکسید –هیدروژن  –کلسیم اکسید  –( اکسیژن 3

 کربن دی اکسید –زغال سنگ  –کلسیم اکسید  –( اکسیژن 4

قلمچی 
32 

 اسفند

 دما برای یک مول گاز است؟ –، کدام نمودار نشان دهنده ی نمودار حجم  atm1در فشار ثابت 
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 چه تعداد از موارد زیر در مورد پالستیک های سبز درست است؟

 آ( بر پایه ی مواد گیاهی مانند نشاسته ساخته می شوند.

 ب( در مدت زمان نسبتاً کوتهای تجزیه می شوند و به طبیعت باز می گردند.

 پ( تولید آن ها یکی از راهکارهای محافظت از طبیعت است.

 کسیژن وجود دارد.ت( در ساختار آن ها ا

1 )1         2 )2           3 )3           4 )4 
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 به ترتیب کدام است؟ Cو  A ،Bبا توجه به شکل زیر که چرخه ی اوزون در استراتوسفر است، 

1 )O –  تابش فرابنفش –تابش فروسرخ 

2 )O –  تابش فروسرخ –تابش فرابنفش 

3 )2O –  تابش فرابنفش –تابش فروسرخ 

4 )2O –  تابش فروسرخ –تابش فرابنفش 
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کاهش یابد، حجم نمونه گازی  atm1/2می باشد. اگر فشار به  L11/1برابر  atm11/2حجم نمونه ای گاز در فشار 

 (T=  31℃چند برابر مرحله قبل می شود؟ )

1 )88/2       2 )3/1             3 )14/2        3 )3/4 
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نه برابر فرض کنید کشوری در راستای توسعه پایدار، ساالنه دو نوع مالیات از مالکان خودرو دریافت می کند. مالیات ساال

یر که به میزان کربن دی اکسید تولید شده از خودرو بستگی دارد. اگر خودروهای دارای دالر و مالیات متغ 222

ر مالیات بیش تر الساالنه حداقل باید چند د Eیر معاف باشند، خودرویی با بر چسب از پرداخت مالیات متغ Aبرچسب 

یر می پردازد و میزان مسافتی که دالر مالیات متغ 1اضافه  2COکیلوگرم  122) هر خودرو به ازای تولید هر   بپردازد؟

 کیلومتر است.( 17222 این خودرو در یک سال طی کرده اند با هم مساوی و برابر

1 )3        2 )4               3 )1               4 )9 
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 کدام یک از موارد زیر در دمای اتاق خاصیت بازی دارد؟

 ( آب باتری خودرو2SO   4( محلول آبی 3( اسید معده    O2Na   2( محلول آبی 1
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 است؟ نادرستکدام یک از موارد زیر در مورد سحابی ها 

 ( از تراکم گازهای هیدروژن و هلیم ایجاد می شوند.1

 ( مجموعه هایی گازی هستند.2

 ( با گذشت زمان و افزایش دما ایجاد می شوند.3

 ( باعث پیدایش ستاره ها و کهکشان ها شده اند.4
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 است؟ نادرستدرباره ی گاز کربن مونوکسید کدام گزینه 

( به دلیل آن که میل ترکیبی هموگلوبین خون با آن بیش تر از اکسیژن است، می تواند باعث مسمومیت و حتی مرگ 1

 فرد مسموم شود.

 ( در اثر سوختن کامل سوخت های فسیلی، تولید می گردد.2

تن کربن مونوکسید تولید شود، پایداری بیش تری نسبت به کربن مونوکسید ( اکسید دیگر کربن که می تواند از سوخ3

 دارد.

 ( گازی بی رنگ، بی بو و بسیار سمی است که چگالی کم تری نسبت به هوا دارد.4
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با حجم  3NaNOحجم گاز تولیدی از تجزیه ی چند گرم  STPش های موازنه نشده ی زیر، در شرایط با توجه به واکن

 در همان شرایط، برابر است؟ 3KClOگرم  1/122گاز تولیدی از تجزیه ی 

(1-g.mol :14 =N  11و =O  23و =Na  1/31و =Cl  39و =K ) 

(g )2O ( +s )KCl → (s )3KClO 

(g )2O  +2NaNO → 3NaNO 

1 )1/128              2 )211             3 )112               4 )811 
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 کدام گزینه صحیح است؟

 ( زمین بخش قابل توجهی از گرمای جذب شده را به صورت تابش فرابنفش از دست می دهد.1

 ( گازهای گلخانه ای مانع از خروج کامل گرمای آزاد شده توسط زمین می شوند.2

 ( بخش کوچکی از پرتوهای خورشیدی به وسیله ی زمین جذب می شود.3

شده از سطح زمین به سمت هواکره نسبت به پرتوهای خورشیدی دارای انرژی و طول موج کم تری  ( پرتوهای گسیل4

 می باشند.
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تشکیل شده است، درست می  Aو  Bبا توجه به ساختارهای صحیح الف و ب، کدام ساختار مولکولی که از دو عنصر 

جدول دوره ای عناصر است مولکول های رسم شده، همگی  11متعلق به گروه  Oو  18متعلق به گروه  Clباشد؟ )

 خنثی هستند.(
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 هوا بر حسب میزان ارتفاع را بهتر نشان می دهد؟ ات فشارکدام نمودار، تغییر
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 در کدام گزینه، نماد مورد نظر به درستی شرح داده شده است؟

1 )
𝑃𝑑(𝑠)
 : برای انجام شدن واکنش، از فلز پالتین به عنوان کاتالیزگر استفاده می شود.    →

2( )aq.در معادالت نمادی، به منظور نمایش هر نوع محلولی از آن استفاده می شود :) 

3 )nl.به منظور نمایش زیرالیه های معین به کار می رود : 

4 )P̈  الکترون در زیر الیه ی  1نقطه ای عنصر فسفر که دارای  –: آرایش الکترونp3 .است 
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 در میان سوخت های موجود در گزینه های زیر، کدام یک آالینده های کم تری را ایجاد می کند؟

 ( گاز طبیعی4( هیدروژن        3( زغال سنگ            2( بنزین       1
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درباره ی شکل زیر )چهار قسمت کره ی زمین(، چه تعداد از مطالب نوشته 

 است؟ نادرستشده 

آ( در واکنش های جانداران زیست کره، درشت مولکول ها نقش اساس ایفا می 

 کنند.

تجزیه شده و به ب( الشه های جانوران و گیاهان بر اثر واکنش های فیزیکی 

  کره، هوا کره یا سنگ کره می شوند.وچک تری وارد آب صورت مولکول های ک

پ( جانداران ساالنه مقدار بسیار زیادی از ترکیب های گوگرددار را وارد بخش 

 های گوناگون کره ی زمین می کنند.

 ت( درون سامانه ی بزرگ کره ی زمین و بین چهار بخش آن، پیوسته مواد گوناگونی داد و ستد می شود.

1 )4          2 )3             3 )2            4 )1 
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 است؟ نادرستکدام گزینه 

( هلیم در کره ی زمین به مقدار خیلی کم یافت می شود و مقدار بیش تر آن در الیه های زیرین پوسته ی زمین 1

 وجود دارد.

ای در ژرفای زمین  درصد حجمی از مخلوط گاز طبیعی را هلیم تشکیل می دهد که از واکنش های هسته 8( حدود 2

 تولید می شود.

 ( بخش عمده ی هواکره را نیتروژن و بخار آب تشکیل می دهد و هوا منبع غنی برای تهیه ی آن ها می باشد.3

 ( آرگون گازی غیرسمی است. واژه ی آرگون به معنای تنبل است؛ زیرا واکنش پذیر ناچیزی دارد.4

129  

قلمچی 
32 

 اسفند

با توجه به شکل زیر که مربوط به فرایند تهیه ی گاز آمونیاک به روش هابر است، چه تعداد از موارد معرفی شده به 

 بیان شده اند؟ اشتباه

 

 

 

 

 

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

132  

قلمچی 
32 

 اسفند

گرم را تولید  1/11رم به ج F(m)M(n)، در شرایط مناسب با گاز فلوئور واکنش داده و ترکیب یونی Mمول از فلز  2/2

 کدام است؟ Mمی کند، فلز 

 (1- g.mol :8 =Li3  19و =F9  24و =Mg12  39و =K19  42و =Ca22 ) 

1 )Li3            2 )K19        3 )Ca22      4 )Mg12 
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 موارد ذکر شده، جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟ چه تعداد از

 «می گردد(، ...  atm1- 12  ×1در الیه های باالیی هواکره )جایی که فشار هوا کم تر از » 

 آ( گازی که بیش ترین مقدار را در الیه ی تروپوسفر دارد، فقط به صورت یون مشاهده می شود.

 با سطح زمین کم است.ب( تعداد ذرات در واحد حجم در مقایسه 

 پ( برخی از ذرات زیراتمی نیز می توانند به صورت آزادانه وجود داشته باشند.

 ت( سبک ترین گاز نجیب را می توان به صورت کاتیون پیدا کرد.

 درجه ی کلوین کاهش یابد. -78ث( دما می تواند تا 

1 )4           2 )3         3 )2               4 )1 
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 همه ی مطالب زیر صحیح اند، به جز:

و خاصیت بازی گچ و سیمان، گیاهان در مناطق دارای گچ و سیمان تا مدت ها رشد نمی  8باالی  PH( به دلیل 1

 کنند.

در اثر تماس با آب گازدار، قرمز رنگ خواهد شد. )آب گازدار را آب خالصی در نظر بگیرید که در آن به  PH( کاغذ 2

 مقدار قابل توجهی گاز کربن دی اکسید حل شده است.(

 در آب، سولفوریک اسید به دست می آید. 3SO( در اثر انحالل گاز 3

 در آب، خاصیت اسیدی آب کاهش می یابد و زندگی آبزیان به خطر می افتد. 2CO( با انحالل گاز 4
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 کدام گزینه برای کامل کردن جاهای خالی در عبارت زیر مناسب می باشد؟

 «در مولکول ... ، ... وجود دارد و در مولکول ... همه ی اتم ها به آرایش هشتایی رسیده اند.» 

