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 ردپای گازها در زندگی   2فصل 
 سوال( 14) فرمول نویسی و نام گذاری 
 93تجربی   ( اکسید کدام است؟Vنام دیگر نیتروژن ) 1

 ( پنتا نیتروژن اکسید 2( نیتروژن پنتا اکسید                                                          1
 ( نیتروژن اکسید4( دی نیتروژن پنتا اکسید                                                  3

 ( فسفید کدام است؟Iفرمول شیمیایی مس ) 2
1 )CuP                                    2 )3P2Cu                                    3 )2P3Cu                                   4 )P3Cu 

 ، چیست؟   3O2Coنام ترکیب  3
 ( تری اکسیدIII( کبالت )4              ( اکسید    III( کبالت )3( کبالت اکسید                    2( اکسید                    II( کبالت )1
 در کدام یک از جفت های زیر نام و فرمول مطابقت ندارد؟  4

1 )S2Cu -  مسII         3( 2                                                  سولفیدFeF - ( آهنIII          فلوئورید ) 
3 )SnO – ( قلعII)         2( 4                                                 اکسیدFeI – ( آهنII             یدید ) 

 نام نوشته شده برای هر ترکیب نادرست است؟  5
 O2Cu( اکسید؛ I( مس )2CaCl                                                  2( دی کلرید؛  II( کلسیم )1
 3CrI( یدید؛ III( کروم )4SnF                                                       4فلوئورید؛   (IV)( قلع 3

 فرمول نوشته شده برای هر ترکیب درست است؟  6
 5O2Br( دی برم پنتا اکسید؛ 4O3Fe                                                      2( اکسید؛ III( آهن )1

 3I2P( پتاسیم یدید؛  2SnO                                                         4( اکسید؛  II( قلع )3
 ( سولفید را درست نشان می دهد؟IVکدام گزینه فرمول شیمیایی سرب ) 7

1 )S4Pb                                 2 )4S2Pb                                3 )4PbO                                   4 )2PbO 

 نام ترکیب مقابل کدام است؟  8

 ( دی نیتروژن اکسید2( نیتروژن مونو اکسید                                  1

 ( اکسیدI( نیتروژن )4                              ( نیتروژن دی اکسید    3
 

 نام کدام دو ترکیب، درست نوشته شده است؟ 9
 سولفید               دی ؛ هیدروژن S2H؛ سیلیسیم کلرید                                                         ب(  4SiClآ( 
 ، بور تری برومید 3BBr؛ هیدروژن کلرید                                                           ت(  HClپ( 
 ( آ ، ت 4( پ ، ت                            3( ب ، پ                                   2( آ ، ب                                 1
 کدام است؟ PbSنام درست ترکیب  10

 ( سولفیدIV( سرب )4( سولفید                 II( سرب )3( سولفورید                    IV( سرب )2( گوگرد                  II( سرب )1

 ( نیترید کدام است؟IIIفرمول شیمیایی صحیح آهن ) 11
1 )3N2Fe                                 2 )FeN                                    3 )3FeN                                  4 )2N3Fe 
 فرمول شیمیایی صحیح کربن تترا کلرید کدام است؟  12

1 )Cl4C                                   2 )4CCl                                  3 )4Cl4C                                   4 )2CCl 
3+فرمول شیمیایی و نام ترکیب منگنز با اکسیژن که در آن یون  13

Mn حضور دارد، کدام است؟  
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1 )3O2Mn – ( منگنزIII                                                   اکسید )2( 2O3Mn – ( منگنزII       اکسید ) 
3 )3O2Mn –                                                   2( 4منگنز تری اکسیدO3Mn –                                                                                                منگنز دی اکسید 
، است. فرمول شیمیایی و نام اکسید کروم بااا باااالترین ظرفیاات  5d3 1s4 [Ar] آرایش الکترونی کروم در الیه ظرفیت به صورت  14

 کدام است؟ 
1 )3O2Cr  –  ( کرومIII                                             اکسید )3(  2O2Cr  –                                                کروم تری اکسید 
3  )3CrO –  ( کرومVI                                                اکسید )3( 4CrO –                                                  کروم اکسید 
 پاسخ نامه فرمول نویسی و نام گذاری 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
3 4 3 1 1 2 4 2 3 3 2 2 1 3    
 . 
  سوال( 6) کنش های شیمیایی، موازنه واکنشوا 
 93تجربی خارج کشور   کدام گزینه در باره واکنش محلول سدیم سولفات با باریم کلرید نادرست است؟ 1

