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وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 50نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه پرساموضوع شیمی 1( * فصل سوم)

1. در  گرم، محلول آبی  درصد سدیم کلرید، چند گرم از این نمک وجود دارد؟
 (1 (2 (3 (4

2. کدام ماده، از دسته ي الکترولیت هاي قوي است؟
 (1 (2 (3 (4

3. قابلیت حل شدن گاز معموًال بر اثر:
2) افزایش فشار و افزایش دما، افزایش می یابد.1) افزایش فشار و کاهش دما، افزایش می یابد.
4) کاهش فشار و افزایش دما، افزایش می یابد.3) کاهش فشار و کاهش دما، افزایش می یابد.

4. محلول کدامیک در آب الکترولیت قوي است؟
 (1 (2 (3 (4

5. کدام مقایسه در مورد مقدار روشنایی المپ ها در سه شکل نشان داده شده صحیح است؟ 
1) الف   ب  ج، خاموش
2) ب   ج   الف، خاموش

3) ب  الف  ج، خاموش
4) ج  الف  ب، خاموش

 
6. کدام یک از عبارت هاي داده شده درست است؟

1) محلول ید در هگزان مخلوطی به رنگ آبی می باشد.
2) در مخلوط ناهمگن آب و هگزان، آب در باالي مخلوط جمع می شود.

 
3) یک لیوان آب و یخ تشکیل مخلوطی همگن می دهد.

4) آب دریا یک مخلوط همگن با یک حالل و چندین حل شونده است.
7. کدام یک از ویژگی هاي داده شده را نمی توان براي مولکول آب در نظر گرفت؟

1) تنها ماده اي که به سه حالت فیزیکی مختلف در طبیعت وجود دارد.
2)  توانایی حل کردن اغلب مواد را در خود دارد.

3) تنها ماده اي که چگالی حالت جامد آن بیش تر از حالت مایع است.
4)  داراي نقطه ي جوش باال و غیر عادي در مقایسه با ترکیب هاي مشابه با خود می باشد.

 
8. عواملی که نقش تعیین کننده در خواص مولکول آب دارند، کدام می باشند؟

2) ساختار خمیده ي مولکول آب و پیوند اشتراکی یگانه1) شکل  مانند و پیوند اشتراکی یگانه
4) نوع اتم هاي سازنده و ساختار خمیده ي مولکول آب3) ساختار خطی و نوع اتم هاي سازنده

9. پیوند هیدروژنی یک نیروي جاذبه ي  .................. است و مابین دو بار الکتریکی  .................. به وجود می آید.
2) بین مولکولی – همنام1) بین مولکولی – ناهمنام

4)  بین اتمی – همنام3) بین اتمی – ناهمنام
10. غلظت یک ترکیب حل شده در یک نمونه از آب دریاچه اي  است. مشخص کنید در  کیلوگرم از آب این دریاچه چند

مول از این ترکیب وجود دارد؟ (جرم مولی ترکیب را  گرم بر مول در نظر بگیرید.)

 (1 (2 (3 (4
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صفحه 2

11. کدام گزینه نشان دهنده ي حاللی است که تعدادي از خواص آن در موارد زیر، اشاره شده است؟

 
الف) گشتاور دو قطبی قابل توجه و بزرگ تر از صفر دارد.

ب) در فرمول شیمیایی آن بین تعداد اتم هاي کربن  و هیدروژن  رابطه ي  برقرار است.
پ) به محلول هاي حاصل از آن (اگر حالل محلول حاصل، ماده ي مورد نظر باشد)، محلول هاي غیر آبی نیز می گویند.

2) استون1) هگزان
4) اتانول3) بنزین (این ماده را  خالص در نظر بگیرید.)

12. کدام مقایسه در مورد آب و هگزان در دما و فشار اتاق صحیح نیست؟
2) چگالی: هگزان  آب1) گشتاور دو قطبی: هگزان  آب

4) تعداد انواع عناصر تشکیل دهنده: آب  هگزان3) انحالل پذیري در اتانول: آب  هگزان

 
13. انحالل پذیري به مفهوم .................. 

1) مقدار ماده ي حل شده در دماي ثابت در  گرم آب می باشد.
2) بیش ترین مقدار ماده ي حل شده در دماي ثابت در  گرم محلول می باشد.

3) بیش ترین مقدار ماده ي حل شده در  گرم آب می باشد.
4) محلول سیر شده اي از یک ماده در دماي ثابت در  گرم آب است.

14. با توجه به نمودار داده شده، از نتایج بررسی هاي تجربی می توان گفت که:
1) انحالل گاز  در آب گرماگیر است.

2) انحالل  در آب گرماده است.
3) انحالل پذیري گاز  با دما رابطه ي عکس دارد و همواره در هر دمایی بیش تر از انحالل پذیري 

 است.
4) انحالل پذیري  در آب، با افزایش دما بیش تر می شود.