 نگ بری و گندزدایی دارد، دو جفت الکترون پیوندی، گوگرد دی اکسید( گازی که خاصیت ر1

 ( گاز مورد استفاده در بسته بندی مواد خوراکی، دو جفت الکترون ناپیوندی، متان2

 ( گازی که خاصیت رنگ بری و گندزدایی دارد،  شش جفت الکترون پیوندی، آب3

 جفت الکترون ناپیوندی، کربن دی اکسید( گاز مورد استفاده در بسته بندی مواد خوراکی، سه 4
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درجه سلسیوس دما کاهش  81/3فرض کنید در الیه ای از زمین به نام مزوسفر به ازای هر یک کیلومتر افزایش ارتفاع، 

تقریباً چند برسد، ارتفاع این الیه  K171و در انتهای این الیه دما به  K272می یابد. اگر در شروع این الیه، دما 

 کیلومتر است؟

1 )1/12           2 )22             3 )21               4 )42 
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 پرسش های )پ( و )ت( در کدام گزینه آمده است؟ نادرستپاسخ درست پرسش های )آ( و )ب( و پاسخ 

وج الکترون های ناپیوندی کدام است؟ )عدد آ: در ساختار لوویس مولکول نیتروژن نسبت زوج الکترون های پیوندی به ز

 است( 8اتمی نیتروژن، 

 ب: در واکنش اکسایش کامل گلوکز پس از موازنه، ضریب استوکیومتری چند ماده یکسان است؟

 رسیده است، کدام رابطه درست است؟ 2Vبه  1Vو حجم آن از  2Pبه  1Pپ: برای یک گاز در دمای ثابت که فشار آن 

 به ترتیب کدام است؟ 3FeCl( کلرید و IIمس ) ت: رنگ ترکیبات

( آ: 1
3

2
 زرد  –، ت: آبی  2V2P  =1V1P، پ:  3، ب:  

( آ: 2
2

3
، پ: 2، ب: 

P5

V5
=
P2

V2
 سبز  –، ت: سبز  

( آ: 3
2

3
 زرد –، ت: آبی  2V2P  =1V1P، پ:  2، ب:  

( آ: 4
3

2
، پ: 3، ب: 

P5

V5
=
P2

V2
 سبز –، ت: سبز  
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مول گلوکز مصرف می کند. اگر حجم گاز حاصل از اکسایش گلوکز در  1/2بدن انسان به طور میانگین در هر شبانه روز 

انجام می گیرد( با حجم گاز حاصل از سوختن کامل یک کیلوگرم گاز متان )  STPبدن )اندازه گیری حجم در شرایط 

کفاف حداکثر چند نفر را در طول دو شبانه رو ز به طو کامل ( برابر باشد، مقدار گلوکز اکسایش یافته STPدر شرایط 

 ( C= 12و  g.mol :1 =H-1می دهد؟ ) 

1 )2             2 )4                 3 )1              4 )7 
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لیتر گاز حاصل  STP ،12/1(، در شرایط 4O2Nگرم گاز دی نیتروژن تتراکسید ) 3/2چنانچه از تجزیه ی گرمای کامل 

شود. معادله ی صحیح این واکنش تجزیه در کدام گزینه ارائه شده است؟ )معادله های ارائه شده در گزینه ها موازنه 

 شده نیستند.(

(1-g.mol :14 =N   11و =O ) 

1( )g )2O ( +g )NO → (g )4O2N      2( )g )2O ( +g )2N → (g )4O2N       

3( )g )2NO → (g )4O2N             4( )g )2O ( +g )3O2N → (g )4O2N       
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مول اتانول  224/2سوختن اتانول مطابق معادله ی نمادی موازنه شده ی زیر صورت می گیرد. مشخص کنید از واکنش 

 ، چند میلی لیتر گاز کربن دی اکسید تولید می شود؟STPبا مقدار کافی اکسیژن در شرایط 

(l )O2H3 ( +g )2CO2 → (g )2O3 ( +l )OH1H2C 

1 )2791/2      2 )1892/2     3 )2/189     4 )1/79 
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  در ارتباط با فرایندهای زیر چه تعداد از مطالب صحیح می باشد؟

 

 

آ( محصول 

 ( که به طور قابل توجهی تولید می گردد، از طریق مایع کردن جدا می شود.1واکنش )

 (، می تواند یک ورقه ی آهنی باشد.2ب( کاتالیزگر به کار رفته در واکنش )

( به دست می آید را می توان در شرایط مناسب به عنوان کود به طور مستقیم به خاک 2پ( محصولی که از واکنش )

 اضافه کرد.

 (، تمام مواد اولیه به محصول تبدیل می شود.2ت( با انجام واکنش )

1 )1       2 )2        3 )3          4 )4 
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آلیاژی را در نظر بگیرید که از عناصر کربن و آهن تشکیل گردیده است. یک نمونه از این آلیاژ قطعه ای به حجم 
3cm422  گرم است. اگر این نمونه را در شرایط مناسب به طور کامل بسوزانیم هر یک از عناصر سازنده  2122و جرم

ی این قطعه به طور جداگانه با اکسیژن ترکیب می شوند )می سوزند(. حجم گازی که از سوختن این نمونه در شرایط 

STP یک فراورده حاصل می شود که یک جامد یونی  حاصل می شود، چند لیتر است؟ )طی واکنش سوختن آهن تنها

و  O= 11و  g.mol  :12 =C-1گرم بر سانتی متر مکعب است.  1/3و  1/8است و چگالی آهن و کربن به ترتیب برابر با 

11 =Fe ) 

 )راهنمایی: از تفاوت در حجم آلیاژ مربوطه با مجموع حجم های عناصر اولیه ی سازنده ی آلیاژ صرف نظر کنید.(

1) 874             2 )392           3 )1117           4 )447 

141  

قلمچی 
22 

 اردیبهشت

 xنمایش می دهد، مقدار  128℃با توجه به جدول زیر که فشار و حجم مقدار مشخصی از گاز هلیم را در دمای ثابت 

 تقریباً کدام است؟

X 711 822 ( فشارmmHg) 

 (Lحجم ) 1/13 44 87

1 )1222         2 )1222           3 )472              4 )111 
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قلمچی 
22 

 اردیبهشت

 گرم بر لیتر تولید می شود؟ 1/1با چگالی  2COمول گلوکز در اکسیژن کافی، چند لیتر گاز  1/2در اکسایش 

 (1-g.mol  :11 =O  12و =C ) 

1 )242           2 )122       3 )12            4 )33 

 

143  

گزینه 

دی دو 
91 

 دربارة شکل مقابل، چه تعداد از عبارت های داده شده درست هستند؟

 ن بیشتر شود، دما به صورت منظم کاهش پیدا می کند.بمآ( هر چه ارتفاع از سطح ز

 ب( تغییرات فشار با تغییرات ارتفاع رابطة عکس دارد.

 atm 4- 12و  atm 1- 12کیلومتری فشار عددی بین  122پ( در ارتفاع 

 خواهد بود.

 ت( در الیة تروپوسفر گاز اوزون وجود ندارد.

 ( صفر4             3( 3             2( 2              1( 1

144  

گزینه 

دو دی 
91 

 چند مورد از عبارت های زیر درست هستند؟

 د.کاهش می یاب 1℃الف( در الیة تروپوسفر با افزایش ارتفاع به ازای هر کیلوگرم، دما در حدود 

 جمع کنیم. 238ب( برای محاسبة دما بر حسب کلوین باید دمای سلسیوس را با 

 میلیون سال قبل تاکنون، نسبت گازهای سازندة هواکره تقریباً ثابت است. 222پ( از 

 ت( فراوان ترین گاز نجیب موجود در هواکره هلیم است که از تقطیر جزء به جزء هوای مایع به دست می آید.

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

141  

گزینه 

دو دی 
91 

 است؟ نادرستبا توجه به شکل مقابل، کدام گزینه 

( جانداران ذره بینی گاز اکسیژن هواکره را برای مصرف گیاهان در خاک تثبیت 1

  می کنند.

 کره است.( این شکل نشان دهندة بر هم کنش میان هواکره و زیست 2

 ( گیاهان اکسیژن مورد نیاز جانداران را تولید می کنند.3

 ( تنفس موجودات زنده در نزدیکی گیاهان در فتوسنتز اختاللی ایجاد نمی کند.4
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گزینه 

دو دی 
91 

 بیان شده است؟ نادرستکدام یک از کاربردهای زیر به طور 

 MRIصویربرداری ( هلیم: خنک کردن قطعات الکترونیکی در دستگاه های ت1

 ( آرگون: ساخت المپ های رشته ای2

 ( نیتروژن: نگهداری نمونه های بیولوژیک در پزشکی3

 ( کربن دی اکسید: سرماسازی برای انجماد مواد غذایی4

148  

گزینه 

دو دی 

91 

 ................... به جزتمام موارد زیر درست هستند 

 بسیار سمی است که چگالی آن از هوا کمتر می باشد.( کربن مونوکسید گازی بی رنگ، بی بو و 1

 برابر اکسیژن است. 222( میل ترکیبی هموگلوبین با کربن مونوکسید، بیش از 2

 ( تمام فلزها مانند آهن در شرایط مناسب با گاز اکسیژن می سوزند.3

 است. ( زنگ زرد شعله نشان دهندة سوختن ناقص و رنگ آبی نشان دهندة صحت وسیلة گازسوز4
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گزینه 

دو دی 
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 کدام یک از عبارت های زیر درست است؟

 نشان می دهیم. lو  s ،g ،aq( در معادله های شیمیایی، مواد جامد، گاز، مایع و محلول آبی را به ترتیب با 1

( نماد 2
5555℃
 گرما آزاد می کند. 1122℃یعنی واکنش در دمای      →

C(s)( معادلة نوشتاری واکنش تولید کربن دی اکسید به صورت 3 + O2(g) → CO2(g) .می باشد 
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 ( یکی از ویژگی های مهم واکنش های شیمیایی این است که همة آن ها از قانون پایستگی جرم پیروی می کنند.4

گزینه 

دو دی 
91 

 اکنش دهنده ها کدام است؟در واکنش زیر، پس از موازنه، نسبت مجموع ضرایب فرآورده ها به و

HF  +4CaSO  +Ca (H2PO4)
2

 → 4SO2H  +Ca5 (PO4)
3
F 

1 )
9

55
           2 )

4

3
             3 )

7

52
          4 )

55

9
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گزینه 

دو دی 
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 معادلة موازنه شدة سوختن کامل گاز پروپان، کدام است؟

1 )2C3H8(g) + 55O2(g) →  6CO2(g) + 8H2O(g) 

2 )2C3H8(g) + 5O2(g) →  3CO2(g) + 4H2O(g) 

3 )2C3H8(g) + 7O2(g) →  6CO2(g) + 8H2O(g) 

4 )C3H8(g) +
7

52
O2(g) →  3CO2(g) + 4H2O(g) 

111  

گزینه 

دو 

بهمن 
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 ندارد؟ مطابقت آن مقابل نام با توضیح کدام

 مونوکسید کربن :می کند فلج را عصبی سامانة و شده مسمومیت باعث گاز، این( 1

 هلیم :است مزه بی و بو بی رنگ،ی ب که نجیب گاز ترین سبک( 2

 آرگون :ای رشته المپ های ساخت و فلزات برش جوشکاری، در اثر بی محیط( 3

 نیتروژن :شود می یافت ها پروتئین و ها چربی ت ها،کربوهیدا مانند زیستی های مولکول همة ساختار در( 4

112  

گزینه 

دو 

بهمن 
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 دهد؟ی م نشان به درستی  را زمین سطح از ارتفاع برحسب هوا فشار تغییرات نمودار کدام

 

113  

گزینه 

دو 

بهمن 
91 

 است؟ کدام زیر واکنش موازنة از پس ها، واکنش دهنده به ها فرآورده ضرایب مجموع نسبت
Fe2O3(s) + CO(g) → Fe(g) + CO2(g) 

