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نام و نام خانوادگی

کدام گزینه درست است؟1

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

در اثر سوختن کامل 89 گرم از یک نوع چربی  مطابق واکنش زیر، به ترتیب از راست به چپ، چند لیتر2

اکسیژن 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

ارتفاع قلۀ دماوند 5600 متر است. اگر دمای هوا در سطح زمین  باشد، کاهش دما در مقیاس کلوین در قلۀ3

دماوند نسبت به سطح زمین، چند درصد خواهد بود؟

۱۵ C
∘

15/33 (2 11/66 (1

7/5 (4 25/5 (3

چه تعداد از موارد زیر می توانند یک نوع سوخت سبز باشند؟4

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
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پس از موازنۀ معادلۀ واکنش های زیر:5

نسبت مجموع ضریب های استوکیومتری مواد در واکنش  به واکنش  و تفاوت مجموع ضریب های استوکیومتری

مواد در واکنش های  و  (به ترتیب از راست به چپ) کدام است؟

a) P  O  (s) + H  O(l) → H  P O  (aq)۴ ۱۰ ۲ ۳ ۴

b) SF  (g) + H  O(l) → SO  (g) + HF (g)۴ ۲ ۲

c) F eS  (s) + O  (g) → F e  O  (s) + SO  (g)۲ ۲ ۲ ۳ ۲

d) HN O  (aq) → N O  (g) + O  (g) + H  O(g)۳ ۲ ۲ ۲

ac

db

6 ، 0/24 (2 3 ، 0/24 (1

6 ، 0/44 (4 3 ، 0/44 (3

از واکنش 0/05 مول فلز موجود در گروه 12 ودورۀ 4 جدول دوره ای عنصرها با مقدار کافی محلول سولفوریک اسید،6

8/069 گرم نمک سولفات و مقداری گاز هیدروژن تولید می شود، جرم اتمی این فلز کدام است؟

O) (با تغییر) = ۱۶ , S = ۳۲ : g.mol )−۱

69/7 (2 65/4 (1

114/8 (4 112/4 (3

چه تعداد از عبارت های زیر درست هستند؟7

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

CO۲با انتشار کمترین مقدار  بسازند.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

مقدار مشخصی از فلز آهن به طور کامل با مقدار اضافی کلر واکنش داده و 6/5 گرم ترکیب  تولید می  کند.8

همین مقدار 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
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اگر آرایش الکترونی اتم عنصری به  ختم شود، چند مورد از مطالب زیر دربارۀ آن درست است؟9

- اغلب به صورت کاتیون با بار +2 یا +3 در ترکیب های خود شرکت دارد.

- شمار الكترون های ظرفیتی اتم آن با شمار الکترون های ظرفیتی اتم  برابر است.

- با جدا شدن ۶ الكترون، اتم آن به یونی با آرایش الکترونی اتم گاز نجیب، مبدل می شود.

- آرایش الکترونی الیۀ ظرفیت اتم آن، مشابه آرایش الکترونی الیۀ ظرفیت اتم  است.

۳d ۴s۵ ۱

 X۱۶

 Z۲۵

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

چه تعداد از مطالب زیر نادرست هستند؟10

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

یکی از روش های تهیۀ اتانول واکنش تخمیر گلوکز است که این واکنش به صورت زیر آمده است:11

اگر در این واکنش مقدار گاز تولیدی برابر  باشد، جرم گلوکز اولیه برحسب گرم و حجم اتانول تشکیل شده برحسب

لیتر به تقریب در کدام گزینه آمده است؟

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

۴ g

(O = ۱۶ , H = ۱ , C = ۱۲ : g.mol , d  =−۱
C  H  OH۲ ۵ ۰/۸ : g.cm )−۳

0/01 ، 180 (2 5 ، 40 (1

26 ، 80 (4 0/005 ، 8/2 (3

کلر در طبیعت دارای دو ایزوتوپ با جرم اتمی  و  و کربن دارای دو ایزوتوپ با جرم اتمی  و12

 است. تفاوت جرم مولکولی سبک ترین و سنگین ترین مولکول کربن تتراکلرید، چند  است؟

۳۵amu۳۷amu۱۲amu

۱۳amuamu

7 (2 6 (1

9 (4 8 (3
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پس از موازنۀ معادلۀ واکنش  ها، نسبت مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش  دهنده  ها در واکنش  به مجموع13

