


 شیمی دوازدهم فصل سوم-پرواز- تستی

.دشابیم  و  نیب ياهتواقت ءزج ،ریز دراوم زا دادعت هچ-1

) رد بآ مرگ ( بآ رد يریذپلالحنا )آ

دماج تلاح رد یتخس ۀجرد )ب

 راشف رد شوج ۀطقن و بوذ ۀطقن )پ

قاتا يامد رد یکیزیف تلاح )ت

CO2SiO2

100C20
∘

1atm

4321

؟تسا تسرد ،هدش هداد ینوی ياهدماج رولب ۀکبش یشاپورف یپلاتنآ یبسن ۀسیاقم ةرابرد ،رادومن مادک-2

.................. زجهب ،دنتسه تسرد ریز ياهترابع ۀمه-3

.دنکیم بذج ار یئرم ۀقطنم جاوما ۀمه هک تسا  دیفس گنر یندعم ۀنادگنر

.تسا هداد لیکشت زلف ار زمرق گنر یندعم ۀنادگنر یمرج دصرد 

.تسا ییایمیش داوم و تبوطر ،نژیسکا ربارب رد یگدروخ زا يریگولج ،یششوپ ياهگنر رگید دربراک

.تسا  میداناو کمن لولحم زا رتمک  میداناو کمن لولحم زا هدش باتزاب رون يژرنا

(Fe = 56 , Ti = 48 , O = 16 : mo )l−1

TiO2

70

(V )(II)

H) ؟تسا مادک گنرس و وتپ ةدنزاس ياهرمیلپ رد نبرک رصنع یمرج دصرد عومجم-4 = 1, N = 14, C = 12 : g ⋅ mo )l−1

149٫1149٫8151٫6153٫7
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؟تسا تسرد هنیزگ مادک-5

.دنتسه یلوکلوم داوم ۀتسد زا زکولگ و دیسا کییوناتم ،عیام مرب ،میسیلیس ،نزنب

.دراد دوجو یکارتشا ياهدنویپ اهمتا زا ینیعم رامش نایم ،یسنالاووک دماج کی راتخاس رد

.دنتسه اهلوکلوم اهنآ ةدنزاس ياههرذ ود ره رد و دراد هدروخشارت و صلاخ سیلیس هیبش يرهاظ خی

.تسا طابترا رد ینژوردیه و یکارتشا ياهدنویپ اب نژوردیه متا راهچ اب نژیسکا متا ره یخی ياههزاس رد

؟تسا حیحص ریز ياهترابع زا کیمادک-6

.درب راکهب ار یلوکلوم لومرف ظفل ناوتیم زکولگ و  ،دیسکايرت درگوگ ،دیسکااتنپ نژورتینيد ياهبیکرت نیب زا بیکرت هس يارب طقف )فلا

.مینک هبلغ یکارتشا ياهدنویپ رب دیاب )سیلیس(  دننامه )کشخ خی(  بیکرت ریخبت ای بوذ يارب )ب

.تسا دالوف ربارب  دودح نآ یششک تمواقم و تسا نبرک متا کی ةزادنا هب نفارگ تماخض )پ

.تسا رتشیب ساملا زا نآ بوذ هطقن اما هتشاد ساملا دننامه يراتخاس صلاخ میسیلیس )ت

ت ،پپ طقفبپ ،ب ،فلا

(l)C8H18

C (s)O2SiO2

100

O O

O
O

Si

SiO
Si

O

O

O O

؟تسا مادک نوی نیا یکیرتکلا راب نآ زا سپ ،مینک لماک اههطقن تفج اب ار ورهبور نوی سیوول راتخاس رگا-7

+6−6

−3+3

؟دنتسه تسردان ریز دراوم مادک-8

.دنهدیم تبسن نآ رد دوجوم  دوجوهب ار سر كاخ ندوب ماف خرس )آ

.دوشیم اهنآ يور ياهدنکشقن و یگنس ياههزاس يراگدنام و ماکحتسا ثعاب  دوجو )ب

.تسه هباشم  و  يراتخاس يوگلا )پ

.دوشیم هتساک داوم ریاس زا رتشیب نآ رد دوجوم  مرج زا ،سر كاخ یعون زا هدش هیهت ياههنیلافس نتخپ ماگنه )ت

.دشاب هتشاد مه یبسانم يرادیاپ و دایز يریذپشنکاو ،ندوب سرتسد رد و یناوارف رب نوزفا دیاب يرنه راثآ تخاس يارب هیلوا داوم )ث

»ت« ــ »ب« ــ »آ«»ث« ــ »پ« ــ »ب«»ث« ــ »پ« ــ »آ«»ت« ــ »پ« ــ »ب«

Al2O3

SiO2

Fe2O3OH2

OH2

هدوب .................. هب طوبرم اهنویتاک رد ینورتکلا راب یلاگچ نیرتشیب، ياهنوی ۀسیاقم رد-9