 آید. ( در این واکنش، دو فراورده با انحالل پذیری متفاوت به دست می 1
 ( مجموع شمار مول های فراورده ها در این واکنش با مجموع شمار مول های واکنش دهنده ها برابر است. 2
 ( بار کاتیون کروم در یون کرومات، با بار کاتیون باریم در باریم کلرید، متفاوت است و در این واکنش، تغییر نمی کند. 3
 ( کرومات به وجود می آید. IIبا باریم کلرید، رسوب زرد رنگ سرب )( از مخلوط کردن دو محلول بی رنگ سدیم سولفات 4

به ترتیب )از راست باه چا ( برابار ........ و  bو  O2H4 ( +g)bA ( +aq)2(3NO)Cu3 → (aq)3aHNO ( +s)Cu3  ،aدر واکنش :  2
 93ریاضی خارج کشورگاز .............. است.  A............ و 

1 )8    ،2    ،NO                        2 )8    ،2    ،2NO                       3 )10    ،4    ،NO                      4 )10    ،4    ،2NO 
نیم باا ( در مقایسه با معادله موازنه شده واکانش آلاومی6H2Cشمار اتم های شرکت کننده در معادله موازنه شده واکنش سوختن اتان ) 3

 92ریاضی( ................ و در ............... واکنش، فراورده گازی تولید ..................   HCl(aqهیدروکلریک اسید )
 می شود –هر دو  –( بیش تر 2می شود                                               –یکی از این دو  –( کمتر 1
 می شود   –یکی از این دو  –( بیش تر 4نمی شود                                      –هیچ یک از این دو  –( کمتر 3

            91تجربی .......... مول گاز آزاد می شود. فرمول مولکولی استون .......... است. از سوختن کامل هر مول از آن  4
1 )2O6H3C – 6                        2 )2O6H3C – 3                          3 )O6H3C – 6                    4 )O6H3C – 3 
، موازنه را باید از ............... آغاز کارد و پاس از موازناه،  O2H ( +g)2N ( +g)2CO→  (g)2O ( +l)2NH5H2C(lدر معادله واکنش: )  5

 ، برابر ............. است .  2Nبه  O2Hنسبت ضریب 
1 )N  ،14                       2 )N  ،7                                3 )C  ،14                                    4 )C  ،7 
 ، از نوع ............. است و نسبت ضریب مولی فراورده به مجموع ضریب های مولی واکنش دهندهCa  →  3NH    +2N3Ca(2NH)2واکنش:   6

 90تجربی خارج کشور   ها، در معادله موازنه شده ی آن برابر ............ است.  
 𝟐𝟓( جابه جایی دوگانه 4                            𝟒𝟑( جابه جایی دوگانه، 3                           𝟑𝟒( ترکیب، 2                            𝟑𝟓( ترکیب، 1
 پاسخ نامه واکنش های شیمیایی، موازنه واکنش 

1 2 3 4 5 6            
4 1 2 3 4 1            
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 سوال( 8) یکاها در شیمیتبدیل  
                            93تجربی   کدام گزینه نادرست است؟ 1

 مول از آن گاز است.   6/ 25 × 10-3، شامل STPلیتر از هر گاز ایده آل در شرایط  0/ 14( 1
 تمام فراورده های واکنش در آب نامحلول هستند.  ( در هر واکنش رسوبی، 2
 اتم تشکیل شده است.   90/ 33 × 1020مول هیدروژن سیانید، از  0/ 005( 3
+( در واکنش سدیم فسفات و کلسیم کلرید، در پایان واکنش یون های 4

Na  و–
Cl  .در محلول حضور دارند 

 (g.mol   :20  =Ne-1برابر شمار اتم ها در چند گرم نئون است؟ ) STPلیتر گاز کلر در شرایط  0/ 56شمار اتم های کلر در  2
 92تجربی خارج کشور                                1/ 5( 4                                  0/ 5( 3                                       2( 2                                      1( 1
 91ریاضی  (g/mol   :5 /35 =Cl  ،23 =Na  ،16 =O  ،12 =c  ،1 =Hشمار مول ها در کدام نمونه ماده بیش تر است؟  )  3

 گرم سدیم کلرید         2/ 34( 2       گرم فلز سدیم                                                              1/ 38( 1
 STPلیتر گاز هیدروژن در شرایط  g/L 84 /2                                            4 )56 /0لیتر گاز کلر با چگالی  2( 3

