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نام و نام خانوادگی

نمونه  ای از گاز اکسیژن به حجم 745 میلی  لیتر در دما و فشار اتاق داریم. اگر فشار این گاز را نصف و دمای آن را در مقیاس درجۀ1

سلسیوس، دو برابر کنیم، حجم نهایی آن برحسب میلی لیتر کدام است؟

1615 (2 1490 (1

2980 (4 1865 (3

اگر ۱۶ گرم از عنصر  با ۷ گرم از عنصر  واکنش کامل داده و ترکیب  را تشکیل دهد و ۱۲ گرم از عنصر  با 2/8 گرم از2

عنصر  واکنش کامل داده و ترکیب  را به وجود آورد، جرم مولی  چندبرابر جرم مولی  و جرم مولی  برابر چند

گرم است؟ (جرم مولی عنصر  را برابر ۱۲۸ گرم در نظر بگیرید)

AXAXZ

XXZ  ۳XZXZ  ۳

A

296 ، 0/70 (2 269 ، 0/70 (1

296 ، 0/85 (4 269 ، 0/85 (3

، می توانند آن را به قند گلوکز  تبدیل کنند. اگر یک درخت، ساالنه 66 کیلوگرم گاز3 درختان با جذب 

 جذب کند، چند کیلوگرم از این قند در آن ساخته می شود؟  (معادله

موازنه شود)

CO  (g)۲(C  H  O  )۶ ۱۲ ۶

CO  ۲(O = ۱۶ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol )−۱

CO  (g) +۲ H  O(l) →۲ C  H  O  (aq) +۶ ۱۲ ۶ O  (g)۲

25 (2 45 (1

21 (4 18 (3

چه تعداد از مطالب زیر نادرست هستند؟4

الف) سوخت های سبز، زیست  تخریب  پذیر هستند و به وسیلۀ جانداران ذره  بینی به مواد ساده  تر تجزیه می شوند.

ب) توسعۀ پایدار یعنی در تولید هر فرآورده، همۀ هزینه  های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن در نظر گرفته شود.

پ) در صنعت از آلوتروپ سنگین تر اکسیژن برای گندزدایی میوه ها و سبزیجات استفاده می کنند.

ت) تابش حاصل از واکنش یک اتم و یک مولکول اکسیژن، از جنس امواج الکترومغناطیس بوده و طول  موج کوتاه تری از نور مرئی

دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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یک مول گاز کلر شامل 20 درصد جرمی  و 80 درصد جرمی  است. چگالی این گاز در شرایطی که حجم مولی گازها5

برابر 30 لیتر باشد، چند  است؟ (عدد جرمی را به تقریب، برابر اتم گرم هر ایزوتوپ در نظر بگیرید)  (با کمی تغ�ر)

 Cl۱۷
۳۵Cl۱۷

۳۷

g.L−۱

2/44 (2 1/18 (1

1/22 (4 1/35 (3

مطابق واکنش زیر، چند گرم آلومینیوم باید با هیدروکلریک اسید واکنش دهد تا گاز به دست آمده با 16 گرم اکسیژن، واکنش کامل6

Al)دهد؟  (با کمی تغ�ر) = ۲۷ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

Al + HCl → AlCl  +۳ H  ۲

9 (2 2/7 (1

18 (4 13/5 (3

، تولید می شود؟ (معادله موازنه شود)7 STباتوجه به واکنش زیر، از مصرف هر مول بور اکسید، چند لیتر گاز در شرایط  P

B  O  (s) +۲ ۳ Cl  (g)  ۲
Δ

BCl  (l) +۳ O  (g)۲

39/2 (2 33/6 (1

67/2 (4 44/8 (3

چه تعداد از عبارت های زیر درست هستند؟8

الف) برخی از کشورها برای تولید گاز هیدروژن سرمایه گذاری های هنگفتی می کنند.

ب) برخی از کشورها در پی تولید پالستیک  های زیست  تخریب  پذیرند، درحالی که قیمت تمام شدۀ تولید پالستیک ها با پایۀ نفتی

در کارخانه بسیار کم است.

