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ﺗﻮﺟﻪ :داوﻃﻠﺐ ﮔﺮاﻣﯽ ،ﻟﻄﻔﺎً از ﺑﻴﻦ ﺳﺆاﻻت زوج درس ) ١ﺷﻴﻤﯽ  ٢و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ،ﺷﻤﺎرهی  ٢٢١ﺗﺎ  (٢٤٥و زوج درس) ٢ﺷﻴﻤﯽ  ٣و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه،
ﺷﻤﺎرهی  ٢٤٦ﺗﺎ  ،(٢٧٠ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﺳﺮی را ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.

ﺷﻴﻤﻲ  2و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه )ﺳﺆاﻻت  221ﺗﺎ (245
 -221ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎی زﻳﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
آ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻞ آﻓﺒﺎ ﻣﯽﺗﻮان آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯽ اﺗﻢﻫﺎی  ۳۶ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﺟﺪول ﺑﻪ ﺟﺰ  Crو  Cuرا ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻛﺮد.
ب( ﻋﺪد اﺗﻤﯽ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ دﺳﺘﻪی  fﺑﺮاﺑﺮ  ۵۷و ﻋﺪد اﺗﻤﯽ آﺧﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۰۲اﺳﺖ.
پ( اﮔﺮ اﺗﻢ ﻋﻨﺼﺮ  Mﺑﺎ از دﺳﺖ دادن  ۳اﻟﻜﺘﺮون ﺑﻪ آراﻳﺶ ﮔﺎز ﻧﺌﻮن ﺑﺮﺳﺪ ،ﺷﻤﺎرهی ﮔﺮوه ﻋﻨﺼﺮ  Mﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۳اﺳﺖ.
ت( ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﯽ از ﻋﻨﺼﺮﻫﺎﻳﯽ ﻛﻪ در دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر اﺗﺎق ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎی دو اﺗﻤﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،در ﻳﮏ دوره از ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
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 -222ﻋﻨﺼﺮ  Xدارای دو اﻳﺰوﺗﻮپ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﺷﻤﺎر ﻧﻮﺗﺮونﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۴اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪازای  ۲اﻳﺰوﺗﻮپ ﺳـﻨﮕﻴﻦﺗﺮ آن۳ ،
اﻳﺰوﺗﻮپ ﺳﺒﮏﺗﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺧﺘﻼف ﺷﻤﺎر ﭘﺮوﺗﻮنﻫﺎ و ﻧﻮﺗﺮونﻫﺎی اﻳﺰوﺗﻮپ ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۶ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎر اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎی
ﺑﺎ  l  2ﺑﻪ ﺷﻤﺎر اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎی ﺑﺎ  l  1در اﺗﻢ  Xﻛﺪام اﺳﺖ؟ )ﺟﺮم اﺗﻤﯽ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  Xﺑﺮاﺑﺮ  59 / 6amuاﺳﺖ(.
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 -223ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎی زﻳﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
آ( ﻋﺪد اﺗﻤﯽ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﮔﺮوه  ۱۶ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﻋﺪد اﺗﻤﯽ دوﻣﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﮔﺮوه  ۶ﺟﺪول دورهای اﺳﺖ.
ب( ﻣﺠﻤﻮع  nو  lﺗﻤﺎم اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎی ﻇﺮﻓﻴﺘﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺟﺪول ،ﻋﺪدی ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ.
پ( اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﮏ ﻻﻳﻪی اﻟﻜﺘﺮوﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻻﻳﻪﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﯽ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ت( اﮔﺮ ﺷﻤﺎر اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎی ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺗﮏ اﺗﻤﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۰ﺑﺎﺷﺪ ۷ ،ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ داد.
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 -224ﻋﻨﺼﺮ  Xدر دورهی ﭼﻬﺎرم ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﺟﺎی دارد .اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎر اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎی ﻇﺮﻓﻴﺘﯽ اﺗﻢ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎی ﻻﻳﻪی ﺳﻮم آن ﺑﺮاﺑـﺮ
 0 / 4ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎر اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎی آﺧﺮﻳﻦ زﻳﺮﻻﻳﻪ ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎی ﻻﻳﻪی ﺳﻮم ﺑﺮای ﻛﺎﺗﻴﻮن  X 2 ﻛﺪام اﺳﺖ؟
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 -225ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی دورهی ﭼﻬﺎرم ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﯽ ،در ﻻﻳﻪی ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮد زﻳﺮﻻﻳﻪی ﻧﻴﻤﻪﭘُﺮ دارﻧﺪ؟
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 -226در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﻨﺼﺮ اول ﻳﮏ ﺷﺒﻪ ﻓﻠﺰ ،ﻋﻨﺼﺮ دوم ﻳﮏ ﻓﻠﺰ اﺻﻠﯽ و ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻮم ﺟﺰو ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻛﺘﻴﻨﻴﺪی اﺳﺖ؟ ) ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ
ﭼﭗ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ(.
66 Dy ،Cd ،At (۱