؟دراد دوجو .................. بیکرت رد ،نوینآ و نویتاک نیب هبذاج يورین نیرتفیعض و

C C M )(8O2−,9 F −,17 l−,19 K +,20 a2+,12 g2+

KF − Ca2+KCl − Mg2+CaO − Mg2+MgO − Ca2+
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رصنعرصنع ینورتکلا شیارآ

؟تشاد دهاوخ ار رولب هکبش یشاپورف یپلاتنآ نیرتمک ،متا ود مادک ياهنوی نیب بیکرت ریز لودج هب هجوت اب-10

Kr]4 5 5[31 d10 s2 p5X

Ne]3 3[10 s2 p1Y

Ar]4[18 s2M

He]2 2[2 s2 p4N

X Mو

X Yو

M Nو

Y Nو

؟تسا تسردان هدش ماجنا ۀسیاقم دروم دنچ رد-11

 : ینوی عاعش ــ

عاعش هب راب تبسنــ

يزکرم متا شیاسکا ددعــ

هکبش یشاپورف یپلاتنآــ

(pm)> >S2− O2− K +

C < < Ml− S2− g2+

SCO > Si > CHCO
4

4− l3

F > FeO > FeCe2O3 l2

1234

؟تسا تسرد  دیفلوس لینوبرک و  نیتا دروم رد هدش هداد بلاطم زا دروم مادک-12

.تسا  تبثم یئزج راب ياراد نبرک بیکرت ود ره رد )آ

.دننکیم يریگتهج یکیرتکلا نادیم رد بیکرت ود ره )ب

.تسا یطخ ود ره و هباشم اهنآ یسدنه لکش )پ

.تسا رتيوق نیتا هب تبسن  رد یلوکلومنیب ۀبذاج يورین )ت

»ت« ــ »پ«»ت« ــ »پ« ــ »آ«»پ« ــ »ب«»ت« ــ »آ«

( )C2H2(SCO)

(δ+)

SCO

؟تسا تسردان ینوی ياهعاعش ۀسیاقم اب هطبار رد هنیزگ مادک-13

)آ

)ب

)پ

)ت

»ت« ،»آ«»ت« ،»پ«»پ« ،»ب«»ب« ،»آ«

> > CP 3− S2− l−

A > M > Nl3+ g2+ a+

N > A >a+ l3+ O2−

> C > NS2− l− a+

هب هنومن نیا بآ دصرد ،نداد ترارح زا سپ رگا .تسا دصرد  و بیترتهب بآ و  یمرج دصرد ،سر كاخ زا ياهنومن رد-14

؟تسا مادک ترارح زا سپ طولخم رد  یمرج دصرد ،دسرب دصرد

SiO246٫0213٫32

9٫70SiO2

44٫2849٫8242٫5848٫12
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؟دنکیم لیمکت یتسرد هب ار تارابع هنیزگ مادک-15

.دراد رارق ..................  هرود و ..................  هورگ رد دشابیم  نآ متا ةدش لاغشا ینورتکلا ياههیالریز نیرخآ هک يرصنع )آ

.دناطوبرم .................. هب  ینورتکلا شیارآ )ب

4 4s2 p2

Ar]3 4[18 d8 s2

Z , 3 − 1430 n2+Ni, 4 − 428Ni, 4 − 1428Z , 3 − 430 n2+

؟دهدیم ناشن یتسرد هب ار  ینوی ۀکبش یشاپورف يژرنا هلداعم مادک-16 Al2O3

A (s) + 15916kJ → A (g) + (g)l2O3 l3+ O2−A (s) + 15916kJ → 2A (g) + 3 (g)l2O3 l3+ O2−

A (g) + 15916kJ → 2A (g) + 3 (g)l2O3 l3+ O2−A (s) → 2A (g) + 3 (g) + 15916kJl2O3 l3+ O2−

؟تسا حیحص تیفارگ و ساملا ةرابرد ریز ياههنیزگ زا کیمادک-17

.دنکیم لاغشا ار يرتشیب مجح ساملا ،تیفارگ و ساملا زا ربارب ياهمرج رد

.دراد يدعبود يراتخاس تیفارگ و دشابیم هیالهیال و يدعبهس يراتخاس ياراد ساملا

.تسا تیفارگ رد »نبرک-نبرک« دنویپ یپلاتنآ زا رتشیب ساملا رد »نبرک-نبرک« دنویپ یپلاتنآ

