
وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 50نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه پرساموضوع شیمی 1( * فصل دوم)

1. کدام گزینه صحیح نیست؟
1) آب و هوا نتیجه ي بر هم کنش میان زمین، هواکره، آب و خورشید است.

2) تنها گیاهان می توانند نیتروژن هوا را در خاك تثبیت کنند.
3) از  میلیون سال پیش تاکنون نسبت گازهاي سازنده ي هواکره تقریبًا ثابت مانده است.

4) هلیم، آرگون، کریپتون و زنون به گازهاي کمیاب معروف هستند.

 
2. کدام مورد از جمالت زیر در مورد اتمسفر کره زمین نادرست است؟

1) در میان سیاره هاي سامانه خورشیدي، تنها زمین، داراي اتمسفر می باشد.
2) اتمسفر زمین مخلوطی از گازهاي گوناگون است که تا فاصله  کیلومتري از سطح زمین امتداد یافته است.

3) اتمسفر زمین ساکنان آن را از پرتوهاي خطرناك کیهانی محافظت می کند.
4) اتمسفر زمین در توزیع آب در سرتاسر سیاره زمین نقش دارد.

3. باتوجه به واکنش زیر، کدام یک از اطالعات موجود در گزینه ها نادرست بیان شده است؟

2) واکنش در دماي  انجام می شود.1) واکنش دهنده ها بر اثر گرم شدن واکنش می دهند.
4) کاتالیزگر واکنش، آهن جامد می باشد.3) واکنش در فشار   انجام می شود.

 
4. چه تعداد از موارد زیر درست هستند؟

الف)  موجود در هوا پس از واکنش با آب  می دهد که اسیدي است.

 
ب) خاصیت اسیدي باران باعث خشکی و ترك خوردگی پوست می شود.

 
پ) از واکنش منیزیم با آب، ترکیبی به دست می آید که  آن بزرگ تر از  است.

ت) برخی کشاورزان کلسیم اکسید را به عنوان اکسید فلزي براي افزایش بهره وري در کشاورزي به خاك می افزایند.
 (1 (2 (3 (4

5. کدام مقایسه در مورد درصد حجمی اجزاي سازنده هواکره درست است؟
 (1 (2
 (3 (4

6. کدام یک از گازهاي زیر در مقیاس صنعتی، از هواکره به دست می آیند؟

 
2) آرگون، نئون و آمونیاك1) نیتروژن، اکسیژن و آمونیاك 
4) آرگون، اکسیژن و نیتروژن3) هیدروژن، نیتروژن و اکسیژن

7. در میان چهار گاز نیتروژن، اکسیژن، هلیم و آرگون به ترتیب کدام گاز، پس از نیتروژن بیش ترین فراوانی را در هوا و کدام گاز کم 
ترین نقطۀ جوش را دارند؟

4) آرگون – اکسیژن3) آرگون – هلیم2) اکسیژن – هلیم1) اکسیژن – آرگون

 
8. کدام گزینه نادرست است؟

1) هنگام گرما دادن به شکر، زمانی که رنگ آن تغییر کند، دچار تغییر شیمیایی شده است.
2) هر تغییر شیمیایی همواره شامل یک واکنش شیمیایی است و آن را با یک معادله نشان می دهند.

3) تغییر شیمیایی می تواند با تغییر رنگ، مزه، بو یا آزادسازي گاز و تشکیل رسوب همراه باشد.
4) همه ي واکنش هاي شیمیایی همواره از قانون پایستگی جرم پیروي می کنند.
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صفحه 2

9. از گاز هلیم براي  .................. استفاده شده و روش  .................. براي تولید این گاز در مقیاس صنعتی مناسب تر است.

 
2) ساخت کپسول غواصی – تقطیر جزء به جزء هواي مایع1) برش فلزات – تقطیر جزء به جزء گازهاي طبیعی 
4) جوشکاري – تقطیر جزء به جزء گازهاي طبیعی3) پر کردن بالن ها – تقطیر جزء به جزء هواي مایع

10. براساس قانون پایستگی جرم، در واکنش هاي شیمیایی، همه موارد زیر درست هستند به جز  ..................
1) مجموع تعداد اتم هاي موجود در واکنش دهنده ها با فرآورده ها برابر است.

2) تعداد مولکول هاي هر عنصر در دو سوي معادله یکسان است.
3) مجموع جرم واکنش دهنده ها با مجموع جرم فرآورده ها برابر است.

4) در واکنش هاي شیمیایی نه اتمی بوجود می آید و نه از بین می رود.
11. کدام یک از عبارت هاي زیر نادرست است؟

1) سنگ معدن آلومینیم، بوکسیت نام دارد که به صورت  همراه با ناخالصی است.
2) سنگ معدن آهن، هماتیت نام دارد که به صورت  به همراه ناخالصی است.

3) وجود یون هاي  هنگام چکه کردن شیرهاي آب، لکه هاي قهوه اي رنگی ایجاد می کند.

4) آلومینیم سریع تر از فلز آهن با اکسیژن هوا واکنش داده و به آلومینیم  اکسید تبدیل می شود.

 
12. چه تعداد از عبارت هاي زیر درست هستند؟ 

 
الف) خاصیت اسیدي باران می تواند سبب خشکی و ترك خوردگی پوست بدن شود.

 
ب) محلول تمیز کننده ي اجاق گاز داراي خاصیت بازي و  می باشد.

پ) از آهک هم به عنوان کنترل کننده ي میزان اسیدي بودن آب و هم براي افزایش بهر ه وري در کشاورزي استفاده می شود.
ث) هواي آلوده باعث سوزش چشم، سر  درد، تهوع و بیماري هاي تنفسی مانند سرطان ریه می شود.