، 10/7 گرم مادۀ نامحلول در آب ضرایب استوکیومتری فرآورده  ها در واکنش  کدام است و اگر در واکنش 

تشکیل شود، چند لیتر گاز اکسیژن در شرایط  مصرف می  شود؟ (گزینه  ها را از راست به چپ بخوانید،

(

(II)

(I)(II)

STP

H = ۱ , O = ۱۶ , F e = ۵۶ : g.mol−۱

(I) N H  CH  COOH(l) + O  (g) → CO  (g) + N  (g) + H  O(g)۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲

(II) F e(s) + H  O(l) + O  (g) → F e(OH)  (s)۲ ۲ ۳

1/68 ، 0/65 (2 2/28 ، 0/65 (1

1/25 ، 0/60 (4 1/45 ، 0/60 (3

چهار دانش آموز، واکنش زیر را طبق گزینه  های داده شده موازنه کرده  اند. در کدام گزینه واکنش به درستی موازنه شده14

است؟

M g  N  +۳ ۲ H  O →۲ M g(OH)  +۲ N H  ۳

(1

(2

(3

(4

M g  N +۳ ۳H  O →۲ ۳M gOH + N H۳

۲M g  N  +۳ ۲ ۱۲H  O →۲ ۶M g(OH)  +۲ ۴N H۳

 M g  N  +
۲
۱

۳ ۲ ۳H O →۲  M g(OH)  +
۲
۳

۲ N H۳

M g  N  +۳ ۲ ۶H  O →۲ ۳M g(OH)  +۲ ۲N H۳

ضریب استوکیومتری کدام ماده، پس از موازنۀ معادلۀ واکنش:15

CaSiO، بیشتر است؟  (s) +۳ HF (aq) → CaF  (aq) +۲ SiF  (g) +۴ H  O(l)۲

(2 (1

(4 (3

H  O۲CaSiO۳

HFCaF ۲

چه تعداد از عبارت های زیر درست هستند؟16

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
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چند مورد از مطالب زیر، درست اند؟ (با تغییر)17

- گاز آرگون، سومین گاز فراوان در هواکره است.

- تولید گاز هلیم در مقیاس صنعتی از منابع زمینی مناسب تر از استخراج آن از هواکره است.

- برخی از جانداران ذره بینی، نیتروژن هوا را برای مصرف گیاهان در خاک، تثبیت می کنند.

- نسبت گازهای سازندۀ هواکره از ۲۰۰ میلیون سال پیش تاکنون، به تقریب ثابت مانده است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

، پس از18 مجموع ضریب های استوکیومتری فرآورده ها در معادلۀ واکنش: 

موازنه کدام است؟

C  H  N H  +۲ ۵ ۲ O  →۲ CO  +۲ H  O +۲ N  ۲

24 (2 23 (1

12 (4 15 (3

نام ترکیب  های زیر به ترتیب از راست به چپ کدام است؟19

N  O  , Cr  O  , Cu  O , N F  , M g  N  ۲ ۳ ۲ ۳ ۲ ۳ ۳ ۲

منیزیم نیترید، نیتروژن تری  فلوئورید، مس  اکسید، دی  کروم تری  اکسید، نیتروژن اکسید (1

تری  منیزیم دی  نیترید، نیتروژن فلوئورید، مس  اکسید، کروم  اکسید، نیتروژن اکسید (2

منیزیم نیترید، نیتروژن تری  فلوئورید، مس  اکسید، کروم  اکسید، دی  نیتروژن تری  اکسید (3

دی  منیزیم تری  نیترید، نیتروژن فلوئورید، مس  اکسید، دی  کروم تری  اکسید، دی  نیتروژن تری  اکسید (4

(II)

(II)(III)

(I)(III)

(I)

یک مول گاز کلر شامل 20 درصد جرمی  و 80 درصد جرمی  است. چگالی این گاز در شرایطی که حجم مولی20

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

تغییر)