15. ترتیب صحیح مقدار منابع آبی موجود در کره ي زمین به کدام صورت زیر است؟
1) کوه هاي یخ  آب هاي زیرزمینی  اقیانوس ها

2) کوه هاي یخ  بخار آب  هوا  آب هاي زیرزمینی
3) آب شیرین دریاچه ها  آب هاي زیرزمینی  کوه هاي یخ

4) آب هاي زیرزمینی  آب شور دریاچه ها  اقیانوس ها
16. در اثر فعالیت هاي آتشفشانی، .................. وارد هواکره شده و تجزیه ي .................. الشه ي گیاهان و جانوران، مولکول هایی

 
کوچک تر وارد محیط می کند.

2) جامد – فیزیکی1) مواد جامد یا گاز – شیمیایی
4) جامد یا گاز – فیزیکی3) گازي – شیمیایی

17. جانداران آبزي ساالنه مقدار زیادي .................. وارد هواکره کرده و مقدار بسیار زیادي .................. مصرف می کنند.
2) کربن دي اکسید – گاز اکسیژن محلول در آب1) کربن دي اکسید – گاز اکسیژن
4) گاز اکسیژن – کربن دي اکسید محلول در آب3) گاز اکسیژن – کربن دي اکسید

18. غلظت یون  در آب هاي زیرزمینی یک شهر،  است. در  گرم از این آب، چند میلی گرم یون 
وجود دارد؟

 (1 (2 (3 (4
19. اگر غلظت یون سدیم در یک نمونه ي آب دریا برابر  باشد، در یک کیلوگرم از این نمونه ي آب، چند مول یون

 
سدیم وجود دارد؟ 

 (1 (2 (3 (4
20. اگر مقدار یون کلرید حل شده در ظرف  دو برابر مقدار یون کلرید حل شده در ظرف  باشد، غلظت یون کلرید محلول در

، چند برابر غلظت یون کلرید محلول در ظرف  برحسب  می باشد؟ ظرف  برحسب 

( )NC( )NH= 2 +2NC NH

C8H18

><

<=

100
100

100
100

NH3
N ClH4

NH3
N ClH4

N ClH4

>>

>>

>>

>>

Mg2+750ppm400Mg2+

3004000٫30٫4
103٫5ppm

(Na= 23g ⋅mo )l−1

3٫5×10−23×10−34٫5×10−24٫5×10−3

AB

AppmBppm



400
g100

(( ((A B

g

صفحه 3

 (1 (2
 (3 (4

) سولفات، .................. باشد، رنگ محلول به .................. نزدیک تر 21. هرچه تعداد مول هاي .................. در محلول آبی مس (

 
خواهد بود.

2) حالل – بیش تر – آبی1) حالل – کم تر – بی رنگ
4) حل شونده – بیش تر – آبی3) حل شونده – کم تر – آبی

22. در کدام گزینه فرآیند تهیه ي فلز منیزیم از آب دریاها به درستی بیان شده است؟
 (1
 (2
 (3
 (4

23. کدام گزینه به درستی یون هاي محلول موجود در آب آشامیدنی را نشان می دهد؟

 
 ،  ،  (1

 
 ،  ،  (2

 
 ،  ،  (3

 
 ،  ،  (4

 
24. کدام یک از اعداد داده شده، مناسب با عبارت مقابل آن است؟

1)  درصد - کشور در جهان که داراي کمبود در آب هاي زیرزمینی هستند.

2)  - نسبت جرم آب روي زمین به جرم زمین
3)  - درصد از کشورهاي جهان که تا سال  با کمبود آب مواجه می شوند.

4)  - درصد اشغال شده ي سطح زمین از آب می باشد.

25. نسبت تعداد کاتیون به آنیون در ترکیب حاصل از عنصر  با نیترات  و همین نسبت در ترکیب حاصل از عنصر  با سولفات 

 است، فرمول داده شده در کدام گزینه نادرست است؟

 (1 (2 (3 (4
26. نسبت تعداد اتم به تعداد عنصر در تمام ترکیبات نادرست بیان شده است، به جز ترکیب .................. 

2) آهن  هیدروکسید: 1) کلسیم کربنات:  

4) کروم  نیترات: 3) سدیم سولفات:  

27. محلول سدیم فسفات را قطره قطره به داخل یک لوله ي آزمایش حاوي محلول کلسیم نیترات اضافه می کنیم، طی این عمل، یون 

 
هاي .................. و .................. با یکدیگر تشکیل رسوب .................. می دهد که رنگ آن .................. است.

2)  قهوه اي1)    سفید

4)  قهوه اي3)    سفید
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صفحه 4

 
28. تقطیر فرآیندي است که در آن .................. و محصول آن .................. است.