91 Pa ،Ba ،Se (۲

105 Db ،Sn ،Po (۳

97 Bk ،Pb ،Sb (۴

 -227ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی ﮔﺎزی ﺷﻜﻞ ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﯽ ،ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﭘﺎﻳﺪاری از آنﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟
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 -228ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎی زﻳﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
آ( در ﺟﺪول ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻨﺪﻟﻴﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪول اﻣﺮوزی ،ﻧﻴﻜﻞ ﺑﻌﺪ از ﻛﺒﺎﻟﺖ و ﻧﻴﺰ ﻳُﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻠﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ.
ب( ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺎﻓﻠﺰی ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ.
پ( ﻧﻘﻄﻪی ذوب ﻫﺮ ﻓﻠﺰ ﻗﻠﻴﺎﻳﯽ از ﻓﻠﺰ ﻗﻠﻴﺎﻳﯽ ﺧﺎﻛﯽ ﻫﻢدورهی آن و ﻧﻴﺰ از ﻓﻠﺰ ﻗﻠﻴﺎﻳﯽ ﺑﺎﻻ ﺳﺮی آن ﻛﻢﺗﺮ اﺳﺖ.
ت(  Geﻓﻠﺰی ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪی ذوب ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮریﻛﻪ اﮔﺮ آن را در ﻛﻒ دﺳﺖ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ،ﺑﻪ آراﻣﯽ ذوب ﻣﯽﺷﻮد.
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 -229ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻳﮏ ﻣﻮﻟﻜﻮل دو اﺗﻤﯽ از ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮم را در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺎزی ﺷﻜﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ,ﺷﻌﺎع ﻛﻮواﻻﻧﺴﯽ و واندرواﻟﺴﯽ ﺑـﺮم ﺑـﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﻨﺪ  pmاﺳﺖ؟ ) ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ(.

۲۴۵ ،۱۲۰ (۱
۱۸۵ ،۱۲۰ (۲
۱۲۰ ،۱۸۵ (۳
۱۲۰ ،۲۴۵ (۴
 -230اﻧﺮژیﻫﺎی  ............و  ............ﻳﻮﻧﺶ ﻋﻨﺼﺮ  12 Mgدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  13 Alﺑﻴﺶﺗﺮ اﺳﺖ.

 (۱ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ,دوﻣﻴﻦ

 (۳دوﻣﻴﻦ ,ﺳﻮﻣﻴﻦ

 (۲ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ,ﺳﻮﻣﻴﻦ

 (۴ﺳﻮﻣﻴﻦ ,ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ

 -231ﻛﺪامﻳﮏ از ﻋﺒﺎرتﻫﺎی زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

 (۱ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﻳﻮنﻫﺎ ،ﺣﺘﯽ ﻳﻮن ﻓﻠﺰﻫﺎی اﺻﻠﯽ ،ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻗﺎﻋﺪهی ﻫﺸﺖﺗﺎﻳﯽ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
 (۲ذرهﻫﺎی ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪهی ﻳﮏ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﺪ در ﺟﺎﻫﺎی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و در آنﺟﺎ ﺟﺰ ﺣﺮﻛﺖ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺣﺮﻛﺖ دﻳﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ.
 (۳ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺑﻴﺶ از  %6ذرهﻫﺎی ﺣﻞﺷﺪه در ﭘﻼﺳﻤﺎی ﺧﻮن ﺑﺪن اﻧﺴﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
 (۴ﻧﻘﻄﻪی ذوب ﻧﻤﮏ ﺧﻮرا ﻛﯽ از ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻓﻠﻮﺋﻮرﻳﺪ ﻛﻢﺗﺮ و از ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺮﻣﻴﺪ ﺑﻴﺶﺗﺮ اﺳﺖ.
 -232ﻓﻠﺰ  Aدر وا ﻛﻨﺶ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن و ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل  AOو  ANاﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮیﻫﺎی زﻳﺮ درﺳﺖ
اﺳﺖ؟
آ( ﻓﻠﺰ  ،Aﺟﺰو ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی دﺳﺘﻪی  sﺟﺪول دورهای اﺳﺖ.
ب( ﻫﺮ ﻣﻮل از ﺑﺮﻣﻴﺪ ﻓﻠﺰ  Aﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ  ۴ﻣﻮل ﻳﻮن ﺑﺎﺷﺪ.
پ( ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎر ﻛﺎﺗﻴﻮن ﺑﻪ آﻧﻴﻮن در ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻓﻠﺰ  Aﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ در آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ت( ﻓﻠﺰ  Aﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻳﻜﯽ از دورهﻫﺎی دوم ﻳﺎ ﺳﻮم ﺟﺪول دورهای ﺟﺎی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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 -233ﻛﺪامﻳﮏ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی دادهﺷﺪه ،ﻫﺮ ﺳﻪ وﻳﮋﮔﯽ زﻳﺮ را دارد؟
آ( ﺷﻤﺎر اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎی ﻧﺎﭘﻴﻮﻧﺪی آن ،ﻛﻢﺗﺮ از ﺷﻤﺎر اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎی ﭘﻴﻮﻧﺪی ﻧﻴﺴﺖ.
ب( در ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد.
پ( اﺗﻢ ﻣﺮﻛﺰی آن ﻓﺎﻗﺪ ﺟﻔﺖ اﻟﻜﺘﺮون ﻧﺎﭘﻴﻮﻧﺪی اﺳﺖ.
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 -234در ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﺳﻄﺮﻫﺎی ﺟﺪول زﻳﺮ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ اﺷﻜﺎل وﺟﻮد دارد؟
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۳ (۳
 (۴ﺻﻔﺮ

