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سواالت
الف )«سواالت تستی»
به کدام دلیل دربرخی آتش سوزيها برای خاموش کردن آتش ،ازآب استفاده می شود؟
ب) باالبودن ظرفیت گرمايی ويژه آب
آ) باالبودن چگالی آب
د) باالبودن گرمای تبخیرآب
ج) زياد بودن کشش سطحی آب

8/5

4

از کدام روش برای ته نشین کردن گل والی موجود،در آب استفاده می شود؟
ب)افزايش يونهای فلوئوريد
آ) گذراندن ازصافی شنی
3+
3+
د)ته نشین کردن در حوض های آرامش
ج) افزايش کاتیون های  Alو Fe

:

کدام عبارت درمورد يک واکنش شیمیايی درست نیست؟
آ) اتم ها از يک آرايش به آرايش ديگر در می آيند.
ب) تعداد کل اتم ها تغییر نمی کند.
ج) اتم های واکنش دهنده از بین می روندواتم های فراورده به وجود می آيند.
د) جرم واکنش دهنده ها با جرم فراورده ها برابر است.

2

کدام گزينه فرمول شیمیايی نیتريک اسید را به درستی نشان می دهد؟
د)HNO3
ج)H2SO4
ب)HCl
آ)H2CO3

5

ب) جاهای خالی را باکلمه يا عبارت مناسب پر کنید .
)0هنگام انحالل ترکیبات يونی درآب يون های مثبت از طرف  ...................................احاطه می شوند وچگالی آب در دمای پايین تر از
2درجه سانتی گراد..........................می شود.
 )4در هوای بازدم نسبت به هوای دم،گاز ..........کم تروگاز..............زياد تر است.

6

پ) صحیح ياغلط بودن جمالت داده شده زير را مشخص کنید.
آ) يون های پتاسیم ومنیزيم درآب هیچ گونه سختی ايجاد نمی کنند.
ب) هوادهی،يکی ازمراحل تصفیه فاضالب های شهری است.
ج) برای از بین بردن سختی موقتی آب از گرما استفاده می کنیم.
د) چگالی گاز های سازنده تروپوسفر کم تراز چگالی گاز های سازنده استراتوسفر است.

7

ت) سواالت کوتاه پاسخ2(:نمره)
آ) ظرفیت گرمايی آب،الکل،آهن،آلومینیم ومس راباهم مقايسه کنید.

8/5

ب) مولکول ها واتم ها چگونه به هم متصل می شوند؟

8/45

ج) چرا آب خالص رسانايی ندارد؟

8/45

د) ب رای جلوگیری از رشد جلبک ها درمخازن آب وجلوگیری از پوکی استخوان به آب چه موادی اضافه می شود؟

8/5

ذ) کارهای اختیاری که در تصفیه آب شهری انجام می شود را نام ببريد؟

8/5

ادامه سؤاالت در صفحه بعد

8/5

8/5

8/5
0

4

صفحه 4
7
ه) کا تیون های سنگین را با نماد شیمیايی آن ها بنويسید؟

8/75

و) يون های فلزی که در آب محلولند وبرای فعا لیت های زيستی و بهداشتی اهمیت فراوانی دارندرا نام ببريد؟

0

ز) ظرفیت گرمايی با ظرفیت گرمايی ويژه چه تفا وتی دارد؟

8/45

0
0/45

3
0/45

08

تروپوسفرچیست؟درصد اجزای جزيی هوا کره را با ذکر در صد نام ببريد؟

0/5

00

قانون شارل را با رسم نمودار تعريف کنید و صفر مطلق چیست؟

0/5

ادامه در صفحه بعد

صفحه :
04

اگر DOنمونه آبی40PPmباشد در 0888گرم از اين آب چند گرم اکسیژن حل شده است؟

0

0:

واکنش فلز سديم را با اکسیژن هوا را موازنه کنید؟نام فراورده اين واکنش چیست؟چرا سديم را درزير نفت نگهداری می کنند؟

0/45

)Na2O(g

02

توضیح دهید تقطیر هوای مايع چگونه انجام می گیرد؟ هوای مايع چیست؟

05

آ) چرا چگالی يخ از آب کمتر است؟

→

)O2(g

+

)Na(s

0/5

./5
ب) چرا گرمای تبخیر آب باال است؟
./5

ج) ظرفیت کربن و اکسیژن در ترکیب مقابل مشخص کنید؟

د) کدام ماده رنگ کاغذ تورنسل را آبی می کند؟

O=C=O

 KOHيا

./5

./45

HCl

قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز برنمی گردد و آينده شايد نیايد(.گالیله)
جمع نمرات 48

موفق وسرزنده باشید.

