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  ياب در عين فراواني مايعي كم                                                                
  

  

  :هاي باور نكردني آب مايعي با ويژگي
شود و تغييرات آن از يك حالت به  ز يافت ميآب مايعي است كه در طبيعت در هر سه حالت فيزيكي جامد، مايع و گا

وجود اين تغييرات در طبيعت براي زندگي انسان و ديگر موجودات مفيد . حالت ديگر نيز دائماً در حال انجام است
ي آن تأمين آب مورد نياز  پذيرد كه نتيجه ي طبيعي آب با استفاده از اين تغييرات صورت مي به طور مثال چرخه. است
ها به صورت  هاي غيرعادي است كه شرح برخي از آن آب در طبيعت داري ويژگي. ا و ديگر موجودات استه انسان

  :باشد زير مي
  پايين بودن چگالي يخ نسبت به آب -1

شود،  هاي آب اين است كه پس از يخ زدن، به دليل افزايش حجمي كه در اثر اين تغيير حاصل مي يكي از ويژگي
ها يخ  اين بدين معني است كه با سرد شدن آب و يخ زدن آن، برخالف بسياري از مايع. يابد چگالي آن كاهش مي

هاي يخي سطحي  ها، اليه اين مسأله سبب گرديده است تا در روزهاي سرد، در درياچه. شود زدن از سطح آب آغاز مي
د در اين شرايط به زندگي خود به عنوان عايق عمل كرده و مانع از يخ زدن عمق آب گردد و ماهيان و آبزيان بتوانن

  .ادامه دهند
  ظرفيت گرمايي باالي آب -2

افزايش يابد را ظرفيت گرمايي ويژه آن ماده  C1گيرد تا دماي آن  به مقدار گرمايي كه يك گرم از يك ماده مي
تري بايد صرف  دما در آن، گرماي بيش  ههر قدر اين ويژگي در يك ماده باالتر باشد، براي افزايش يك درج. گويند

  .تري بايد گرفته شود دما در آن، گرماي بيش  شود و از سوي ديگر براي كاهش يك درجه
اين موضوع سبب شده است تا از آب به عنوان . ي بااليي دارد آب در مقايسه با مواد ديگر، ظرفيت گرمايي ويژه

  .كننده استفاده شود و خنك كن هاي گرم كننده و سردكننده در دستگاه گرم
كننده  از سوي ديگر اين ويژگي آب در طبيعت سبب گرديده است تا مقادير زياد آب در طبيعت به عنوان متعادل

  .ي زمين در تغييرات دمايي حاصل از تابش نور خورشيد عمل كند دماي كره
  گرماي تبخير باالي آب -3

شود، گرماي زيادي از سطح  هنگامي كه آب از روي يك سطح تبخير مي ي باال در آب، با توجه به ظرفيت گرمايي ويژه
  .آيد آب در طبيعت به كمك انسان و موجودات زنده مي  اين ويژگي. شود كاسته مي
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از سوي ديگر، تبخير . يابد هنگامي كه دماي دروني بدن ما باال است، با عرق كردن و تبخير آب، دماي بدن كاهش مي
  .گردد ها مي ها در تابستان سبب خنكي فضاي اطراف آن انوسها و اقي آب درياچه

  :كشش سطحي باالي آب -4
اي بين خود  هاي آب پيوند نسبتاً قوي مولكول. هاي غيرعادي آب، باال بودن كشش سطحي آن است از ديگر ويژگي

توان در  ن مسأله را مياي. تر از سطح برخي ديگر از مايعات پاره شود شود سطح آب سخت كنند كه سبب مي ايجاد مي
  .ها روي سطح آب مشاهده نمود حركت حشرات و مورچه

اين نيروي قوي كه بين يك اتم هيدروژن از يك . هاي آب از نوع پيوند هيدروژني است ي بين مولكول نيروي جاذبه
گر را نگاه دارند و دي تر يك ها محكم شود تا مولكول شود، سبب مي مولكول و اتم اكسيژن از مولكول ديگر برقرار مي

  .ديگر سخت باشد ها از هم جدا كردن آن
بنابراين گرماي باالي تبخير يك گرم آب . نياز به انرژي بااليي است) تبديل از حالت مايع به بخار(از اين رو براي تبخير آب 