 (1 (2 (3 (4
13. استوکیومتري واکنش، بخشی از علم شیمی که به  .................. میان مواد شرکت کننده در واکنش می پردازد و در آن، واکنش باید

به صورت  .................. باشد.
2) ارتباط کمی – موازنه شده1) ارتباط کمی – گازي

 
4) ارتباط کیفی – موازنه شده3) ارتباط کیفی – گازي

14. مخلوط گازهاي هیدروژن و .................. با یکدیگر واکنش داده و با زدن جرقه و وجود کاتالیزگر مناسب، سرعت واکنش میان آن 
ها  .................. است.

 
4) اکسیژن – بسیار زیاد3) اکسیژن – بسیار کند2) اکسیژن – کند1) نیتروژن – بسیار زیاد 

15. چه تعداد از موارد زیر، جزء چالش هاي هابر در تهیۀ آمونیاك نبود؟
الف) یافتن شرایط بهینه براي انجام واکنش   و  

 
ب) واکنش   و   در دماي باال انجام نمی شود.

 
پ) برگشت ناپذیر بودن واکنش گازهاي نیتروژن و هیدروژن

 
ت) جداسازي آمونیاك از گازهاي نیتروژن و هیدروژن

 (1 (2 (3 (4
16. در فرآیند هابر، آمونیاك به صورت  .................. از مخلوط واکنش جدا می شود و با جمع آوري گاز  .................. و بازگرداندن به

محیط انجام واکنش، می توان بازدهی را افزایش داد.

 
1) گاز -   و 

 
2) مایع -  

 
3) گاز - 

 
4) مایع -   و  

 
17. کدام یک از موارد زیر در دماي اتاق خاصیت بازي دارد؟

 
1) محلول آبی  

 
2) اسید معده    

 
4) آب باتري خودرو3) محلول آبی  

18. درباره ي شکل زیر (چهار قسمت کره ي زمین)، چه تعداد از مطالب نوشته شده نادرست است؟

 
 آ) در واکنش هاي جانداران زیست کره، درشت مولکول ها نقش اساسی ایفا می کنند.

ب) الشه ي جانوران و گیاهان بر اثر واکنش هاي فیزیکی تجزیه شده و به صورت مولکول هاي کوچک تري وارد آب کره، هواکره یا
سنگ کره می شوند.
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پ) جانداران ساالنه مقدار بسیار زیادي از ترکیب هاي گوگرد دار را وارد بخش هاي گوناگون کره ي زمین می 

 
کنند.

ت) درون سامانه ي بزرگ کره ي زمین و بین چهار بخش آن، پیوسته مواد گوناگونی داد و ستد می شود.  
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19. کدام گزینه نادرست است؟

1) هلیم در کره ي زمین به مقدار خیلی کم یافت می شود و مقدار بیشتر آن در الیه هاي زیرین پوسته ي زمین وجود دارد.
2) حدود  درصد حجمی از مخلوط گاز طبیعی را هلیم تشکیل می دهد که از واکنش هاي هسته اي در ژرفاي زمین تولید می شود.

 
3) بخش عمده ي هواکره را نیتروژن و بخار آب تشکیل می دهد و هوا منبع غنی براي تهیه ي آنها می باشد. 

4) آرگون گازي غیرسمی است. واژه ي آرگون به معناي تنبل است؛ زیرا واکنش پذیري ناچیزي دارد.
20. کدام گزینه به ترتیب موارد الف، ب و پ را در شکل داده شده کامل می کند؟

1) گاز نیتروژن - ورقه ي آهنی - گرم کردن
2) نیتروژن مایع - ورقه ي آلومینیمی - گرم کردن

3) گاز نیتروژن - ورقه ي آهنی - سرد کردن
4) نیتروژن مایع - ورقه ي آلومینیمی - سرد کردن

21. چه تعداد از موارد زیر صحیح است؟

آ) واکنش مربوط به تشکیل عمده ي اوزون استراتوسفري بدین صورت است: 
ب) ترتیب گرماي آزاد شده به ازاي سوختن یک گرم از سوخت هاي روبه رو برحسب کیلوژول: بنزین  گاز طبیعی  زغال سنگ

 
پ) بخش عمده اي از پرتوهاي خورشید به وسیله ي هواکره جذب می شود.

ت) با افزایش میانگین دماي کره ي زمین در سال هاي اخیر، میانگین جهانی سطح آب هاي آزاد نیز به طور کلی افزایش یافته است.
 (1 (2 (3 (4

 
22. کدام گزینه در مورد هلیم نادرست است؟

1) هلیم در ژرفاي زمین در اثر واکنش هاي هسته اي تولید شده و سپس وارد میدان هاي گازي می شود.
2) یافته هاي تجربی نشان می دهد که حدود  درصد حجمی از مخلوط گاز طبیعی را هلیم تشکیل می دهد.

3) از گاز هلیم در جوشکاري و کپسول هاي غواصی استفاده می شود.
4) تهیۀ گاز هلیم در مقیاس صنعتی از هواکره در مقایسه با تهیۀ آن از منابع زمینی، به صرفه تر و مناسب تر است.

 
23. کدام گزینه به ترتیب جاهاي خالی، عبارت هاي زیر را به درستی پر می کند؟

الف) رنگ شعلۀ حاصل از سوختن ناقص سوخت هاي فسیلی، با رنگ شعله حاصل از سوختن فلز  .................. یکسان است.

