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شود. عدد  % جرمی کاهش جرم در نمک اولیه دیده میFeSO4.xH2O  ،3/45از حرارت دادن نمک متبلور  -1

 آب تبلور این نمک چند است؟

 6د(  7ج(  4ب(  3الف( 

گرم از یک نمونه  04/1% آب است. 35/5با خشک کردن یک نمونه خاک در هاون معلوم شد که محتوی  -2

در نمونه اولیه چقدر  Siکند. درصد  تولید می SiO2گرم  584/0خاک خشک شده پس از اعمال مناسب 

 است؟

 %0/26د(  %2/26ج(  %8/24ب(  %25الف( 

شود. با جذب آب در نمک خشکی به  آبه تولید می 10نمک سدیم سولفات   Na2SO4از جذب آب توسط  -3

 شود؟ گرم، چند گرم افزایش جرم مشاهده می 8/3جرم 

 1/2د(  82/4ج(  12/4ب(  6/8الف( 

ها و  مول از پروکسید فلز قلیایی خاکی دارای یک گرم از آن فلز است. در صورتی که تعداد پروتون 025/0 -4

 ها برابر باشد، این فلز به کدام دوره جدول تناوبی تعلق دارد؟ های هسته اتم آن نوترون

 د( پنجم ج( چهارم  ب( سوم الف( دوم

شوند. کدامیک در  مربوطه و کربن دی اکسید تجزیه میهای زیر بر اثر حرارت دادن به اکسید فلز  کربنات -5

 دهند؟ % از جرم خود را از دست می1/35نتیجه حرارت دادن 

g.molالف( 
-1  4/125  =ZnCO3  )بg.mol

-1  197=BaCO3 

g.molج( 
-1  74= Li2CO3  )دg.mol

-1  100=CaCO3  

11Naیون گرم   0/ 003 -6
Na = 23 g.mol، شامل چند الکترون است؟   +

-1 

 806/1 ×1022د(  86/1 ×1021ج(  02/6 ×1020ب(  008/2 ×1020الف( 

 Iگرم مس 640های مس در  چند برابر تعداد اتم گرم IIIگرم سولفات آهن  100های آهن در  تعداد اتم گرم -7

  Fe =56 ، Cu= 63.5  ،S=32اکسید است؟ 

 18/1د(  84/0ج(  79/1ب(  56/0الف( 

 

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


 ، درصد جرمی، چگالیآب تبلور ،فرمول تجربی استوکیومتری،  1 آزمون شماره

                                             میرشی -کاران گردآورنده : مس 

 3 از 2صفحه 

 توان نسبت داد؟ را به کدامیک از موارد زیر می CuMnO4فرمول  -8

 II( پرمنگنات مس I 4( پرمنگنات مس II 3( منگنات مس I  2( منگنات مس 1

 3و  2د(  2و  1ج(  2ب( فقط  3الف( فقط 

0گرم و با آب در دمای  60/25جرم یک پیکنومتر خالی  -9
C25  که  گرم است. هنگامی 55/35معادل

شود. در  گرم می83/44گرم سرب در این پیکنومتر قرار داده شود و سپس با آب پرگردد جرم آن  20/10

 خواهد بود؟ g/ccباشد، چگالی سرب چند  g/cc 998/0صورتیکه چگالی آب 

 09/11د(  1/11ج(  0/11ب(  11الف( 

د. کلرید حاصل شو گرم اضافه وزن حاصل می 2/14شود و  مول از عنصری با کلر وارد واکنش می 2/0 -10

 دارای نقطه ذوب باالیی است. این عنصر کدامیک از موارد ذیل است؟

 Naد(  Mgج(  S ب(    Siالف( 

  :Cl: ; 54/2 %H: ; 46/47 %C% 00/50دارای ترکیب جرمی مقابل است:  DDTکش  حشره -11

 کدام است؟ DDTفرمول تجربی 

 C14H9Cl5د(   C2H3Clج(  C3H3Clب(  C3H2Clالف( 

 ترین فرمول این ترکیب کدام است؟ گرم نیتروژن است. ساده 2/4گرم هیدروژن و  1/0ای دارای  نمونه -12