.دنشابیم نبرک ياهلکشرگد ود ره تیفارگ و ساملا

؟تسا تسرد  دروم رد بلطم مادک-18

.دنکیمن يریگتهج یکیرتکلا نادیم رد

.دوشیم لصاح یبطق یبیکرت ،دریگ رارق روئولف متا هس ،رلک ياهمتا ياج هب رگا

.تسا  رلک متا دننامه روئولف متا ییزج راب

.تسا  ربارب نآ راتخاس رد نبرک متا شیاسکا ددع

CFCl3

δ−

−4

؟دناتسرد ریز ياهترابع زا دروم دنچ-19

.تسا ینژوردیه دنویپ  و یسنالاووک دنویپ  ياراد ،خی راتخاس رد دوجوم ۀشوگ  ياههقلح زا کی ره )آ

.دنایلوکلوم داوم وزج )قاتا راشف و امد رد( عیام ياهبیکرت ۀمه )ب

.تسا یسنالاووک داوم زا رتشیب یلوکلوم داوم و یلوکلوم داوم زا رتشیب ینوی داوم رامش عونت )پ

.دنراد ییالاب بوذ يامد يداوم نینچ لیلد نیمه هب ،دراد دوجو یکارتشا ياهدنویپ اهمتا بلغا نایم ،یسنالاووک ياهدماج راتخاس رد )ت

666

1234

ود اب هسیاقم رد ار يزلف تیصاخ نیرتمک رصنع نیموس و ینوی عاعش نیرتشیب رصنع نیمود ،یگدنهاک تیصاخ نیرتشیب رصنع نیلوا هنیزگ مادک رد-20

؟دراد رگید رصنع

F − N − MgN − F − AlCl − Mg − AuCl − N − F2
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؟تسا تسردان ریز دراوم زا دروم دنچ-21

.دنوشیم تفای اهزلف ياهرود لودج ياهرصنع  و  ، ، ۀتسد راهچ ره رد )آ

.تسا اهزلف یکیزیف ياهراتفر هلمج زا يریذپلکش و شیاسکا دادعا عونت ،یکیرتکلا ییاناسر ،الج نتشاد )ب

اجهباج هنادازآ ،دنراد دعب هس رد یمظنمان شیارآ هک ،اهنویتاک نایم ياضف رد متا رد دوجوم ياهنورتکلا نیرتتسس ،ینورتکلا يایرد لدم رد )پ

.دنوشیم

.تسناد متا هب قلعتم ار اهنآ ناوتیمن و دنتسه یتیفرظ ياهنورتکلا عقاو رد ینورتکلا يایرد ياهنورتکلا ،ینورتکلا يایرد لدم رد )ت

dpsf

1234

؟تسا تسرد ریز دراوم زا دادعت هچ ،دراد رارق ياهرود لودج  هورگ و  بوانت رد هک  رصنع دروم رد-22

.تسا  نآ یمتا ددع)آ

.دراد دربراک تنتسا رد هک دنکیم داجیا دنمشوه يژایلآ مورک اب )ب

.تسا رتشیب دالوف زا نآ یلاگچ و بوذ ۀطقن )پ

.دوشیم هدافتسا امیپسونایقا ياهیتشک ۀناورپ تخاس رد ،ایرد بآ رد دوجوم ياههرذ اب زیچان شنکاو لیلد هب )ت

.دراد نورتکلا  دوخ ۀیالریز نیرتینوریب رد )ث

X44

24

2

1234

،مینک ادج ار نآ رد دوجوم یسنالاوک دماج و بآ رگا .دهدیم ناشن ار سر كاخ هنومن کی زا مرگ  هدنهدلیکشت يازجا دصرد ،ریز لودج-23

؟دوب دهاوخ دصرد دنچ ابیرقت كاخ هنومن نیا رد الط یمرج دصرد

هدام

یمرج دصرد

دصرددصرددصرددصرد

400

SiO2Al2O3OH2N Oa2Fe2O3MgOAu

46٫237٫7413٫321٫240٫960٫440٫1

1٫50٫570٫2470٫157

؟دنکیم يریگتهج یکیرتکلا نادیم رد لوکلوم مادک-24

C2H6CO2SO3SeH2

؟تسا تسرد هطساو ياهرصنع دروم رد ترابع مادک-25

.دنراد ياج یبوانت لودج مهدجه ات مهدزیس ياههورگ رد.تسا هدش رپ نورتکلا زا اهنآ تیفرظ يهیال  هیالریز

.تسا رتشیب  و  ياههورگ ياهزلف زا اهنآ يریذپشنکاو.دروخیم مشچ هب ییاهیمظنیب اهنآ زا یخرب متا ینورتکلا شیارآ رد

p

IAIIA

مادک ،دناسریم شوج هب ار  بآ مرگولیک  يامد  و  ياهنوی زا دیسکا میزینم مرگ  لیکشت نمض هدش دازآ يامرگ-26