 
ب) کربن مونواکسید از کربن دي اکسید .................. است.

 
ج) در طی سوختن چربی در چراغ پیه سوز، آب، انرژي و گاز .................. تولید می شود.

2) سدیم – پایدارتر – کربن دي اکسید1) سدیم – ناپایدارتر – کربن دي اکسید
4) منیزیم – ناپایدارتر – گوگرد دي اکسید3) سدیم – ناپایدارتر – گوگرد دي اکسید
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صفحه 4

 
24. چند مورد از عبارت هاي زیر دربارة واکنش سوختن درست است؟

الف) سوختن، واکنش شیمیایی سریع یک ماده با اکسیژن می باشد که با تولید نور و گرما همراه است.

 
ب) در واکنش سوختن کامل سوخت هاي فسیلی،   و  تولید می شود.

 
پ) تولید شدن گاز کربن مونوکسید و رنگ آبی شعله، نشانه هایی از سوختن ناقص هستند.

ت) کربن مونوکسید تولید شده در سوختن ناقص، در شرایط مناسب دوباره می سوزد و به  تبدیل می شود.
 (1 (2 (3 (4

25. پاسخ صحیح پرسش هاي زیر به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟ (گزینه  ها به ترتیب الف، ب و پ آمده اند.)
الف) سرعت و شدت واکنش محلول یک اسید در شرایط یکسان با فلز آلومینیم بیشتر است یا آهن؟

 
ب) مغزي سیم هاي انتقال برق با ولتاژ باال را از آلومینیم می سازند یا فوالد؟

پ) بین اکسید گوگرد و اکسید منیزیم، انحالل کدام یک در آب خالص و در شرایط یکسان،  آن را افزایش می دهد؟
2) آهن – آلومینیم – منیزیم1) آهن – آلومینیم – گوگرد

4) آلومینیم – فوالد – منیزیم3) آلومینیم – فوالد – گوگرد 

 
26. کدام گزینه دربارة کربن مونوکسید نادرست است؟

1) گازي بی رنگ، بی بو و بسیار سمی که داراي چگالی کمتري نسبت به هوا است.
2) این گاز از دیگر اکسید کربن که در طبیعت وجود دارد، ناپایدارتر است.

3) در اثر سوختن کامل سوخت هاي فسیلی، تولید می شود.
4) چون میل ترکیبی هموگلوبین خون با این گاز بیشتر از اکسیژن است، لذا وجود مقدار قابل توجهی از آن در اتاق درنهایت باعث

مرگ می شود.

 
27. عبارت کدام گزینه نادرست است؟

1) هر تغییر شیمیایی می تواند شامل یک یا چند واکنش شیمیایی باشد.
2) اغلب واکنش هاي شیمیایی از قانون پایستگی جرم پیروي می کنند.

3) معنی نماد   یعنی واکنش دهنده ها بر اثر گرم شدن واکنش می دهند.
4) در معادلۀ نمادي افزون بر نمایش فرمول شیمیایی واکنش دهنده ها و فراورده ها، حالت فیزیکی آن ها و اطالعاتی دربارة شرایط

واکنش نیز می تواند ارائه شود.

 
28. عبارت کدام گزینه نادرست است؟ 

1) ایجاد کمربندهاي سبز در شهرها، یکی از راهکارهاي کاهش ردپاي کربن دي اکسید است.
2) انرژي خورشید از نظر میزان کربن دي اکسید تولیدي، پاك ترین منبع براي تولید برق است.

3) بین میزان برق مصرفی یک خانوار و تولید کربن دي اکسید رابطۀ مستقیم وجود دارد.
4) میزان کربن دي اکسید تولید شده از منابع گوناگون انرژي براي تولید برق، با هم متفاوت است.

29. کدام یک از موارد زیر از کاربردهاي نیتروژن نمی باشد؟
1) پر کردن تایر خودروها

2) در صنعت سرماسازي براي انجماد مواد غذایی
MRI 3) خنک کردن قطعات الکترونیکی در دستگاه هاي تصویر برداري مانند

4) نگه داري نمونه هاي بیولوژیک در پزشکی

 
30. چند مورد از مطالب زیر نادرست است؟

 
 از کلسیم اکسید براي کنترل میزان اسیدي بودن آب دریاچه ها استفاده می شود.

 
 با افزایش مقدار کربن دي اکسید در هواکره بخش اندکی از آن در آب دریاها و اقیانوس ها حل می شود.

 به طور کلی اکسیدهاي فلزي را اکسیدهاي اسیدي و اکسیدهاي نافلزي را اکسیدهاي بازي می نامند.

 
 محلول آمونیاك و شربت معده خاصیت بازي دارند.

 
 گاهی خاصیت اسیدي باران باعث خشکی و ترك خوردگی پوست بدن می شود.

 (1 (2 (3 (4
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31. کدام عبارت زیر درست است؟

1) ردپاي کربن دي اکسید نشان می دهد که در تولید یک محصول چه مقدار از این گاز وارد هواکره می شود.
2) یکی از راه هاي کاهش کربن دي اکسید، انحالل مقدار اضافی آن در آب دریا است.

3)    محلول در آب باران، با افزایش   و اسیدي کردن بارش ها خسارات جبران ناپذیري ایجاد می کند.
4) تبدیل   به   یکی از راه هاي افزایش ردپاي این ترکیب است.

32. به طور کلی، میان گین دماي کرة زمین و میزان  موجود در هواکره، رابطۀ  .................. وجود دارد. افزایش میزان 
باعث  .................. میانگین سطح آب هاي آزاد می شود، که دلیل آن  .................. است.