 در کدام یک جرم اکسیژن بیشتر است؟ 4
 STPلیتر گاز گوگرد دی اکسید در شرایط  11/ 2( 2               سولفات                                           (IIمس )مول  0/ 05( 1

 g.L 2 /1  =𝛒-1لیتر گاز کربن دی اکسید، با چگالی  10( 4                                                هگزا اکسید فسفرتترا گرم  14/ 2( 3
 ( C  ،1  =H=  12چقدر است؟ )  g/L 9 /0با چگالی  6H4Cلیتر از  6تعداد کل اتم ها در  5

1 )2310  ×08 /1                      2 )2310  ×02 /6                       3 )2310  ×67 /1                       4 )2310  ×67 /4 
 ( g.mol  16   =O  ،1   =H   ،12    =C  ،14    =N-1در کدام مورد تعداد مول ها برابر است؟  ) 6

1  )N 2- 10   = عدد آووگادرو( اتم کربنN                                             )2 )2  2لیتر گاز هیدروژنH  چگالی گاز هیدروژن(1-g.L 80 /0) 
 STPدر شرایط  3Oلیتر گاز اوزون  3HCO4NH                         4 )9 /16گرم آمونیوم هیدروژن کربنات   63/ 2( 3
 4و  2( 3                              4و  1( 3                             3و  2( 2                          2و  1( 1
 ( N=  14جرم چهار لیتر گاز نیتروژن در شرایط استاندارد چقدر است؟ )  7

1 )5 /2                                   2 )5                                     3 )5 /7                             4 )10                                                          
 ، چند میلی لیتر حجم اشغال می کند؟ STPدر شرایط   2CO مول گاز کربن دی اکسید 0/ 2 8

1)4480                                           2 )448                                3 )2240                                   4 )224                              
 پاسخ نامه تبدیل یکاها در شیمی 

1 2 3 4 5 6 7 8          
2 1 3 2 2 2 2 1          
 . 
 سوال(  20) واکنش های شیمیایی، استوکیومتری واکنشموازنه  
، پس از موازنه ضریب استوکیومتری چند گونه با یاک دیگار برابار O2H ( +g)HCN → (g)2O ( +g)3NH ( +g)4CH(gدر واکنش: ) 1

 96تجربی خارج کشور  است؟
1 )5                                        2  )2                                               3 )3                                            4 )4 

مول گاز اکسایژن شارکت کناد،  0/ 1( هیدروکسید، III( هیدروکسید به آهن )IIاگر در فرایند زنگ زدن آهن، در واکنش تبدیل آهن ) 2
 96تجربی(  g.mol  :56 =Fe  ،16  =O  ،1  =H-1تفاوت جرم واکنش دهنده جامد با جرم فراورده، چند گرم است؟ )
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 3(OH)Fe  →  (l)O2H  (+g)2O  ( +s)2(OH)Fe(s)موازنه نشده         
1 )7 /1                                       2 )2 /3                                    3 )8 /6                                    4 )5 /8 
گرم  49مجموع ضریب های استوکیومتری مواد پس از موازنه معادله آن، کدام است و اگر  ،هیدروکسید با فسفریک اسیدواکنش روی در  3

      (g.mol  :15  =P  ،16  =O  ،1  =H-1)فسفریک اسید در این واکنش مصرف شود، چند مول روی فسفات تشکیل می شود؟ 
(l)O2H ( +s)2(4PO )3Zn →  (aq)4PO3H  ( +aq )2(OH)Zn 

                                                                                           96تجربی خارج کشور         0/ 25،  12( 4                         0/ 25،  11( 3                          0/ 20،  12( 2                           0/ 20،  11( 1
گرم سدیم کربنات، با چند مول هیدروکلریک اسید واکنش کامل می دهد و چناد  15/ 9گرم سدیم هیدروژن کربنات با  16/ 8مخلوطی از  4

 96تجربی خارج کشور واکنش ها موازنه نیستند.   گرم نمک خوراکی تشکیل می شود؟ )عددها را از راست به چ  بخوانید.(
(l)O2H ( +g )2CO  +(s)3CO2Na  → (aq)HCl  ( +s )3NaHCO 

(l)O2H ( +g )2CO (+aq )NaCl → (aq)HCl  ( +s)3CO2Na 
(1-g.mol  :23  =Na  ،16  =O  ،12  =C  ،1  =H)      
1 )4 /0  ،4 /23                             2 )4 /0  ،25 /29                        3 )5 /0  ،4 /23                             4 )5 /0  ،25 /29 
 مجموع ضرایب استوکیومتری مواد در معادله موازنه شده آن کدام است؟  ،واکنش آلومینیم هیدروکسید با سولفوریک اسیددر  5

