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دو حاجتت  هرگاه تو را بر خداي سبحان نيازي است در آغاز بر رسول خدا )ص( درود فرست، سپس حاجت خود بخواه كه خدا بزرگوارتر  از آن است كه بدو 

 حضرت علي )ع(                                                                                                                                                    برند، يكي را برآرد و ديگري را بازدارد.             
نمرهل تحصيل :نام و نام خانوادگي :    دبيرستان مح ردیف

با انتخاب گزینه درست جمله های زیر را کامل کنيد.  1

  .اکسيژن( نيز دارد –( سوخت سبز، سوختي است که در ساختار خود افزون بر کربن و هيدروژن، ................... )نيتروژن آ

 ترکيب( گفته مي شود. –( دگرشکل )آلوتروپ( به شکل های گوناگون مولکولي یا بلوری یک ..................... )عنصر ب

( چون واکنش انجام شده در روش هابر برای توليد آمونياک برگشت پذیر است، همه واکنش دهنده ها به فراورده تبدیلپ

(.نمي شوند -......................... )مي شوند       

 آن نيز مشخص باشد. (حجم –)فشار ( برای توصيف یک گاز افزون بر مقدار، باید دما و ................... ت

از گازهای مختلف با هم برابر است. این بيان به قانون آووگادرو  مول( –)گرم ث( در دما و فشار یکسان، حجم یک ................... 

مشهور است.      
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در هر مورد بگویيد متن داده شده درست است یا نادرست؟  5

 آ( در بين سوخت های فسيلي نفت خام ردپای بزرگتری ایجاد مي کند. 

  است.( هر چه مقدار کربن دی اکسيد وارد شده به طبيعت زیادتر باشد، ردپای ایجاد شده سنگين تر و اثر آن ماندگارتر ب

 ( فشار یک نمونه گاز با شمار مول های آن رابطه مستقيم دارد. پ

 افزایش یابد، حجم آن دو برابر مي شود. 511℃به  111℃اگر دمای یک نمونه گاز از ( ت

یکي از مزیت های پر کردن تایر خودروها با باد نيتروژن، این است که بخار آب و اکسيژن درون تایر خودرو وارد نمي شود.  (ث
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به سوال های داده شده پاسخ کوتاه دهيد.   3

 کدام یک سبب تغيير دمای هواکره شده است؟ پدیده های طبيعيیا و  رفتار و سبک زندگي انسان هااز بين دو عامل آ( 

 نمونه سوخت سبز را نام ببرید. یک( ب

 +  انرژی  5O3  →معادله شيميایي واکنش تشکيل اوزون در استراتوسفر را کامل کنيد.               ( پ

است. این دما را بر حسب کلوین بيان کنيد. -2/87℃ جامد( قبل از تبدیل به گاز در فشار اتمسفر 5COدمای یخ خشک )ت( 

 بين سوخت های زغال سنگ، بنزین و هيدروژن، کدام یک بيشترین آلودگي را ایجاد مي کند؟ث( 
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آ( شکل زیر مربوط به کدام پدیده در هواکره است؟  4

فروسرخ(  –از کدام نوع )فرابنفش  Aب( جنس پرتوهای 

 است؟ 

ت( اگر هواکره وجود نداشت، ميانگين دمای زمیين بیه   

 چند درجه مي رسيد؟

چيستند و چگونه موجب افزایش دمای هواکره مي شوند؟  Bپ( مولکول های 
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 برای سوال های زیر پاسخ کامل بنویسيد.  2

ليتر از گاز پر مي شود. اگر از بالون گاز خارج نشود، وقتي بالون  132است، تا حجم  51℃یک بالون هواشناسي در روزی که دما آ( 

 د شد؟هقرار گيرد، حجم گاز درون بالون چقدر خوا -4℃برای تحقيقات جوی و صعود به ارتفاع باال در دمای 

 

 را بنویسيد. به مواد معدني از چه ماده ای استفاده مي شود؟ واکنش انجام شده  5COب( برای تبدیل 

 

 سه مورد از مشکالتي که هوای آلوده برای سالمتي انسان ایجاد مي کند را بنویسيد. پ( 
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قرار مي گيرنید فشیار    در دمای یکسان ليتری 51در ظرف هر کدام به طور جداگانه  5O گاز مول 1و  5N گاز مول 1چرا وقتي ب(  6

 مساوی دارند؟

 

   (نياز به ارائه دليل نيست.) را در موارد زیر مقایسه کنيد. 5Oو  5Hدما و فشار، حجم برابر از گازهای در شرایط یکسان از نظر پ( 

(1-g.mol :1  =H ،16  =O) 

 ب( جرم                                                                              آ( تعداد مولکول                                 

 ت( چگالي                                           پ( تعداد مول                                    

2/1 

)فقیط مشیخص کنيیدهکاهش،     ؟هر یک از موارد زیر چه تغييری مي کنید ، 5Nوقتي فشار ثابت بماند، با گرم کردن یک مول گاز  8

 افزایش و یا ثابت مي ماند(.