1) با اضافه کردن چند محلول، تمام اجزاي حل شده در آب رسوب داده می شوند – آب خالص و رسوب
2) برخی از اجزاي حل شده در آب جدا می شوند – آب تقریبًا خالص

3) برخی از اجزاي حل شده در آب جدا می شوند – آب مقطر
4) تقریبًا همه ي اجزاي حل شده در آب جدا می شوند – آب مقطر

29. اگر محلولی از .................. روي محلولی از .................. اضافه شود، رسوب .................. تشکیل می شود که رنگ آن ..................

 
است.

1) سدیم کلرید – نقره نیترات – سدیم نیترات – سفید
2) باریم نیترات – سدیم سولفات – باریم سولفات – سفید

3) کلسیم نیترات – سدیم نیترات – کلسیم نیترات – سفید
4) باریم نیترات – سدیم سولفات – باریم سولفات – زرد

30. کدام یک از عبارت هاي زیر درست است؟
1) بر طبق قانون هنري در فشار ثابت میزان انحالل پذیري یک گاز در آب با دما رابطه ي معکوس دارد.

2) بنزین مخلوطی ناهمگن از چند هیدروکربن متفاوت با  تا  اتم کربن است که به طور میانگین آن را  در نظر می گیرند.
3) محلول  موالر هیدروفلوئوریک اسید  رساناي خوبی براي جریان برق می باشد.

4) مخلوط آب و هگزان ناهمگن بوده و اجزاي مخلوط به میزان ناچیزي در یکدیگر حل می شوند.
31. در کدام گزینه واکنش نوشته شده و حالت هاي فیزیکی آن ها به طور کامل درست است؟

 (1
 (2
 (3
 (4

32. کدام گزینه به ترتیب موارد الف، ب، پ و ت را در جدول مقابل کامل می کند؟

2)   آمونیوم سولفات1)  آمونیوم سولفید
4)   آمونیوم سولفید3)  آمونیوم سولفات

33. چه تعداد از مولکول هاي زیر، پیوند هیدروژنی تشکیل می دهند؟

 
 آب              اتانول                           آمونیاك

 
 متان             هیدروژن برمید            هیدروژن فلوئورید

 (1 (2 (3 (4
34. در مورد شکل زیر کدام گزینه نادرست است؟ 

1) در ساختار یخ، آرایش مولکول هاي آب به صورتی است که اتم هاي اکسیژن
در رأس حلقه هاي شش ضلعی قرار دارند.

2) مولکول هاي آب در حالت بخار اختیار دارند به صورت آزادانه و منظم از
جایی به جاي دیگر بروند.

3) مولکول هاي آب در حالت مایع و جامد داراي پیوند هیدروژنی قوي هستند.
4) در ساختار یخ، هر اتم اکسیژن با دو هیدروژن پیوند اشتراکی و با دو

هیدروژن دیگر پیوند هیدروژنی دارد.

512C8H18
0٫1(HF )

2N P +3CaC →C +6NaCa3 O4(aq) l2(aq) a3(P )O4 2(s) l(aq)

AgN +NaC →NaN +AgCO3(aq) l(aq) O3(aq) l(aq)

BaS +2NaC →BaC +N SO4(s) l(aq) l2(aq) a2 O4(aq)
2AgC +BaS →BaC +A Sl(s) O4(s) l2(aq) g2 O4(s)
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صفحه 5

35. کدام عبارت، ردپاي آب براي هر فرد را بهتر توصیف می کند؟
1) به مقدار آب مصرف شده براي تولید کاالهاي مورد نیاز یک فرد گفته می شود.

2) به مقدار آب مصرف شده براي تولید محصوالت کشاورزي مورد نیاز یک فرد گفته می شود.
3) نشان می دهد که فرد چه مقدار آب قابل استفاده و در دسترس مصرف می کند.

4) به مقدار آب آشامیدنی و مصرف شده براي پخت وپز گفته می شود.
36. شکل زیر براي نشان دادن .................. در کتاب درسی آمده است و یکی از کاربردهاي آن، .................. آب دریا می باشد. 

1) اسمز – شیرین کردن
2) اسمز – جدا کردن اتم هاي سدیم و کلر از

3) اسمز معکوس – شیرین کردن
4) اسمز معکوس – جدا کردن اتم هاي سدیم و کلر از

 
37. کدام عبارت زیر درست است؟

1) آب دریا مخلوطی همگن از برخی فلزات گروه هاي اول و دوم و برخی آنیون هاي تک اتمی یا چنداتمی است.
2) بیشترین آنیون و کاتیون موجود در آب دریا به ترتیب  و  هستند.

3) برخالف فرایند تشکیل برف و باران، در فرایند تقطیر، آب خالص حاصل می شود.
4) مقدار مواد حل شده در انواع آب آشامیدنی یکسان است.