1) مستقیم – افزایش – اثر گلخانه اي گاز 

 
2) عکس – کاهش – سنگینی گاز 

3) عکس – افزایش – بارش باران اسیدي

 
4) مستقیم – کاهش – عدم جابجایی گاز 

 
33. کدام موارد از مطالب زیر دربارة شیمی سبز نادرست اند؟

الف) اتانول و روغن هاي گیاهی، سوخت هاي سبز هستند، زیرا در ساختار خود عالوه بر  و  داراي  نیز هستند.

 
ب) کربن دي اکسید تولید شده در مراکز صنعتی را معموًال به  و  تبدیل می کنند.

پ) پالستیک هاي سبز به دلیل نداشتن اکسیژن در مدت کوتاهی تجزیه شده و به طبیعت باز می گردند.

 
ت) کربن دي اکسید را در میدان هاي گازي و چاه هاي نفتی در حال استخراج دفن می کنند. 

4) ب و ت3) الف و پ2) پ و ت1) الف و ب
34. سبک زندگی می تواند بیانگر میزان اثرگذاري هر یک از انسان ها روي کرة زمین و هواکره باشد. اصطالحی که به این اثر نسبت

 
داده اند، کدام است؟ 

2) اثر زیست محیطی1) اثر انگشت
4) ردپا3) رد اثرگذاري

 
35. کدام گزینه درست است؟ 

1) اکسیژن در ساختار اغلب مولکول هاي زیستی مانند کربوهیدرات ها، چربی ها و پروتئین ها یافت می شود.
2) مقدار گاز اکسیژن که به طور عمده به صورت مولکول دو اتمی  در هواکره وجود دارد، در الیه هاي مختلف با هم تفاوت ندارد.

3) با سوختن زغال سنگ در حضور اکسیژن عالوه بر تولید گازهاي  و  و بخار آب مقدار زیادي انرژي هم آزاد می شود.
4) کربن مونوکسید از کربن دي اکسید پایدارتر است، به طوري که  پس از ترکیب با اکسیژن به  تبدیل می شود.

36. فرمول شیمیایی کدام ترکیب نادرست است؟
2) آهن  اکسید: 1) سدیم اکسید: 

4) منیزیم برمید: 3) پتاسیم سولفید: 

 
37. کدام گزینه دربارة اتمسفر کرة زمین نادرست است؟

1) مخلوطی از گاز هاي گوناگون است که تا فاصلۀ  کیلومتري سطح زمین امتداد یافته و امکان زندگی را روي زمین فراهم آورده

 
است.

2) علت خارج نشدن گاز هاي گوناگون از آن، جاذبۀ زمین و علت پخش شدن آن ها در سر تا سر هوا کره، انرژي گرمایی موجود در
مولکول هاي آن هاست.

 
3) همان هوا کره است که می توان آن را هوا نامید.

4) واکنش هاي شیمیایی گوناگون در بین گازهاي موجود در آن رخ می دهد که اغلب مضر هستند.

CO2pH

CO2CaCO3
CO2CO2

CO2
CO2

CO2

CHO

MgCO3CaCO3

O2
SO2CO2
COCO2

N Oa2(II)FeO

KS2MgBr2

500
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38. چند مورد از عبارت هاي زیر در مورد گاز نجیب هلیم نادرست است؟

 
آ ) براي تولید هلیم در مقیاس صنعتی، استفاده از منابع زمینی آن مناسب تر از هواکره است.

ب ) از هلیم براي خنک کردن قطعات الکترونیکی در دستگاه هاي تصویربرداري مانند  استفاده می شود.
پ ) حدود  درصد جرمی از مخلوط گاز طبیعی در میدان هاي گازي را هلیم تشکیل می دهد.

 
ت ) فناوري جداسازي هلیم از گاز طبیعی در ایران وجود ندارد.

 (1 (2 (3 (4
39. مفهوم کدام یک از نمادهاي زیر نادرست بیان شده است؟

1)  واکنش در فشار   صورت می گیرد.

2)  واکنش دهنده ها در اثر گرم شدن واکنش می دهند.

3)  واکنش در دماي  انجام می شود.

4)  براي انجام واکنش از پاالدیم به عنوان کاتالیزگر استفاده می شود.
40. کدام گزینه درست است؟

1) گیاهان نیتروژن مورد نیاز خود را به طور مستقیم از هوا می گیرند.
2) در طی  میلیون سال گذشته تاکنون نسبت گاز هاي سازندة هواکره تقریبًا ثابت مانده است.

3) از گاز اکسیژن براي بسته بندي مواد غذایی استفاده می شود.
4) در تقطیر جزءبه جزِء هواي مایع، گاز اکسیژن قبل از گاز آرگون به دست می آید.

 
41. چند مورد از عبارت هاي زیر صحیح است؟

الف) زنگار آهن متخلخل است، و سبب می شود تا بخار آب و اکسیژن به الیه هاي زیرین نفوذ کند و عالوه بر الیۀ سطحی باقیماندة فلز

 
را نیز اکسید کند.

 
) اکسید، جامدي با ساختار متراکم و پایدار می باشد. ب) آهن (

 
پ) سیم هاي انتقال برق فشار قوي شامل مغزي آلومینیمی همراه با روکش فوالدي می باشند.

ت) تشکیل آلومینیم اکسید در سطح فلز آلومینیم موجب مقاومت این فلز در برابر خوردگی می شود.
 (1 (2 (3 (4

 
42. کدام گزینه نادرست است؟

1) گوگرد جامدي زرد رنگ است که در واکنش با فلز نقره به نقره سولفید تبدیل می شود.