 NH2د(  NH3ج( HN3ب(   HN2الف( 

شود. وقتی گوگرد  کنیم با اکسیژن وارد واکنش می منیزیم را روی شعله یک چراغ الکلی گرم میوقتی  -13

ای از فسفر  دهد. اگر قطعه مذاب را در ظرفی که دارای اکسیژن است داخل کنیم به سرعت با اکسیژن واکنش می

یابد. اگر  کسیژن هوا شدت میسفید را روی میز آزمایشگاه در معرض هوا قرار دهیم، پس از مدتی واکنش آن با ا

شود.  دهد و الیه سیاهی از اکسید مس تشکیل می یک سیم مسی را روی شعله بگیریم با اکسیژن هوا واکنش می

 شود؟ واکنش کدام عنصر در شرایط گفته شده سوختن نامیده نمی

 Cuد(    Mgج( Sب(  Pالف( 

 کدام مطلب با تئوری دالتون سازگار نیست؟ -14

 ای یک عنصر ار هر نظر یکسانند.ه الف( اتم

 دهند. ب( بسیاری از ترکیبات به حالت محلول جریان برق را عبور می

 نهایت ریز به نام اتم تشکیل شده است. ج( عناصر از ذرات بی

 آیند. وجود می های مختلف به د( مواد مرکب از ترکیب اتم
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 دارد. فرمول تجربی این ترکیب چیست؟% اکسیژن 1/38درصد گوگرد و  5/25% سدیم، 5/36ترکیبی  -15

(g.mol
-1  16=O،32=S، 23=Na) 

 NaSO6د(  Na2SO12ج(  Na2SO3ب(  Na2SO4الف( 

شود. تعداد اتم در  تولید می H2Oگرم  32/4و  CO2گرم  04/7گرم از یک ترکیب آلی  68/3از سوختن   -16

 هر مولکول از این ترکیب چقدر است؟

(g.mol
-1  16=O،1=H، 12=C) 

 11د(  9ج(  8ب(  6الف( 

از این فلز است. ترکیبی دیگر از این فلز شامل %  336/52شامل  𝑀(𝑂𝐻)3به فرمول  Mترکیبی از فلز  -17

 این ترکیب کدام است؟ فرمول تجربی است. Oاکسیژن %  754/35و   Pفسفر %  M  ،318/17فلز %  927/46

(g.mol
-1  16=O،1=H، 31=P) 

 𝐹𝑒2𝑃𝑂4د(                 𝐹𝑒3𝑃2𝑂8ج(  𝐹𝑒𝑃𝑂4ب(                   𝐹𝑒3𝑃𝑂4الف( 

% 6/69با برابر در کدام ترکیب  Xصد جرمی باشد. در % می4/77برابر  XOدر ترکیب  Xجرمی درصد  -18

 است؟

 X2Oد(  X2O3ج( XO3ب(  XO2الف( 

 064/0و تولید  شود تجزیه میدهیم  را به شدت حرارت می Pb3O4به فرمول اکسید گرم از  75/2وقتی  -19

 ؟اکسید سرب چیست. فرمول کند را میسرب ی از دیگر اکسیداکسیژن و گرم 

 چکدامیهد(  Pb3O4ج(  PbO2ب(  PbOالف( 

g.cm زکوارت-پالتینای از سنگ معدن  نمونهدانسیته  -20
دانسینه پالتین و  صورتیکهاست. در  15/3 3-

g.cmبه ترتیب برابر با کوارتز 
g.cmو  45/21 3-

 سنگ معدن را بیابید.درصد پالتین در باشد،  65/2 3-

 %35د(  %29ج(  %25ب(  %18الف( 
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