 Cl۱۷
۳۵Cl۱۷

۳۷

g.L−۱

2/44 (2 1/18 (1

1/22 (4 1/35 (3

، نماد فرضی یک فلز است) که دارای 2/7 گرم از این نمک است با مقدار21 مطابق واکنش زیر اگر محلول کلرید فلز  (

کافی محلول نقره نیترات، 5/74 گرم نقره کلرید تشکیل دهد، نسبت جرم مولی این فلز به ظرفیت آن، کدام است؟

 (معادله واکنش موازنه شود) (با کمی تغییر)

BB

(Cl = ۳۵/۵ , Ag = ۱۰۸ : g.mol )−۱

BCl  +n AgN O  →۳ AgCl + B N O   ( ۳)n

54 (2 67/5 (1

32 (4 46 (3
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) و دیگری دارای 11/2 گرم گاز بوتن22 دو ظرف دربستۀ یکسان، با دمای برابر، یکی دارای 0/24 مول گاز اکسیژن (ظرف 

) است. کدام مطلب دربارۀ آن  ها، نادرست است؟  (معادلۀ واکنش (ظرف 

موازنه شود)

I

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

C  H  (g) +۴ ۸ O  (g) →۲ CO  (g) +۲ H  O(g)۲

، بیشتر است. فشار گاز در ظرف  در مقایسه با ظرف  (1

برای واکنش کامل دو گاز با یکدیگر، مقدار کافی از اکسیژن وجود ندارد. (2

، 4 برابر شمار آن  ها در ظرف  است. شمار اتم  های سازندۀ مولکول  های گاز در ظرف  (3

، برابر با حجم 12/32 گرم گاز  در همان شرایط است. مجموع حجم دو گاز اولیه در شرایط  (4

III

III

STPCO

کدام مطلب در مورد کربن مونوکسید نادرست است؟23

گازی بی رنگ، بی بو و سمی است. (1

چگالی آن از هوا بیشتر است. (2

میل ترکیبی هموگلوبین خون با آن بسیار زیاد است. (3

از کربن دی اکسید ناپایدارتر است. (4

کدام موارد از مطالب زیر درست اند؟24

الف) حدود ۷۵ درصد از حجم هواکره در نزدیک ترین الیه به زمین قرار دارد.

ب) گاز کربن دی اکسید در میان اجزای هواکره در رتبۀ چهارم قرار دارد.

پ) در  هلیم به مایع تبدیل می شود.

ت) به گازهای نجیب گازهای کمیاب نیز گفته می شود.

−۲۰۰ C∘

ب - پ - ت (2 الف - ب - ت (1

پ - ت (4 ب - ت (3

شمار مول ها در کدام نمونه ماده بیشتر است؟25

(H = ۱ , C = ۱۲ , O = ۱۶ , N a = ۲۳ , Cl = ۳۵/۵ : g.mol )−۱

2/34 گرم سدیم کلرید (2 1/38 گرم فلز سدیم (1

0/56 لیتر گاز هیدروژن در شرایط  (4 2 لیتر گاز کلر با چگالی  (3۲/۸۴ g.L−۱STP

چه تعداد از عبارت های زیر درست هستند؟26

الف) اصلی ترین جزء سازندۀ هواکره، واکنش پذیری کمی دارد و به طور معمول با اکسیژن واکنش نمی دهد.

ب) تولید گاز هلیم در مقیاس صنعتی از منابع زمینی مناسب  تر از استخراج آن از هواکره است.

پ) در تروپوسفر با نقش زیانبار اوزون مواجه هستیم اما در استراتوسفر نقش محافظتی اوزون آشکار است.

2 (2 1 (1

صفر (4 3 (3
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چه تعداد از عبارت های زیر نادرست هستند؟27

الف) کمترین درصد بین گازهای نجیب در هوای پاک را گاز کریپتون دارد.

ب) فراوان ترین گازهای هواکره به  ترتیب نیتروژن، اکسیژن و نئون هستند.

پ) جداسازی گاز هلیم از هواکره به دانش و فناوری پیشرفته ای نیاز دارد.

