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 های زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -106

كنشميان گازهای هوا) آ   . ها برای ساكنان اين سياره سودمند هستند دهد كه تمامی آن های شيميايی گوناگونی ُرخ می ، وا
  . شود ها از اتمسفر می دارد و مانع از خروج آن ی زمين، گازهای موجود در اتمسفر آن را پيرامون خود نگه می جاذبه) ب
كره  شود تا پيوسته آن های گازهای موجود در اتمسفر زمين، سبب می ميان مولكولبرهم كنش   )پ ها در حال جنبش باشند و در سرتاسر هوا

  .توزيع شوند
  .كنيم های گازی زندگی می توان گفت ما در كف اقيانوسی از مولكول ه امتداد چند صد كيلومتری اتمسفر از سطح زمين، میبا توجه ب) ت
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

 شود؟ چه تعداد از موارد زير جزو كاربردهای گاز نيتروژن محسوب می - 107

 بندی مواد غذايی در بسته     پر كردن تاير خودروها  
 های بيولوژيک در پزشكی هداری نمون نگه   در صنعت سرماسازی برای انجماد مواد غذايی  
 های غواصی  پر كردن كپسول  
۱ (۲  ۲ (۳  ۳ (۴  ۴ (۵  

كنش ميان مس  های تهيه يكی از راه - 108 كسيد و آمونياک است (II)ی گاز نيتروژن، وا كنش. ا فلز مس و آب نيز به  عالوه بر گاز نيتروژن، در اين وا
كنش شده ی موازنه در معادله. آيد دست می كنش، مجموع ضرايب مولی وا   ها كدام است؟ دهنده ی اين وا

۱ (۵  ۲ (۷  ۳ (۱۱  ۴ (۱۲  
  ..... .......شود، زيرا  زودتر آغاز میسال گذشته در حدود يک هفته  ۵۰ی شمالی زمين، نسبت به  كره دهند كه فصل بهار در نيم شواهد نشان می -109

  . در نيم قرن اخير، بارش برف و باران به شدت كاهش يافته است) ۱
  . های آزاد، كاهش يافته است ها، ميانگين سطح آب در طی اين سال) ۲
كره افزايش يافته و در نتيجه زمين گرم CO2ها، مقدار در تمامی اين سال) ۳   . تر شده است موجود در هوا
كره افزايش يافته و در نتيجه گرما راحت CO2ها، مقدار تمامی اين سالدر ) ۴   . شود تر از جو زمين خارج می موجود در هوا

كنش -110   . است............ تركيب  Xو ............ برابر  c، ضريب مولی زير در وا
  ( FeCl K Cr O aHCl FeCl bX cKCl dH O)     2 2 2 7 3 26 6  

۱ (۳،CrCl2  ۲ (۲،CrCl3  ۳ (۳،CrCl3  ۴ (۲،CrCl2  
 های زير درست است؟  چه تعداد از عبارت -111

Hبه صورت HCNنمايش درست ساختار لوويس مولكول) آ C N  است .  
كره منظور از آالينده) ب كسيدهای نيتروژن، دو تركيب  در هوا تايی را  ی هشـت قاعـده Nهـای  كـدام اتم است كه در هيچ NO2و NOی ا

  . اند رعايت نكرده
  . آهک يک تركيب يونی است كه محلول آن در آب مانند شربت معده خاصيت بازی دارد) پ
كسيدهای عناصر جامد) ت   . آورند را به رنگ آبی در می pHدر آب خاصيت بازی داشته و كاغذ ) ۱(گروه  ا
۱ (۱   ۲ (۲   ۳ (۳   ۴ (۴   

كسيد كه در شده برای كربن دیبا توجه به ساختارهای پيشنهاد - 112    است؟ نادرستهای زير  آمده است، چه تعداد از عبارت زير ا