ﺳﻄﺮ

ﮔﻮﻧﻪی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ

ﺷﻤﺎر ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎی ﻇﺮﻓﻴﺘﯽ ﮔﻮﻧﻪ

ﺷﻤﺎر ﺟﻔﺖ اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎی ﻧﺎﭘﻴﻮﻧﺪی
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 -235ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎی زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟ ) (C  12 , H  1 , O  16 :g.mol 1
آ( ﺟﺮم ﻣﻮﻟﯽ اﺳﺘﻴﮏ اﺳﻴﺪ ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮم ﻣﻮﻟﯽ ﻫﺮ ﻛﺪام از دو ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺗﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﻫﻴﺪ اﺳﺖ.
ب( ﺑﻠﻮرﻫﺎی ﻧﻤﮏ ﺧﻮرا ﻛﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎی ﺟﺎﻣﺪ ﻳُﺪ رﺳﺎﻧﺎی ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﻫﺴﺘﻨﺪ.
پ( ﻋﺪد اﻛﺴﺎﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺗﺮﻛﻴﺐ  KO2 ، CO2 ، BaO2و  HOFﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ت( در ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎی دیﻛﻠﺮو ﻣﺘﺎن ،ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻢ ﺗﺘﺮا ﻛﻠﺮﻳﺪ و ﻛﺮﺑﻦ ﺗﺘﺮاﻓﻠﻮﺋﻮرﻳﺪ ،زاوﻳﻪﻫﺎی ﭘﻴﻮﻧﺪی ﻳﻜﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ  109 / 5ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 (۱ﺻﻔﺮ

۱ (۲

۲ (۳

۳ (۴
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 -236در ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎی زﻳﺮ ،ﭼﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺎم ﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮل آنﻫﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
آ(  : AlF3آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺗﺮیﻓﻠﻮﺋﻮرﻳﺪ

ب(  : FeSآﻫﻦ ) (IIIﺳﻮﻟﻔﻴﺪ

پ(  : Zn2 N3دیروی ﺗﺮیﻧﻴﺘﺮﻳﺪ

ت(  : Sr2Oاﺳﺘﺮاﻧﺴﻴﻢ اﻛﺴﻴﺪ

ث(  : H2SO4دیﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﺎت

ج(  : NOﻧﻴﺘﺮوژن اﻛﺴﻴﺪ

۳ (۲

۴ (۱

۵ (۴

۲ (۳

 -237اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻳﻮنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ اﻛﺴﻴﺪی از ﻣﺲ و ﻛﻠﺮﻳﺪی از آﻫﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  Xﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻣﻮارد زﻳﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
آ( اﮔﺮ  X  6ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻨﯽ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻓﻠﺰ ﻣﺲ و آﻫﻦ ﺑﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادهاﻧﺪ.
ب( اﮔﺮ  X  5ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎر ﻛﺎﺗﻴﻮنﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻴﻮنﻫﺎی اﻳﻦ دو ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  1 / 5اﺳﺖ.
پ( ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ  Xﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﻜﻦ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﯽ از ﻓﻠﺰﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻓﻠﺰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻛﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ،اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎ
را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ.
ت( اﮔﺮ  Xﻛﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﻜﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻛﺮدن آﻧﻴﻮنﻫﺎی دو ﺗﺮﻛﻴﺐ ،ﻣﻘﺪار  Xﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.

۱ (۲

 (۱ﺻﻔﺮ

۳ (۴

۲ (۳

 -238ﻓﺮﻣﻮل اﻛﺴﻴﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ  Xﺑﻪ ﺻﻮرت  XOاﺳﺖ .ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی زﻳﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺴﺒﺖ داد؟

XH4 

XCl3 

۲ (۱

XN 

XCl2 

۳ (۲

۴ (۳

XCl 

۵ (۴

 -239ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎی زﻳﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺮﻛﻴﺐ  NxOyدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
آ( اﮔﺮ  x  y  2ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،دارای ﻳﮏ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ب( اﮔﺮ  x  y  3ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،ﻗﺎﻋﺪهی ﻫﺸﺖﺗﺎﻳﯽ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﯽﻛﻨﺪ.
پ( اﮔﺮ  x  y  3ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻧﺎمﮔﺬاری ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ از ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ »ﻣﻮﻧﻮ« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
ت( اﮔﺮ  x  y  7ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎر اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎی ﭘﻴﻮﻧﺪی ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎر اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎی ﻧﺎﭘﻴﻮﻧﺪی ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻛﻪ  x  y  5ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.

