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 ًوطُ انتقالی است                                                                                  استفاده از ماشین حساب مجاز است                               ضزیف

 َا اضافی َستىذ() تعذادی اس ياصٌکامل کىیذ : سیز َای مىاسبجاَای خالی را با ياصٌ 1

 ((فشاض –واّش  – تاظی –ًیتطٍغى  –اوؿیػى  –افعایش  – زها– آضگَى-ّلین-اؾیسی))

 

 .هی وٌسًام ؾحاتی ایجاز ّای گاظی تِزها، گاظّای ّیسضٍغى ٍ ّلین تَلیس شسُ هتطاون ٍ هجوَػِ ........................تا گصشت ظهاى ٍ آ( 

 زضالیِ اؾتطاتَؾفط تا افعایش اضتفاع .................افعایش ٍ تؼساز شضات ٍ..............واّش هی یاتس. ب(

 شَز. اؾتفازُ هی ........................................ زض تؿتِ تٌسی تطذی هَاز ذَضاوی اظ گاظ ج( 

 الىتطًٍیىی زض زؾتگاُ ّای تظَیط تطزاضی اؾتفازُ هی وٌٌس.اظ گاظ ....................... تطای ذٌه وطزى لطؼات ت( 
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 را مشخص کىیذ : َای سیزدرستی یا وادرستی عبارت .

 ًازضؾت زضؾت                                                                  .شَز ّیسضٍغى ؾِ ػسز ذط هشاّسُ هی ترش هطئی طیف ًشطیزضآ(

 ًازضؾت زضؾت                                                                            اؾت  3تِ  .ًؿثت تؼساز آًیَى تِ واتیَى زض هٌیعین ًیتطیس ب( 

 ًازضؾت زضؾت                                                                            زّس.تغییطات آب ٍ َّای ظهیي زض الیِ اؾتطاتَؾفط ضخ هیج( 

 ًازضؾت زضؾت                     اتسی افعایش هیوطُ ظهیي یىی اظ ػَاهل ایجاز اثط گلراًِ ای اؾت وِ زض ًتیجِ آى زهای  CO2 ت(

 ًازضؾت زضؾت                                     هی شىٌٌس.               O3تا تطذَضز خطتَّای فطٍ ؾطخ زضالیِ اؾتطاتَؾفط هَلىَلْای ث( 

ضزخاّای ؾٌگیي ّن زض طثیؼت تطجای هی گصاضًس ٍ  شیوی ؾثع ػالٍُ تطافعایش ویفیت ظًسگی تا تْطُ گیطی اظ هٌاتغ طثیؼیاطَل زض ج( 

 ًازضؾت زضؾت                                                  ّعیٌِ ّای اجتواػی ٍ التظازی ّن  زض تلٌس هست زض ًظط گطفتِ هی شَز            
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 داخل پزاوتش کامل کىیذ : َای سیز را با یکی اس دي ياصٌ مىاسبعبارت 3

 .اؾتبزادٌ آَه(  –ویتزات  (II))مس ًگ ؾثع هطاؾن آتش تاظی هطتَط تِضآ( 

 اؾت. بیشتز( –)کمتز  اذتالف اًطغی الیِ ّا ی الىتطًٍی تا افعایش فاطلِ اظ ّؿتِ ب( 

 .اؾت( مشابه – متفاوت) ذَاص شیویایی ایعٍتَج ّای یه ػٌظطج( 

 لطاض زاضز. مرئی( –) فرابنفش زض ًاحیِ  n=2تِ   n=6زض اتن ّیسضٍغى اًتمال الىتطٍى اظ ت( 

 

1 

 َای سیز پاسخ کًتاٌ بذَیذ :بٍ پزسش 4

            ؟وی زض تطاتط ذَضزگی هماٍهتط اظ آّي اًسیٌیچطا ٍؾایل آلَهآ( 

 ؟شطط اًحالل یه تطویة یًَی زض آب چیؿت ب(

 ًاهٌس؟  خصیطی گاظّا زض آب زاضز. ایي لاًَى ضا چِ هیافعایش فشاض زض زهای ثاتت،چِ تاثیطی تط اًحالل ج(