 ؟دشابیم  رولب ۀکبش یشاپورف هب طوبرم شنکاو ۀلداعم

5M (g)g2+(g)O2−2C50
∘

MgO( = 4٫18j ⋅ 0 , Mg = 24 , O = 16 : g ⋅ mo )C بآ g−1 C −1 l−

M (g) + (g) → MgO(s) + 3344kJg2+ O2−MgO(s) + 4344kJ → M + (g)g2+ O2−

3344kJ + MgO(s) → M (g) + (g)g2+ O2−M (g) + (g) → MgO(s) + 3344g2+ O2−
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؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد ریز شسرپ هس ره حیحص خساپ-27

؟تسا یلماوع هچ هب هتسباو یلوکلوم تابیکرت ییایمیش راتفر )فلا

؟تسا مادک ،تسا لصتم رگید متا هس هب یکارتشا دنویپ راهچ اب نبرک متا ره نآ رد هک یسنالاووک يدماج )ب

؟تسا ازجم ياهلوکلوم ياراد یلومعم طیارش رد هک ياهدام )پ

 ــتیفارگ ــ يدنویپان و يدنویپ ياهنورتکلا تفج ــتیفارگ ــ يذنویپان و يدنویپ ياهنورتکلا تفج

 ــساملا ــ يدنویپان و يدنویپ ياهنورتکلا تفج ــساملا ــ یلوکلوم نیب ياهورین

SiO2CO2

CO2SiO2

؟تسا هدش ماجنا یتسرد هب ریز ياههسیاقم زا کیمادک-28

:شوج و بوذ ۀطقن توافت

 :بوذ ۀطقن

دیسکا میدس  دیروئولف میزینم :نوینآ هب نویتاک نویسنانیدروئوک ددع تبسن

:هکبش یشاپورف یپلاتنآ

N O > Mga2 F2

N O < NaFa2

>

FeO > FeCl2

؟دنوش یم بوسحم یلوکلوم داوم ءزج داوم یمامت هنیزگ مادک رد-29

دیسا کیئوناتا – لوناتا – ناتادیرلک موینومآ – كاینومآ – بآ

دیبرک میسیلیس – دیرلکارتت نبرک – دیسکايد نبرکزوکولگ – نفارگ – تیفارگ

نوینآ
نویتاک F O

2

Na+

--

Mg +

Al

2

+3

923

2957

5492 15916

2481

3791

رت .................. هک تفرگ هجیتن ناوتیم ،دهدیم ناشن لوم رب لوژولیک بسح رب ار ینوی بیکرت دنچ يهکبش يژرنا هک ور هب ور لودج هب هجوت اب-30

.تسا .................. نوی هب تبسن .................. زا یشان .................. هب تبسن .................. يهکبش يژرنا ندوب

دیروئولف ـ دیسکا نوی يهزادنا ندوب رتکچوک ـ دیروئولف میزینم ـ دیسکا میزینم ـ شیب

دیسکا ـ دیروئولف نوی يهزادنا ندوب رتگرزب ـ دیسکا میدس ـ دیروئولف میدس ـ مک

میزینم نوی  ـ مینیمولآ نوی یکیرتکلا راب ندوب رتشیب ـ دیروئولف میزینم ـ دیروئولف مینیمولآ ـ شیب

میزینم ـ مینیمولآ نوی راب و هزادنا ندوب رتشیب ـ دیسکا مینیمولآ ـ دیروئولف میزینم ـ مک

؟تسا تسردان هنیزگ مادک ،شاهدنزاس رصانع زا  دیرلک میدس لیکشت شنکاو دروم رد-31

.دنتسین نورتکلا مه هدنزاس ياهنوی لصاح ةدروآرف رد

.تسا ربارب رگیدکی اب هدش ماجنا شنکاو رد اههدروآرف و اههدنهدشنکاو بیارض عومجم

.تسا یفنم نآ  يددع رادقم و هدوب هارمه يدایز يامرگ و رون دیلوت اب شنکاو

.تسا شهاک - شیاسکا شنکاو کی هدش ماجنا شنکاو

(NaCl)

ΔH

_ + _ ؟تسا هدش نایب یتسردهب ،هدش هداد یکیتاتسورتکلا لیسناتپ ۀشقن دروم رد ریز بلاطم زا کیمادک-32

.دشاب دیفلوس لینوبرک لوکلوم هب طوبرم دناوتیم لیسناتپ ۀشقن نیا

.داد ناشن خرس گنر اب ار يزکرم متا و یبآ گنر اب ار يرانک ياهمتا ناوتیم هشقن نیا رد

.دهدیمن ناشن يریگتهج دوخ زا یکیرتکلا نادیم رد مرفورلک فالخرب لوکلوم نیا

.دشاب  لوکلوم هب طوبرم دناوتیم هشقن نیا SO2
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؟تسا تسرد اهنآ ۀکبش یشاپورف یپلاتنآ يارب هسیاقم مادک ،تسا هدش هتشون نآ رد رصانع یخرب هورگ و بوانت ةرامش هک ریز لودج هب هجوت اب-33