پ) طراحان و متخصصان در شرکت های بزرگ تولید خودرو و هواپیما، هزینه  های هنگفتی صرف می کنند تا موتورهایی با انتشار

CO۲کمترین مقدار  بسازند.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

چنانچه در شبانه روز به طور میانگین 10 متر مکعب هوا در دم و بازدم مورداستفاده قرار گیرد و هوای دم شامل 21 درصد اکسیژن و9

هوای بازدم شامل 14/5 درصد اکسیژن باشد، چند لیتر گاز اکسیژن در شبانه  روز مصرف  شده است؟

1450 (2 3550 (1

650 (4 2100 (3

یک مول گاز متان با ده مول گاز شامل  اکسیژن و  نیتروژن وارد موتور خودرو شده و به طور کامل می سوزد. اگر همۀ10

فرآورده ها گاز باشند، چند درصد حجم گازهای خارج شده از اگزوز را به تقریب کربن دی اکسید تشکیل می دهد؟

۲۰%۸۰%

33/3 (2 66/6 (1

9/1 (4 18/5 (3
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، واکنش کامل می دهد؟ (از انحالل پذیری رسوب11 ۵۰ میلی لیتر محلول که دارای 0/02 مول نقره نیترات است با چند گرم 

صرف نظر و معادله موازنه شود)

M gCl  ۲

(N = ۱۴ , M g = ۲۴ , Cl = ۳۵/۵ , Ag = ۱۰۷ : g.mol )−۱

AgN O  (aq) +۳ M gCl (s) →۲ AgCl(s) + M g(N O  )  (aq)۳ ۲

0/85 (2 0/95 (1

0/64 (4 0/74 (3

شما به طور میانگین 12 بار در دقیقه نفس می کشید و هر بار 0/56 لیتر هوا را وارد شش های خود می کنید. اگر شرایط را 12

فرض کنیم، تعداد مول اکسیژن که در شبانه روز وارد شش های شما می شود، کدام است؟

ST P

86/4 (2 72 (1

432 (4 360 (3

72/5 گرم گاز بوتان، به صورت جداگانه یک  بار به صورت ناقص و یک  بار به صورت کامل سوزانده می شود. تفاوت حجم گاز اکسیژن13

) برابر چند لیتر است؟ (از سوختن ناقص هیدروکربن ها، گاز کربن مونواکسید و آب مصرف شده (پس از تبدیل به شرایط 

( تشکیل می شود، 

STP

H = ۱ , C = ۱۲ , O = ۱۶ : g.mol−۱

65/0 (2 56/0 (1

89/6 (4 86/9 (3

فرمول شیمیایی مس  اکسید، مشابه فرمول شیمیایی کدام اکسید است و نسبت جرم اکسیژن به جرم مس در آن، کدام14

است؟ 

(I)

(O = ۱۶ , Cu = ۶۴ : g.mol )−۱

(2 (1

(4 (3

۰/۱۲۵ , Ag  O۲۰/۱۲۵ , F eO

۰/۲۵ , Ag  O۲۰/۲۵ , F eO

چند مورد از موارد زیر در راستای محافظت از هواکره است؟15

الف) استفاده از روغن  های گیاهی                            ب) کاهش دادن اثر گلخانه ای در هواکره

پ) تولید منیزیم   کربنات با استفاده از منیزیم  اکسید    ت) استخراج نکردن کربن   دی  اکسید از میدان  های گازی و نفتی

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

، برابر تعداد اتم ها در چند گرم نئون است؟16 STPتعداد اتم های نیتروژن در 0/56 لیتر گاز نیتروژن در شرایط 

(N e = ۲۰g.mol )−۱

0/5 (2 1/5 (1

1 (4 2 (3
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چه تعداد از موارد زیر می توانند یک نوع سوخت سبز باشند؟17

الف) گاز هیدروژن       ب) شاخ و برگ گیاه سویا       پ) روغن  های گیاهی 

ت) اتانول                  ث) روغن های جانوری

3 (2 2 (1

5 (4 4 (3

در اثر سوختن کامل 89 گرم از یک نوع چربی  مطابق واکنش زیر، به ترتیب از راست به چپ، چند لیتر اکسیژن18

مصرف و چند مول گاز  تولید می  شود؟ (حجم مولی گازها در شرایط آزمایش، برابر با 25 لیتر فرض شود؛

) (موازنۀ معادلۀ واکنش کامل شود)