 
38. همۀ عبارت هاي زیر صحیح هستند، به جز:

1) وجود برهم کنش صرفًا شیمیایی میان بخش هاي مختلف زمین به معناي پویا بودن زمین از دیدگاه شیمیایی است.
2) در واکنش هاي زیست کره، درشت مولکول ها نقش اساسی ایفا می کنند.

3) هواکره از مولکول هاي کوچک تشکیل شده است و آبزیان ساالنه میلیاردها تن کربن دي اکسید را وارد هواکره می کنند.
4) الشۀ جانوران و گیاهان بر اثر واکنش هاي شیمیایی تجزیه شده و به صورت مولکول هاي کوچک تري وارد تعدادي از بخش هاي

مختلف کرة زمین می شود.

 
39. کدام گزینه نادرست است؟

1) در انحالل استون در آب، میانگین جاذبه ها در حالل خالص و حل شوندة خالص کم تر از جاذبه هاي حل شونده با حالل در  محلول
است.

2) انحالل جزئی هگزان در آب در مخلوط ناهمگن این دو مایع از نوع انحالل مولکولی می باشد.
3) به دلیل این که گشتاور دوقطبی ید و هگزان حدوداً برابر با صفر است، ید در هگزان به صورت مولکولی حل شده و یک محلول سبز

رنگ پدید می  آورد.
4) نیروي جاذبه اي که باعث جدا شدن یون هاي   و   از شبکۀ بلور شده تا با الیه اي از مولکول هاي آب پوشیده شوند، یون –

دوقطبی نام دارد.

 
40. در بین موارد زیر، چند مورد صحیح می باشد؟

 
الف) با افزایش جرم مولی مولکول ها، گشتاور دوقطبی آن ها افزایش می یابد.

 
ب) با افزایش جرم مولی، دماي جوش ترکیب هاي هیدروژن دار عناصر گروه  جدول، افزایش می یابد.

 
پ) مولکول هاي متان، کربن دي اکسید و هیدروژن سولفید در میدان هاي الکتریکی جهت گیري خاصی نخواهند داشت.

ت) در ساختار یخ، اتم هاي اکسیژن در رأس حلقه هاي شش ضلعی قرار می گیرند و ساختار شبکه اي مانند شانۀ عسل را به وجود

 
می آورند.

 (1 (2 (3 (4

 
41. فرمول شیمیایی کدام یک از ترکیب هاي زیر به درستی نشان داده نشده است؟

 
2) منیزیم کربنات:  1) آلومینیم نیترات:   

4) آهن   سولفات:  3) آمونیوم هیدروکسید:  

Cl−Na+

Na+Cl−

17

1234

Al(N )O3 3MgCO3
N OHH4(II)F Se2 O4
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42. کدام گزینه درست است؟
1) زمین از فضا به رنگ آبی دیده می شود زیرا نزدیک به  درصد سطح آن را آب پوشانده است.

2) اگر کرة زمین را مسطح در نظر بگیریم، آب، همۀ سطح آن را تا ارتفاع  متر می پوشاند.
3) آب اقیانوس ها و دریاها مخلوطی ناهمگن است، زیرا مقدار قابل توجهی مواد گوناگون از سنگ کره وارد آن می شود.

4) کرة زمین را می توان سامانه اي بزرگ در نظر گرفت که شامل سه بخش هواکره، سنگ کره و آب کره است.
43. براي استخراج و جداسازي منیزیم در آب دریا، آن را به صورت مادة جامد و نامحلول .................. رسوب می دهند. سپس آن را به

.................. تبدیل می کنند. در پایان با استفاده از .................. آن را به عنصرهاي سازندة آن تجزیه می کنند.
- منیزیم کلرید – جریان برق1)  - منیزیم هیدروکسید – جریان برق  (2
- منیزیم هیدروکسید – گرماي زیاد 4)  - منیزیم کلرید – گرماي زیاد3) 

44. شکل هاي زیر محلول  موالر اتانول، پتاسیم هیدروکسید و  را در آب و در دماي  نشان می دهد. به ترتیب از
راست به چپ محلول هاي  تا  بیانگر کدام یک می باشند؟ 

 
1) اتانول، پتاسیم هیدروکسید، 

2)  ، پتاسیم هیدروکسید، اتانول
3)  ، اتانول، پتاسیم هیدروکسید
، اتانول 4) پتاسیم هیدروکسید، 

45. در فرایند اسمز مولکول هاي آب از .................. عبور کرده و از محیط .................. به محیط .................. می روند. 
2) غشاي نیمه تراوا - غلیظ - رقیق1) غشاي تراوا - رقیق - غلیظ
4) غشاي نیمه تراوا - رقیق - غلیظ3) غشاي تراوا - غلیظ - رقیق

 
46. روزنه هاي موجود در دیواره هاي یاخته هاي گیاهان ..................

