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بارم

سواالت

آ رایش الکترونی عناصر زیر را رسم کنید و در هر مورد عدد کوانتومی اصلی و فرعی آخرین الکترون مشخص کنید؟
( 62Feالف
5

5.1

( 51Clب
( 56Mgج
6

 4مول سدیم چند گرم است و دارای چند اتم سدیم میباشد ؟ (جرم مولی سدیم  62گرم بر مول می باشد)

2

طیف نشری خطی چیست و چگونه حاصل می شود و طرح کلی آن را ترسیم کنید؟

4

قانون پایستگی جرم در واکنش های شیمیایی را تعریف کنید؟

6
5.1
5

واکنش زیر را موازنه کنید؟
1

2

(C6H2 )g( + O 6 )g( CO6 )g( + H6O)I
ارتباط حجم گازها با دما و فشار را توضیح دهید و قانون آووگادرو در مورد گازها را بیان کنید؟

5

6

اگر در واکنش مقابل  51لیتر گاز اکسیژن مصرف شود چند لیتر گاز گوگرد تری اکسید تولید می شود؟
1

8

(6SO6)g( + O6 )g(  6SO2)g
شیمی سبز چیست و سه عامل توسعه پایدار در تولید هر فراورده را نام ببرید؟

5

6

نماد شیمیایی ،و نام شیمیایی ترکیبات یونی زیر را بنویسید؟
الف) سدیم فسفات
9

ب) کلسیم نیترات
ج) MgCL6
د) Fe6O2

5

اگر 63گرم سدیم هیدروکسید را در بشری حل کنیم و سپس تا حجم  533میلی لیتر به آن آب اضافه کنیم(.چگالی محلول
𝑟𝑔5
𝑡𝑖𝑙𝑚⁄

53

)

()H =5 ،O =52 ،= Na62

6

الف) درصد جرمی محلول؟
ب) غلظت موالر محلول؟
با توجه به شکل مقابل به موارد زیر پاسخ دهید؟
الف) چند گرم سدیم کلرید در دمای  41درجه
در  533گرم آب حل می شود؟
55

ب) اگر  13گرم پتاسیم کلرید در دمای  23درجه در  533گرم آب

5.1

حل شود محلول چگونه است؟(سیر شده ،سیر نشده یا فراسیرشده)
ج) یک محلول سیر شده از سدیم نیترات در دمای  53درجه
چند گرم حل شونده در صد گرم آب دارد؟
مخلوط های زیر را از همگن بودن بررسی کنید و در هر مورد توضیح دهید که چرا انحالل انجام شده یا نشده؟
56

الف) آب و هگزان

1

ب) اب و اتانول

52

54

محلول الکترولیت چیست؟ و از انحالل کدام یک از موارد روبه رو تولید می شود چرا؟ (سدیم کلرید -شکر)

فرایند اسمز معکوس را توضیح دهید؟ و یکی از کاربرد های ان را نام ببرید؟

1

5.1
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آرایش الکترونی
5

𝐿=3

𝑛=4

𝐹𝑒: 5𝑠 6 /6𝑠 6 6𝑝2 /2𝑠 6 2𝑝2 2𝑑2 /4𝑠 6

L=5

n=2

𝑝𝑐𝐿: 5𝑠 /6𝑠 6𝑝 /2𝑠 2

𝐿=3

1

𝑛=2

6

1

6

5.1

6

𝑀𝑔: 5𝑠 6 /6𝑠 6 6𝑝2 /2𝑠 6

گرم سدیم:
𝑔62
𝑎𝑁𝑔= 96
𝑔𝑚𝑙𝑜𝑚5
6

× 𝑔𝑚𝑙𝑜𝑚4
6

تعداد اتم سدیم:
2/366 × 5362
𝑎𝑁 = 6/4 × 5364
𝑙𝑜𝑚5

× 𝑔𝑚𝑙𝑜𝑚4

طیف نشری خطی مانند یک اثر انگشت برای هر اتم میباشد و وقتی الکترون ها برانگیخته می شوند و به الیه های باالتر می روند به هنگام
بازگشت انرژی خود را بصورت یک فوتون انرژی ازاد می کنند که دارای طول موج های متفاوت میباشد و هر کدام بصورت یک خط ظاهر
می شوند.
2

4
1

5.1

طرح کلی آن

مجموع اتم های در مواد اولیه و محصوالت از هر نوع با هم برابر است و جرم دو طرف با هم برابر است.
(6 C6H2 )g( + 1O 6 )g( 4CO6 )g( + 2H6O)I

5
5

حجم گاز با دما رابطه مستقیم دارد و با فشار رابطه عکس دارد.
6

2

قانون اووگادرو :در دما و فشار یکسان حجم مولی گازهای مختلف باهم برابر است.
 23لیتر گاز گوگرد تری اکسید تولید میشود.
1

5𝑚𝑜𝑙 𝑜6 6𝑚𝑜𝑙 𝑠𝑜6
𝑖𝐿66/4
× 51Li 𝑜6
×
×
= 23𝐿𝑖 𝑠𝑜6
66/4𝐿𝑖 𝑜6 5𝑚𝑜𝑙 𝑜6 5𝑚𝑜𝑙 𝑠𝑜6

5

شاخه ای از علم شیمی است که تالش می شود فرایند ها و فراوده هایی تولید شود تا با بهره گیری از منابع طبیعی و وحفظ انها بهترین
8

شرایط زیست محیطی حاصل شود.

6

عوامل موثر در توسعه پایدار :مالحظات اجتماعی ،مالحظات زیست محیطی و مالحظات اقتصادی
سدیم فسفات Na2PO4
9

کلسیم نیتراتCa)NO2(6

5

 MgCL6منیزیم کلرید
 Fe6O2آهن (  )IἹἹاکسید
الف درصد جرمی با فرض چگالی یک گرم بر میلی لیتر%63 :
6

53

ب 1 :موالر
الف  21گرم
55

ب :فراسیرشده

5.1

ج 83 -گرم
الف :غیر همگن دو فازی :چون آب قطبی است و هگزان غیر قطبی پس در هم حل نمی شوند.
1

56

ب :همگن و در هم حل میشوند :چون هر دو قطبی هستند پس در هم حل میشوند.
محلولی که جریان برق را عبور می دهد.
1

52

سدیم کلرید :چون پس از انحالل بصورت یونی تفکیک می شود ولی انحالل شکر مولکولی است و رسانای برق نیست
54

اسمز معکوس یعنی با استفاده از یک فشار خارجی خالف جهت طبیعی حرکت حالل ،یعنی حالل را از جای غلیظ به جای رقیق وارد کنیم.
یکی از کاربرد ها :تصفیه اب

5.1