1 )
5

4
                2 )

4

3
                3 )

4

5
                 4 )

3

4
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بهمن 
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 دارد؟ وجود اشتباه تعداد چه زیر متن در

 سوختن واکنش یک آهن، زدن زنگ. کرده اید مشاهده را آن بارها که است معروفی فیزیکی واکنش آهن زدن زنگ»

 متراکم زنگار این. می دهد تشکیل رنگ سرخ آهن زنگ و داده واکنش خشک هوای در با اکسیژن آهن آن در که است

 «رود. می پیش فلز کامل نابودی تا و است

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

دو 

بهمن 
91 

 است؟ نادرست ترکیب دو کدام گذاری نام

 4CClب( کربن تتراکلرید:          MgOآ( منگنز اکسید: 

 N3Kت( پتاسیم نیترید:            2MgF( فلوئورید: IIپ( منیزیم )

 ( ب و ت4( آ و ب                3( آ و ت            2( ب و پ                 1

111  

گزینه 

دو 

بهمن 
91 

 ؟نیستند برابر یکدیگر با پیوندی الکترون های شمار مولکول دو کدام در

1 )HCN  4وCCl      2 )2CO  وO2CH     3 )3PCl  3وSO    4 )2COCl  وCl2NO 
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گزینه 

دو 

بهمن 
91 

 هستند؟ درست زیر موارد از تعداد چه

 .است اسیدی که دهد می 3HNOآب  با واکنش از پس هوا در موجود 2NOالف( 

 .می شود پوست ترک خوردگی و خشکی باعث باران اسیدی ب( خاصیت

 .است 8 از تر بزرگ آن PHکه  می آید دست به ترکیبی آب، با منیزیم واکنش پ( از

 .ندمی افزای خاک به کشاورزی در بهره وری افزایش برای فلزی اکسید عنوان به را اکسید کلسیم کشاورزان ت( برخی

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

دو 

بهمن 
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 است؟ نادرست زیر عبارت های از یک کدام

 همراه ناخالصی است. 3O2Alبه صورت  که دارد نام بوکسیت آلومینیم، معدن ( سنگ1

 به همراه ناخالصی است. 3O2Feبه صورت  که دارد نام هماتیت آهن، معدن ( سنگ2

 .کند می ایجاد رنگی ای قهوه لکه های آب، شیرهای کردن چکه هنگام 2Fe+یون های  ( وجود3

 .می شود تبدیل اکسید آلومینیم به و داده واکنش هوا اکسیژن با آهن فلز از تر سریع ( آلومینیم4
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گزینه 

دو 

بهمن 
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 می کند؟ پیدا درستی شکل گزینه کدام در شده ارائه کلمه های با زیر عبارت

 که شود می سبب و چسبد می فلز سطح به محکم که دارد...............  و...............  ساختار با جامدی اکسید» ............... 

 .«اکسایش ..............  آسانی به فلز درونی های الیه

 یابد –ترد و متخلخل  –( II( آهن )2یابد          –ترد و شکننده  –( III( آهن )1

 نیابد –ترد و شکننده  –( آلومینیم 4نیابد         –متراکم و پایدار  –( آلومینیم 3

112  

گزینه 

دو 

بهمن 
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 را در جدول رو به رو را با گزینة مناسب تکمیل کنید.« ث»تا « آ»موارد 

 رنگ نام ترکیب فرمول

2CuCl ب آ 

 زرد ( کلریدIIIآهن ) پ

 سبز تیره ث ت

 

 2FeCl –( کلرید IIآهن ) – 3FeCl –آبی  –( کلرید II( مس )1

 CuCl –( کلرید Iمس ) – Cl3Fe –آبی  –( مس دی کلرید 2

 CuCl –( کلرید Iمس ) – 3FeCl –آبی  -( کلرید II( مس )3

 2FeCl –( کلرید IIآهن ) - Cl3Fe -سبز  –( مس دی کلرید 4

111  

گزینه 

دو 

بهمن 
91 

 هآمد گزینه کدام در ترتیب به تری کلرید فسفر در کلر اتم تعداد و 1O4Pنام  اکسید، تری دی نیتروژن شیمیایی فرمول

 است؟

1 )3O2N –  3( 2       3 –تترافسفر هگزااکسیدO2N –  1 –فسفر هگزااکسید 

3 )2O3N –  2( 4          1 –فسفر هگزا اکسیدO3N –  3 –تترافسفر هگزااکسید 

112  

گزینه 

دو 

بهمن 
91 

متعلق به  Xبه آرایش هشتایی نرسیده است، می توان نتیجه گرفت که اتم  Xلوویس  که در آن اتم  ساختار به توجه با

 گروه ................ جدول بوده و می تواند با گاز ................... در مجاورت نور خورشید واکنش دهد.

1 )14 – 2O    2 )11 – 3O         3 )14 -  3O          4 )11- 2O 

113  

گزینه 

دو 

بهمن 
91 

 شود؟ می کیسه تنان از گروهی رفتن بین از سبب هوا در دی اکسید کربن مقدار افزایش چرا

 آب می شود. PH)آهک( واکنش داده و سبب تغییر  CaO( چون با 1

 .می دهد کاهش را محلول اکسیژن آب، در شدن حل اثر بر ( چون2

 .دهد می واکنش آنها آهکی اسکلت با و کند می اسیدی را آن آب در انحالل اثر بر ( زیرا3

114  



 آب و قلیایی شدن محیط زندگی آن ها می شود. PH( زیرا سبب افزایش 4

گزینه 

دو 

بهمن 
91 

 رابرب یکدیگر با ناپیوندی های الکترون جفت و پیوندی های جفت الکترون شمار لحاظ از مولکول دو هر گزینه کدام در

 هستند؟

1 )3SO  2وCOCl     2 )3PF  4وSiCl    3 )HCN  2وCO    4 )O2CH  3وNH  

111  

گزینه 

دو 

بهمن 
91 

 دارد؟ اسیدی خاصیت حاصل محلول آب، در زیر اکسیدهای از تعداد چه انحالل اثر بر

 1O2Nث(       O2Kت(      3SOپ(      12O4Pب(       MgOالف( 

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

111  

گزینه 

دو 

بهمن 
91 

 هستند؟ درست زیر عبارت های از تعداد چه

 .شود بدن پوست ترک خوردگی و خشکی سبب تواند می باران اسیدی خاصیت( الف

 می باشد. PH>8و  بازی خاصیت دارای گاز اجاق تمیزکنندة محلول( ب

می  استفاده کشاورزی در بهره وری افزایش برای هم و آب بودن اسیدی میزان کنندة  کنترل به عنوان هم آهک از( پ

 .شود

 .می شود ریه سرطان مانند تنفسی های بیماری و تهوع سردرد، چشم، سوزش باعث آلوده هوای( ث

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

دو 

بهمن 
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 را با گزینة مناسب کامل کنید.« الف، ب و پ» موارد 

1 )2NO – 3SO – 2SO 

2 )XNO –  3SO – 3 SO 

3 )2NO – 2SO – 2SO 

4 )XNO –  2SO – 3SO 

117  

گزینه 

دو 

بهمن 
91 

 است؟ نادرست گلخانه ای اثر خصوص در زیر عبارت های از یک کدام

 .یافت می کاهش درجه 17 زمین کرة دمای میانگین نداشتند، وجود هواکره گلخانه ای گازهای ( اگر1

 .شوند می جذب و باز می گردند هواکره به بلندتر موج طول با زمین به برخورد از پس خورشید ( پرتوهای2

 و چند گاز دیگر می باشند. O2H  ،2COعمدتاً  می شوند هواکره از گرما خروج مانع که ( گازهایی3

 .می رود دست از فروسرخ تابش به صورت شده جذب گرمای از توجهی قابل ( بخش4

119  

گزینه 

دو 

بهمن 
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 ؟ندارد مطابقت آن مقابل تعریف با زیر، موارد از یک کدام

 .دارد نیز اکسیژن هیدروژن، و کربن بر افزون خود ساختار در که است سوختی: سبز ( سوخت1

 .می شوند ساخته گیاهی مواد پایة بر که هستند پلیمرهایی: سبز ( پالستیک2

 فزایشا طبیعی منابع از بهره گیری با را زندگی کیفیت بتوان آن کمک به که است شیمی از شاخه ای: سبز ( شیمی3

 .داد

 .می شود تجزیه کوتاهی زمان در اکسیژن، داشتن به دلیل که است پلیمر نوعی: ( نشاسته4

182  
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دو 

بهمن 
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 هستند؟ درست اوزون دربارة زیر موارد از تعداد چه

 از سطح زمین وجود دارد. km32-11فاصلة  در فقط که است اکسیژن مولکول از ایزوتوپی( الف

 .است ناپیوندی الکترون زوج 1 دارای که است اکسیژن از ب( آلوتروپی

 .می شود استفاده سبزیجات و ه ها میو گندزدایی برای اوزون گاز از صنعت در( پ

 سطح به خورشید فرابنفش پرتوهای رسیدن از مانع استراتوسفر در که است اکسیژن از پذیرتر واکنش گازی اوزون( ت

 .می شود زمین

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

بهمن 
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 است؟ نادرست گازها خواص با ارتباط در گزینه کدام

 .دارد عکس رابطة آن فشار با و مستقیم رابطة آن دمای با گاز یک ( حجم1

 میلی متر جیوه می سنجند. 81کلوین و فشار  283دمای  استاندارد شرایط در را گازها حجم ها ( شیمیدان2

 میلی لیتر است. 22422لیتر یا  4/22برابر با  STP( حجم مولی گاز ها در شرایط 3

 .می یابد کاهش شان سازنده اتم های یا ل ها مولکو بین فاصلة فشار افزایش ثرا بر و هستند پذیر تراکم ( گازها4
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                         دهد؟      می نشان( استاندارد شرایط در) چپ به راست از ترتیب به را پ و ب آ، موارد گزینه کدام

 (1-g.mol 22 =Ne  11و =O  12و =C  1و =H ) 

3O 2CO Ne 2H نوع گاز 

 مول )آ( 4/2 81/2 1/2

 (Lحجم ) 1/1 91/7 )ب( 2/11

 (gجرم ) 1/2 7 33 )پ(

 

1 )1/2 – 14 – 32 

2 )1/2 – 7/11 – 24  

3 )21/2 – 14 – 32 

4 )21/2 – 7/11 - 24 

183  

گزینه 

دو 

اسفند 
91 

 شوند؟می  هواکره وارد آالینده عنوان به و فسیلی کدام دو ترکیب زیر از سوخت های

 2NOت(           3Oپ(           3SOب(         yHxCآ( 

 ( آ و ت4( ب و ت             3( ب و پ             2( آ و ب           1

184  

گزینه 

دو 

اسفند 
91 

 دارد؟ وجود اشتباه چند زیر متن در

 برخی اما برمی گردند، هواکره به کوتاه تر موج های طول با دوباره زمین به برخورد از پس خورشیدی پرتوهای »

 «می کنند. سردتر را زمین ترتیب بدین و شوند می آنها خروج از مانع O2Hو  2SOمانند  هواکره در موجود گازهای

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

181  

گزینه 

دو 

اسفند 
91 

 هستند؟ درست زیر عبارت های از مورد چند سبز شیمی خصوص در

 .دارد وجود نیز اکسیژن هیدروژن، و کربن بر عالوه سبز پالستیک و سبز سوخت ساختار در( آ

 .هستند سبز سوخت از نمونه هایی سویا و گیاهی های روغن اتانول،( ب

 واکنش می دهند. MgOو  CaOبا  را صنعتی مراکز و نیروگاه ها در شده تولید کسیدا دی کربن( پ

 .کرد دفن گاز، و نفت قدیمی چاه های و زمین زیر در را دی اکسید کربن می توان( ت

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

181  

گزینه 

دو 

اسفند 
91 

 است؟ درست اوزون الیة خصوص در زیر عبارت های از یک کدام

ناپیوندی  به پیوندی الکترون های زوج تعداد نسبت آن لوییس ساختار در که است اکسیژن از ( آلوتروپی1
5

2
 است. 