1) فقط اجازة گذر برخی ذره ها و مولکول هاي کوچک مانند آب و یون ها را می دهند.
2) اجازة عبور مولکول هاي کوچک و یون ها و برخی مولکول هاي بزرگ را می دهند.

3) اجازة عبور مولکول هاي کوچک مانند آب را می دهند اما یون ها نمی توانند از آن عبور کنند.
4) خاصیت نیمه تراوایی دارند یعنی فقط برخی یون ها می توانند از آن عبور کنند.

47. کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح است؟
1) گالب دو آتشه محلول رقیقی از ترکیب هاي آلی در آب است.

2) برررسی خواص یک محلول فقط به خواص حالل و حل شونده بستگی دارد.
3) ضدیخ محلول اتیلن گلیکول در یک حالل آلی است.

4) دستگاه اندازه گیري قند خون، میلی گرم هاي گلوکز را در از خون نشان می دهد.

 
48. چه تعداد از موارد زیر نادرست است؟

الف) پیوند هیدروژنی قوي ترین نیروي بین مولکولی است و در موادي که در مولکول آن ها، اتم هیدروژن به یکی از اتم هاي  یا  یا 

 
 با پیوند اشتراکی متصل است، برقرار می شود.

ب) در ساختار یخ، هر اتم اکسیژن با دو اتم هیدروژن با پیوند اشتراکی و با دو اتم هیدروژن دیگر با پیوند هیدروژنی متصل است.

 
پ) تهیۀ محلول سیر شده از اتانول و استون در آب، امکان پذیر نیست.

 
ت) گشتاور دوقطبی همۀ هیدروکربن ها ناچیز و در حدود صفر است.

 (1 (2 (3 (4

90
2

MgCl2Mg(OH)2
MgCl2Mg(OH)2

0٫1HF (aq)C25∘

13
HF (aq)

HF (aq)

HF (aq)

HF (aq)

100mL

FO

N

1234
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49. همۀ موارد زیر نادرست اند، به جز  .................. 

1) نزدیک به  درصد سطح زمین را آب پوشانده است؛ به طوري که اگر کرة زمین را مسطح در نظر بگیریم، آب، همۀ سطح آن را تا

 
ارتفاع  سانتی متر می پوشاند.

 
2) آب اقیانوس ها و دریاها مخلوط هاي همگنی هستند که اغلب مزه اي شور دارند.

3) زمین از دیدگاه شیمیایی پویاست و بخش هاي گوناگون آن برهم کنش هاي شیمیایی فراوانی برخالف برهم کنش هاي فیزیکی با

 
یکدیگر دارند.

4) در یک کیلوگرم از آب دریا،  در میان آنیون ها و  در میان کاتیون ها بیش ترین مقدار را دارند.

 
50. کدام موارد از مطالب زیر درست است؟

 
آ) سر منفی مولکول تنها ماده اي که در طبیعت به هر سه حالت جامد، مایع و گاز یافت می شود، اتم اکسیژن است.

 
ب) از جمله ویژگی هاي شاخص مولکول هاي آب، کاهش حجم هنگام انجماد و داشتن نقطۀ جوش باال و غیرعادي است.

 
پ) درصورتی که یک میلۀ شیشه اي باردار شده با موي سر را به باریکه اي از آب نزدیک کنیم، باریکه توسط میله دفع می شود.

ت) نوع اتم هاي سازنده و ساختار یک مولکول، نقش تعیین کننده اي در خواصی مانند جهت گیري مولکول در میدان الکتریکی دارند.
4) «آ» و «پ»3) «پ» و «ت»2) «آ» و «ت»1) «آ» و «ب»

75
2

Cl−Ca2+
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وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 50نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه پرساموضوع شیمی 1( * فصل سوم)

1.گزینه 2

2.گزینه 1
زیرا  اسید قوي است و تقریبًا به طور کامل تفکیک می شوند.

انحالل گازها در آب، با کاهش دما و افزایش فشار بیش تر می شود. 3.گزینه 1
انحالل نمک   در آب کامًال یونی است و رساناي خوب جریان برق است یعنی الکترولیت قوي است. 4.گزینه 4

   (الکل) و  (قند) در آب داراي انحالل مولکولی اند و غیر الکترولیت هستند.

 
  در آب نیز انحالل مولکولی - یونی دارد و الکترولیت ضعیف است.