۱ (۲

 (۱ﺻﻔﺮ

۲ (۳

۳ (۴

 -240ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎی زﻳﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
آ( ﺗﻔﺎوت اﻟﻜﺘﺮوﻧﮕﺎﺗﻴﻮی ﻣﻴﺎن اﺗﻢﻫﺎی ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻢ و اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﻴﻮﻧﺪ  Oـ  Siدر آﺳﺘﺎﻧﻪی ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی ﻳﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ب( در ﭼﺮاغﻫﺎی ﻛﺎرﺑﻴﺪی ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻮﻧﯽ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﺎرﺑﻴﺪ ﺑﺎ ﮔﺎز اﺳﺘﻴﻠﻦ وا ﻛﻨﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
پ( در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺸﺎدر از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ ،دو ﻧﻮع ﭘﻴﻮﻧﺪ وﺟﻮد دارد.
ت( ﺗﺮﺗﻴﺐ  NH3  SbH3  HF  H2Oرا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی ﺟﻮش اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎی ﻫﻴﺪروژندار ﻧﺴﺒﺖ داد.

۲ (۲

۱ (۱

۳ (۳

۴ (۴

 -241ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی ) ............ ، (aﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی ) ، (bﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی رزوﻧﺎﻧﺴﯽ ﻣﺤﺴﻮب ............

 (۱ﻣﺎﻧﻨﺪ ـ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 (۲ﺑﺮﺧﻼف ـ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 (۳ﻣﺎﻧﻨﺪ ـ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.

 (۴ﺑﺮﺧﻼف ـ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.

 -242ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ آﻳﻮﭘﺎک ﻧﺎم ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺪام اﺳﺖ؟

 ۳ (۱و ۳و۴ـ ﺗﺮیاﺗﻴﻞ ـ  ۲و۲ـ دیﻣﺘﻴﻞ ﻫﭙﺘﺎن
 ۳ (۲و  ۴و۴ـ ﺗﺮیاﺗﻴﻞ ـ  ۵و  ۵ـ دیﻣﺘﻴﻞ ﻫﭙﺘﺎن
 ۳ (۳و۳ـ دیاﺗﻴﻞ ـ  ۲و ۲ـ دیﻣﺘﻴﻞ ـ ۴ـ ﭘﺮوﭘﻴﻞ ﻫﮕﺰان
 ۴ (۴و ۴ـ دیاﺗﻴﻞ ـ  ۵و  ۵ـ دیﻣﺘﻴﻞ ـ ۳ـ ﭘﺮوﭘﻴﻞ ﻫﮕﺰان
 -243ﺷﻤﺎر اﻳﺰوﻣﺮﻫﺎی آﻟﺪﻫﻴﺪی  ............ ، C5 H10Oواﺣﺪ  ............از ﺷﻤﺎر اﻳﺰوﻣﺮﻫﺎی ﻛﺘﻮﻧﯽ آن اﺳﺖ.

 (۱ﻳﮏ ـ ﺑﻴﺶﺗﺮ

 (۲ﻳﮏ ـ ﻛﻢﺗﺮ

 (۳دو ـ ﺑﻴﺶﺗﺮ

 (۴دو ـ ﻛﻢﺗﺮ
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 -244ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﯽ ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮ ،آﻣﻴﻦ و آﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دارای ﭼﻨﺪ اﺗﻢ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺖ؟ ) ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ را از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ(.

۲ ،۲ ،۱ (۲

۱ ،۲ ،۱ (۱

۱ ،۱ ،۲ (۴

۲ ،۱ ،۲ (۳

 -245ﻛﺪامﻳﮏ از ﻋﺒﺎرتﻫﺎی زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

 (۱آﻟﻜﺎنﻫﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وا ﻛﻨﺶﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ از وا ﻛﻨﺶﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺧﺘﻦ و وا ﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﻫﺎﻟﻮژنﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.
 (۲از ﺑﻮﺗﺎن ﺑﺮای ﭘﺮﻛﺮدن ﻓﻨﺪک و از ﺗﻨﻬﺎ اﻳﺰوﻣﺮ آن ﺑﺮای ﭘﺮﻛﺮدن اﻓﺸﺎﻧﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
 (۳از وا ﻛﻨﺶ ﻫﻴﺪروژن ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺑﺎ اﺗﻴﻦ و اﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﻳﻨﻴﻞ ﻛﻠﺮﻳﺪ و ۲ ،۱ـ دیﻛﻠﺮو اﺗﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
 (۴ﻣﻨﺘﻮل دارای ﮔﺮوه ﻋﺎﻣﻠﯽ اﻟﻜﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ

اﻳﺰوﻣﺮ اﺳﺖ.