 
2) جرم میخ زنگ زده از جرم میخ آهنی بدون زنگ بیشتر است و این اثباتی بر قانون پایستگی جرم است.

3) همۀ واکنش هاي شیمیایی از قانون پایستگی جرم پیروي می کنند؛ یعنی تعداد مول هاي واکنش دهنده ها با فراورده ها برابر است.
4) کاتالیزگر واکنش سوختن گاز هیدروژن و تولید آب، فلز پالتین (  ) است.

 
43. کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

«از حل شدن ترکیب هاي .................. و .................. در آب، به ترتیب محلول .................. و .................. تولید می شود.»
1) منیزیم اکسید - گوگرد دي اکسید - اسیدي - اسیدي

 
2) آهک - کربن دي اکسید - بازي - اسیدي

 
3) سدیم اکسید - آمونیاك - اسیدي - بازي

) اکسید - بازي - بازي 4) دي نیتروژن پنتا اکسید - آهن (

 
44. کدام یک از موارد زیر نادرست است؟

1) با افزایش مقدار کربن دي اکسید در هواکره بخش زیادي از آن در آب دریاها حل شده و  آن را کاهش می دهد.
2) از جمله آالینده هاي مشترك تولید  شده توسط کوه آتشفشان و کارخانه ها،  گاز  است.

3) از کلسیم اکسید براي کاهش میزان بازي  بودن آب دریاچه استفاده می شود.
، مشابه رنگ کاغذ  در محلول هیدروکلریک  4) به طور کلی رنگ کاغذ  در محلول اکسیدهاي نافلزي برخالف محلول 

MRI

7

1234

− →−−−−
24atm

24atm

−→
Δ

− →−−−−
C700∘

C700∘

− →−−−
Pt(s)

200

III

3142

Pt

III

pH

SO2

pHMgOpH



صفحه 7

 
45. چند مورد از عبارت هاي زیر در ارتباط با اثر گلخانه اي نادرست هستند؟

الف) در یک روز زمستانی تغییرات دماي درون گلخانه، کمتر از تغییرات دماي بیرون گلخانه است.

 
ب) اگر الیۀ هواکره وجود نداشت، میانگین دماي کرة  زمین  کاهش می یافت.

پ) زمین بخش قابل توجهی از گرماي جذب  شده را به صورت پرتوهاي الکترومغناطیس با طول موج کوتاه تر از  نانومتر از دست

 
می دهد. 

ت) افزایش مقدار کربن دي اکسید در هواکره باعث افزایش میزان باز تابش پرتوهاي فروسرخ از الیۀ هواکره به سمت زمین می شود.

 
1)  مورد

 
2)  مورد

 
3)  مورد

 
4)  مورد

46. در میان سوخت هاي «بنزین، زغال سنگ، هیدروژن و گاز طبیعی» به ترتیب از راست به چپ، استفاده از کدام سوخت آالینده هاي

بیشتري ایجاد می کند و کدام سوخت پس از گاز طبیعی، گرماي بیشتري بر حسب کیلوژول بر گرم  آزاد می کند؟

 
1) زغال سنگ - هیدروژن

 
2) زغال سنگ - بنزین

 
3) بنزین - هیدروژن

 
4) بنزین - بنزین

47. کدام یک از گزینه هاي زیر نادرست است؟ 
1) شیمیدان ها دماي  و فشار یک اتمسفر را به عنوان شرایط  در نظر گرفته اند.

2) قرار دادن بادکنک هاي پر شده از هوا درون نیتروژن مایع سبب می شود که حجم آن ها به شدت کاهش یابد.
3) همواره حجم  گرم گاز هلیم با حجم  گرم گاز اوزون با هم یکسان و برابر  لیتر است.

4) براي توصیف یک نمونه گاز افزون بر مقدار، باید دما و فشار آن نیز مشخص باشد.
48. کدام یک از گزینه هاي زیر تعریف درستی از قانون آووگادرو می باشد؟

 
1) در دما و فشار یکسان، حجم یک مول از گاز هاي گوناگون با هم برابر است.

 
2) در دما و فشار یکسان، یک مول از گاز هاي مختلف حجمی معادل 22.4 لیتر دارند.
3) در حجم و دماي یکسان، یک مول از گاز هاي مختلف فشار یکسانی ایجاد می کنند.

4) در دماي یکسان، براي یک نمونه گاز تغییرات حجم رابطه وارونه با تغییرات فشار دارد.
49. همه عبارت هاي زیر صحیح است، به جز:

1) در ساختار سوخت سبز و پالستیک سبز حداقل سه نوع اتم وجود دارد.
2) پالستیک هاي سبز مولکول هاي کوچکی هستند که بر پایه مواد گیاهی ساخته می شوند.

3) اتانول و روغن هاي گیاهی نمونه هایی از سوخت هاي سبز هستند.
4) پالستیک هاي سبز در مدت زمان نسبتًا کوتاهی تجزیه می شوند و به طبیعت بازمی گردند.

50. در کدام ترکیب ها نسبت جفت الکترون ناپیوندي به پیوندي برابر است؟
ت) پ) ب) الف) 
4) ب و پ و ت3) پ و ت2) ب و پ1) الف و ب

C18∘
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1234

( )
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g
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273KSTP

22411٫2

COC OH2SO3COCl2
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وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 50نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه پرساموضوع شیمی 1( * فصل دوم)

جانداران ذره بینی، گاز نیتروژن مورد مصرف گیاهان را در خاك تثبیت می کنند. 1.گزینه 2
همه سیاره هاي سامانه خورشید داراي اتمسفر هستند و تنها زمین اتمسفري دارد که امکان زندگی را روي آن فراهم می  2.گزینه 1

کند.