رصانع دامن

بوانت ةرامش

هورگ ةرامش

GFEDCBA

2344323

17117113162

AB > A > DE > FGG2> A > C > FGC2B3 G2 G3

C > A > FG > DEG3 G2DE > FG > AB > C2B3

لوم رب لوژولیک  و   بیترتهب دیروئولف میزینم و دیسکا میدس ،دیروئولف مینیمولآ ،دیروئولف میدس ۀکبش يژرنا رگا-34

؟تسا لوم رب لوژولیک دنچ دیسکامیزینم ۀکبش يژرنا ،دشاب

2481 ، 5492 ، 9232957

37911591626591036

؟تسا رفص ربارب اهنآ یبطق ود رواتشگ و هتشاد یطخ راتخاس ریز ياهلوکلوم زا دادعت هچ-35

»دیسکايد درگوگ ،دینایس نژوردیه – نیتا – دیفلوسيد نبرک – دیفلوس لینوبرک«

) و  و  و  و  :زاین دروم یمتا دادعا H = 1C = 6N = 7O = 8S = 16

1234

؟تسا تسردان دروم مادک دوش متخ  و  ، ، ياههیال ریز هب بیترت هب  و ، ، ياه متا ینورتکلا شیارآ رگا-36

.تسا رفص زا رت گرزب  لوکلوم یبطق ود رواتشگ.تسا یبطقان و یطخ یلوکلوم لوکلوم

.دنک یم لاغشا ار هرکاوه مجح نیرتشیب  و  ياه لوکلوم.دنک یمن يریگتهج یکیرتکلا نادیم رد 

ABCD2P 22P 32P 42P 5

AC2BD3

AD4C2D2

؟تسا رتشیب ،بیکرت مادک رولب يهکبش يژرنا اب دیسکا میدس رولب يهکبش يژرنا فالتخا-37

دیسکا میزینمدیروئولف مینیمولآدیروئولف میدسدیروئولف میزینم

؟تسا تسردان هنیزگ مادک ریز لودج هب هجوت اب-38 شوج ۀطقن   بوذ ۀطقن  هدام

.دور راکهب يدیشروخ ياهلولس طسوت یکیرتکلا نایرج دیلوت رد ینوی ةراش ناونعهب دناوتیم داوم نیا زا یکی اهنت

.تسا زاگ تروصهب اهنآ یکیزیف تلاح قاتا يامد رد هک دنتسه یلوکلوم تابیکرت  و  داوم

.تسا عیام تلاح هب  و  داوم هب تبسن يرتشیب ییامد ةرتسگ رد هک دشاب ینوی بیکرت کی دناوتیم  ةدام

 :تسا ریز تروصهب بیترت هب داوم نیا ةدنزاس تارذ نیب ۀبذاج

KK

A6677

B190292

C10741686

AB

CAB

C > A > B
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ود نیا اب طابترا رد ریز بلاطم زا کی مادک ،تسا زبس و درز بیترت هب اه نآ لولحم گنر هک دشاب میداناو زا ییاه کمن لماش  و  ياه لولحم رگا-39

)( ؟تسا هدش هئارا یتسرد هب لولحم

.تسا  لولحم نویتاک رد  اب نورتکلا دادعت ربارب ود  لولحم نویتاک رد  اب نورتکلا دادعت

.تسا  لولحم زا یباتزاب رون جوم لوط زا رتشیب  لولحم زا هدش باتزاب رون جوم لوط

.درک هیهت ار  لولحم ناوت یم یفاک رادقم هب  لولحم هب يور زلف ندرک هفاضا اب

.دشاب هتشاد هدنهاک شقن مه و هدنسکا شقن مه دناوت یم شهاک و شیاسکا ياه شنکاو رد  لولحم کمن هب طوبرم نویتاک

AB

V23

l = 0Al = 2B

BA

BA

B

تسا مزال يژرنا لوژولیک دنچ ،بیکرت نیا زا مرگ  یشاپورف يارب ،دشاب لوم رب لوژولیک  ربارب دیسکا میدس ۀکبش یشاپورف یپلاتنآ رگا-40

؟دوشیم دیلوت يزاگ نوی لوم دنچ دنیارف نیا رد و

24887٫75

(Na = 23, O = 16 : g ⋅ mo )l−1

0٫375 − 3110٫425 − 3110٫425 − 15٫50٫375 − 15٫5

a

گنر درز لولحم  

b

گنر یبآ لولحم  

یور درگ ندوزفا  

c

گنر زبس لولحم گنر شفنب لولحم   

اب ،دیآیم تسدهب شفنب و زبس ،یبآ گنر اب ییاهلولحم بیترتهب و مینکیم هفاضا يور زلف درگ ، میداناو زلف زا یکمن لولحم هب ریز لکش قباطم-41