ت) گازهای نیتروژن، اکسیژن و آرگون، در مقیاس صنعتی از هواکره به  دست می آیند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

چنانچه در شبانه روز به طور میانگین 10 متر مکعب هوا در دم و بازدم مورداستفاده قرار گیرد و هوای دم شامل 21 درصد28

اکسیژن و 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

کدام  یک از گزینه های زیر جزء فرآورده های سوختن زغال سنگ نیست؟29

(2 (1

(4 (3

CO۲CO

H  O۲SO۳

کدام گزینه نادرست است؟30

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" (4

است.

، به طور کامل صرف سوزاندن مقداری اتانول شده است. اگر31 اکسیژن حاصل از تجزیۀ مقداری پتاسیم   نیترات 

13/2 گرم 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

در کدام گونۀ شیمیایی نسبت تعداد جفت الکترون  های ناپیوندی به جفت الکترون  های پیوندی بیشتر است؟32

(2 (1

(4 (3

SO۳SF ۴

ICl۲
−N  O۲
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چه تعداد از عبارت های زیر نادرست هستند؟33

الف) در ساختار سوخت سبز، افزون بر دو عنصر کربن و هیدروژن، عنصر اکسیژن نیز وجود دارد.

ب) پلیمرهای بر پایۀ مواد گیاهی مثل نشاسته، در زمان طوالنی تری تجزیه  شده و به زمین بازمی گردند.

، این گاز را با کربنات فلزهایی مثل منیزیم و کلسیم واکنش می دهند. پ) در نیروگاه ها برای کاهش 

ت) هیدروژن سوختی پرهزینه است و با در نظر گرفتن توسعۀ پایدار، استفاده از آن صرفۀ اقتصادی ندارد.

CO۲

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

باتوجه به واکنش های زیر، نوع واکنش سوختن (الف) و (ب) به  ترتیب کدام بوده و مجموع ضرایب واکنش  دهنده ها در34

واکنش (ب) کدام است؟

(الف C  H  (l) + ۱۱O  (g) → ۵CO  (g) + ۳CO(g) + ۹H  O(g)۸ ۱۸ ۲ ۲ ۲

(ب C  H  (l) + O  (g) → CO  (g) + H  O(g)۸ ۱۸ ۲ ۲ ۲

کامل ، ناقص ، 34 (2 ناقص ، کامل ، 34 (1

کامل ، ناقص ، 27 (4 ناقص ، کامل ، 27 (3

،  و  پنج عنصر متوالی جدول دوره  ای عنصرها بوده و عنصر  یک گاز نجیب باشد، آرایش الکترون-35  ،  ، اگر 

نقطه  ای عنصر  و نسبت جفت الکترون های ناپیوندی در ترکیب  به جفت الکترون های پیوندی در  کدام

است؟

ABCDED

EBC  ۲AC  ۳

(2 (1

(4 (3

۲/۶۶ , :  :
⋅

Ë۲/۶۶ , Ė

۰/۸ , :  :
⋅

Ë۰/۸ , Ė

نام گذاری چند ترکیب زیر درست است؟36

: کربن تتراکلرید : وانادیم اکسید        -   -

: سدیم هیدروکسید : منگنز اکسید        -   -

: کلسیم  کربنات  -

V  O۲ ۳CCl  ۴

M nO۲N aOH

CaCO۳(II)

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3
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چند مورد از مطالب، در مورد گونه  های زیر صدق می کنند. (اعداد را از راست به چپ به  ترتیب برای الف، ب، پ و ت37

بخوانید)

الف) ............ گونه ساختار لوویس کامالً مشابه دارند.

ب) در ساختار لوویس ............ گونه 4 جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.

پ) در ساختار لوویس ............ گونه 4 جفت الکترون پیوندی وجود دارد.

ت) ساختار لوویس ............ گونه از قاعده هشتایی پیروی نمی کند.