 .ستا گردیده تروپوسفر الیة در آن مقدار ماندن ثابت سبب اکسیژن به اوزون تبدیل واکنش بودن پذیر ( برگشت2

 یدتول ما اطراف محیط در مونواکسید نیتروژن با اکسیژن گاز واکنش اثر بر که است خطرناک و سمی ای ماده ( اوزون3

 .می شود

می  جذب فشفرابن پرتوی اوزون، مولکول تشکیل ضمن اکسیژن، مولکول و اکسیژن اتم یک بین پیوند تشکیل اثر ( بر4

 .شود

188  



گزینه 

دو 

اسفند 
91 

وان فاصلة بین گازها در اثر فشار ........... می شوند و ............... آن ها کاهش می یابد، در صورتی که با ............. فشار، می ت

 مولکول های آن ها را افزایش داد. 

 افزایش –دمای  –کم ار( مت2کاهش                –حجم  –( متراکم 1

 کاهش –دمای  –( منبسط 4افزایش              –حجم  –( منبسط 3

187  

گزینه 

دو 

اسفند 
91 

 است؟ نادرست زیر عبارت های از یک کدام

 .می شوند منفجر شدید و سریع واکنش یک در جرقه، یا کاتالیزگر حضور در هیدروژن و نیتروژن گازهای ( مخلوط1

 کاربرد ودروخ تایر باد تنظیم در است ناپذیر واکنش و فعال غیر اکسیژن گاز با مقایسه در نیتروژن گاز اینکه دلیل ( به2

 .دارد

در حضور کاتالیزگر آهن  atm222و فشار  412℃دمای  هابر، فرآیند توسط آمونیاک تولید برای بهینه ( شرایط3

 است.

 .می کنند تزریق خاک به مستقیم به طور را آن کشاورزان که است آمونیاک نیتروژن دار کودهای از ( یکی4

189  

گزینه 

دو 

اسفند 
91 

 اکسیژن هوا %22حدود  اینکه به توجه با. می کند تنفس هوا لیتر 7912میانگین  طوره ب روز شبانه هر در بالغ فرد هر 

 است؟ گرم چند برابر مدت این مصرفی در گلوکز مقدار است،

فرض کنید،  STP)شرایط را 
g

mol
 11 =O  1و =H  12و =C ) 

O2H1  +2CO1 → 2O1  +1O12H1C 

 گرم 14422( 4گرم          2242( 3گرم       2422( 2گرم     12222( 1

172  

گزینه 

دو 

اسفند 
91 

 واکنش آخر در مانده باقی جامد جرم. است شده تجزیه %12میزان  به کربنات کلسیم گرم 22 زیر، واکنش طبق بر

 است؟ چقدر

(
g

mol
 11 =O  1و =H  12و =C) 

CaCO3(s)
∆
→  CaO(s) + CO2(g) 

 2/11( 4گرم            1/11( 3گرم        1/1( 2گرم          4/4( 1

171  

گزینه 

دو 

اسفند 
91 

 است؟ 2COمول گاز  221/2چند برابر حجم  3SOگرم گاز  7/2حجم  استاندارد، شرایط در

 (
g

mol
 32 =S  11و =O  12و =C ) 

1 )1/2         2 )4/2           3 )21/2             4 )1 

172  

گزینه 

دو 

فروردین 
91 

 می کند؟ کامل شده داده شکل در را پ و ب الف، موارد به ترتیب گزینه کدام

 کردن گرم -آهنی ورقة -نیتروژن ( گاز1

 کردن گرم -آلومینیمی ورقة -مایع ( نیتروژن2

 کردن سرد -آهنی ورقة -نیتروژن ( گاز3

 کردن سرد -آلومینیمی ورقة -مایع ( نیتروژن4

173  

گزینه 

دو 

فروردین 
91 

 ( C= 12و  O= 11و  N= 14و  g.mol 1 =H-1است؟ ) نادرست زیر عبارت های از یک کدام

 اتم گاز نئون برابر است. 21/3×  12 23حجم  با متان گاز گرم 7 حجم یکسان، شرایط ( در1

 گرم گاز نیتروژن برابر است. 12گرم گاز کربن مونوکسید با حجم  12، حجم STP( در شرایط 2

 مول گاز کربن دی اکسید برابر است. 21/2مول پروپان با جرم  21/2( جرم 3

 گاز اوزون با یکدیگر برابر است. 21/2ا تعداد اتم ها در مول اکسیژن ب 1/2( تعداد اتم ها در 4

174  

گزینه 

دو 

 در شرایط استاندارد تولید می شود؟ 2NO، چند میلی لیتر گاز 4O2Nگرم گاز  4/17مطابق واکنش زیر، از واکنش 

(1-g.mol 11 =O  14و =N) 

171  



فروردین 
91 

N2O4(g) →  2NO2(g) 

1 )47/4          2 )4472              3 )91/7            4 )7912 

گزینه 

دو 

فروردین 
91 

 از پس جامد مواد جرم کاهش باشد، شده آزاد STPشرایط  در اکسیژن گاز لیتر 1/1اگر  زیر، شدة انجام واکنش طبق بر

 ( O= 11و  g.mol 14 =N-1است؟ ) گرم معادل چند واکنش اتمام

4KNO3(s)
∆
→2K2O(𝑠) + 2N2(g) + 5O2(g) 

1 )7/2        2 )7           3 )7/12         4 )8 

171  

گزینه 

دو 

فروردین 
91 

 هستند؟ درست اوزون دربارة زیر عبارت های از تعداد چه

 .است محدوده آن در اوزون مقدار بیشترین که استراتوسفر می گویند از مشخصی منطقة به اوزون الف( الیة

 می استفاده آب درون بینی ذره جانداران بردن بین از و سبزیجات و میوه ها گندزدایی برای اوزون گاز از صنعت ب( در

 .شود

 .است خطرناک و سمی آالینده، بسیار آید، می به وجود تروپوسفر در که پ( اوزونی

  :باشد زیر می صورت به تروپوسفری اوزون تولید ت( واکنش

NO2(g) + O2(g)
نور خورشید
→      NO(g) + O3(g) 

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

178  

گزینه 

دو 

فروردین 
91 

 است؟ نادرست زیر عبارت های از یک کدام

 ( درنظر می گیرند.STPاستاندارد ) شرایط به عنوان را اتمسفر یک فشار و کلوین صفر دمای ها ( شیمیدان1

 .دارد مستقیم رابطة دما با و معکوس رابطة فشار با گاز یک حجم طورکلی ( به2

 .شود می یافت کالن شهرها هوای در زیادی مقدار به و است روشن قهوه ای دی اکسید نیتروژن ( گاز3

 معدنی مواد به و داده واکنش MgOو  CaOبا  را شده تولید دی اکسید کربن گاز صنعتی مراکز و ها نیروگاه ( در4

 .می کنند تبدیل

177  

گزینه 

دو 

فروردین 
91 

 %12میزان  به اولیه مادة از گرم 21 اگر. شود می تهیه زیر واکنش طی خودرو هوای کیسة کردن پر برای نیاز مورد گاز

 چند لیتر گاز تولید خواهد شد؟ STPوارد واکنش شده باشد. محاسبه کنید که در شرایط 

  (1-g.mol 14 =N  23و =Na ) 

2NaN3(s)
∆
→ 2Na(s) + 3N2(g) 

1 )24/2        2 )47/4          3 )31/3            4 )82/1 

179  

گزینه 

دو 

فروردین 
91 

 است؟ نادرست زیر عبارت های از یک کدام

 ( C= 12و  H= 1و  g.mol 11 =O-1تعداد مولکول یکسانی دارند. ) 2COگرم گاز  11گرم گاز پروپان و  11( 1

 .دارند برابری حجم محیط، یکسان شرایط در اوزون گاز مول 1/2مول گاز اکسیژن و  1/2( 2

 ، تعداد اتم برابر در شرایط یکسان دارند.COو  2N( حجم های مساوی از دو گاز 3

 .هستند یکسان شرایط در برابری مول تعداد دارای COو  NO( جرم های مساوی از دو گاز 4

192  

 3گاج 

 دی

 کدام یک از مطالب زیر درست است؟

 کیلومتری از سطح زمین، یکسان است. 72و  21در ارتفاع های  O2H( حالت فیزیکی 1

 .ندارند مستقیم اثر زمین، یه کر هوای و آب وضعیت در ستاره ها ( هیچ کدام از2

 .شود می کمتر گازی یون های شدن دیده احتمال شود، کمتر کره هوا غلظت هرچه کره، هوا در ارتفاع تغییر با( ۳

 .است یکدیگر با آن مولکول های برخوردهای از ناشی گاز هر فشار( ۴

191  

 3گاج 

 دی

 تریمقدار بیشدر ............... و  آن از ناچیزی مقدار که طوری به می شود، یافت کم خیلی مقدار به زمین هلیم در کره ی

و برای تولید هلیم در مقیاس صنعتی مناسب در .............. وجود دارد. از این رو منابع ................ آن از ................ سرشارتر 

 ترند.