(l)O2H ( +s)3(4SO )2Al  →  (aq)4SO2H ( +s )3(OH)Al 
                              96ریاضی خارج کشور                                          12( 4                                  12(  3                                    10(  2                                   10( 1
 با توجه به شکل های زیر، در فاز گازی، مجموع ضریب های استوکیومتری مواد در معادله موازنه شده واکنش کدام است؟  6

1 )12  
2 )6  
3 )12  
4 )6  

 96ریاضی خارج کشور
مول پتاسیم کلرات را از تجزیه گرمایی چند گرم سدیم نیترات می توان به دسات آورد؟  0/ 3مقدار اکسیژن آزاد شده از تجزیه گرمایی  7

 95ریاضیفرض شود.(   %100)بازده هر دو واکنش 
           2O  ( +s )2NaNO  → (s)3NaNO                    (g)2O ( +s) KCl  → (s)3KClO(gواکنش ها موازنه نشده اند          ) 

1 )34                                         2 )41                                        3 )68                                     4 )5 /76 
گرم نقره کلرید تشاکیل دهاد،  5/ 74ا مقدار کافی محلول نقره نیترات، گرم از این نمک است ب 2/ 7اگر محلول کلرید یک فلز که دارای  8

 95ریاضی نسبت جرم مولی این فلز به ظرفیت آن، کدام است؟ 
1 )5 /67                                     2 )54                                             3 )46                                          4 )32 
 95ریاضی خارج کشورچند مورد از مطالب زیر درست اند؟    9

 ( را اکسیژن تشکیل می دهد. O2H5 .4CuSOآبه ) 5( سولفات IIدرصد جرم مس ) 54 •

 مول ماده نامحلول در آب تشکیل می شود.  0/ 01گرم سدیم سولفات با باریم کلرید،  1/ 42از واکنش  •

)فراورده های دیگر   مول گاز کربن دی اکسید تشکیل می شود.  0/ 1هیدروژن کربنات در گرما، مول سدیم  0/ 2از تجزیه کامل  •
 می باشند.(  O2Hو    3CO2Naواکنش 

 مول ماده نامحلول در آب تشکیل می دهد.  0/ 2مول منیزیم کلرید در واکنش کامل با نقره نیترات،  0/ 2 •

1 )1                                       2 )2                                     3 )3                                         4 )4 
       94ریاضیگرم اکسیژن، واکنش کامل دهد؟   16چند گرم آلومینیم باید با هیدروکلریک اسید واکنش دهد تا گاز به دست آمده با  10

(1-g.mol  :16  =O    ،27  =Al ) 
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 2H  +  (aq)3AlCl  → (aq)HCl  ( +s) Al(g)موازنه نشده         
1 )7 /2                                 2 )9                                   3 )5 /13                                 4 )18 
موتور خودرو شده و به طور کامل می سوزد. اگر همه فراورده ها نیتروژن وارد  80اکسیژن و % 20یک مول گاز متان با ده مول گاز شامل % 11

 94ریاضی خارج کشور   گاز باشند، چند درصد حجم گازهای خارج شده از اگزوز را به تقریب کربن دی اکسید تشکیل می دهد؟
1 )6 /66                                     2 )3 /33                                    3 )2 /18                                 4 )1 /9 
گرم سولفوریک اسید را با آلومینیوم فسفات مخلوط و گرم می کنیم تا با هم واکنش دهند، به تقریب چند گرم فسافریک اساید  24/ 5 12

       93ریاضی( g.mol  :32  =S    ،31  =P    ،16  =O    ،1  =H-1تشکیل می شود؟ )
 4PO3H + (s )3(4SO)2Al → (aq)4SO2H  ( +s)4AlPO(aqنشده          )موازنه 

1 )5 /24                                             2 )3 /16                                       3 )6 /19                                       4 )4 /29 
سولفات، مجموع ضریب های مولی مواد در معادله موازنه شده آن، برابار ............... اسات و باه ازای ( IIدر واکنش فلز آلومینیم با نیکل ) 13

 93تجربی خارج کشور   (g.mol  58  =Ni-1مول آلومینیم، .................... گرم نیکل در آن آزاد می شود. ) 0/ 1مصرف 
(g) Ni ( +aq)3(4SO)2Al →  (aq)4NiSO  ( +s)Al 

