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 -1زضستی یا ًازضستی جوالت ظیط ضا تعییي کطزُ ٍ علت ًازضستی یا ضکل زضست جوالت ًازضست ضا تٌَیسیس)1/5( .
آ) فلعّا ّسایای ظهیٌی ّستٌس کِ ّوگی زض عثیعت تِ ضکل سٌگ هعسى یافت هیضًَس.
ب) ٍاکٌطی تِ غَضت عثیعی اًجام هیضَز کِ زض آى ٍاکٌص پصیطی فطآٍضزُّا اظ ٍاکٌص زٌّسُ ّا کوتط تاضس .
ج) تٌْا ضاُ آظاز ضسى اًطغی هَاز ،سَظاًسى آًْاست.
ت) زض ٍاکٌص سَذت ٍ ساظ هَاز زض تسى تا ٍجَز زاز ٍ ستس اًطغی تیي ساهاًِ ٍ هحیظ ،زها ثاتت است.
 -2تا ذظ ظزى هَاضز ًازضست ،پاسد زضست ضا اظ زاذل پطاًتع اًتراب کٌیس ()1/5
ظهطز ٍ یاقَت تِ تطتیة زاضای ضًگ (سثع /سطخ) ٍ (سطخ /آتی) ّستٌس.
تِ یَىّای هثثت (کاتیَى /آًیَى) ٍ تِ یَىّای هٌفی (کاتیَى /آًیَى) هیگَیٌس.
گطها ّن اضظ (اًطغی گطهایی /زهایی) است کِ تِ زلیل تفاٍت زض (اًطغی گطهایی /زها) جاضی هیضَز.
 -3هفاّین ظیط ضا تعطیف کٌیس)1/5( .
آ) قاًَى زٍضُای
ب) ٍاکٌص پصیطی
ج) تطهَضیوی
 -4جسٍل ظیط ضا کاهل کٌیس ()1/5
Al

C

ضساًایی الکتطیکی

................

ضساًایی گطهایی

................

سغح غیقلی
توایل تِ زازى یا گطفتي یا اضتطاک الکتطٍى

.............

.............
...............

 -5هَاضز ذَاستِ ضسُ تطای اعضای ّط جفت ضا تا شکط علت هقایسِ کٌیس)1/5( .
الف) ( 11Na ٍ 3Liضعاع اتوی)

Si

Mg

.................

ب) ( 20Ca ٍ 19Kذػلت فلعی)

ج) ٍ( 35Br ٍ 9Fاکٌص پصیطی)

 -6تِ پطسصّای ظیط پاسد زّیس.
آ) آّي زاضای زٍ اکسیس عثیعی است؛ فطهَل هطتَط تِ ایي کسیسّا ضا تٌَیسیس.
ب) زٍ هَضز اظ ٍیػگیْای هْن عال ضا تٌَیسیس.
ج) یَىّای  Cr3+ ٍ Cu2+زاضای چِ ضًگی ّستٌس؟
 -7تِ پطسصّای ظیط پاسد زّیس.
آ) زض ٍاکٌص
هقایسِ کٌیس.

→

ٍاکٌص پصیطی ٍاکٌص زٌّسُّا ٍ فطآٍضزُّا ضا تا شکط زلیل

ب) زض جاّای ذالی فطهَل ضیویایی یا ساذتاض هٌاسة تٌَیسیس.
→

→

ج) آیا ًام  -2اتیل تَتاى تطای یک تطکیة آلی زضست است؟ زض غَضتی کِ پاسرتاى هٌفی است ًام زضست ضا تطای آى
تٌَیسیس.
 40/4 g -8پتاسین ًیتطات تا ذلَظ  %25هغاتق ٍاکٌص ظیط تجعیِ هیضَز اگط تاظزُ زضغسی ایي ٍاکٌص تطاتط %40
تاضس چٌس گطم پتاسین اکسیس زض ایي ٍاکٌص حاغل هیضَز؟ ()1/5
→

 -9تِ پطسصّای ظیط پاسد زّیس)1/5( .
آ) ًام تطکیةّای ظیط ضا تٌَیسیس.
CH 3

(b

CH 2

CH

a( CH 3

CH 3

ب) ساذتاض هطتَط تِ ًام  3 ،2زی هتیل  -1تَتي ضا ضسن کٌیس.

 -10تِ پطسصّای ظیط پاسد زّیس)1/5( .
آ) چطا افطازی کِ تا گطیس کاض هیکٌٌس زستطاى ضا تا تٌعیي یا ًفت (هرلَعی اظ ّیسضٍکطتيّا) هیضَیٌس؟ (یازآٍضی:
گطتاٍض زٍ قغثی چطتیّا حسٍز غفط است).
ب) ساذتاض ًفتالیي ضا تطسین کطزُ ٍ کاضتطز آى ضا تٌَیسیس.

ج) ضاُّای تاال تطزى کاضایی ظغال سٌگ ضا تٌَیسیس.
 -11زض زٍ ظطف هرتلف تِ تطتیة  200g ٍ 100gآب تا زهای  70°Cزاضین)1( .
آ) ظطفیت گطهایی زٍ ًوًَِ ضا تا شکط زلیل هقایسِ کٌیس.

ب) هیاًگیي تٌسی شضات ساظًسُ آىّا ضا هقایسِ کٌیس.

ج) ظطفیت گطهایی ٍیػُ آىّا ضا هقایسِ کٌیس.

 900 -12غٍل گطها زهای  10gآّي  20°Cضا تِ چٌس زضجِ ساًتی گطاز هیضساًس اگط ظطفیت گطهایی ٍیػُ آى تطاتط
 0/45تاضس)1( .

 -13ساهاًِای هحتَی  50gآب جَش ضوي هثازلِ اًطغی تا هحیظ ّن زها هیضَزً ،وَزاض ّن زها ضسى آب تا هحیظ ضا
ضسن کطزُ ٍ زض آى حالت آغاظی ،حالت پایاًی ،تغییطات اًطغی ٍ عالهت تغییطات اًطغی ضا هطرع کٌیس)1( .

 -14تا تَجِ تِ ٍاکٌصّای ظیط تِ پطسصّای زازُ ضسُ پاسد زّیس)1( .
→

(1

→

(2

آ) چطا گطهای آظاز ضسُ زض زٍ ٍاکٌص هتفاٍت است؟

ب) زض کسام ٍاکٌص ،هَاز ٍاکٌص زٌّسُ پایساضتط است؟ چطا؟

 -15تِ پطسصّای ظیط پاسد زّیس)1( .
آ) اظ سَذتي  1/8 gکطتي چٌس کیلَ غٍل گطها آظاز هیضَز؟
→

ب) تا تَجِ تِ ٍاکٌص
→

پیص تیٌی کٌیس گطهای ٍاکٌص
→
کسام است ()422 kj ، -422kj ،572kj ، -572 kj؟ چطا؟