192  



  سنگ کره - هوایی - هوا -زمین  ی پوسته زیرین های الیه( ۱

 سنگ کره – هوایی - هوا - زمین پوسته ی باالیی های الیه( ۲

  کره هوا - زمینی - زمین ی پوسته زیرین های الیه - هوا( ۳

 کره هوا - زمینی - زمین پوسته ی باالیی های الیه - هوا( ۴

 3گاج 

 دی

 است؟ آمده درستی به گزینه کدام در جوشکاری در آرگون گاز از استفاده دلیل

 اثر بی محیط ایجاد( ۲ آن                            پایدار اکسید( ۱

 شده جوشکاری های قطعه کردن خنک( ۴    آن گرمایی رسانایی با مرتبط خواص( ۳

193  

 3گاج 

 دی

 است؟ درست هلیم مورد در زیر مطالب از یک کدام

 .ندارد جداسازی برای مناسبی کیفیت کره، هوا در موجود هلیم( ۱

 .می شود استفاده غواصی کپسول های در شیراز پتروشیمی از آمده دست به هلیم از بخشی( ۲

 .می شود کره هوا وارد آن سوختن فراورده ی و می سوزد هوا در اهواز پاالیشگاه در طبیعی گاز در موجود هلیم( ۳

 .است بی رنگ گاز یک کلر، برخالف و آرگون مانند هلیم گاز( ۴

194  

 3گاج 

 دی

 است؟ نادرست زیر مطالب از یک کدام

 .است خطرناک دست، پوست روی مایع هوای ریختن( ۱

 با صفر کلوین تفاوت دارد. 1℃( نقطه ی جوش هلیم، کم تر از 2

 ، سبب کاهش برخورد بین آن ها می شود. -72℃( کاهش دمای اجزای سازنده ی هوای مایع تا 3

 به جزء هوای مایع می توان ایزوتوپ های نیتروژن را از هم جدا کرد. ( از طریق تقطیر جزء4

191  

 3گاج 

 دی

 است؟ درست زیر مطالب از تعداد چه

 .دهد می تشکیل اکسیژن گاز را کره هوا جرم درصد ۲۱ حدود در( آ

 .هستند کره هوا نجیب گازهای ترین فراوان هلیم و آرگون( ب

 کره هوا ی سازنده گازهای نسبت تاکنون، پیش سال میلیون ۲۲۲ از که دهد می نشان دانشمندان های بررسی( پ

 .است مانده ثابت تقریباً

 .است درصد یک حدود هوا، در بخارآب میانگین( ت

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

191  

 3گاج 

 دی

 چه تعداد از مطالب زیر در مورد هلیم درست است؟

 آ( در بین گازهای نجیب، رتبه ی دوم را از نظر چگالی پایین دارد.

 ب( کم ترین نقطه ی جوش را در بین گازهای نجیب دارد.

 پ( یکی از گازهای تشکیل دهنده ی سحابی هاست.

 جوشکاری، کپسول غواصی و دستگاه های تصویربرداری پزشکی کاربرد دارد. ت( در

 درصد حجمی هوای طبیعی را تشکیل می دهد. 8ث( حدود 

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

198  

 3گاج 

 دی

شکل زیر برهم کنش هواکره با زیست کره را نشان می دهد. چه تعداد از 

 ارت های زیر در مورد آن درست است؟عب

آ( این شکل نشان می دهد که زندگی جانداران گوناگون در زیست کره با 

 گازهای هوا، گره خورده است.

ب( گیاهان مقداری از اکسیژن موجود در هواکره را با بهره گیری از نور 

 تبدیل می گنند. 2COخورشید، به 

فراوان ترین اجزای سازنده ی هوای پاک و خشک  Dو  Aپ( گازهای 

 هستندو

197  



 را برای مصرف گیاهان در خاک تولید می کنند. Aت( جانداران ذره بینی، گاز 

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

 3گاج 

 دی

 هستند؟کدام ترکیب های زیر جزو فراورده های واکنش سوختن زغال سنگ 

 2NOج(      NOت( بخار آب   ث(     3SOپ(     2COب(      2SOآ( 

 «   ت»و « ب»، « آ( »2«                 ت»و « پ»، « ب( »1

 « ج»و « ت»، « ب( »4«                ث»و « ت»، « ب( »3

199  

 3گاج 

 دی

 جزء آن درست است؟چه تعداد از عبارت های زیر در مورد تشکیل هوای مایع و تقطیر جزء به 

 آ( برای تشکیل هوای مایع، نخست هوا را از صافی هایی عبور می دهند تا گرد و غبار آن گرفته شود.

 ب( اساس جداسازی اجزای هواکره در روش تقطیر جزء به جزء تفاوت چگالی آن هاست.

 تر، از برج تقطیر خارج می شوند.پ( سه گاز عمده ی تشکیل دهنده ی هواکره، به ترتیب از فراوانی بیش تر به کم 

، گاز کربن دی اکسید به حالت مایع در می  -87℃، با کاهش دما تا  2℃ت( پس از جداسازی رطوبت هوا در دمای 

 آید.

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

222  

 3گاج 

 دی

مقدار اولیه ی خود برسد، در  %72الیه ی تروپوسفر، فشار هوا تقریباً به  کیلومتر افزایش ارتفاع در 2اگر به ازای هر 

 در نظر بگیرید.( 11℃است، دما چند کلوین است؟ )دمای سطح زمین را  atm1/2ارتفاعی که فشار هوا 

1 )224             2 )231              3 )247               4 )212 

221  

 3گاج 

 دی

 مفهوم دقیق موازنه ی واکنش های شیمیایی را بیان می کند؟ زیر دکدام یک از موار

 ( برابر بودن شمار مول های واکنش دهنده ها با شمار مول های فراورده ها1

 ( برابر بودن مجموع شمار اتم های واکنش دهنده ها با مجموع شمار اتم های فراورده ها2

 ی واکنش ( برابر بودن شمار اتم های هر عنصر در دو سوی معادله3

 ( برابر بودن شمار مولکول های هر عنصر در دو سوی معادله ی واکنش4

222  

 3گاج 

 دی

 تر است؟ بزرگ O2Hدر کدام یک از واکنش های زیر، پس از موازنه، ضریب مولی 

1 )O2H  +3FeCl → 2O2H  +2FeCl  

2 )O2H  +4UF → HF  +2UO 

3 )O2H  +NO  +3HNO  → 2HNO 

4 )O2H  +NO  → 2O  +3NH 

223  

 3گاج 

 دی

درجه ی سلسیوس و در مجاورت فلز آهن به عنوان  72کدام نماد در مورد واکنشی که در محلول آبی در دمای 

 کاتالیزگر انجام می شود، درست است؟

1       )
∆

𝐹𝑒(𝑠)
                  2       )℃85

𝐹𝑒(𝑎𝑞)
       3    )85℃

𝐹𝑒(𝑠)
           4   )

∆
𝐹𝑒(𝑠)

 

224  

 3گاج 

 دی

 چه تعداد از عبارت های زیر درست است؟

 آ( در هر دو معادله ی نوشتاری و نمادی، حالت فیزیکی اجزای واکنش باید مشخص شود.

 ب( در معادله ی نوشتاری مانند معادله ی نمادی، چگونگی و ترتیب مخلوط کردن واکنش دهنده ها مشخص نیست.

 ه می کند.ئشرایط الزم برای انجام واکنش اراشتاری، اطالعاتی درباره ی پ( معادله ی نمادی برخالف معادله ی نو

 ت( واکنش هایی که به مبادله ی انرژی هستند از قانون پایستگی جرم پیروی نمی کنند.

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

221  

 3گاج 

 دی

 مورد اکسیژن درست است؟ چه تعداد از عبارت های زیر در

 آ( هر کدام از فراورده های سوختن زغال سنگ، یک ترکیب اکسیژن دار به شمار می رود.

 ب( در هر کدام از فرایندهای فرسایش سنگ، فتوسنتز و فساد مواد غذایی، گاز اکسیژن یکی از واکنش دهنده ها است.

221  



 اتاقکی از گاز اکسیژن حمل می کنند.پ( هواپیماها برای این که فشار هوا را کاهش دهند، 

 رسد.ایی پایدار بق به اشتراک الکترون و هم از طریق گرفتن الکترون به آرایش هشت تت( اکسیژن می تواند هم از طری

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

 3گاج 

 دی

آن، یک ماده با .............. به سرعت واکنش می دهد و ............... انرژی  سوختن، یک فرایند ................ است که در

 شیمیایی آن به صورت گرما و نور آزاد می شود.

 تمام –اکسیژن  –( شیمیایی 2بخشی از       –اکسیژن  –( شیمیایی 1

 تمام –هوا  –( فیزیکی 4بخشی از              –هوا  –( فیزیکی 3

228  

 3گاج 

 دی

معادله ی واکنش زیر، پس از موازنه، نسبت بزرگ ترین ضریب فراورده به بزرگ ترین ضریب واکنش دهنده کدام در 

 است؟

S + 2MoS  +NaCl → 1MoCl  +S2Na 

1 )1               2 )
5

2
                3 )2              4 )1 

227  

 3گاج 

 دی

نقطه ای آن کم تر  –کدام عدد اتمی مربوط به عنصری است که شمار الکترون های جفت نشده در آرایش الکترون 

 است؟

1 )31            2 )11             3 )7               4 )12 

229  

 3گاج 

 دی

 ان می دهد؟کدام گزینه از نمودار های زیر، تغییرات دما بر حسب ارتفاع از سطح زمین را به درستی نش

 

212  

 11گاج 

 بهمن

 چه تعداد از عبارت های زیر درست است؟

آ( میان گازهای هوا، واکنش های شیمیایی گوناگونی رخ می دهد که تمامی آن ها برای ساکنان این سیاره سودمند 

 هستند.

آن ها از اتمسفر می ب( جاذبه ی زمین، گازهای موجود در اتمسفر آن را پیرامون خود نگه می دارد و مانع از خروج 

 شود.

پ( برهم کنش میان مولکول های گازهای موجود در اتمسفر زمین، سبب می شود تا پیوسته آن ها در حال جنبش 

 باشند و در سرتاسر هواکره توزیع شوند.

 یت( با توجه به امتداد چند صد کیلومتری اتمسفر از سطح زمین، می توان گفت ما در کف اقیانوسی از مولکول ها

 گازی زندگی می کنیم.

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

211  

 11گاج 

 بهمن

 چه تعداد از موارد زیر جرو کاربردهای گاز نیتروژن محسوب می شود؟

 * در بسته بندی مواد غذایی                       * پر کردن تایر خودروها

 های بیولوژیک در پزشکی    * پر کردن کپسول های غواصی * نگه داری نمونه 

 * در صنعت سرماسازی برای انجماد مواد غذایی     

212  



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

 11گاج 

 بهمن
است. در این واکنش عالوه بر گاز ( اکسید و آمونیاک IIیکی از راه های تهیه ی گاز نیتروژن، واکنش میان مس )

نیتروژن، فلز مس و آب نیز به دست می آید. در معادله ی موازنه شده ی این واکنش، مجموع ضرایب مولی واکنش 

 دهنده ها کدام است؟

1 )1             2 )8               3 )11                4 )12 

213  

 11گاج 

 بهمن

سال گذشته در حدود یک هفته زودتر  12در نیم کره ی شمالی زمین، نسبت به  شواهد نشان می دهند که فصل بهار

 آغاز می شود، زیرا ....................

 ( در نیم قرن اخیر، بارش برف و باران به شدت کاهش یافته است.1

 ( در طی این سال ها، میانگین سطح آب های آزاد، کاهش یافته است.2

 موجود در هواکره افزایش یافته و در نتیجه زمین گرم تر شده است. 2CO( در تمامی این سال ها، مقدار 3

موجود در هواکره افزایش یافته و در نتیجه گرما راحت تر از جوزمین خارج می  2CO( در تمامی این سال ها، مقدار 4

 شود.