هٌاؾة آًطا ًام تثطیس؟        واتالیعگطتْیٌِ زض فطایٌس ّاتط تطای تَلیس آهًَیان ضا تٌَیؿیس ٍ  فشاضزضجِ ؾاًتی گطاز ،  454زض زهای ت(

 واتالیعگط).........................................(                                                       فشاض)......................(                  

 واضتطز ّط یه اظ ضازیَ ایطٍتَج ّای ظیط ضا تٌَیؿیس. ث( 

 گلَوع ًشاى زاض شسُ)..............................................................(                  (          تىٌؿین)..................................................................

 

. 

شیمی
رشته



 را وسبت بٍ دما O2ي   NO  ،N2 ومًدار مقابل مزبًط بٍ اوحالل پذیزی سٍ گاس   5

 وشان می دَذ. با تًجٍ بٍ آن پاسخ دَیذ: 
 آ( تا شوط زلیل هشرض وٌیس وِ ّط ًوَزاض تِ وساهیه اظ گاظّای فَق

  هطتَط اؾت؟) فطهَل ّط گاظ ضا زض جاّای ذالی ًوَزاض ٍاضز وٌیس( 
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 (Mn=55 ,  O=16, Cl=35.5) آظاز هی شَز؟ STPزض شطایط   Cl2زض ٍاوٌش ظیط چٌس لیتط    MnO2گطم  4.17آ( اظ ٍاوٌش  6

MnO2+ 4HCl                    MnCl2+ 2H2O+ Cl2 
 

 

g. Lًیاظ اؾت؟ )چگالی گاظ ولط MnO2لیتط گاظ ولط تِ چٌس گطم  هیلی 568ب( تطای تَلیس 
 اؾت(  5.1. 1-
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 جسٍل ظیط ضا واهل وٌیس 7

 ًَع جاشتِ تیي  حالل ٍ حل شًَسُ ًَع حل شسى هحلَل

   هتاًَل زض آب

NaNO3 یًَی زض آب  

NH3  زٍلطثی -ّیسضٍغًی ٍ ووی یَى   زض آب 

   یس زض ّگعاى
 

 

125 

     اؾت تطاتط چٌس هَل تط لیتط اؾت؟    .g/ml 12  وِ چگالی آى )  (H2SO4 زضطس جطهی ؾَلفَضیه اؾیس 49غلظت هحلَل آ(  8

H=1   ,  S=32)  ،( O=16                                                 
 

 

 

ضا اظ آب زاضز. تا اؾتفازُ اظ ایي طافی حساوثط هی تَاى هَل یَى ًیتطات  5ب(یه طافی تظفیِ آب آشاهیسًی، ظطفیت جصب حساوثط 

O=16 , N=14 , dH2O= 1g.ml )یَى ًیتطات ضا تِ طَض واهل تظفیِ وطز؟  ppm   44چٌس لیتط آب شْطی زاضای
-1

) 
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زضطس تاشس ٍ اذتالف ًَتطًٍْای  84تاشس ٍ فطاٍاًی ایعٍتَج ؾٌگیي تط  1428اتن تَض زاضای زٍ ایعٍتَج اؾت . اگط جطم اتوی هیاًگیي 9

 اؾت؟  amuػسز تاشس جطم اتوی ایعٍتَج ؾٌگیي چٌس  1آًْا  
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 آ( فطهَل شیویایی تطویة ؾوت ضاؾت ٍ ًام هازُ ؾوت چح ضا تٌَیؿیس. 14

 )                                 (  K3P (.( ؾَلفات)                              (                          IVهٌگٌع)  (1 

 ب( تؼییي وٌیس تا حل وطزى ّط یه اظ هَاز ظیط زض آب، هحلَل حاطل چِ ذاطیتی زاضز؟) اؾیسی یا تاظی(

 1   ).SO                                                                          .   )O.Na 

COCl2 - ClO3ّای) ج( ؾاذتاض لٍَیؽ گًَِ
 ( ضا  ضؾن وٌیس. -
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