I(  II (  III (  
كسيد باشد تواند نمايش درستی از ساختار لوويس كربن دی می) I(ساختار در بين اين ساختارها، فقط ) آ     . ا
    .  ايی برای اتم مركزی، دارای اشكال استت ی هشت به دليل عدم رعايت قاعده) II(ساختار ) ب
  . گانه بر دوگانه مورد قبول نيست پيوند سهداده شدن به دليل تقدم ) III(ساختار ) پ
كسيد در نظر گرفت توان برای كربن دی عالوه بر اين ساختارها، دو ساختار فرضی ديگر نيز می) ت   . ا
  صفر ) ۴   ۱) ۳   ۲) ۲   ۳) ۱
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 های زير درست است؟  چه تعداد از عبارت -113

  . ت استسيتر از همين نسبت در تركيب اصلی بوك نسبت شمار كاتيون به شمار آنيون در آهک، بزرگ) آ
كسيدهای بازی می) ب كسيدهای نافلزی را ا كسيدهای اسيدی و ا كسيدهای فلزی را ا   . نامند به طور كلی، ا
گر يک تكه كاغذ ) پ   . آيد را به محلول آب آهک آغشته كنيم، به رنگ قرمز در می pHا
  . گيرد را در بر می ۱۴ای از يک تا  ها در دمای اتاق، گستره محلول pH) ت
۱ (۱   ۲ (۲   ۳ (۳   ۴ (۴   

 های زير درست است؟ چه تعداد از عبارت - 114

كسيژن است) آ كنش ميان گازهای هيدروژن و ا   . فلز پالتين، كاتاليزگر مناسبی برای وا
اسـتفاده  (aq)و  (g)های شيميايی برای نمايش حالت فيزيكی بخار آب و محلول اتانول در اسـتون بـه ترتيـب از نمادهـای  در معادله) ب
  . شود می
   . ی يک تغيير شيميايی است دهنده ه تشكيل رسوب، نشانهميش) پ
كنش شيميايی از كاتاليزگر استفاده شود، در معادله) ت گر در يک وا   . شود مادی آن، حالت فيزيكی كاتاليزگر نوشته نمینی  ا
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

 گيرند؟  طور پيوسته اندازه میی زمين را به  دانشمندان با استفاده از چه تعداد از ابزارهای زير، دمای كره -115

 های هواشناسی  بالون   ها  ماهواره   پيما  های اقيانوس كشتی   های شناور در درياها  گويچه  
۱ (۲   ۲ (۳  ۳ (۱  ۴ (۴  

 دهد؟ كيلومتری از آن، چه تعداد از موارد زير ُرخ می ۵۰با حركت از سطح زمين تا ارتفاع  - 116

  . يابد دما به طور پيوسته كاهش می) آ
  . يابد می ک ليتری از هوا به طور پيوسته كاهشی ي ها در نمونه شمار كل ذره) ب
  . يابد های گازی به تدريج افزايش می فراوانی يون) پ
  . يابد چگالی هوا به طور پيوسته كاهش می) ت
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

كسيد اسيدی - 117 aدر ا bX Oمجموع ،a b به جای . است ۳تر از  بزرگX توان قرار داد؟   چه تعداد از عنصرهای زير را می  
  نيتروژن) ث  گوگرد ) ت  كربن ) پ  منيزيم  ) ب  ليتيم ) آ
۱ (۴   ۲ (۳   ۳ (۲   ۴ (۱   

كسيد  مونوكسيد و كربن دی  های زير در مورد كربن چه تعداد از عبارت -118  درست است؟ا

كسيد است و به همين علت، انتشار آن در محيط موجب مرگ می گاز سمی كربن مونوكسيد، پايدارتر از كربن دی) آ   .شود ا
گر ) ب   .ی سوختن ناقص و توليد كربن مونوكسيد است دهنده بسوزد، نشان ی زرد رنگ ی گازسوز با شعله يک وسيلها
كنش سوختن سوخت) CO2و CO(نوع اكسيدهای كربن ) پ   . اكسيژن در دسترس بستگی دارد) درصد خلوص(های فسيلی به كيفيت  در وا
  . در محيط تشخيص دادرا توان حضور آن  نمیبا هيچ ابزاری بو است و  رنگ و بی گازی بیكربن مونوكسيد  )ت
  ۳) ۴  ۲) ۳  ۱) ۲  صفر) ۱