214  

 11گاج 

 بهمن

 ترکیب است. Xبرابر ..................... و  cدر واکنش زیر، ضریب مولی 

(O2dH  +cKCl  +bX  +3FeCl → aHCl  +8O2Cr2K  +2FeCl1 ) 

1 )3 ،2CrCl           2 )2 ،3CrCl         3 )3 ،3CrCl          4 )2 ،2CrCl 

211  

 11گاج 

 بهمن

 چه تعداد از عبارت های زیر درست است؟

Hبه صورت  HCNآ( نمایش درست ساختار لوویس مولکول  − C ≡ N است. 

قاعده  Nاست که در هیچ کدام اتم های  2NOو  NOب( در هواکره منظور از آالینده ی اکسیدهای نیتروژن، دو ترکیب 

 ی هشت تایی را رعایت نکرده اند.

 بازی دارد.پ( آهک یک ترکیب یونی است که محلول آن در آب مانند شربت معده خاصیت 

 را به رنگ آبی در می آورند. pH( در آب خاصیت بازی داشته و کاغذ 1ت( اکسیدهای عناصر جامد گروه )

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

211  

 11گاج 

 بهمن

 نادرستعداد از عبارت های زیر با توجه به ساختارهای پیشنهادشده برای کربن دی اکسید که در زیر آمده است، چه ت

 است؟

 
 .باشد دی اکسید کربن لوویس ساختار از درستی نمایش تواند ( میIساختار ) فقط ساختارها، این بین آ( در

 .است اشکال دارای مرکزی، اتم برای هشت تایی یه قاعد رعایت عدم دلیل ( بهIIب( ساختار )

 .نیست قبول مورد دوگانه بر گانه سه پیوند شدن داده تقدم دلیل ( بهIIIپ( ساختار )

 .گرفت نظر در دی اکسید کربن برای می توان نیز دیگر فرضی ساختار دو ساختارها، این بر ت( عالوه

 ( صفر4                     1( 3                   2( 2               3( 1

218  

 11گاج 

 بهمن

 است؟ درست زیر عبارت های از تعداد چه

 .است بوکسیت اصلی ترکیب در نسبت همین از تر بزرگ آهک، در آنیون شمار به کاتیون شمار نسبت آ(

 .می نامند بازی اکسیدهای را نافلزی اکسیدهای و اسیدی اکسیدهای را فلزی اکسیدهای کلی، طور ب( به

 .می آید در قرمز رنگ به کنیم، آغشته آهک آب محلول به را pHکاغذ  تکه یک پ( اگر

 .می گیرد بر در را ۱۴ تا یک از های گستر اتاق، دمای در ها محلول pHت( 

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

217  

 11گاج 

 بهمن

 است؟ درست زیر های عبارت از تعداد چه

 .است اکسیژن و هیدروژن گازهای میان واکنش برای مناسبی کاتالیزگر پالتین، آ( فلز

219  



( و gنمادهای ) از ترتیب به استون در اتانول محلول و آب بخار فیزیکی حالت نمایش برای شیمیایی های معادله در ب(

(aq.استفاده می شود ) 

 .است شیمیایی تغییر یک ی دهنده نشان رسوب، تشکیل پ( همیشه

نمی  وشتهن کاتالیزگر فیزیکی حالت آن، نمادی ی معادله در شود، استفاده کاتالیزگر از شیمیایی واکنش یک در ت( اگر

 .شود

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

 11گاج 

 بهمن

 می گیرند؟ اندازه پیوسته طور به را زمین کره ی دمای زیر، ابزارهای از تعداد چه از استفاده با دانشمندان

 * بالون های هواشناسی    * ماهواره ها    * کشتی های اقیانوس پیما   

 * گویچه های شناور در دریاها

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

222  

 11گاج 

 بهمن

 می دهد؟ خرُ زیر موارد از تعداد چه آن، از کیلومتری ۰۲ ارتفاع تا زمین سطح از حرکت با

 .می یابد کاهش پیوسته طور به آ( دما

 .یابد می کاهش پیوسته طور به هوا از لیتری یک نمونه ی در ها ذره کل ب( شمار

 می یابد. افزایش تدریج به گازی های یون پ( فراوانی

 .می یابد کاهش پیوسته طور به هوا ت( چگالی

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

221  

 11گاج 

 بهمن

 چه تعداد از عنصرهای زیر را می توان قرار داد؟ Xاست. به جای  3بزرگ تر از  a+b، مجموع bOaXدر اکسید اسیدی 

 آ( لیتیم      ب( منیزیم     پ( کربن       ت( گوگرد      ث( نیتروژن

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

222  

 11گاج 

 بهمن

 است؟ درست دی اکسید کربن و مونوکسید کربن مورد در زیر های عبارت از تعداد چه

ی م مرگ موجب محیط در آن انتشار علت، همین به و است دی اکسید کربن از پایدارتر مونوکسید، کربن سمی گاز( آ

 .شود

 .ستا مونوکسید کربن تولید و ناقص سوختن ی دهنده نشان بسوزد، رنگ زرد شعله ی با گازسوز ی وسیله یک اگر( ب

 در اکسیژن( خلوص درصد) کیفیت به فسیلی های سوخت سوختن واکنش ( در2COو  COپ( نوع اکسیدهای کربن )

 .دارد بستگی دسترس

 .داد تشخیص محیط در را آن حضور توان نمی ابزاری هیچ با و است بو بی و رنگ بی گازی مونوکسید کربن( ت

 3( 4              2( 3             1( 2( صفر          1

223  

 11گاج 

 بهمن

 برابر زیر گونه های از تعداد چه ناپیوندی الکترون های جفت شمار با O2CHلوویس  ساختار در موجود پیوندهای شمار

 است؟

 *2CO      *4SiCl       *2SOCl      *2SO       *2CS 

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

224  

 11گاج 

 بهمن

 سوختن که زیر شکل مورد در زیر عبارت های از تعداد چه

 است؟ درست می دهد، نشان را هیدروکربن یک

 تولید آب بخار مول یک اکسیژن، مول هر مصرف ازای به( آ

 .می شود

 این کربن اتم های به هیدروژن اتم های شمار نسبت( ب

 .است تر بزرگ دیگری هیدروکربن از هر هیدروکربن،

 .هاست ضرایب فراورده مجموع با برابر ها، واکنش دهنده ضرایب مجموع( پ

 .بود خواهد ۱۱ با برابر کنش آن وا اجزای ضرایب مجموع بسوزد، ناقص هیدروکربن این اگر( ت

221  



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

 11گاج 

 بهمن

 است؟ نادرستبه صورت زیر باشد، چه تعداد از عبارت های زیر  Eو  Aاگر ساختار لوویس اکسیدهای نافلز 

 مارش نسبت که کنند تولید ترکیبی توانند می Eو  Aآ( عنصرهای 

 رد نسبت همین از تر کوچک آن، به ناپیوندی پیوندی های الکترون

 .باشد کلرید تترا سیلیسیم

 ، تمامی اتم ها به آرایش هشت تایی رسیده اند. 2EIو  IAب( در هر کدام از ترکیب های 

 ، عدد کوچک تری است.3NAدر مقایسه با همین نسبت در  3EOپ( نسبت شمار الکترون های پیوندی به ناپیوندی در 

  می توانند دو عنصر متوالی جدول دوره ای باشند. Eو  Aت( 

 ( صفر4                1( 3                2( 2              3( 1

221  

 11گاج 

 بهمن

 است؟ درست زیر عبارت های از تعداد چه

 .است ثابت کنش وا مخلوط در موجود مواد کل جرم( آ

 تناقض در جرم پایستگی قانون با می کند، پیدا جرم افزایش و می زند زنگ مرطوب هوای در آهنی میخ که این( ب

 .است

 .می آورد وجود به را سولفید نقره رنگ زرد جامد و دهد می کنش وا جامد گوگرد با نقره فلز( پ

 .می کند تولید دی اکسید کربن گاز و می سوزد اکسیژن کمی مقدار با حتی باال دماهای در جامد کربن( ت

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

228  

 11گاج 

 بهمن

 شده اند؟ رسم درست زیر نمودارهای از تعداد چه

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

227  

 11گاج 

 بهمن

گازهای ................. ، ............... و .................. جدا می شوند.  ترتیب به کنیم، تقطیر برج وارد را مایع هوای نمونه یک اگر

 )گزینه ها را از راست به چپ بخوانید.(

1 )Ar ،2O ،2N        2 )2O ،Ar ،2N       3 )2N ،Ar ،2O      4 )2N ،2O ،Ar 

229  

 11گاج 

 بهمن

 است؟ درست اکسید دی کربن ردپای مورد در زیر عبارت های از تعداد چه

 و لیدتو گاز این از مقدار چه فعالیت، یک انجام اثر بر یا محصول یک تولید در دهد می نشان دی اکسید کربن ردپای( آ

 .می شود کره هوا وارد

 .است فسیلی سوخت های سایر از تر کم طبیعی، گاز از استفاده با برق تولید در دی اکسید کربن ردپای( ب

 .است خورشید انرژی از بیش تر زمین، گرمای از استفاده با برق تولید در دی اکسید کربن ردپای( پ

 .است درختان از مراقبت و کاشت اکسید، دی کربن ردپای کاهش راهکارهای از یکی( ت

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

232  



 29گاج 

 بهمن

 فراوان ترین گازهای نجیب سازنده ی هواکره به ترتیب کدام اند؟ )گزینه ها را از راست به چپ بخوانید.(

 کریپتون –هلیم  –آرگون  –( نئون 2هلیم           –کریپتون  –آرگون  –( نئون 1

 کریپتون -هلیم  –نئون  –( آرگون 4هلیم           –کریپتون  –نئون  –( آرگون 3

231  

 11گاج 

 بهمن

ا ه از سوختن یک گرم از کدام یک از سوخت های زیر به ترتیب بیش ترین و کم ترین مقدار گرما آزاد می شود؟ )گزینه

 را از راست به چپ بخوانید.(

 آ( بنزین          ب( هیدروژن          پ( گاز طبیعی            ت( زغال سنگ

 «ت»و « آ( »4«      پ»و « آ( »3«      پ»و « ب( »2«      ت»و « ب( »1

232  

 11گاج 

 بهمن

 چه تعداد از مطالب زیر در مورد اوزون درست است؟

اتمی است که در ارتفاعات باالی تروپوسفری مانند پوششی کره ی زمین را احاطه کرده  آ( گازی با مولکول های سه

 است.

 ب( مقدار آن در هواکره ناچیز است.

 پ( نقطه ی جوش آن پایین تر از نقطه ی جوش اکسیژن است.