ﺷﻴﻤﻲ  3و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه )ﺳﺆاﻻت  246ﺗﺎ (270
 -246ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺠﻤﻮع ﺿﺮاﻳﺐ اﺟﺰای وا ﻛﻨﺶﻫﺎی زﻳﺮ ،ﭘﺲ از ﻣﻮازﻧﻪ ،در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

a)NaOH  Cl2  NaCl  NaClO  H2O
b)HAsO3  As2O5  H2O
c)K2MnO4  H2SO4  KMnO4  MnO2  K2SO4  H2O
d)HClO4  P4O10  H3PO4  Cl2O7

c  d  b  a (۱

c  d  a  b (۲

d  c  b  a (۳

d  c  a  b (۴

 -247اﮔﺮ ﺷﻤﺎر اﺗﻢﻫﺎ در  ۱۵ﮔﺮم از ﺗﺮﻛﻴﺐ  Cx Hyﺑﺎ ﺷﻤﺎر اﺗﻢﻫﺎ در  ۲۴ﮔﺮم آب ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت  xو  yﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺪام اﻋـﺪاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ) (C  12 , H  1 , O  16 :g.mol 1

۴ ،۲ (۱

۵ ،۳ (۲

۶ ،۲ (۳

۸ ،۳ (۴

 -248ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎی زﻳﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
آ( در ﺗﺼﻔﻴﻪی ﻫﻮای ﻓﻀﺎﭘﻴﻤﺎﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻴﺘﻴﻢ ﭘﺮا ﻛﺴﻴﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻟﻴﺘﻴﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ.
ب( ﺷﻤﺎر اﺗﻢﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن در ﻳﮏ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻧﻔﺘﺎﻟﻦ و ﻣﺘﻴﻞ ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻼت ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
پ( ﻫﺮ ﻣﻮل ﮔﺎز در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 22 / 4L ،ﺣﺠﻢ دارد و ﺷﺎﻣﻞ  6 / 022  1023اﺗﻢ اﺳﺖ.
ت( ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻟﯽ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﮔﺮوه ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ ) (  OHداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﮏ اﻟﻜﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

۴ (۱

۳ (۲

۲ (۳

۱ (۴

 -249دو ﺳﻴﻠﻨﺪر دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻳﮏ ﭘﻴﺴﺘﻮن روان ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ در ﻳﮏ ﺳﻴﻠﻨﺪر  4gﮔﺎز ﻫﻠﻴﻢ و در ﺳﻴﻠﻨﺪر دﻳﮕـﺮ  16gﮔـﺎز اﻛﺴـﻴﮋن
ﺑﺮﻳﺰﻳﻢ ،ﺑﺎ ﻓﺮض دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﺛﺎﺑﺖ و ﻳﻜﺴﺎن ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی زﻳﺮ در دو ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ؟ ) (He  4 , O  16 :g.mol 1
آ( ﻣﻮل

ب( ﺣﺠﻢ

پ( ﭼﮕﺎﻟﯽ

ت( ﺷﻤﺎر اﺗﻢﻫﺎ

۳ (۱

۲ (۲

۱ (۳

 (۴ﺻﻔﺮ

 -250از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪاری ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ  4 / 5 ، C6 H10ﻣﻮل ﺑﺨﺎر آب ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎی زﻳﺮ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ و
ﻣﻌﺎدﻟﻪی وا ﻛﻨﺶ ﺳﻮﺧﺘﻦ آن درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ) (C  12 , O  16 :g.mol 1

آ( در ﻣﻌﺎدﻟﻪی ﻣﻮازﻧﻪﺷﺪهی وا ﻛﻨﺶ ﺳﻮﺧﺘﻦ آن ،ﻣﺠﻤﻮع ﺿﺮاﻳﺐ اﺟﺰای وا ﻛﻨﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۴۱اﺳﺖ.
ب( ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺨﺎر آب ،ﺑﻪ  7 / 65ﻣﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺎز اﺳﺖ.
پ( ﺷﻤﺎر ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی ﻛﻮواﻻﻧﺴﯽ در ﻫﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮل اﻳﻦ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۷ﭘﻴﻮﻧﺪ اﺳﺖ.
ت( ﺟﺮم اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮفﺷﺪه ،ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﺟﺮم ﻛﺮﺑﻦ دیاﻛﺴﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱ (۱

۲ (۲

۳ (۳

۴ (۴

 -251اﮔﺮ اﺗﻢﻫﺎی ﻳﮏ ﮔﺮم ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم را روی ﻫﻢ ﺑﭽﻴﻨﻴﻢ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ  3 / 1497  109 kmﺑﺎﻻ ﻣﯽروﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺷﻌﺎع اﺗﻢ ﻛﺮوم ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳـﺐ
ﭼﻨﺪ  pmاﺳﺖ؟ )اﺗﻢ ﻛﺮوم را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺮه در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ(Cr  52g.mol  1 ) (.