(C  H  O  )x y ۶

CO  ۲

H = ۱ , C = ۱۲ , O = ۱۶ : g.mol−۱

mC  H  O  +x y ۶ ۱۶۳O  →۲ ۱۱۴CO  +۲ ۱۱۰H  O۲

7/5 ، 302/75 (2 5/7 ، 302/75 (1

7/5 ، 203/75 (4 5/7 ، 203/75 (3

کدام گزینه درست است؟19

استفاده از گاز طبیعی ارزان است؛ بنابراین در کل صرفۀ اقتصادی دارد. (1

کربن  دی اکسید را می توان در میدان های قدیمی گاز و چاه های جدید نفت، دفن کرد. (2

هیدروژن فراوان ترین عنصر کرۀ زمین است که به صورت ترکیب های گوناگون یافت می شود. (3

گرمای آزادشدۀ 1 گرم بنزین بیشتر از 1 گرم گاز طبیعی نیست. (4

کدام  یک از گزینه های زیر جزء فرآورده های سوختن زغال سنگ نیست؟20

(2 (1

(4 (3

CO۲CO

H  O۲SO۳

اگر به مقدار برابر از فلزهای آلومینیوم و منیزیم در مقدار کافی محلول هیدروکلریک اسید اضافه کنیم. نسبت حجم گاز تولیدشدۀ21

واکنش (1) به گاز تولیدشده در واکنش (2) کدام است؟ (شرایط هر دو واکنش یکسان است) (معادله ها موازنه شود)

 (Al = ۲۷ , M g = ۲۴ : g.mol )−۱

۱) Al(s) + HCl(aq) → AlCl  (aq) +۳ H  (g)۲

۲) M g(s) + HCl(aq) → M gCl  (aq) +۲ H  (g)۲

1/5 (2 1/3 (1

3 (4 2/7 (3
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، تولید می شود. به22 سیلیسیم کاربید  از واکنش: (معادله موازنه شود) 

) تولید می شود؟ ازای تولید هر کیلوگرم از این ماده، چند لیتر گاز آالینده (در شرایط 

(SiC)SiO  (s) +۲ C(s)  

Δ
SiC(s) + CO(g)

STP

(Si = ۲۸ , C = ۱۲ : g.mol )−۱

1120 (2 560 (1

2240 (4 1680 (3

اگر مخلوطی از گرد گوگرد و کربن به جرم 20 گرم، پس از سوختن کامل در اکسیژن، درمجموع 28 لیتر گاز در شرایط  تولید23

کند، درصد جرمی کربن در این مخلوط کدام است؟ 

STP

(S = ۳۲ , C = ۱۲ : g.mol )−۱

C(s) + O  (g) → CO  (g)۲ ۲

S(s) + O  (g) → SO  (g)۲ ۲

45 (2 40 (1

60 (4 55 (3

مطابق واکنش زیر، یک مول آلومینیم سولفات، باید به تقریب چند درصد تجزیه شود تا جرم فرآوردۀ جامد با جرم واکنش دهندۀ24

O)باقی مانده برابر شود؟  (معادله واکنش موازنه شود) (با کمی تغ�ر) = ۱۶ , Al = ۲۷ , S = ۳۲ : g.mol )−۱

Al  (SO  )  (s) →۲ ۴ ۳ Al  O (s) +۲ ۳ SO  (g)۳

50 (2 40 (1

77 (4 66 (3

طی واکنش  اتم سدیم با مقدار کافی آهن  اکسید، چند گرم فلز آهن تولید می شود؟25

 (واکنش موازنه شود)

۱/۸۰۶ × ۱۰۲۱(III)

(F e = ۵۶ g.mol )−۱

N a + F e  O  →۲ ۳ N a  O +۲ F e

0/056 (2 0/028 (1

0/28 (4 0/14 (3

گاز شهری به طور عمده از متان تشکیل  شده و در محیطی که اکسیژن کم است به صورت ناقص می سوزد و بخار آب، کربن26

مونواکسید، نور و گرما تولید می کند. حجم گاز کربن مونواکسید حاصل از سوختن ناقص 48 گرم متان در شرایط چند لیتر

است؟ 

STP

(C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol )−۱

48/2 (2 44/8 (1

67/2 (4 62/8 (3
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بر اساس قانون آووگادرو ............27

حجم مولی گازها در دما و فشار ثابت برابر 22/4 لیتر است. (1

، 22/4 لیتر از گازهای مختلف، تعداد اتم برابر دارند. در شرایط استاندارد  (2

در دما و فشار ثابت، تعداد اتم  های برابر از گازهای مختلف، حجم  های برابر دارند. (3

در دما و فشار ثابت، تعداد مولکول  های برابر از گازهای مختلف، حجم  های برابر دارند. (4

(STP )

چه تعداد از عبارت  های زیر نادرست هستند؟28

الف) مولکول اوزون دارای 3 جفت الکترون پیوندی و 7 جفت الکترون ناپیوندی است.