1 )9  ،7 /8                             2 )9  ،8 /5                               3 )8  ،7 /8                              4 )8  ،8 /5            
 92ریاضیگرم تشکیل می دهد؟   46/ 8مول از یون کدام فلز در واکنش با یون فلوئورید، ترکیبی به جرم  0/ 6 14

                                                                                               (1-g.mol  :19  =F  ،24  =Mg  ،27  =Al  ،40  =Ca  ،70  =Ga) 
1 )Al                              2 )Mg                                  3 )Ca                                    4 )Ga 
ی این واکنش چند گرم جرم دارد؟ گرم برم مخلوط کرده و گرم کنیم تا طبق معادله زیر با هم واکنش دهند، فراورده 9/ 6اگر فلز آهن را با   15

(1-g.mol   :80   =Br  ،56   =Fe) 91ریاضی خارج کشور 
 3FeBr →  (g)2Br  ( +s)Fe(s)موازنه نشده       

1 )84 /11                                2 )84 /11                                3 )76 /17                                  4 )76 /11                
گرم سولفات   10/ 42سولفوریک اسید، جدول تناوبی جای دارد با مقدار کافی محلول   12مول از یک فلز که در گروه  0/ 05اگر در واکنش  16

 90ریاضی( g.mol   :32  =S  ،16  =O-1بدون آب آن فلز تشکیل شود، جرم اتمی این فلز کدام است؟ )
1 )4 /65                          2 )7 /69                                3 )4 /112                                     4 )8 /114 
لیتر گاز اکسیژن، چند گرم پتاسیم کلرات اثر گرما طبق واکنش زیر تجزیه می شاود؟ )چگاالی گااز اکسایژن را در  7/ 68برای تهیه ی  17

 90ریاضی خارج کشور   در نظر بگیرید( g.L 25 /1-1شرایط آزمایش، برابر 
 2O ( +s)KCl  → (s)3KClO(g)موازنه نشده              

1 )5 /12                                    2 )5 /24                                    3 )5 /36                                      4 )5 /73 
درصد جرمی آلومینیم باشد، این عنصر کدام است؟ )شمار  36، دارای 16اگر ترکیب حاصل از واکنش آلومینیم با یکی از عنصرهای گروه  18

 89تجربی خارج کشور   (g.mol    :27    =Al-1)پروتون ها و نوترون های اتم این عنصر با هم برابر است( 
 (Se34( سلنیم )O8                      )4( اکسیژن )3(                           Te52تلور )( S16                        )2( گوگرد )1
گرم سولفات آن فلز تشاکیل  7/ 1با مقدار کافی محلول سولفوریک اسید، مقدار  1گرم هیدروکسید یک فلز اصلی گروه  4اگر در واکنش  19

                                                                                88ریاضی خارج کشور شود، جرم اتمی این فلز کدام است؟  
1 )23                                        2 )39                                       3 )46                                           4 )87 
میلی لیتر گاز هیدروژن در شرایط استاندارد به وجود  2800گرم آن با آب مقدار  9/ 75که از واکنش کامل  (M) جرم اتمی یک فلز قلیایی 20

 می آید کدام است؟  
1 )23                             2 )29                                       3 )39                                         4 )46                      
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 پاسخ نامه موازنه واکنش های شیمیایی، استوکیومتری واکنش 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
3 3 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 1 3 1 3 2 

18 19 20               
1 1 3               
. 
 سوال( 2) قوانین گازها  
برساد،  127℃( استفاده شده است. اگر پس از انفجار، دمای درون کیسه هوا به 3NaNسدیم آزید ) g13در یک کیسه هوای خودرو، از  1

 95ریاضیاتمسفر فرض شود(  1حجم گاز درون کیسه هوا در این لحظه به تقریب، چند لیتر خواهد بود؟ )فشار گاز درون کیسه 
 2N  ( +l)Na  →  (s)3NaN(gموازنه نشده:           )

1 )72 /6                                   2 )25 /8                                   3 )85 /9                                     4 )45 /11 
𝐂𝐥𝟏𝟕𝟑𝟓درصد جرمی  20یک مول گاز کلر شامل  2  Lاست. چگالی این گاز در شرایطی که حجم مولی گازها برابر   𝐂𝐥𝟏𝟕𝟑𝟕درصد جرمی  80و    

 95تجربی   است؟ )عدد جرمی را به تقریب، برابر اتم گرم هر ایزوتوپ در نظر بگیرید.( g.L-1باشد، چند  30
1 )18 /1                                      2 )22 /1                                      3 )35 /1                                    4 )48 /1 
 پاسخ نامه قوانین گازها 

1 2                
3 2                
. 
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