1/ 36 (۱

2 / 72 (۲

136 (۳

272 (۴
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 -252ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎی زﻳﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
آ( ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻢ ﻃﯽ ﻳﮏ وا ﻛﻨﺶ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ ﻳﮕﺎﻧﻪ از ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻢ ﺗﺘﺮا ﻛﻠﺮﻳﺪ و ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ب( وا ﻛﻨﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم در ﻛﻴﺴﻪﻫﺎی ﻫﻮای ﺧﻮدروﻫﺎ ،دﻣﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از  100 Cﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد.
پ( ﻧﺎم دﻳﮕﺮ  ۱و  ۲ـ اﺗﺎن دیاُل ،اﺗﻴﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮل اﺳﺖ.
ت( اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻳﻜﯽ از اﺗﻢﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺳﺎزﻧﺪهی ﭘﻠﯽﺗﻦ ،ﮔﺮوه ـ  CH3ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮد ،از ﻓﺮاوردهی وا ﻛﻨﺶ ﺑﺴﭙﺎرش آن
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻳﺴﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

۱ (۱

۲ (۲

۴ (۴

۳ (۳

 -253دادهﻫﺎی ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وا ﻛﻨﺶ ﻣﻴﺎن ﻓﻠﺰ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ و ﻫﻴﺪروﺑﺮوﻣﻴﮏ اﺳﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻛﺪام
آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ،اﺳﻴﺪ وا ﻛﻨﺶدﻫﻨﺪهی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؟

 ۲ ،۱ (۱و ۳
4
37 / 5

3
24 / 3

4 / 05

4 / 05

2
24 / 3
3/6

2/7

45 / 36

30 / 24

30 / 24

30 / 24

 ۳ (۲و ۴
 ۲ (۳و ۳
۴ (۴

1
24 / 3

ﺷﻤﺎرهی آزﻣﺎﻳﺶ
ﺟﺮم آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ )(g
ﺗﻌﺪاد ﻣﻮل  HBrدر اﺳﻴﺪ
ﺣﺠﻢ ﮔﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪی در (L)STP

 -254ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺑﺮﻣﻴﺪ و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺮﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺮم  39 / 2gرا در آب ﺣﻞ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار اﺿﺎﻓﯽ ﻧﻘﺮه ﻧﻴﺘﺮات وارد وا ﻛﻨﺶ ﻣـﯽﻛﻨﻴﻢ.
اﮔﺮ  75 / 2ﮔﺮم رﺳﻮب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد ،ﺷﻤﺎر ﻣﻮلﻫﺎی ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺑﺮﻣﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎر ﻣﻮلﻫﺎی ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺮﻣﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
) (Ca  40 , Mg  24 , Br  80 , Ag  108 :g.mol 1

۴ (۱

1 (۲
4

1 (۳
3

۳ (۴

 -255ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎی زﻳﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ) (F  19g.mol1

آ( ﻃﯽ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﺮم ﻛﺮدن ﻳﮏ ﺟﺴﻢ ،اﻧﺮژی ﺟﺬبﺷﺪه در ﻣﻴﺎن ذرهﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪهی آن ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
ب( از ﻣﻴﺎن ﻳﻜﺎﻫﺎی ژول و ﻛﺎﻟﺮی ،ﻳﻜﺎﻳﯽ ﻛﻪ ﻛﻮﭼﮏﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻳﻜﺎی اﻧﺮژی در ﺳﻴﺴﺘﻢ  SIﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
پ( ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﯽ ﻣﻮﻟﯽ ﮔﺎز ﻓﻠﻮﺋﻮر ۱۹ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﯽ وﻳﮋهی آن اﺳﺖ.

g cal 
J
،
،
ت( در ﺑﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﻛﻪ ﻳﻜﺎﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ، C


mol
mol. C
C

۱ (۱

۲ (۲

و

g
3

cm

۳ (۳

اﺳﺖ ،ﺳﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺷﺪﺗﯽ وﺟﻮد دارد.