واکنش دهنده ها بر اثر گرم شدن واکنش می دهند داراي نماد  می باشد که در معادله واکنش نمایش داده نشده است. 3.گزینه 1

 
هر چهار عبارت درست هستند. 4.گزینه 1

 
الف)  اکسید نافلز در آب تولید اسید می کند.

 
پ) منیزیم (فلز) با آب تولید باز می کند که  می شود.

طبق جدول صفحه ي  کتاب درسی گزینه ي  صحیح است. 5.گزینه 1
بخش عمده ي هواکره را دو گاز نیتروژن و اکسیژن تشکیل می دهد و گاز آرگون در میان اجزاي هواکره در رتبه ي سوم 6.گزینه 4

قرار دارد. بنابراین می توان هوا را منبعی غنی براي تهیه ي این گازها دانست.
7.گزینه 2

 ترتیب فراوانی گازها در هوا:

مقا�سۀ نقطه جوش

 

           
با مقایسۀ موارد باال پس از گاز نیتروژن، گاز اکسیژن داراي بیش ترین فراوانی در هوا و گاز هلیم داراي کم ترین نقطۀ جوش (منفی

 
ترین) است.

 
مطابق توضیحات صفحۀ  کتاب درسی: 8.گزینه 2

هر تغییر شیمیایی می تواند شامل یک یا چند واکنش شیمیایی باشد که هر یک از آن ها را با یک معادله نشان می دهند.

 
یکی از ویژگی هاي مهم واکنش هاي شیمیایی این است که همه ي آنها از قانون پایستگی جرم پیروي می کنند.

تغییر شیمیایی می تواند با تغییر رنگ، بو، مزه یا آزادسازي گاز، تشکیل رسوب و گاهی ایجاد نور و صدا همراه باشد.

 
هنگامی که به شکر گرما داده می شود، دچار تغییر شیمیایی می شود و رنگ آن تغییر می کند.

هلیم سبک ترین گاز نجیب، بی رنگ، بی بو و بی مزه است و در پر کردن بالن ها، جوشکاري، کپسول غواصی و خنک 9.گزینه 4
کردن قطعات الکترونیکی در دستگاه هاي تصویربرداري مانند  استفاده شده و دو روش براي تولید آن وجود دارد که تقطیر

جزء به جزء گازهاي طبیعی روش بهتري از تقطیرهواي مایع است اما این کار نیازمند تکنولوژي باالیی است.
) نادرست است زیرا: گزینه ي ( 10.گزینه 2

 
طبق قانون پایستگی جرم: 

 
) مجموع تعداد اتم هاي هر عنصر در دو سوي معادله یک واکنش یکسان است.

 
) مجموع تعداد اتم هاي موجود در واکنش دهنده ها با مجموع تعداد اتم هاي موجود در فرآورده ها برابر است.

) مجموع جرم واکنش دهنده ها با مجموع جرم فرآورده ها برابر است یا به عبارت دیگر جرم کل مواد موجود در مخلوط واکنش ثابت

 
است.

هنگام چکه کردن شیرهاي آب یون هاي  اکسایش یافته و به یون هاي  تبدیل می شود که رسوب قهوه  11.گزینه 3
اي رنگ ایجاد می کند و آن را با پنبه ي آغشته به یک محلول اسیدي مانند آبلیمو یا سرکه می توان از بین برد.

هر چهار عبارت داده شده صحیح است. 12.گزینه 4
مطابق قانون پایستگی جرم باید مجموع جرم مواد اولیه و حاصل با هم برابر باشد. به همین دلیل تمامی واکنش ها به 13.گزینه 2

 
صورت موازنه شده نوشته می شود تا تعداد اتم هاي هر عنصر در دو سمت معادله برابر باشد.

گازهاي   و   با یکدیگر واکنش نمی دهند اما واکنش مخلوط گازهاي   و   در حضور کاتالیزگر و با زدن 14.گزینه 4
جرقه، بسیار سریع و انفجاري است و تولید آب می کند. 

عبارت هاي ب و پ نادرست اند. 15.گزینه 2
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ب) یکی از چالش هاي عمدة هابر، عدم انجام واکنش  و  در دما وفشار اتاق بود. او با افزایش دما تا  و فشار تا 

 
، این واکنش را انجام داد.

پ) واکنش   و   برگشت پذیر است و به همین دلیل همواره مخلوطی از گازهاي    و   و   در محفظۀ واکنش
وجود دارد. این موضوع جداسازي آمونیاك را از گازهاي    و   بسیار دشوار می سازد که این یکی از چالش هاي هابر در تهیۀ

 
آمونیاك بود.

 
16.گزینه 4

) که اکسید فلز سدیم می باشد در آب خاصیت فلزها و اکسید هاي فلزي در آب خاصیت بازي دارند، پس گزینه ي ( 17.گزینه 1
بازي دارد.

 

 
) می باشند. ) و آب باتري خودرو حاوي سولفوریک اسید ( اسید معده (

 
اکسیدهاي نافلز مانند  در آب نیز خاصیت اسیدي دارند.

 
عبارت هاي (آ) و (ت) درست اند. 18.گزینه 3

 
بررسی عبارت هاي نادرست (ب) و (پ):

ب) الشه ي جانوران و گیاهان بر اثر واکنش هاي شیمیایی تجزیه شده و به صورت مولکول هاي کوچک تري وارد آب کره، هواکره یا

 
سنگ کره می شوند.