 استفاده می شود. داری نمونه های جاندارانایی میوه ها و سبزیجات و نیز نگهت( در صنعت از گاز اوزون برای گندزد

 3( 4                2( 3              1( 2( صفر        1

233  

 11گاج 

 بهمن

 است؟ نادرست،  yHxCکدام یک از مطالب زیر در مورد واکنش موازنه شده ی سوختن کامل هیدروکربنی با فرمول کلی 

 می شود. مول فراورده تولید X2باشد، از سوختن هر مول هیدروکربن،  X2 =y( اگر 1

 مول اکسیژن نیاز است. X2باشد، برای سوختن هر مول هیدروکرین به  X4 =y( اگر 2

 است. X3+1باشد، مجموع ضرایب مولی اجزای واکنش برابر  X =y( اگر 3

 باشد، مجموع ضرایب مولی واکنش دهنده ها با مجموع ضرایب مولی فراورده ها برابر است. y= 4( اگر 4

234  

 11گاج 

 بهمن

 تعداد از تغییرهای زیر جزو تغییر های فیزیکی طبقه بندی می شوند؟چه 

 آ( زرد شدن برگ درختان                       ب( سوخت و ساز یاخته ای

 ت( سوختن ناقص کربن        COپ( ترکیب هموگلوبین خون با گاز 

 3( 4                    2( 3               1( 2( صفر            1

231  

 11گاج 

 بهمن

 چه تعداد از عبارت های زیر در مورد واکنش مقابل درست است؟

 آ( در این واکنش، چهار نوع فراورده تولید می شود.

 است. 33ب( مجموع ضرایب مولی اجزای واکنش پس از موازنه برابر 

 مول عنصر گازی شکل تولید می شود. 81/1پ( به ازای هر مول واکنش دهنده، 

 مول ترکیب تولید می شود. 1/1ر مول واکنش دهنده، ت( به ازای ه

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

231  

 11گاج 

 بهمن

 ( و اوزون درست است؟2Oچه تعداد از مطالب زیر در مورد اکسیژن مولکولی )

 تر است. آ( پایداری مولکول های اوزون در مقایسه با مولکول های اکسیژن بیش

ب( نسبت جفت الکترون های ناپیوندی به جفت الکترون های پیوندی اوزون در مقایسه با همین نسبت در اکسیژن 

 بزرگ تر است.

پ( هر دو در حالت گازی بی رنگ و در حالت مایع آبی رنگ هستند، اما رنگ آبی اوزون مایع تیره تر از اکسیژن مایع 

 است.

کیلومتری از  11از ارتفاع تقریبی  3Oت( در هر ارتفاعی از هواکره می توان اکسیژن را یافت، اما نخستین مولکول های 

 سطح زمین رؤیت می شود.

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

238  



 11گاج 

 بهمن

 زیر مناسب هستند؟چه تعداد از موارد داده شده برای پر کردن جمله ی 

 «در ساختار لوویس ............... ، شمار ............... از الکترون های ناپیوندی ................. ، .................. است.» 

𝐶𝑙𝑂آ( 
4
 بیش تر – 2CO –پیوندها  - −

 کم تر – 3HNO –الکترون های ناپیوندی  – 2Cl2CHب( 

 بیش تر – CO –الکترون های پیوندی  – O2Clپ( 

 کم تر – HF –پیوندها  – 2COClت( 

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

237  

 11گاج 

 بهمن

................ انرژی سوختن یک فرایند ................. است که در آن، یک ماده با ................... به سرعت واکنش می دهد و 

 شیمیایی آن به صورت گرما و نور آزاد می شود.

 تمام –اکسیژن  –( شیمیایی 2بخشی از      –اکسیژن  –( شیمیایی 1

 تمام -هوا  –( فیزیکی 4بخشی از             –هوا  –( فیزیکی 3

239  

 11گاج 

 بهمن

 م گزینه به درستی نمایش داده شده است؟نمودار فشار گاز اکسیژن بر حسب ارتفاع از سطح زمین در کدا

 

242  

 11گاج 

 بهمن

 چه تعداد از عبارت های زیر در مورد کربن دی اکسید درست است؟

 به مواد آلی است. 2OCآ( یکی از راه های پیشنهادی شیمی سبز برای محافظت از هواکره، تبدیل 

 واکنش می دهند. CaOیا  MgOد شده، آن را با ب( در نیروگاه ها و مراکز صنعتی برای کاهش کربن دی اکسید تولی

 در هواکره، دفن کردن این گاز در میادین گازی و چاه های نفت فعال است. 2COپ( یکی از راه های کاهش 

 است. 2COت( سنگ های متخلخل در زیر زمین جای مناسبی برای دفن گاز 

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

241  

 11گاج 

 بهمن

 چه تعداد از عبارت های زیر در مورد پالستیک های سبز درست است؟

 آ( مولکول های موچکی هستند که بر پایه ی مواد گیاهی مانند نشاسته ساخته می شوند.

 ب( این پالستیک ها در مدت زمان نسبتاً کوتاهی تجزیه می شوند.

 رند و به طبیعت باز می گردند.پ( این پالستیک ها زیست تخریب ناپذی

 ت( در ساختار آن ها عالوه بر کربن و هیدروژن، اکسیژن نیز وجود دارد.

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

242  

 11گاج 

 بهمن

  243 می دهد؟کدام یک از نمودار های زیر، تغییر دمای درون یک گلخانه را در یک روز زمستانی نشان 



 
 11گاج 

 بهمن

 چه تعداد از عبارت های زیر درست است؟

 آ( پرتوهای خورشیدی در مقایسه با پرتوهای فروسرخ گسیل شده از زمین انرژی بیش تری دارند.

پرتوهای فروسرخ را که از زمین منتشر شده اند، کم تر از پرتوهای خوشید جذب  O2Hو  2COب( گازهای گلخانه ای 

 می کنند.

( بخش عمده ای از پرتوهای الکترومغناطیسی گسیل شده از زمین، پس از برخورد با گازهای گلخانه ای دوباره به پ

 سطح زمین می رسند.

 ت( کاشت و مراقبت از درختان و ایجاد کمربندهای سبز در شهرها، منجر به کاهش تولید گاز های گلخانه ای می شود.

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

244  

 11گاج 

 بهمن

 ( درست است؟xNOچه تعداد از مطالب زیر در مورد اکسید های نیتروژن )

 آ( به هنگام رعد و برق، دما در آن ناحیه به اندازه ای باالست که باعث تشکیل اکسید های نیتروژن می شود.

 بزرگ، به مقدار ناچیزی اکسید های نیتروژن وجود دارد.ب( در هوای آلوده ی شهرهای صنعتی و 

پ( اکسید های نیتروژن که گازی شکل هستند، از واکنش گازهای نیتروژن و اکسیژن درون موتور خودرو در فشار باال 

 به وجود می آیند.

 ود دارد.، یک الکترون جفت نشده بر روی اتم نیتروژن وج2NOو  NOت( در ساختار هر کدام از دو مولکول 

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

241  

 11گاج 

 بهمن

 کدام عبارت ها در مورد اوزون تروپوسفری و واکنش تشکیل آن درست اند؟

ها برابر آ( در معادله ی موازنه شده ی واکنش موردنظر، مجموع ضرایب واکنش دهنده ها با مجموع ضرایب فراورده 

 است.

 ب( وجود اوزون تروپوسفری در هوایی که تنفس می کنیم، سبب سوزش چشمان و آسیب دیدن ریه ها می شود.

پ( هر چند اوزون در مقایسه با اکسیژن، واکنش پذیری کم تری دارد، اما این ماده در تروپوسفر، آالینده ای سمی و 

 خطرناک یه شمار می آید.

 و برق ایجاد می شود، مقداری از این گاز تولید می شود.ت( در ناحیه ای که رعد 

 «ب»و « آ( »4«    پ»و « ب( »3«    ت»و « پ»، «آ( »2«    ت»و « پ»، « ب( »1

241  

 11گاج 

 بهمن

 چه تعداد از عبارت های زیر درست است؟

 دارد.آ( میانگین دمای کره ی زمین با مقدار کربن دی اکسید موجود در هوا رابطه ی مستقیم 

 ب( مقدار کربن دی اکسید موجود در هوا با میزان باال آمدن سطح آب دریاها رابطه ی وارونه دارد.

248  



 پ( مقدار کربن دی اکسید موجود در هوا با میانگین مساحت برف در نیم کره ی شمالی رابطه وارونه دارد.

 ی شمالی رابطه ی مستقیم دارد.ت( میزان باال آمدن سطح آب دریاها با میانگین مساحت برف در نیم کره 

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

 11گاج 

 بهمن

 است؟ نادرستچه تعداد از عبارت های زیر 

ظر ن آ( توسعه ی پایدار یعنی این که در تولید هر فراورده، همه ی هزینه های اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی آن در

 گرفته شود.

ب( طراحان و متخصصان در شرکت های بزرگ تولید خودرو و هواپیما، هزینه های هنگفتی صرف می کنند تا 

 بسازند. 2Oموتورهایی با کم ترین مصرف 

برابر است، برخی از  222بنزین در حدود  g1هیدروژن در مقایسه با  g1پ( با وجود این که قیمت تمام شده ی 

 سرمایه گذاری های هنگفتی می کنند. 2Hولید کشورها برای ت

ت( با توجه به قیمت تمام شده ی باالی تولید پالستیک های با پایه ی نفتی، برخی از کشورها در پی تولید پالستیک 

 ریب پذیرند.خهای زیست ت

 ( صفر4                3( 3                2( 2                1( 1

247  

 11گاج 

 بهمن

 داشتن هوای مایع به چه شرایط دمایی و فشاری نیاز است؟برای 

 K83( و دمایی در حدود atm1( فشار استاندارد )1

 K222( و دمایی در حدود atm1( فشار استاندادر )2

 K83( فشار زیاد و دمایی در حدود 3

 K222( فشار زیاد و دمایی در حدود 4

249  

 11گاج 

 بهمن

لیتر هوای پاک و خشک را وارد شش های خود می کند. اگر  1/2شدو هر بار بار نفس می ک 11شخصی در هر دقیقه 

لیتر اکسیژن مصرف کند، درصد حجمی اکسیژن در هوای بازدم آن به تقریب کدام  812این شخص در یک شبانه روز، 

 است؟ )از حجم اکسیژن مصرفی در هوای بازدم صرف نظر کنید.(

1 )1/1             2 )1/9                  3 )1/11                 4 )1/14 

212  

 22گاج 

 اسفند

 کدام یک از واکنش های زیر، بر اثر جرقه به صورت انفجاری و شدید انجام می شود؟

1( )l)O2H2 → (g )2O ( +g )2H2      2( )l )4SiCl → (g )2Cl2 ( +s)Si 

3( )g )3NH2 → (g )2H3 ( +g )3N    4( )s )3MgCO → (g )2CO ( +s )MgO 

211  

 22گاج 

 اسفند

گرم است. در این صورت چند گرم  7/31در واکنش سوختن هیدروژن سولفید، اختالف جرم فراورده های گازی برابر 

( مصرف شده است؟ )از سوختن هیدروژن سولفید، گاز گوگرد دی اکسید و بخار آب تولید می S2Hهیدروژن سولفید ) 

 شود.( 

(1-g.mol :32 =S  11و =O  1و= H ) 

1 )4/22            2 )2/32              3 )2/28               4 )1/18 

212  

 22گاج 

 اسفند

 کدام یک از مطالب زیر درست است؟

 ، دو پیوند یگانه و یک پیوند دوگانه وجود دارد.3NClمانند  3SO( در ساختار لوویس 1

صددرصد  3Oو  3N ،Arسرد شده است، می توان به سادگی گازهای  -222℃( با استفاده از تقطیر هوای مایع که تا 2

 خالص تهیه کرد.