) در آب انحالل مولکولی – پتاسیم هیدروکسید در آب داراي انحالل یونی و الکترولیت قوي، هیدروفلوئوریک اسید ( 5.گزینه 2
یونی دارد و الکترولیت ضعیف و اتانول ( ، الکل) داراي انحالل کامًال مولکولی است و غیر الکترولیت است و رسانایی ندارد

) صحیح است. و المپ خاموش است پس گزینه ي (
) درست است. فقط گزینه ي ( 6.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): محلول ید در هگزان مخلوطی بنفش رنگ است. گزینه ي (

): در مخلوط ناهمگن آب و هگزان، هگزان با چگالی کم تر در باالي آب (چگالی بیش تر) قرار می گیرد. گزینه ي (
): مخلوط آب و یخ داراي دو حالت فیزیکی مایع و جامد هستند پس مخلوط ناهمگن است. گزینه ي (

7.گزینه 3
زیرا آب هنگامی که یخ می زند افزایش حجم پیدا می کند و چگالی آن در حالت جامد کمتر از حالت مایع می شود و به همین دلیل است

که یخ بر روي آب شناور می ماند. 

( و  رابطه ي عکس دارند) 

نوع اتم هاي سازنده و ساختار خمیده ي ( شکل) مولکول آب، نقش تعیین کننده در خواص آن دارد. 8.گزینه 4
(  ،  ، پیوند هیدروژنی یک نیروي جاذبه بین مولکولی است و بین اتم  در یک مولکول کنار یکی از اتم هاي ( 9.گزینه 1

بوجود می آید. و اتم  داراي بار الکتریکی مثبت شده و با جذب بوسیله ي یکی از اتم هاي  و  و  از مولکول مجاور باعث اتصال
دو مولکول می شود.

10.گزینه 4

. 11.گزینه 4 حاللی که گشتاور دوقطبی بزرگ تر از صفر دارد، مولکول قطبی است پس رد گزینه هاي  و 

 
 همگی ترکیبات آلی و حالل غیر آبی هستند.

 
 و بین اتانول  و استون  فقط اتانول از رابطه ي  پیروي می کند.

گزینه ي  نادرست است، زیرا: طبق خود را بیازمایید صفحه ي  کتاب درسی، در یک لوله ي آزمایش هگزان بر 12.گزینه 2
سطح آب قرار می گیرد پس چگالی آن از آب کم تر است.

انحالل پذیري به مفهوم بیش ترین مقدار ماده ي حل شده در  گرم آب (حالل) در دماي ثابت است و واژه ي بیش  13.گزینه 4
ترین بیانگر یک محلول سیر شده است.

11
11

62
5 

ال
ری

س

= ×100 → 15 = ×100 → x= 6gدرصد جرمی
جرم حل شونده

جرم محلول
x

40

HCl

KCl

∗C OHH3C6H12O6
∗∗HF

HF

OHC2H5
2

4

1
2
3

vdچگالی =d
↑ m

↗ جرم

v
↘ ↓حجم

⇒

V

HNOF

HFON

ppm= × ⇒ 12 = × ⇒ x= 12×
گرم جرم حل شونده

گرم محلول
106 xg

10000g
106 10−2

gحل شونده

?mo = 12× g× = 4× mollحل شونده 10−2 1mol

300g
10−4

∗13
∗∗

∗∗∗( O)C2H6( O)C3H6= 2 +2NC NH

(2)118

100
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صفحه 8

پاسخ: طبق نمودار انحالل پذیري نمک  با افزایش دما زیاد می شود پس انحالل گرماگیر است ولی انحالل گاز 14.گزینه 4

 
آمونیاك در آب با افزایش دما کاهش می یابد پس انحالل گرماده است.

توجه: انحالل پذیري گازها در آب با فشار رابطه ي مستقیم و با دما رابطه ي عکس دارد.
) درست است. مطابق شکل صفحه ي  کتاب درسی، ترتیب صحیح مقدار منابع آبی در گزینه ي ( 15.گزینه 3

16.گزینه 1

 
17.گزینه 2

توجه: آب دریاها، آب شهري، آب آشامیدنی همگی محلول هستند پس  گرم از این آب داده شده معادل  18.گزینه 1
گرم محلول است.

19.گزینه 4

20.گزینه 4

 
21.گزینه 4

. ابتدا آن را به صورت جامد و نامحلول منیزیم در آب دریا به صورت محلول در آب وجود دارد  22.گزینه 3
رسوب می دهند  سپس تبدیل به منیزیم کلرید  کرده و با استفاده از جریان برق منیزیم مذاب تولید

می شود.

) صحیح است. ) صفحه ي  کتاب درسی گزینه ي ( مطابق شکل ( 23.گزینه 3

 
بررسی گزینه هاي نادرست: 24.گزینه 4

)  درصد از جمعیت جهان هم اکنون داراي کمبود در آب هاي زیرزمینی می باشند.

 
) نسبت جرم آب به جرم زمین « » است.

)  درصد از مردم جهان تا سال  با کمبود آب مواجه می شوند.
25.گزینه 1

 
  دارای ظرفیت  و  دارای ظرفیت  است.