 
پ) جانداران ساالنه مقدار بسیار زیادي از ترکیب هاي کربن دار را وارد بخش هاي گوناگون کره ي زمین می کنند.

بخش عمده ي هواکره را نیتروژن و اکسیژن تشکیل می دهد و گاز آرگون در میان اجزاي هواکره در رتبه ي سوم قرار 19.گزینه 3
دارد بنابراین می توان هوا را منبع غنی براي تهیه ي این سه نوع گاز دانست.

باتوجه به نمودار  صفحه ي  کتاب درسی موارد گزینۀ  صحیح است. 20.گزینه 3

 
فقط مورد (ت) درست است. 21.گزینه 4

 
آ) واکنش مربوط به تشکیل عمده ي اوزون استراتوسفري به صورت  می باشد.

 
ب) طبق جدول صفحه ي  کتاب درسی، ترتیب گرماي آزاد شده به ازاي سوختن یک گرم از این گاز به صورت زیر می باشد.

زغال سنگ  بنزین  گاز طبیعی
پ) بخش کوچکی از پرتوهاي خورشیدي به وسیله ي هواکره جذب می شود و بخش عمده اي از این پرتوها به وسیله ي زمین جذب می 

شود.
مقدار هلیم در هواکره ناچیز و به مقدار بیشتري در الیه هاي زیرین پوستۀ زمین وجود دارد و تهیۀ هلیم از منابع زمینی 22.گزینه 4

در مقیاس صنعتی به صرفه تر و مناسب تر است.
الف) رنگ شعلۀ حاصل از سوختن ناقص سوخت هاي فسیلی با رنگ شعله حاصل از سوختن فلز سدیم که زرد رنگ 23.گزینه 1

 
است، یکسان است.

 
ب) کربن مونواکسید ناپایدارتر از کربن دي اکسید است.

 
ج) انرژي   اکسیژن  چربی

(پ) نادرست است، زیرا یکی از نشانه هاي سوختن ناقص رنگ زرد شعله است و دلیل آن تولید شدن گاز کربن 24.گزینه 3
مونوکسید است.

الف) واکنش پذیري  بیش تر از آهن است پس سرعت و شدت واکنش محلول یک اسید در شرایط یکسان با  25.گزینه 4

 
بیش تر است.

 
ب) مغزي سیم هاي انتقال برق با ولتاژ باال از جنس فوالد است.

پ) اکسید فلز در آب داراي  بازي و بزرگ تر از  است پس  (منیزیم اکسید)  آب را افزایش می دهد.
این گاز در اثر سوختن ناقص سوخت هاي فسیلی تولید می شود. 26.گزینه 3

همۀ واکنش هاي شیمیایی از قانون پایستگی جرم پیروي می کنند. 27.گزینه 2
پاك ترین منبع براي تولید برق، باد است. 28.گزینه 2

باد   گرماي زمین  انرژي خورشید : رد پاي کربن دي اکسید
از گاز هلیم براي خنک کردن قطعات الکترونیکی در دستگاه هاي تصویربرداري مانند  استفاده می شود. 29.گزینه 3

N2H2450∘

200atm
N2H2NH3N2H2

N2H2

1

N O(s)+ O(l)→a2 H2 2NaOH(aq)
سدیم هیدروکسید

HClSH2 O4
SO2

2873

2 (g) ⇄ 3 (g)O3 O2
76

>>

+→C + OO2 H2+

AlAl

pH7MgOpH

>>



با افزایش مقدار کربن دي اکسید در هواکره بخش زیادي از آن در آب دریاها و اقیانوس ها حل می شود. 30.گزینه 2
به طور کلی اکسیدهاي فلزي را اکسیدهاي بازي و اکسیدهاي نافلزي را اکسیدهاي اسیدي می نامند.

بررسی عبارت هاي نادرست: 31.گزینه 1
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) یکی از راه هاي کاهش کربن دي اکسید، ذخیره و نگهداري آن در مکان هاي عمیق و امن در زیر زمین است و سنگ هاي متخلخل در
زیر زمین، میدان هاي قدیمی گاز و چاه هاي نفت، جاهاي مناسبی براي دفن این گاز هستند.

)   محلول در آب خاصیت اسیدي دارد و   را کاهش می دهد.  

 
) یکی از راه هاي کاهش ردپاي   است.

با افزایش میزان  در هواکره، دما افزایش می یابد و با ذوب شدن کوه هاي یخ، و آب شدن برف ارتفاعات و 32.گزینه 1
افزایش باران، میانگین سطح آب هاي آزاد نیز افزایش می یابد و دلیل آن اثر گلخانه اي گاز  است. (مولکول هاي  و 

و... پرتوهاي فروسرخ گسیل شده از سطح زمین را درون هواکره نگه می دارند و مانع از خروج کامل آنها می شوند.)

 
عبارت هاي (پ) و (ت) نادرست اند. 33.گزینه 2

پ) پالستیک هاي سبز به دلیل داشتن اکسیژن در مدت زمان نسبتًا کوتاهی تجزیه شده و به طبیعت باز می گردند.
ت)  را در میدان هاي قدیمی گاز و چاه هاي قدیمی نفت که خالی از این مواد هستند، دفن می کنند.

«ردپا» اصطالحی است که به این اثر نسبت داده اند. 34.گزینه 4

 
بررسی گزینه هاي نادرست: 35.گزینه 3

 
) اکسیژن در ساختار همۀ مولکول هاي زیستی نه اغلب آن ها یافت می شود.

) مقدار گاز اکسیژن در الیه هاي مختلف هواکره با هم تفاوت دارد.