ب) تابش فرابنفش، باعث شکستن دو پیوند کوواالنسی در مولکول اوزون می  شود.

پ) اوزون پس از ایفای نقش محافظتی خود در الیۀ استراتوسفر، از بین می  رود.

ت) با تکرار واکنش  های الیۀ اوزون، تابش  های فروسرخ جذب شده و تابش  های فرابنفش گسیل می  شوند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

چند مورد از عبارت های زیر درست است؟29

الف) یون هیچ کدام از فلزات واسطه به آرایش گاز نجیب ماقبل خود نرسیده اند.

ب) تا به حال ترکیبی از گازهای نجیب با عناصر دیگر یافت نشده است.

پ) هر ستون (گروه) جدول تناوبی خواص فیزیکی مشابه دارند.

ت) اولین عنصر گروه  جدول تناوبی یونی با بار 3+ تشکیل می دهد.

ث) سوخت های سبز را می توان از پسماندهای گیاهی مثل نیشکر و دانه  های روغنی به دست آورد.

B

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

چند مورد از موارد زیر درست است؟30

الف) واکنش  پذیری اکسیژن در شرایط یکسان از اوزون بیشتر است.

ب) نسبت جفت  الکترون  های پیوندی به جفت الکترون  های ناپیوندی در اوزون بیشتر از اکسیژن است.

پ) نقطۀ جوش اوزون از اکسیژن بیشتر است.

ت) اوزون موجود در استراتوسفر بیشتر از تروپسفر است.

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3
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، به طور کامل صرف سوزاندن مقداری اتانول شده است. اگر 13/2 گرم31 اکسیژن حاصل از تجزیۀ مقداری پتاسیم   نیترات 

کربن   دی  اکسید تولید شود، جرم فرآوردۀ جامد تجزیۀ پتاسیم   نیترات چند گرم بوده است؟

 (واکنش موازنه شود)

(KN O  )۳

(K = ۳۹ , O = ۱۶ , C = ۱۲ , N = ۱۴ , H = ۱ : g.mol )−۱

KN O  (s) →۳ KN O  (s) +۲ O  (g)۲

68 (2 102 (1

76/5 (4 85 (3

چند مورد از مطالب زیر درست است؟32

- دگرشکل به شکل  های گوناگون بلوری یا اتمی یک عنصر گفته می  شود.

- فرمول مولکولی، افزون بر نوع عنصرهای سازنده، شمار اتم  ها و یون  ها را نیز نشان می  دهد.

- طبق قانون آووگادرو، در دما و فشار یکسان، حجم 1 مول از گازهای گوناگون باهم برابر است.

- توسعۀ پایدار یعنی برای تولید هر فرآورده، همۀ هزینه  های اقتصادی و زیست  محیطی آن در نظر گرفته می  شود.

- استوکیومتری واکنش، بخشی از دانش شیمی است که به ارتباط کمی میان مواد شرکت  کننده در هر واکنش می  پردازد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام گزینه نادرست است؟33

گرمای آزادشده به ازای یک گرم بنزین، بیشتر از زغال سنگ است. (1

هیدروژن فراوان  ترین عنصر جهان است که سوختن آن با نور و گرما همراه است. (2

اوزون بسته به محل حضورش در هواکره می  تواند مفید یا مضر باشد. (3

ترتیب گرمای آزادشده به ازای سوختن یک گرم از هریک از سوخت  ها به صورت "هیدروژن > بنزین > گاز طبیعی" است. (4

چند مورد از مطالب زیر، درست است؟34

- ساختار فیزیکی هر ماده، تع�ن  کنندۀ خواص و رفتار آن است.

- افزایش مقدار کربن دی  اکسید در هواکره، سبب افزایش  آب  ها می  شود.