؟تسا تسرد هنیزگ مادک نآ هب هجوت

.دراد دوجو  و  تاصخشم اب نورتکلا  لولحم رد

.دراد دوجو  تاصخشم اب نورتکلا  لولحم میداناو ياهنوی رد

.دنوش لیدبت  لولحم رد میداناو ياهنوی هب دنناوتیم نورتکلا  نتفرگ اب میداناو ياهنوی  لولحم رد

.دوشیم هدنسکا رصنع شیاسکا ددع ندش مک ثعاب و هدش جراخ نورتکلا ةدنهاک ۀنوگ  ۀیالریز زا شنکاو ماجنا اب

V23

2(d)n = 4L = 0

8(C)n = 3

(b)2a

4s

مادک ،لولحم ییاهن گنر ،ریز لودج هب هجوت اب .تسا هدش هفاضا يور زلف زا  ،)( میداناو کمن رالوم  لولحم زا  هب-42

؟تسا

میداناو شیاسکا ددع

شفنبزبسیبآدرزلولحم گنر

زبسدرزیبآشفنب

200mL0٫025V325mg

( (aq) + Zn(s) → ⋅ ⋅ ⋅ + Z (aq) ⋅ : Zn = 65 : g ⋅ mo )V 5+ n2+ دوشیم ماجنا لماک هلحرم ره رد شنکاو l−1

(V )(IV )(III)(II)

دنچ يامد ،کمن نیا زا مرگ  ۀکبش یشاپورف يارب مزال يژرنا رادقم ،دشاب لوم رب لوژولیک  ربارب دیمرب میساتپ کمن یشاپورف یپلاتنآ رگا-43

؟دهد شیازفا  نازیم هب دناوت یم ار  قاتا يامد رد بآ مرگ

6722٫38

(θ = C)25
∘

C40
∘

= 4٫2J ⋅ K = 39 Br = 80C OH2
g−1 ⋅∘ C −1

21380160426
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؟تسا تسرد ،ریز بلاطم زا دروم دنچ-44

.تسا نیتا و دیفلوس نژوردیه زا رتشیب ،بآ یبطقود رواتشگ 

.تسا  زا رتبسانم  ةراش ،يدیشروخ يژرنا زا قرب دیلوت رد 

.داد تبسن ار یفنم یئزج راب ناوتیم دیسکايرت درگوگ لوکلوم يزکرم متا هب

.تسا طوبرم میزینم هب ،نآ نیرتکچوک و نژیسکا هب ینوی عاعش نیرتگرزب ،نژیسکا و میزینم ،روئولف ،میدس ياهرصنع ياهنوی نیرتلوادتم نایم زا 

∙

∙HFNaCl

∙

∙

1234

تعرس .دوشیم شفنب لولحم گنر  ۀلدابم و هیناث  زا سپ .میهدیم شنکاو  میداناو کمن زا یلولحم اب ار يور زلف يرادقم-45

؟دوب دهاوخ هقیقد رب لوم دنچ يور فرصم طسوتم

(V )909٫03 × e10
22

(Zn = 65g ⋅ mo )l−1

0٫030٫060٫050٫04

 نایاپ رد رگا .مینکیم تفاکقرب لاه شور هب ،موینیمولآ جارختسا يارب ،يزاسادج زا سپ ار سر كاخ نت مین و ود رد دوجوم دیسکا موینیمولآ-46

؟تسا ردقچ سر كاخ رد دیسکا موینیمولآ یمرج دصرد ،دشاب هدش دیلوت دصرد  ةدزاب اب باذم موینیمولآ مرگولیک

360

80

21٫8273454٫4

؟تسا تسرد ،سر كاخ دروم رد ریز ياهترابع زا دادعت هچ-47

.دباییم شیازفا نآ ياهبیکرت یمرج دصرد ،بآ ریخبت و اههنیلافس نتخپ و نداد ترارح اب )فلا

.دهدیم صاصتخا دوخ هب لودج  هورگ زلف هبش نیتسخن دیسکا ار نآ یمرج دصرد نیرتشیب )ب

.تسا نآ طولخم رد دیسکا  نهآ دوجو لیلدهب نآ ندوب مافخرس )پ

.دنتسه نآ رد دوجوم ياهبیکرت ریاس هب تبسن يرتشیب یمرج دصرد ياراد سر كاخ رد دوجوم ینوی ياهبیکرت )ت

14

III

1234

S

O

OO

O

q ؟تسا تسردان هنیزگ مادک ؛دناهدیسر ییاتشه شیارآ هب نآ رد اهمتا ۀمه هک ریز نوی راتخاس هب هجوت اب-48