 
) کربن مونوکسید از کربن دي اکسید ناپایدارتر است.

 
فرمول شیمیایی پتاسیم سولفید،  است. 36.گزینه 3

میان گاز هاي هوا، واکنش هاي شیمیایی گوناگونی رخ می دهد که اغلب آن ها براي ساکنان این سیاره مفید هستند اما 37.گزینه 4
برخی از آن ها فراورده هایی تولید می کنند که دلخواه و مطلوب ساکنان زمین نیست. 

 
فقط مورد «پ» نادرست است. 38.گزینه 1

یافته هاي تجربی نشان می دهد که حدود  درصد حجمی از مخلوط گاز طبیعی را هلیم تشکیل می دهد. 
در واقع کاتالیزور بودن  درست است اما  نماد پالتین است نه پاالدیم. 39.گزینه 4

پالتین:        پاالدیم: 
بررسی هواي به دام افتاده در بلور هاي یخ در یخچال هاي قطبی و سنگ هاي آتشفشان نشان می دهد که در طی  40.گزینه 2

میلیون سال گذشته تاکنون، نسبت گاز هاي سازنده هواکره تقریبًا ثابت مانده است.

 
بررسی گزینه هاي نادرست:

 
) گیاهان نیتروژن مورد نیاز خود را به طور غیرمستقیم و از خاك می گیرند. گزینۀ 

 
) از گاز نیتروژن براي بسته بندي برخی مواد غذایی استفاده می شود. گزینۀ 

) در تقطیر جزء به جزء هواي مایع، گاز آرگون قبل از گاز اکسیژن به دست می آید.  در واقع ترتیب جدا سازي، به ترتیب که گزینۀ 

 
گرم می کنیم، ابتدا  سپس  و سپس  است.

عبارت هاي (الف) و (ت) درست هستند. 41.گزینه 4

 
بررسی سایر عبارت ها:

 
) اکسید جامدي با ساختار متخلخل و ناپایدار می باشد. نادرستی ب) آهن (

 
نادرستی پ) سیم هاي انتقال برق فشار قوي شامل مغزي فوالدي همراه با روکش آلومینیمی می باشند.

همۀ واکنش هاي شیمیایی از قانون پایستگی جرم پیروي می کنند. ممکن است تعداد مول هاي واکنش دهنده ها و 42.گزینه 3
فرآورده ها لزومًا برابر نباشد؛ اما جرم واکنش دهنده ها با فرآورده ها و همچنین تعداد اتم هاي هر عنصر در دو طرف معادلۀ واکنش با

 
هم برابرند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
»: گوگرد جامدي زرد  رنگ است و در واکنش با فلز نقره تشکیل نقرة  سولفید می دهد. گزینۀ «

) بیشتر است؛ زیرا براي اکسید شدن مقداري اکسیژن جذب ) از میخ آهنی بدون زنگ (  »: جرم میخ زنگ زده ( گزینۀ«

 
کرده است.

»: واکنش سوختن گاز هیدروژن و تبدیل شدن آن به آب در حضور کاتالیزگر پالتین (  ) انجام می شود. گزینه«

2

3CO2pH(pH < 7)
4CO2

CO2
CO2CO2OH2

CO2
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4

SK2

7
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PtPd

200
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N2ArO2

III
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2Fe2O3Fe
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از واکنش اغلب اکسید هاي فلزي و نافلزي با آب، به ترتیب محلول هاي بازي و اسیدي به دست می آید.  43.گزینه 2
از واکنش آهک با آب، محلول بازي و از واکنش کربن دي اکسید با آب، محلول اسیدي به دست می آید.

از کلسیم اکسید براي کنترل میزان اسیدي بودن آب دریاچه استفاده می شود. این ترکیب از جمله اکسیدهاي فلزي می  44.گزینه 3

 
باشد و خاصیت بازي دارد.

موارد «ب» و «پ» نادرست هستند. 45.گزینه 2
بررسی سایر موارد:
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مورد «ب»: اگر الیۀ هواکره وجود نداشت، میانگین دماي کرة زمین به   کاهش می یافت.

مورد «پ»: زمین بخش قابل توجهی از گرماي جذب شده را به صورت تابش فروسرخ که طول موج بیشتري از  نانومتر دارد، از
دست می دهد.

در میان سوخت هاي ذکر شده، استفاده از زغال سنگ آالینده هاي بیشتري ایجاد می کند و پس از هیدروژن و گاز 46.گزینه 2
طبیعی، بنزین گرماي بیشتري بر حسب کیلوژول بر گرم تولید می کند.

حجم  گرم از گاز هلیم و  گرم گاز اوزون در دما و فشار یکسان با هم برابر می باشد، زیر تعداد مول هاي هر دو 47.گزینه 3
یکسان می باشد:

 اما حجم این مقدار گاز در شرایط  برابر با  لیتر است و در شرایط دیگر، حجم برابر  لیتر نیست.

 
طبق قانون آووگادرو، در دما و فشار یکسان، حجم یک مول از گاز هاي گوناگون با هم برابر است. 48.گزینه 1

پالستیک هاي سبز پلیمرهایی هستند که بر پایۀ مواد گیاهی ساخته می شوند و چون پلیمر هستند؛ یعنی اتصال تعداد 49.گزینه 2
زیادي واحد کوچک تر هستند و در واقع در مولکول ها و رشته هاي بلند ساخته شده اند.

50.گزینه 3

S ______O
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O
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Cl

Cl

− C18∘
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224

?molHe= 2gHe× = 0٫5molHe
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4
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