- میزان اثرگذاری هریک از انسان  ها روی قسمت  های مختلف کرۀ زمین را ردپا می  نامند.

- روغن  های گیاهی مانند پالستیک  های سبز، به  وسیلۀ جانداران ذره  بینی در طبیعت تجزیه می  شوند.

pH

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

، ترکیبی با فرمول شیمیایی  تشکیل می دهد. این ترکیب بر اثر گرما، مطابق واکنش35 فلز  با هالوژن 

 تجزیه می شود. هرگاه 1/12 گرم از  به طور کامل تجزیه شود و 0/72 گرم  و

71/25 میلی لیتر گاز  تشکیل شود، جرم اتمی هالوژن  چندبرابر جرم اتمی فلز  است؟ (حجم مولی گازها را در شرایط

آزمایش، برابر 28/5 لیتر در نظر بگیرید)

AXAX  ۲

۲AX  (s)  ۲
Δ

۲AX(s) + X  (g)۲AX  ۲AX

X  ۲XA

1/25 (2 1/15 (1

1/75 (4 1/5 (3
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چه تعداد از عبارت های زیر درست هستند؟36

الف) گازها برخالف جامدها و مایع ها، تراکم پذیرند.

، به عنوان شرایط استاندارد شناخته می  شود. ب) دمای  و فشار 

پ) بر اساس قانون آووگادرو، حجم مولی گازها در فشار و دمای ثابت 22/4 لیتر است.

ت) در شرایط یکسان حجم 0/5 مول گاز   بیشتر از حجم 0/5 مول گاز   است.

۲۵ C
∘

۱ atm

CO۲(۴۴ g.mol )−۱O  ۲(۳۲ g.mol )−۱

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

مقدار مشخصی از فلز آهن به طور کامل با مقدار اضافی کلر واکنش داده و 6/5 گرم ترکیب  تولید می  کند. همین مقدار37

فلز آهن در واکنش با مقدار اضافی اکسیژن چند گرم  تولید می  کند؟

F eCl  ۳

F e  O  ۲ ۳

(F e = ۵۶ , Cl = ۳۵/۵ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

4/6 (2 2/3 (1

3/2 (4 6/4 (3

STPالکل حاصل از تخمیر 3/6 تن گلوکز را می توان از واکنش چند مترمکعب گاز اتن با مقدار کافی آب در شرایط  تهیه  کرد؟38

(C = ۱۲ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

C  H  O  (aq) →۶ ۱۲ ۶ ۲C  H  OH(aq) +۲ ۵ ۲CO  (g)۲

224 (2 896 (1

4480 (4 8960 (3

پاسخ درست پرسش اول و دوم و پاسخ نادرست پرسش سوم در کدام گزینه آمده است؟39

 (چگالی گاز آمونیاک 

الف) واکنش گاز  با  در حضور کاتالیزگر در دمای اتاق چگونه است؟

ب) برای تهیۀ 730 لیتر گاز آمونیاک به چند گرم گاز نیتروژن نیاز است؟

پ) دما و فشار بهینه در تولید آمونیاک از گاز  و  چه مقدار هستند؟

(O = ۱۶ , H = ۱ , N = ۱۴ : g.mol )−۱۷/۳ × ۱۰ g.cm =−۴ ۳

N ۲H  ۲

H۲N  ۲

هیچ واکنشی رخ نمی دهد ، 439 ،  و  (1

واکنش انفجاری است ، 0/388 ،  و  (2

واکنش انفجاری است ، 388 ،  و  (3

هیچ واکنشی رخ نمی دهد ، 0/439 ،  و  (4

۷۲۳K۲۰۰atm

۷۲۳K۲۰۰atm

۴۷۳K۴۵۰atm

۴۷۳K۴۵۰atm

برای تهیۀ 7/68 لیتر گاز اکسیژن، چند گرم پتاسیم کلرات مطابق واکنش موازنه نشدۀ زیر می بایست تجزیه شود؟ (چگالی گاز40

۱/۲۵اکسیژن را در شرایط آزمایش، برابر  در نظر بگیرید)  g.L−۱(O = ۱۶ , Cl = ۳۵/۵ , K = ۳۹ : g.mol )−۱

KClO  (s) →۳ KCl(s) + O  (g)۲

24/5 (2 12/5 (1

73/5 (4 36/5 (3