برابر و دمای آن در مقیاس کلوین، نصف شود، حجم آن  n( اگر فشار مقدار معینی از یک گاز، 3
2

𝑛
 برابر خواهد شد. 

هم به  9O3N1H3Cاز تجزیه ی ( گازی که از آن برای نگه داری نمونه های بیولوژیک در پزشکی استفاده می شود، 4

 دست می آید.

213  

 22گاج 

 اسفند

 نسبت داد؟ X، کدام عدد اتمی را می توان به عنصر X4K(CN)1و  Mg(CN)2با توجه به ترکیب یونی 

1 )13              2 )19              3 )21                4 )13 

214  



 22گاج 

 اسفند

 کدام یک از مطالب زیر درست است؟

 نور حاصل از المپ های رشته ای، نتیجه ی واکنش آرگون با رشته ی ملتهب شده در دمای باال است.( 1

 یافت می شود. 2Cr+یا  Cr+( اتم عنصر کروم در اغلب ترکیب های خود به صورت کاتیون 2

ید گوگرد تری اکس( نسبت شمار جفت الکترون های پیوندی به جفت الکترون های ناپیوندی در اوزون در مقایسه با 3

 بزرگ تر است.

 جای دارد. pواکنش پذیری فلزی بیش تر است که در دسته ی  Feو  Al ،Zn( از میان سه فلز 4

211  

 22گاج 

 اسفند

 چه تعداد از عبارت های زیر درست است؟

 کوچک ترین اعداد ممکن هستند، سبزرنگ است. mو  nکه در آن  mFeClمانند  nCuClآ( ترکیب 

 خواهد بود. atm242/2باشد، فشار اکسیژن در حدود  atm2/2ب( اگر در ارتفاعی از سطح زمین، فشار هوا برابر با 

پ( وجود اکسیژن در ساختار اتانول باعث می شود که در مقایسه با اتان، اکسیژن کم تری برای سوختن کامل مصرف 

 کند.

 آب می شود. pHوجب کاهش ت( مهم ترین گاز گلخانه ای در آب باران حل شده و م

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

211  

 22گاج 

 اسفند

 ست؟ا نادرستبا توجه به شکل زیر که تولید آمونیاک در صنعت به روش هابر را نشان می دهد، کدام یک از مطالب زیر 

وارد ، یک گاز دو اتمی Bو  A( در هر کدام از قسمت های 1

می شود و تفاوت شمار جفت الکترون های پیوندی آن ها، 

 مانند تفاوت شمار جفت الکترون های ناپیوندی آن هاست.

، یک فرایند فیزیکی انجام می C، برخالف D( در قسمت 2

 شود.

 ، برای جلوگیری از اتالف مواد اولیه ی ارزشمند واکنش تعبیه شده است.E( قسمت 3

 ه ی گازی شکل واکنش جداسازی می شود.، فراوردF( در قسمت 4

218  

 22گاج 

 اسفند

 کدام عبارت ها درست هستند؟

 آ( تنها روش تهیه ی هلیم، تقطیر جزء به جزء گاز طبیعی است.

 ب( در شرایط یکسان، آلومینیم زودتر از آهن اکسایش می یابد و خورده می شود.

شمالی زیاد شده و این پدیده، افزایش سطح آب های آزاد را به ، میزان ذوب برف ها در نیم کره ی 2COپ( با افزایش 

 دنبال داشته است.

 ت( اوزون برخالف اکسیژن با ورود به آب باعث از بین رفتن بسیاری از میکروب ها می شود.

 «ت»و « ب( »4«       پ»و « آ( »3«       ت»و « ب( »2«      ب»و « آ( »1

217  

 22گاج 

 اسفند

 درست هستند؟کدام عبارت ها 

 آ( هر مول از پتاسیم سولفید مانند هر مول از منیزیم برمید شامل سه یون است.

 ب( رنگ آبی شعله ی وسیله ی گاز سوز نشان می دهد که اکسیژن خالص در محیط واکنش حضور دارد.

 است. Arو  2N ،2Oسرد شده است، شامل سه عنصر  K83پ( هوای مایع که تا 

نی است اما اگر همه ی هزینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن را در نظر بگیریم، ت( هیدروژن سوخت گرا

 سوختی به صرفه است.

 «ت»و « ب( »4«      ت»و « آ( »3«        ت»و « پ( »2«      ب»و « آ( »1

219  

 22گاج 

 اسفند

  212 نشان می دهد؟ کدام یک از شکل های زیر، واکنش های انجام شده در الیه ی اوزون را به درستی



 
 22گاج 

 اسفند

 کدام عبارت ها درست هستند؟

آ( گاز نیتروژن به عنوان اصلی ترین جزء سازنده ی هواکره، واکنش پذیری بسیار کمی دارد و به طور معمول با اکسیژن 

 هوا واکنش نمی دهد.

 و خطرناک به شمار می آید.ب( اوزون از اکسیژن واکنش پذیرتر است و در الیه ی تروپوسفر، آالینده ای سمی 

 اکسید اسیدی واکنش داد. د معدنی می توان این گاز را با یکبه موا 2COپ( برای تبدیل 

 و در حضور کاتالیزگر آهن تولید می شود. atm412، فشار 222℃ت( آمونیاک در صنعت به روش هابر در دمای 

 «پ»و « آ( »4«     ت»و « ب( »3«     ب»و « آ( »2«          ت»و « پ( »1

211  

 22گاج 

 اسفند

 در کدام یک از واکنش های زیر، پس از موازنه، ضریب مولی اکسیژن عدد بزرگ تری است؟

1 )2O  +O2H  +4MnO2K → 4KMnO  +KOH 

2 )2O  +2MnO  +4MnO2K →  4KMnO 

3 )2SO  +O2H  +2CO → 2O  +SH1H2C   

4 )2SO  +2CO → 2O  +2CS 

212  

 22گاج 

 اسفند
𝑋𝐶𝑙هر کدام از گونه های 

4
𝑌𝐶𝑙و  −

4
و  Xدارای چهار پیوند یگانه اند و اتم مرکزی آن ها فاقد الکترون ناپیوندی است.  +

Y به ترتیب از راست به چپ کدام یک از عنصرهای زیر می توانند باشند؟ 

1 )N-I      2 )Al-P            3 )P-Al         4 )I-N 

213  

 22گاج 

 اسفند

= g.mL92/2-1اتانول ) %43( و g.mL7/2 =d-1حجمی اوکتان ) %18وختن کامل یک لیتر سوخت که شامل برای س

d است. به تقریب چند لیتر هوا در شرایط )STP  ( 1الزم است؟-g.mol :11 =O  12و =C  1و =H ) 

1 )1122              2 )1197           3 )1122              4 )7492 

214  

 22گاج 

 اسفند

 است؟ نشدهدر کدام گزینه، نقطه ی جوش گاز نیتروژن در مقایسه با گازهای دیگر، به درستی مقایسه 

1 )2H < 2N < 3NH                       2 )2N < 2O < 3O    

3 )He < Ar < 2N                         4 )He < 2H < 2N 

211  

 22گاج 

 اسفند

در ساختار های لوویس هر کدام از ترکیبات زیر نسبت تعداد الکترون های ناپیوندی به الکترون های پیوندی یک عدد 

 ............... . به جزصحیح است، 

1 )O2N          2 )2COCl        3 )2Cl2CH            4 )NOCl 

211  

 22گاج 

 اسفند

 کدام مطالب درست هستند؟

 خشک نیز با اکسیژن واکنش داده و زنگ آهن قهوه ای رنگ تشکیل می دهد.آ( آهن حتی در هوای 

 ب( آلومینیم اکسید، جامدی با ساختار متراکم و پایدار است که از فلز آلومینیم در برابر خوردگی محافظت می کند.

 آب دریاچه ها استفاده می شود. pHپ( از آهک برای افزایش بهره وری در کشاورزی و کاهش میزان 

 ت( در یک روز زمستانی، تغییر دمای درون گلخانه، کم تر از تغییر دمای بیرون گلخانه است.

 «ت»و « پ( »4«            ب»و « آ( »3«       ت»و « ب( »2«       پ»و « آ( »1

218  

 22گاج 

 اسفند

 در کدام گزینه، تمام موارد جزو تغییرهای شیمیایی هستند؟

 سدیم در معرض هوا، غلیظ شدن محلول آب نمک در هوای گرم ( سوختن کاغذ، سیاه شدن فلز1

 ( ترش شدن شیر، پختن مواد غذایی، تقطیر نفت خام2

217  



 ( زنگ زدن آهن، هضم غذا، تنفس3

 ( زرد شدن برگ درختان، تشکیل الیه ی سفیدرنگ بر روی فلز منیزیم، تولید نبات از محلول غلیظ شکر4

 22گاج 

 اسفند

 است؟ نادرستای زیر چه تعداد از عبارت ه

 آ( تراکم پذیری مواد مایع بسیار اندک است، زیرا مولکول ها در حالت مایع در مکان های ثابتی مستقر هستند.

 ب( قرار دادن بادکنک های پر شده از هوا درون نیتروژن مایع سبب می شود که حجم آن ها به شدت افزایش یابد.

 جوش مولکول های گاز، حجم ظرف محتوی گاز و دما است.پ( چگالی یک گاز تابعی از میزان جنب و 

با جرم های مساوی وجود دارد با  2Oو در دیگری گاز  2Hت( دو ظرف با حجم و دمای یکسان داریم که در یکی گاز 

 این شرایط فشار دو گاز برابر است.

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

219  

 22گاج 

 اسفند

نشان می دهیم. حجم  1Vدر مقیاس سلسیوس با  1Tبرحسب اتمسفر و در دمای  Pحجم یک مول گاز را در فشار ثابت 

از کدام رابطه به دست می آید؟ )حجم  pدر مقیاس سلسیوس و در همان فشار ثابت  2Tیک مول از این گاز در دمای 

 لیتر است.( 1/21برابر  atm1و فشار  12℃مولی یک گاز در دمای 

1 )𝑉5 +
525P

(𝑇2−𝑇5)
                                 2 )𝑉5 +

255P

(𝑇2−𝑇5)
 

3 )𝑉5 +
528/5

𝑃
(𝑇2 − 𝑇5)                    4 )𝑉5 +

582/5

𝑃
(𝑇2 − 𝑇5) 

282  