) نادرست است و با�د  نوشته شود. �س گز�نه ی (

26.گزینه 2

N ClH4

943

400400

ppm= × ⇒ 750 = × ⇒ x= 0٫3
جرم حل شونده
جرم محلول

106 xg

400g
106

gMg2+

0٫3 × = 300mgMg2+
1000mgMg2+

1gMg2+
gMg2+

ppm= ×
جرم حل شونده
جرم محلول

106

103٫5 = × ⇒ x= 103٫5×
xg

1000g
106 10−3

gNa+

?mo = 103٫5× × = 4٫5× molNa+ 10−3
gNa+

1molNa+

23gNa+
10−3

lNa+

⇒ = = 0٫5
A : ppm= × ⇒ ظرف×

2x
400

106 x

2
104

B : ppm= × ⇒ xظرف
x

100
106 104

×
x

2
104

x104
1
2

(M (aq))g2+

(Mg (s))(OH)2(MgC )l2

MgC (l)→Mg(l)+C (g)l2 l2
4983

150

210−6

3662025

A3B1
1A(C )O3 3⇒

(N SA
↙

کاتیون

O3
↘
آنیون

)3 B2
↙

کاتیون

O4
↘

آنیون

CaCO3
5
3

,

,

Fe(OH)2
5
3

,

,

N Sa2 O4
7
3

,

,

Cr(N )O3 2

= 39
3

:
تعداد اتم

تعداد عنصر
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27.گزینه 3

هنگام تشکیل برف و باران، تقریبًا همه ي مواد حل شده در آب از آن جدا می شود. این فرآیند الگویی براي تهیه ي آب 28.گزینه 4
خالص است. فرآیندي که تقطیر و فرآورده ي آن آب مقطر نام دارد.

29.گزینه 2

 
بررسی سایر گزینه ها: 30.گزینه 4

): بر طبق قانون هنري در دماي ثابت انحالل پذیري یک گاز با افزایش فشار، افزایش می یابد پس با فشار رابطه ي مستقیم گزینه ي (

 
دارد.

 
): بنزین مخلوطی همگن است. گزینه ي (

): هیدروفلوئوریک اسید  در آب بیش تر به صورت مولکولی حل می شود و به مقدار کم یونیده می شود (انحالل گزینه ي (
مولکولی - یونی) پس الکترولیت ضعیف (رساناي ضعیف جریان برق) است.

 
بررسی سایر گزینه ها: 31.گزینه 1

 
):  رسوب سفیدرنگ است و حالت فیزیکی جامد  دارد. گزینه ي (

): براي شناسایی یون باریم از محلول سدیم سولفات استفاده می شود تا رسوب سفیدرنگ باریم سولفات   گزینه ي (
) معکوس نوشته شده است. تشکیل شود پس واکنش (

 
): دو ماده ي رسوب و جامد که نامحلول اند به طور مستقیم با یکدیگر واکنش نمی دهند. گزینه ي (

32.گزینه 3

،  متصل به   ، آب، اتانول، هیدروژن فلوئورید و آمونیاك به دلیل داشتن اتم هاي  33.گزینه 3
 می توانند پیوند هیدروژنی تشکیل بدهند.

مولکول هاي آب در حالت بخار (گاز) حرکت نامنظم دارند. 34.گزینه 2
ردپاي آب براي هر فرد نشان می دهد که آن فرد چه مقدار آب قابل استفاده و در دسترس مصرف می کند. 35.گزینه 3

اسمز معکوس فرایندي است که در آن با اعمال فشار بر روي محلول غلیظ، مولکول هاي حالل (آب) از محیط غلیظ به 36.گزینه 3
محیط رقیق جابه جا می شوند. و از این روش براي شیرین کردن آب دریا استفاده می شود.

 
بررسی گزینه هاي نادرست: 37.گزینه 2

 
) آب دریا مخلوطی همگن از یون هاي فلزات گروه اول و دوم است.

 
) در هنگام تشکیل برف و باران (همانند تقطیر)، آب تقریبًا خالص است.

 
) مقدار مواد حل شده در آب هاي آشامیدنی مختلف، متفاوت است.

پویا بودن زمین از دیدگاه شیمیایی یعنی: بخش هاي مختلف آن بر یکدیگر برهم کنش هاي فیزیکی و شیمیایی دارند. 38.گزینه 1
محلول ید در هگزان بنفش رنگ است. 39.گزینه 3

فقط عبارت (ت) صحیح است. 40.گزینه 1

 
بررسی عبارت هاي نادرست: 

 
الف) جرم مولی ارتباطی با گشتاور دوقطبی ندارد.

ب) در گروه  ،  با جرم مولی کم تر به علت داشتن پیوند هیدروژنی نقطۀ جوش باالتري نسبت به سایرین دارد.