CHلوويسشمار پيوندهای موجود در ساختار  - 119 O2 های زير برابر است؟  های ناپيوندی چه تعداد از گونه با شمار جفت الكترون  
CO2   SiCl4 SOCl2 SO2   CS2  
۱ (۱   ۲ (۲   ۳ (۳   ۴ (۴   
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 دهد، درست است؟ كه سوختن يک هيدروكربن را نشان می زيرهای زير در مورد شكل  چه تعداد از عبارت -120

كسيژن، يک مول بخار آب توليد می به) آ   . شود ازای مصرف هر مول ا
های كربن اين هيدروكربن، از  های هيدروژن به اتم نسبت شمار اتم) ب

  . تر است هر هيدروكربن ديگری بزرگ
كنش) پ ها، برابــر بــا مجمــوع ضــرايب  دهنــده مجمــوع ضــرايب وا

  .هاست فراورده
گر اين هيدروكربن) ت كـنش   ا ناقص بسوزد، مجموع ضرايب اجـزای وا

  . خواهد بود ۱۱آن برابر با 
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

كسيدهای نافلز  - 121 گر ساختار لوويس ا   است؟  نادرستهای زير  باشد، چه تعداد از عبارت زيربه صورت  Eو  Aا
هـای پيونـدی بـه  توانند تركيبی توليد كنند كه نسـبت شـمار الكترون می Eو  Aعنصرهای ) آ

كلريد باشد ناپيوندی آن، كوچک   . تر از همين نسبت در سيليسيم تترا
  . اند تايی رسيده ها به آرايش هشت ، تمامی اتمEI2و IAهای  كدام از تركيب در هر) ب
  . تری است ، عدد كوچکNA3در مقايسه با همين نسبت در EO3های پيوندی به ناپيوندی در نسبت شمار الكترون) پ
 . ای باشند توانند دو عنصر متوالی جدول دوره می Eو  A) ت

  صفر ) ۴  ۱) ۳   ۲) ۲   ۳) ۱
 های زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -122

كنش ثابت است) آ   . جرم كل مواد موجود در مخلوط وا
  . ستكند، با قانون پايستگی جرم در تناقض ا زند و افزايش جرم پيدا می كه ميخ آهنی در هوای مرطوب زنگ می اين) ب
كنش می) پ   . آورد دهد و جامد زرد رنگ نقره سولفيد را به وجود می فلز نقره با گوگرد جامد وا
كسيژن می) ت كسيد توليد می سوزد و گاز كربن دی كربن جامد در دماهای باال حتی با مقدار كمی ا   . كند ا
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

  اند؟  داد از نمودارهای زير درست رسم شدهچه تع -123

  ) ب  ) آ

  

  ) ت  ) پ

۱ (۱   ۲ (۲   ۳ (۳   ۴ (۴   
گر يک نمونه هوا -124 ها را از راست بـه چـپ  گزينه . (شوند جدا می ............و ............ ، ............ ی مايع را وارد برج تقطير كنيم، به ترتيب گازهای ا

  ).بخوانيد
۱ (Ar،O2،N2  ۲(O2،Ar ،N2  ۳(N2 ،Ar ،O2  ۴(N2،O2 ،Ar  
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كسيد درست است؟  دی  های زير در مورد ردپای كربن چه تعداد از عبارت - 125  ا

كسيد نشان می ی كربن دیردپا) آ كره می ا   . شود دهد در توليد يک محصول يا بر اثر انجام يک فعاليت، چه مقدار از اين گاز توليد و وارد هوا
كسيد در توليد برق با استفاده از گاز طبيعی، كم ردپای كربن دی) ب   . های فسيلی است تر از ساير سوخت ا
كسيد در توليد برق با ردپای كربن دی) پ   . تر از انرژی خورشيد است از گرمای زمين، بيشاستفاده  ا
كسيد، كاشت و مراقبت از درختان است دی  يكی از راهكارهای كاهش ردپای كربن) ت   . ا
۱ (۱   ۲ (۲   ۳ (۳   ۴ (۴   
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