              آ( چگالي                                                                               ب( جرم                                

                                     5Nپ( ميانگين انرژی جنبشي                                                   ت( ميانگين سرعت مولکول های 

 در نمونه 5Nث( تعداد مولکول های 
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شکل مقابل اوزون را در الیه های مختلف هواکره نشان  7

 مي دهد. 

(، اوزون چیه اهميتیي بیرای    Aآ( در الیه استراتوسفر )

 زندگي موجودات زنده در زمين دارد؟

 

 

 

 

یا برای انسان نقش خوب  (D) اوزون در سطح زمينب( 

منجیر بیه توليید    که  5Oبا  5NOواکنش گاز ؟  دارد بد

  (، مي شود را بنویسيد.Dاوزون در سطح زمين )

 

 

 

 

 

 

اوزون نقیش ییک گیاز     (Cییا   B) پ( در کدام قسیمت 

 گلخانه ای را دارد؟ 
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باشد، در کدام ظرف فشار گاز بيشتر است؟  72℃سه شکل زیر را در نظر بگيرید. اگر دمای هر یک از گازهای درون این سه ظرف  9

 توضيح دهيد.
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در نمودارهای زیر، محور افقي حجم گاز و محور عمودی مي تواند، فشار، دما و  11

 یا تعداد مول های گاز را نشان دهد. 

 آ( کدام نمودار تغيير حجم بر اساس فشار گاز را نشان مي دهد؟

 

 کدام نمودار تغيير حجم بر اساس دمای گاز را نشان مي دهد؟ب( 

 

 

 )دو نمودار اضافي نشان داده شده اند(
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 محاسبات زیر را انجام دهيد. 11

 ليتر حجم دارند؟  2/11به اندازه  STPدر شرایط  5COآ( چند مولکول 

 

 

گرم منيزیم  6/47از واکنش  هيدروژن را توليد و جمع آوری مي کند.ب( دانش آموزی در آزمایشگاه با استفاده از واکنش زیر گاز 

 (g.mol  3/54  =Mg-1) توليد مي شود؟ STPطبق واکنش باال، چند ميلي ليتر گاز هيدروژن در 

(g)5H ( +aq)5MgCl → (aq )HCl5( +s)Mg 

 

 

 

ليتیر هیوا بیرای    استفاده مي کنند. چنید   7H3C(g) برخي در اردوها برای پخت غذا از خوراک پز کوچک محتوی گاز پروپانپ( 

  % حجم هوا را اکسيژن تشکيل مي دهد.(51. )حدود در نظر بگيرید STP را شرایط، نياز است؟ 7H3Cپروپان مول  21/7سوختن 

 (g)O5H4 ( +g)5CO3 → (g)5O2 ( +g)7H3C 
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با فشیار   مي باشد. یک بادکنک mmHg 566( bو فشار هوا در ظرف ) mmHg 861(، aدر شکل های مقابل فشار هوا در ظرف ) 15

( و همان بادکنک بار دیگیر  aیک بار درون ظرف ) ميليمتر جيوه 861هوای 

 ( قرار مي گيرد. bدرون ظرف )

 حجم بادکنک زیاد شده است؟  mmHg 556چرا در فشار دهيد توضيح 
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با انجیام محاسیبه تعيیين     یکسان باشد،هر دو مخزن  و حجم اگر دماب(  13

  در کدام مخزن فشار گاز بيشتر است؟  کنيد

(1-
g.mol 57  =N ،44  =7H3C) 
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 شده انجام نمي گيرد، انجام پذیر نبودن واکنش چه خاصيتي را برای گاز نيتروژن نشان مي دهد؟   دادهواکنش زیر در شرایط  14

                                
کاتالیزگر یا جرقه
→         (g)5N  (  +g)5H 

 ب( در روش هابر برای تهيه آمونياک، واکنش باال در چه شرایطي انجام مي گيرد؟ آن ها را بنویسيد.

 

 

و آمونياک داده شده اند. بر این اساس توضيح دهيد چگونیه در   5N، نيتروژن 5Hدر جدول زیر نقطه جوش گازهای هيدروژن پ( 

 روش هابر آمونياک توليد شده را از مخلوط گازها جدا مي کنند؟ 
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 نمره 51ها  جمع بارم سوال

 

 

 (℃نقطه جوش ) نام ماده

 -523 هيدروژن

 -196 نيتروژن

 -34 آمونياک

 

 