۴ (۴

 -256در ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از وا ﻛﻨﺶﻫﺎی زﻳﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺪار دو ﻛﻤﻴﺖ  q Pو  Eرا ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ؟
ت( ﺗﺠﺰﻳﻪی ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻛﻠﺮات
پ( وا ﻛﻨﺶ ﺗﺮﻣﻴﺖ
ب( ﺳﻮﺧﺘﻦ اﺗﺎﻧﻮل ﻣﺎﻳﻊ
آ( ﺳﻮﺧﺘﻦ ﭘﺮوﭘﻴﻦ

۴ (۱

۳ (۲

۲ (۳

۱ (۴

 -257ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ در ﻣﻮرد ﻧﻴﺘﺮوﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
آ( ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎری ،ﻛﺎرﺑﺮد داروﻳﯽ ﻧﻴﺰ دارد.
ب( در وا ﻛﻨﺶ ﺗﺠﺰﻳﻪی آن ﻋﻼﻣﺖ  qو  wﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ.
پ( ﻧﺴﺒﺖ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻮﻟﯽ وا ﻛﻨﺶدﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﻌﺎدﻟﻪی ﻣﻮازﻧﻪﺷﺪهی وا ﻛﻨﺶ ﺗﺠﺰﻳﻪی آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۸اﺳﺖ.
ت( ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ اﻧﺪﻛﯽ ﮔﺮﻣﺎ ﻳﺎ وارد آﻣﺪن ﺿﺮﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

۲ (۱

۱ (۲

۴ (۳

۳ (۴
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 -258ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎی زﻳﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
آ( ﮔﺮﻣﺎی ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﻮﻟﯽ ﻣﺘﺎﻧﻮل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺎن و اﺗﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶﺗﺮ و ﻛﻢﺗﺮ اﺳﺖ.
ب( آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺎز اﺗﻴﻠﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آب ﻣﺎﻳﻊ و ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺰرگﺗﺮ و ﻛﻮﭼﮏﺗﺮ اﺳﺖ.
پ( دﻣﺎی ﺷﻌﻠﻪی ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺘﻦ اﺗﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺗﺎن و اﺗﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶﺗﺮ و ﻛﻢﺗﺮ اﺳﺖ.
ت( در وا ﻛﻨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺎز اوزون ،ﻣﻘﺪار  Eدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  wو   Hﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺑﺰرگﺗﺮ و ﻛﻮﭼﮏﺗﺮ اﺳﺖ.

۱ (۱

۲ (۲

۴ (۴

۳ (۳

 -259اﮔﺮ از ﺳﻮﺧﺘﻦ  1gاز ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺳﻪ ﻣﺎدهی ﮔﺮاﻓﻴﺖ H2 (g) ،و اﻟﻜﻞ ﭼﻮب در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ۱۴۳ ، 32 / 75و  ۲۳ﻛﻴﻠﻮژول ﮔﺮﻣـﺎ
آزاد ﺷﻮد ،آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻜﻞ ﭼﻮب ﭼﻨﺪ  kJاﺳﺖ؟ ) (C  12 , H  1 , O  16 :g.mol 1
mol
294 (۳
263 (۴
229 (۲
272 (۱

 -260اﮔﺮ آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ ،ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻦ دیاﻛﺴﻴﺪ و ﺑﺨﺎر آب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ  394 ، 12و  245ﻛﻴﻠـﻮژول ﺑـﺮ ﻣـﻮل و آﻧﺘـﺎﻟﭙﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺒﺨﻴﺮ آب ﺑﺮاﺑﺮ  ۴۱ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﻣﻮل ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻧﻴﻢﻣﻮل ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﯽ ﭼﻨﺪ ﻛﻴﻠـﻮژول ﮔﺮﻣـﺎ آزاد
ﻣﯽﺷﻮد؟

۱۷۹۳ (۱

۱۹۵۷ (۲

۱۹۴۵ (۴

۱۷۸۱ (۳

 -261ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎی زﻳﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
آ( آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﻳﮏ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻘﺪاری ﺑﻮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺮژی دروﻧﯽ و اﻧﺮژی آزاد ﮔﻴﺒﺲ ،ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ.
ب( وا ﻛﻨﺶ ) H  Cl(g)  H(g)  Cl(gدر دﻣﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﺳﺪ.
پ( ﻣﻔﻬﻮم آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺗﻮﺳﻂ وﻳﻼرد ﮔﻴﺒﺲ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ وا ﻛﻨﺶﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ اراﻳﻪ ﺷﺪ.
ت( رواﺑﻂ   E  q  wو   G   H  T Sدر ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۱ (۱

۲ (۲

۴ (۴

۳ (۳

 -262در ﻛﺪامﻳﮏ از وا ﻛﻨﺶﻫﺎی زﻳﺮ ﻋﻼﻣﺖ   Gﺑﻪ دﻣﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و وا ﻛﻨﺶ ﻣﻮردﻧﻈﺮ در دﻣﺎی اﺗﺎق اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟

 (۱ﺗﺒﺪﻳﻞ ) N2O4 (gﺑﻪ )NO2 (g

 (۲ﺗﺠﺰﻳﻪی ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﺪروژن ﭘﺮا ﻛﺴﻴﺪ

 (۳ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز آﻣﻮﻧﻴﺎ ک از ﮔﺎزﻫﺎی ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻫﻴﺪروژن

 (۴ﺗﺠﺰﻳﻪی ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﺮﺑﻨﺎت

 ۱۰۰ -263ﻣﻴﻠﯽﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  %30ﺟﺮﻣﯽ ﺳﺪﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ  1 / 2g.mL1را ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﯽ آب ﻣﺨﻠﻮط ﻣـﯽﻛﻨﻴﻢ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﻮﻻرﻳﺘـﻪی
ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ  2 / 25ﻣﯽرﺳﺪ .ﺣﺠﻢ آب اﺿﺎﻓﻪﺷﺪه ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﯽﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ) (Na  23 , O  16 , H  1 :g.mol 1

۶۰۰ (۱

۵۰۰ (۲

۴۰۰ (۴

۳۰۰ (۳

 -264ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎی زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
آ( ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻟﯽ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﺣﻼلﻫﺎی ﻏﻴﺮﻗﻄﺒﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ب( ﺷﻴﺮ ،ﻛﺮه و ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
پ( ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮاوﻧﯽ ذرهﻫﺎی ﻛﻠﻮﻳﻴﺪی ﻳﮏ ﻗﻄﺮه ﺷﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮری ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
ت( ﺑﺮای ﭘﺨﺘﻦ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺨﻢﻣﺮغ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺪار ﻛﻤﯽ ﻧﻤﮏ ﺑﻪ آب اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد.
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 -265در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻳﻮن از ﺗﻔﻜﻴﮏ ﻳﻮﻧﯽ ﻧﻤﮏ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺮﻣﻴﺪ در  250kgﻣﺤﻠﻮل آن ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  400ppmآزاد ﻣﯽﺷﻮد؟
) (Ca  40 , Br  80 :g.mol 1
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 -266ﺑﻪ  0 / 5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﻠﻮل  %40ﺟﺮﻣﯽ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻧﻴﺘﺮات ،ﻣﻘﺪار  100gﻧﻤﮏ ﻣﺲ ) (IIﺳﻮﻟﻔﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﻛﻨﻴﻢ .اﮔﺮ اﻧﺤﻼلﭘﺬﻳﺮی ﻧﻤـﮏ ﻣـﺲ )(II
ﺳﻮﻟﻔﺎت در ﻫﻤﺎن دﻣﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  ۲۴ﮔﺮم در  100gآب ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺪ ﮔﺮم ﻣﺲ ) (IIﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﻨﺞ آﺑﻪ ﺗﻪﻧﺸﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮد؟
) (Cu  64 , S  32 , O  16 , H  1 :g.mol 1
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 -267اﮔﺮ  ۱۰۰ﻣﻴﻠﯽﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  0 / 4ﻣﻮﻻر ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻛﻠﺮﻳﺪ ۳۰۰ ،ﻣﻴﻠﯽﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  0 / 2ﻣﻮﻻر ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﻠﺮﻳﺪ و  ۴۰۰ﻣﻴﻠﯽﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  0 / 5ﻣﻮﻻر ﺳـﺪﻳﻢ
ﻛﻠﺮات را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻨﻴﻢ ،ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن  Clدر ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﻻر اﺳﺖ؟
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 -268اﻧﺤﻼلﭘﺬﻳﺮی ﻛﺪامﻳﮏ از ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎی آﻟﯽ زﻳﺮ در آب ﺑﺎ ﻓﺮض ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻴﺶﺗﺮ اﺳﺖ؟

 (۱ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﮏ اﺳﻴﺪ
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 (۴رﺗﻴﻨﻮل

 -269ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎی زﻳﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
آ( ﻛﻠﻮﻳﻴﺪ از واژهی ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ  Kollaﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭼﺴﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ب( در ﻛﻠﻮﻳﻴﺪ ژل ،ﻓﺎزﻫﺎی ﭘﺨﺶﻛﻨﻨﺪه و ﭘﺨﺶﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
پ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎ ،ذرهﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪهی ﻳﮏ ﻛﻠﻮﻳﻴﺪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺗﻪﻧﺸﻴﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ت( زﻧﺠﻴﺮ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﯽ اﺳﻴﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪهی ﺻﺎﺑﻮنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻴﺮﺷﺪه ﻳﺎ ﺳﻴﺮﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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 -270ﻣﻌﺎدﻟﻪی اﻧﺤﻼلﭘﺬﻳﺮی ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺮﺣﺴﺐ دﻣﺎ )در ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻠﺴﻴﻮس( ﺑﻪ ﺻﻮرت  S  0 / 8  72اﺳـﺖ .اﮔـﺮ در دﻣـﺎی  ، 80 Cﭼﮕـﺎﻟﯽ
ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻴﺮﺷﺪهی ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮات در آب ﺑﺮاﺑﺮ  1 / 6g.mL1ﺑﺎﺷﺪ ،ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻟﯽ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﭼﻨﺪ  mol.L1اﺳﺖ؟

) (Na  23 , N  14 , O  16 :g.mol1
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