
1/3

دبیردرسزمان

مبحث

نام و نام خانوادگی

به سواالت زیر پاسخ دهید.

برای معادلۀ نوشتاری زیر معادلۀ نمادی موازنه شده بنویسید و حالت فیزیکی هر ماده را در آن مشخص کنید. (واکنش دهنده ها به حالت محلول در آب هستند)1

 آمونیوم سولفات +  باریم نیترات  →  باریم سولفات  +  آمونیوم نیترات 

)ساختار لوویس آنیون در باریم نیترات را رسم کرده و شمار جفت الکترون های ناپیوندی در آن را مشخص کنید. 2  O ,  N)۸ ۷

با انتخاب گزینۀ مناسب از داخل پرانتز، عبارت    ها را کامل کنید.

A۳۶ B۳۸واکنش    پذیری  از  (کمتر - بیشتر) است.3

,d)نافلزهای جدول تناوبی در دستۀ     قرار دارند.4 p, s − p, s − s)

عنصرهای گروه 16 جدول دارای (4 - 6) الکترون ظرفیتی هستند.5

هستند، در طبیعت به صورت گاز (تک اتمی - دواتمی) وجود دارند.6 lاتم    هایی که در آخرین الیۀ الکترونی دارای (6 - 8) الکترون با  = ۱

در گازهای نجیب همۀ (زیرالیه    های - الیه    های) اشغال شده از الکترون، پر هستند.7

۹۰ درصد از کلسیم موجود در بدن، به صورت کلسیم فسفات و کلسیم کربنات در استخوان ها وجود دارد.8

فرمول شیمیایی این دو ترکیب کلسیم دار را بنویسید.الف

Ca)درصد جرمی کلسیم را در کلسیم فسفات حساب کنید. ب = ۴۰ , P = ۳۱ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

)ساختار لوویس یون کربنات را رسم کنید. پ  O ,  C)۸ ۶

واکنش زیر در دما و فشار ثابت انجام شده است:9

۴NH  g +۳ ( ) ۳O  g →۲ ( ) ۲N  g +۲ ( ) ۶H  O g۲ ( )

NHاز واکنش 10 لیتر  با مقدار کافی  چند لیتر  تولید می شود؟الف  g۳ ( )O  g۲ ( )N  g۲ ( )

در هریک از عبارت های زیر واژۀ نادرست را مشخص کرده و درست آن را بنویسید.

pHمحلول سدیم اکسید برخالف محلول گوگرد دی اکسید کاغذ  را به رنگ سرخ درمی آورد.10

SO۲COحل شدن گازهای  و  در آب، هنگام بارش باران اسیدی تولید می کند.11  ۲

pHآهک را برای افزایش بهره وری در کشاورزی به خاک می افزایند که باعث کاهش  خاک می شود.12

اکسیژن در ساختار همۀ مولکول های زیستی مانند هیدروکربن ها، چربی ها و پروتئین ها یافت می شود.13

Fدر یک نمونه آب آشامیدنی به جرم 200 گرم، 0/05 میلی گرم یون فلوئورید وجود دارد. غلظت یون  در این نمونه چند  است؟14 −ppm

در 100 میلی لیتر اتانول با چگالی 0/85 گرم بر میلی لیتر، 12 گرم ید حل شده و محلول ضدعفونی کنندۀ تنتور ید ایجادشده است. درصد جرمی ید را در این محلول محاسبه کنید.15
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) را در  آب16 با توجه به منحنی روبه رو که انحالل پذیری پتاسیم کلرات (

و دماهای مختلف نشان می دهد، به پرسش های زیر پاسخ دهید:

KClO۳۱۰۰ g

با افزایش دما انحالل پذیری این ماده چه تغ�ری می کند؟الف

۱۰اگر  پتاسیم کلرات در دمای  در  آب حل شده باشد، محلول چه ویژگی خواهد داشت؟ (سیرشده، سیرنشده، فرا سیرشده)ب g۲۰ C∘۱۰۰ g

باتوجه به شکل:17

جرم اتمی میانگین، منیزیم را به دست آورید.الف

مفهوم هم مکانی را توضیح دهید.ب

باتوجه به شرایط ذکرشده، با محاسبه نشان دهید که در هر مورد، پیستون روان در کدام موقعیت داخل سیلندر قرار می گیرد؟ (ظرف محتوی گاز نیتروژن است)18

۲۵یک مول گاز نیتروژن در دمای  و فشار الف C∘۲atm

۳۲۳یک مول گاز نیتروژن در دمای  و فشار ب C∘۱atm

0/5۳۲۳ مول گاز نیتروژن در دمای  و فشار پ C∘۲atm

معادلۀ واکنش اکسایش گلوکز برای تولید انرژی در بدن به صورت زیر است:19

C  H  O  (aq) +۶ ۱۲ ۶ ۶O  (g) →۲ ۶CO  (g) +۲ ۶H  O(l) +۲ انرژی

بدن انسان در هر شبانه روز به طور میانگین 2/5 مول گلوکز مصرف می کند. برای مصرف این مقدار گلوکز به چند مول اکسیژن نیاز است؟الف
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این مقدار اکسیژن هم ارز با چند لیتر اکسیژن در  است؟ب

راهنمایی: برای حل می توان یکی از عامل های تبدیل زیر را به کار برد:  و 

ST P

 ۱ mol O  ۲

۲۲/۴ L O  ۲
۲۲/۴ L O۲

۱ mol O  ۲

این مقدار اکسیژن هم ارز با چند گرم اکسیژن است؟پ

۱ راهنمایی: برای حل می توان یکی از عامل های تبدیل زیر را به کار برد:  و  mol O  ۲

۳۲ g O  ۲
۳۲ g O۲

۱ mol O۲

دانش آموزی برای یافتن جرم آب تولید شده از اکسایش 2/5 مول گلوکز از عامل های تبدیل در روند زیر استفاده کرده است. هر یک از جاهای خالی را با کمیت مناسب پرت

کنید.

? g H  O =۲ ۲/۵ mol C  H  O  ×۶ ۱۲ ۶ ×
۱ mol C  H  O۶ ۱۲ ۶

.............. H  O۲
 =

۱ mol H  O۲

................ H  O۲ ۲۷۰ g H  O۲

STگاز حاصل از اکسایش کامل این مقدار گلوکز در  چند لیتر حجم دارد؟ث P

نام ترکیب های داده شده را بنویسید.20

NO۲الف

Nب  O۲ ۳

COپ

CS۲ت

SO۲ث

SO۳ج

PCl۳چ

CCl۴ح

SiBr۴خ

NFد ۳

Cu۲۹ Br۳۵ آرایش الکترونی فشردۀ  و  را رسم کنید.21

درستی یا نادرستی هریک از عبارت    های زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.

از دست دادن، گرفتن یا به اشتراک گذاشتن الکترون نشانه    ای از رفتار فیزیکی و شیمیایی اتم است.22

همۀ اتم    ها (به جز اتم گازهای نجیب) می    توانند با دادن، گرفتن یا به اشتراک گذاشتن الکترون، به آرایش هشت    تایی گاز نجیب برسند.23

اتم سدیم با از دست دادن تنها یک الکترون به آرایش گاز نجیب هم دورۀ خود می    رسد.24

در بلور سدیم کلرید، شعاع یون کلرید بزرگ    تر از شعاع یون سدیم است.25