.تسا ربارب تافلوس نوی اب نآ رد يدنویپ هب يدنویپان ياهنورتکلا تفج رامش تبسن

.تسا ربارب تانبرک نوی رد يزکرم متا اب نآ يزکرم متا شیاسکا ددع

.تسا ربارب موینومآ و تافسف ياهنوی راب عومجم اب  راب قلطم ردق

.دوشیمن تفای یسنالاووک ياهدماج رد ازجم نوی تروص هب راتخاس نیا

q

O Si O Si O

O O

O O

q

 نسبت بار الکتریکی آنیون اکسیژن دار داده شده از سیلیسیم چند برابربار الکتریکی آنیون سیلیکات است؟ )با فرض آن که همۀ اتم ها از آرایش- 49
).دننک یم يوریپ ییاتشه

3

2
1

2
5

2
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؟تسا تسرد ریز ترابع مادک-50

.دراد دوجو نفارگ دننام شوگ شش ياههقلح لیکشت اب يدعب هس و مظنم شیارآ کی خی راتخاس رد

.تسا لصتم ینژوردیه دنویپ اب رگید نژیسکا متا ود اب و یکارتشا دنویپ نژیسکا متا کی اب نژوردیه متا ره خی رولب رد

.دنتسین یکارتشا اهدنویپ ۀمه دماج تلاح رد اه نآ راتخاس رد و دنتسه یلوکلوم ياه بیکرت ءزج یلآ ياه بیکرت بلغا

.تسا هتسباو نآ ياه لوکلوم نورد یکارتشا ياهدنویپ هب نآ شوج ۀطقن و ریخبت یپلاتنآ یلوکلوم بیکرت کی رد

؟تسا تسرد ریز ياهترابع زا دادعت هچ-51

.دنکیم لمع هدنسکا ناونع هب )( میداناو کمن و هدنهاک ناونع هب يور ،)(میداناو کمن گنر درز لولحم اب يور زلف شنکاو رد

.تسا  اب نورتکلا دادعت ربارب ود میداناو گنریبآ لولحم رد دوجوم نویتاک رد  یموتناوک ددع اب نورتکلا دادعت

لولحم رد  یموتناوک ددع اب نورتکلا دادعت زا رتمک میداناو کمن گنرشفنب لولحم رد دوجوم نویتاک رد  یموتناوک ددع اب نورتکلا دادعت

.تسا میداناو کمن گنر زبس

.دنکیم لمع هدنهاک ناونع هب شفنب لولحم رد میداناو نوی ،گنریبآ لولحم هب میداناو گنرشفنب لولحم لیدبت رد

VV

l = 1l = 0

l = 1l = 1

∙

4123

؟تسا رتمک ،بیکرت ود مادک )یشاپورف یپلاتنآ( رولب ۀکبش يژرنا توافت-52

KF , LiClLiBr, NaFLiF , NaClN O, Mga2 F2

زلفان اب رصنع ود نیا زا کی ره شنکاو زا لصاح ینوی ياهدماج ةرابرد .تسا  یمتا ددع اب يرصنع  و یبوانت لودج  هورگ زا رصنع کی -53

).دیریگب رظن رد رولب ۀکبش يژرنا اب زرامه ار رولب ۀکبش یشاپورف یپلاتنآ( ؟تسا تسرد ،ریز بلطم دنچ ، ینوی دماج اب هسیاقم رد،

.تسا  رولب ۀکبش یشاپورف یپلاتنآ زا رتشیب ، اب  رولب ۀکبش یشاپورف یپلاتنآ 

.تسا  رولب ۀکبش یشاپورف یپلاتنآ زا رتمک ای ربارب ، يرولب دماج یشاپورف یپلاتنآ 

.تسا رتنییاپ  رولب بوذ ۀطقن زا  اب  رولب بوذۀطقن ،دشاب هتشاد نورتکلا  ،دوخ تیفرظ ۀیال رد  متا رگا 

.دوشیم کیدزن  یشاپورف یپلاتنآ هب نآ یشاپورف یپلاتنآ ،دوش نیزگیاج میسلک نوی ، اب  رولب ۀکبش رد  ياجهب رگا 

A1D12

XLiF

∙DXLiF

∙AXLiF

∙X6AXLiF

∙DDXLiF

1234

؟تسا تسردان ریز بلاطم زا دروم دنچ-54

یلوکلوم  ینوی  یسنالاووک :زا تسا ترابع فلتخم داوم عونت )آ

.دنا یلوکلوم داوم وزج ،دنتسه لکش يزاگ تلاح هب قاتا راشف و امد رد هک ییاه بیکرت همه )ب

.دنتسه یسنالاووک ياهدماج ،دنرادن قرب ییاناسر دماج تلاح رد و دنتسین هدننکش و تخس هک يداوم )پ