آهن   سولفات:  41.گزینه 4

2N P (aq)+3Ca (aq)→ +6NaN (aq)a3 O4 (N )O3 2 C (s)a3(P )O4 2
رسوب سفید رنگ

O3

Ba (aq)+N S (aq)→ +2NaN (aq)(N )O3 2 a2 O4 BaS (s)O4
رسوب سفید رنگ

O3

1

2
3(HF )

2AgCl(s)(s)

3BaS (s)O4
3

BaC (aq)+N S (aq)→BaS (s)+2NaCl(aq)l2 a2 O4 O4
4

کاتیون سازنده
K+

NH
+
4

آنیون سازنده
NO

−
3

SO2−
4

فرمول شیمیایی
KNO3

(N SH4)2 O4

نام ترکیب
پتاسیم نیترات

آمونیوم سولفات
FONH

(N−H , H−F , O−H)

1
3
4

17HF

(II)F , S ⇒ FeSe2+ O
2−
4 O4



 
بررسی گزینه هاي نادرست: 42.گزینه 2

) حدود  درصد از سطح زمین را آب پوشانده است.
) آب اقیانوس و دریاها مخلوطی همگن است.
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صفحه 10

) کرة زمین شامل چهار بخش هواکره، سنگ کره، زیست کره و آب کره است.
43.گزینه 2

نمی باشد پس المپ خاموش است. پتاسیم هیدروکسید برق اتانول در آب کامًال مولکولی حل می شود و رساناي جریان 44.گزینه 1
ترکیبی که در آب کامًال یونی حل می شود و رساناي خوب جریان برق است و المپ پر نور است و  نیز در آب به طور عمده

مولکولی حل می شود و به مقدار کم یون تولید می کند پس رساناي ضعیف جریان برق است و نور المپ کم است.
در فرآیند اسمز مولکول هاي آب از غشاي نیمه تراوا عبور کرده و از محیط رقیق به محیط غلیظ می روند. 45.گزینه 4

روزنه هاي موجود در دیواره هاي یاخته هاي گیاهان فقط اجازة گذر برخی ذره ها و مولکول هاي کوچک مانند آب و 46.گزینه 1
یون ها را می دهند.

 
بررسی گزینه هاي نادرست: 47.گزینه 4

 
) گالب دو آتشه محلول غلیظی از ترکیب هاي آلی در آب است.

) خواص یک محلول عالوه بر خواص حالل و حل شونده به مقدار هر یک از آنها بستگی دارد.

 
) ضد یخ محلول اتیلن گلیکول در آب است.

 
فقط عبارت (ت) نادرست است. 48.گزینه 1

ت) گشتاور دوقطبی اغلب هیدروکربن ها ناچیز و در حدود صفر است.

 
بررسی سایر گزینه ها: 49.گزینه 2

 
»: در شرایط مذکور آب همۀ سطح زمین را تا ارتفاع  متر می پوشاند. گزینۀ «

»: پویایی زمین شامل برهم کنش هاي فیزیکی و شیمیایی میان بخش هاي گوناگون آن است. گزینۀ «
»: براساس جدول زیر،  در میان کاتیون ها بیش ترین مقدار را دارد. گزینۀ «

 
نام یون

 
کلرید

 
سدیم

 
سولفات

 
منیزیم

 
کلسیم

 
پتاسیم

 
کربنات

 
برمید

 
نماد یون

مقدار یون (میلی گرم یون در یک
کیلوگرم آب دریا)

عبارت هاي «آ» و «ت» درست هستند. 50.گزینه 2

 
بررسی عبارت ها:

 
عبارت «آ»: مولکول مورد نظر آب است. در مولکول آب، سر منفی، اتم اکسیژن است.

 
عبارت «ب»: از جمله ویژگی هاي شاخص مولکول هاي آب، افزایش حجم هنگام انجماد و داشتن نقطۀ جوش باال و غیرعادي است.

عبارت «پ»: اگر یک میلۀ باردار شیشه اي مالش داده شده به موي سر را به باریکۀ آب نزدیک کنیم، به دلیل وجود جاذبه، باریکۀ آب
به میله نزدیک می شود.

4

M (aq)→Mg (s)→MgC Mg(l)+C (g)g2+ (OH)2 l2 − →−−−−−−−−−

جریان برق

منیزیم کلرید مذاب
l2

HF

1
2
3

12
3
4Na+

Cl−Na+SO
2−
4Mg2+Ca2+K+CO

2−
3Br−

19000105002655135040038014065



پاسخنامه کلیدي آزمون با کد: 1111625
-12-21-31-44-52
-64-73-84-91-104

-114-122-134-144-153
-161-172-181-194-204
-214-223-233-244-251
-262-273-284-292-304
-311-323-333-342-353
-363-372-381-393-401
-414-422-432-441-454
-461-474-481-492-502