CO  , N O  , O  , SO  , N  , SCO۲ ۲
+

۳ ۳
۲−

۳
−

1 ، 4 ، 4 ، 2 (2 0 ، 4 ، 3 ، 3 (1

0 ، 5 ، 4 ، 2 (4 0 ، 4 ، 4 ، 3 (3

، تولید می شود.38 سیلیسیم کاربید  از واکنش: (معادله موازنه شود) 

) تولید می شود؟ به 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

BrO۳شمار جفت الکترون های ناپیوندی اتم مرکزی در کدام گونه با شمار آن ها در اتم مرکزی یون  برابر است؟39
−

(2 (1

(4 (3

N CS−N O۳
−

P Cl۳BF ۳

چه تعداد از موارد زیر از کاربردهای سبک ترین گاز نجیب نیست؟40

الف) خنک کردن قطعات الکترونیکی

ب) استفاده  در جوشکاری 

پ) ساخت المپ های رشته ای

ت) پر کردن بالن های هواشناسی، تفریحی و تبلیغاتی

2 (2 3 (1

صفر (4 1 (3

، می توانند آن را به قند گلوکز  تبدیل کنند. اگر یک درخت، ساالنه 66 کیلوگرم41 درختان با جذب 

گاز  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
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نام یا فرمول چه تعداد از ترکیب های زیر نادرست است؟42

الف) مس  برمید: 

ب) آهن  سولفید: 

پ) کروم  اکسید: 

ت) آلومینیم نیترید: 

(I)Cu  Br۲

(I)F eS

(III)Cr  O  ۲ ۳

AlN

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام گزینه درست است؟43

نسبت گازهای سازندۀ هواکره از 200 میلیون سال قبل تا به امروز در حال تغییر بوده است. (1

حدود 75 درصد از حجم هواکره در نزدیک ترین الیه به زمین قرار دارد. (2

کربن  دی اکسید ازجمله گازهای حیاتی در زندگی روزانه نیست. (3

برای نگهداری نمونه های بیولوژیک از گاز نیتروژن استفاده می کنند. (4

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟44

الف) فراوان ترین گاز نجیب هواکره آرگون است.

ب) میانگین بخار آب در هوا حدود یک درصد است.

پ) آرگون گازی بی رنگ، بی بو و غیرسمی است.

ت) از آرگون در ساخت المپ های شیشه ای استفاده می کنند.

2 (2 1 (1

صفر (4 3 (3

چه تعداد از ترکیب های زیر، درست نام  گذاری شده  اند؟45

: مونونیتروژن   دی  اکسید : ید تری  کلرید         ب)  الف) 

: دی  کلر تری  اکسید : فسفر هپتابرمید    ت)  پ) 

ICl۳N O  ۲

P Br۵Cl  O  ۲ ۳

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

چه تعداد از عبارت های زیر نادرست هستند؟46

الف) گازهای نیتروژن، اکسیژن و آرگون در مقیاس صنعتی از هواکره به  دست می آیند.

ب) وجود گاز کربن مونواکسید نشانۀ سوختن ناقص است.

، از  به عنوان کاتالیزگر استفاده  شده است. پ) در واکنش 

ت) اکسیژن می تواند به الیه های زیرین زنگ آهن نفوذ کرده و به بقیۀ فلز حمله کند.

۲KClO   ۳
MnO  ۲ ۲KCl + ۳O۲M nO  ۲

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3
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47، ، جفت  الکترون  های پیوندی و  در کدام ردیف  های جدول زیر، داده  های مربوط به ترکیب درست است؟ (منظور از 

جفت  الکترون  های ناپیوندی روی اتم  ها است)

شماره فرمول شیمیایینام ترکیبردیف

44هیدروژن سیانید1

4سیلیسیم تترافلوئورید2

3نیتروژن دی  اکسید3

3آرسنیک تری  برمید4

 

p.en.e

p.e
n.e
p.e

HCN

SiF  ۴
۱۲
۱

N  O۲ 

۳
۲

AsBr  ۳
۱۰
۳

4 ، 2 (2 3 ، 1 (1

4 ، 1 (4 3 ، 2 (3

، پس48 مجموع ضریب های استوکیومتری مواد در معادلۀ واکنش: 

از موازنه، کدام است؟

N a  O  (s) +۲ ۲ H  O(l) →۲ N aOH(aq) + O  (g)۲

9 (2 8 (1

11 (4 10 (3

چند مورد از عبارت های زیر درست است؟49

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

مجموع ضریب  های استوکیومتری مواد فرآورده در معادلۀ واکنش زیر پس از موازنه، کدام است؟50

C  H  (N O  )  (l) →۳ ۵ ۳ ۳ CO  (g) +۲ H  O(g) +۲ N  (g) +۲ O  (g)۲

17 (2 15 (1

33 (4 29 (3