.تسا ناپورپ زا رت گرزب رتا لیتا يد یبطق ود رواتشگ یلو ،دنتسه ربارب یلوم مرج ياراد رتا لیتا يد و ناپورپ )ت

>>

1234
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یمیش دایپملا(    ؟تسا یسنالاووک ياهدنویپ و یکیرتکلا یبطقود اب یلوکلوم شیامن هنیزگ مادک  ات  ياهرصنع ینورتکلا ياهشیارآ هب هجوت اب-55

(

AF

1376

A : 1 2 2 3 3s2 s2 p6 s2 p4

D : 1 2 2s2 s2 p5
B : 1 2 2 3 3s2 s2 p6 s2 p5

E : 1 2 2 3 3s2 s2 p6 s2 p2
C : 1 2 2 3 3s2 s2 p6 s2 p3

F : 1 2 2s2 s2 p1

AD4EB4FD
−

4
CB+

4

؟تسا تبثم یئزج راب ياراد نآ يزکرم متا و یطخ راتخاس ياراد دروم دنچ ،هدش هداد ياههنوگ نایم زا-56

OC − N − − C − OC − − O − Sl2 O+
2

C2H2 O2 N − O3 N2 O2

2345

؟تسا تسرد ،ریز دراوم زا دادعت هچ-57

.تسا رتيوق هدام نآ ةدنزاس ياههرذ نیب ۀبذاج ياهورین ،دشاب عیام تلاح هب يرتشیب ییامد ةرتسگ رد ياهدام هچره )آ

.تسا رتمک  هب تبسن و رتشیب ، هب تبسن  ۀکبش یشاپورف یپلاتنآ )ب

.تسین ناسکی  و  ، ياهلوکلوم یکیتاتسورتکلا لیسناتپ ۀشقن )پ

.دنکیم يریگتهج یکیرتکلا نادیم رد ،اهناکلآ و دیرلکارتت نبرک فالخرب ،رفص زا رتگرزب یبطق ود رواتشگ لیلد هب  مرفورلک )ت

.دوریم راکهب ینوی ياهبیکرت دروم رد طقف ،رولب ۀکبش حالطصا )ث

AlF3MgOAl2O3

O3HCNSO2

(C Cl)H3

2345

؟تسا تسردان هنیزگ مادک ریز ياهلوکلوم هب هجوت اب-58

.تسا ربارب یبطق ياهلوکلوم رامش اب یبطقان ياهلوکلوم رامش

.تسا رفص فلاخم  یبطقود رواتشگ و هدوب تبثم  رد نبرک متا ییزج راب

.دننکیمن يریگتهج یکیرتکلا نادیم رد  دننامه  و  ياهلوکلوم

.تسا توافتم  اب و هدوب دیسکايد نبرک هیبش  ییاضف لکش

PC , C , CSO , Si , SOC , Sl3 O2 H4 l2 O3

CSOPCl3

SO3SiH4SOCl2

CSOPCl3

a

درز لولحم

گنر

b

یبآ لولحم

گنر

c

زبس لولحم

گنر

d

شفنب لولحم

گنر

هب هجوتاب .دوشیم لصاح شفنب و زبس ،یبآ گنر هب ییاهلولحم بیترتهب و مینکیم هفاضا يور درگ میداناو زلف زا یکمن لولحم هب ریز لکش قباطم-59

؟تسا تسردان هنیزگ مادک بلطم نیا

.دراد دوجو  اب نورتکلا ،  لولحم دننامه  لولحم میداناو ياهنوی رد

.دنوش لیدبت  لولحم رد میداناو ياهنوی هب دنناوتیم نورتکلا کی نتفرگ اب  لولحم رد ،میداناو ياهنوی

.تسا  نهآ متا رد  اب اهنورتکلا فصن  لولحم رد میداناو ياهنوی رد  اب نورتکلا دادعت

.تسا تروص هب  لولحم رد هتفای ماجنا شنکاو و هتشاد ار هدنهاک شقن يور درگ

ac12l = 1

b(a)

l = 2dl = 2Fe26

d2 (aq) + 3Z (s) → 2V (aq) + 3Zn(aq)V 5+ n2+
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رد دوجوم دیسکايد نبرک اب .تسا نژیسکا یمرج دصرد  ياراد مرگ  مرج هب دیسکايد نبرک و دیسکونوم نبرک زا يزاگ طولخم کی-60

 ؟دنکیم دیلوت تانبرک میسلک مرگ دنچ ریز شنکاو قبط ،دیسکا میسلک یفاک رادقم روضح رد طولخم

10064

(O = 16, C = 12, Ca = 40 : g ⋅ mo )l−1

CaO(s) + C (g) → CaC (s)O2 O3

12510016095
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