به دليل وجود اين ) مژول بر گر 250(و كلروفرم ) ژول بر گرم 860(نسبت به اين مقدار در الكل ) ژول بر گرم 2260(
تر از اين پيوندها در آب مايع  هاي يخ بيش الزم به ذكر است كه تعداد پيوندهاي هيدروژني در بين مولكول. پيوندها است

  .باشد مي

  
  هاي گذشته مروري بر آموخته

به طور مثال . باشند ي آن از يك اتم تشكيل شده دهنده هاي تشكيل ها يا مولكول شود كه اتم اي گفته مي به ماده :عنصر
  . گازهاي اكسيژن و هيدروژن يك عنصر هستند

اين تركيبات از پيوند بين . شود شود كه از تركيب دو يا چند عنصر مختلف حاصل مي اي گفته مي به ماده :تركيب
  .شود به اين پيوندها، پيوندهاي شيميايي گفته مي. شوند عناصر حاصل مي

  .ي آن ماده است دهنده ترين جزء تشكيل ها، مولكول نام دارد كه ساده ن جزء آنتري ها، ساده در برخي از تركيب
  

H O H O 2 2 22 2  
  مولكول آب           عنصر        عنصر      

  



  
  
 
  

  
  

 
 

 

9 

  
  هنرستان                1 شيمي    

   »7211«  

  
  .نمادهاي شيميايي معروف هستندبه شود كه  ها از برخي حروف استفاده مي براي نمايش اتم

  نماد شيميايي  نام التين  نام  نماد شيميايي  نام التين  نام
 Ferrum  Fe  آهن  Aluminum Al  آلومينيم

 Plumbum  Pb  سرب  Calcium Ca  كلسيم

  Magnesium  Mg  منيزيم  Carbon  C  كربن
  Sulfur  S  گوگرد  Chlorine  Cl  كلر

  Nitrogen  N  نيتروژن  Hydrogen  H  هيدروژن
  Oxygen  O  اكسيژن  Natrium  Na  سديم

  

و به محصول ) ها(دهنده ، واكنش)2Hو2Oعنصرهاي (كول آب، به مواد اوليه مورد استفاده در آن در فرآيند توليد مول
H(فرآيند،  O2(فراورده ، )ي  ندهده ي شيميايي نشان داده شده است كه نشان اين فرآيند با يك معادله. گويند) ها

  .شوند گيرد و محصوالت حاصل مي ها صورت مي دهنده واكنشي است كه بين واكنش
به طور مثال در . در هر واكنش شيميايي، تعداد هر اتم در دو طرف واكنش بايد با هم برابر و اصطالحاً موازنه باشد

اكسيژن به طور برابر وجود اتم  2اتم هيدروژن و در دو سمت آن  4واكنش توليد آب در سمت چپ و راست واكنش، 
  .دارد

  

  .ها را مشخص كنيد هاي آن عنصرهاي سازنده و تعداد اتمبراي هر فرمول شيميايي زير، نام 
2  فرمول شيميايي 2H O 2CaCl 3 6C H O  2 4H SO  

  نام
  كسيدهيدروژن پرا

  )آب اكسيژنه(
  سولفوريك اسيد  )اَستون(پروپانون   كلسيم كلريد

  اسيد باتري خودرو  حالل رنگ و الك  گير نم  بري مو، كاغذ و پارچه رنگ  كاربرد

  

  آب به عنوان يك حالل
موالً ها هستند كه مع از جمله اين مواد نمك. تواند مواد مختلفي را در خود حل كند يكي از خواص آب اين است كه مي

هاي منفي تشكيل  هاي مثبت و يون ها از كنار هم قرار گرفتن تعداد زيادي يون نمك. شوند از دو جزء تشكيل مي
گردد تا دو يون با بار  باشد و همين تفاوت سبب مي هاي مثبت و منفي متفاوت مي بار الكتريكي در يون. شوند مي

  .به هم متصل شوند مخالف توسط پيوند شيميايي محكمي به نام پيوند يوني
را در داخل آب بياندازيم، قطب منفي ) كه در در اثر يك پيوند يوني ايجاد شده است يتركيب(هنگامي كه يك نمك 

هاي  اتم(هاي مثبت آب  كشد و قطب را به سمت خود مي) ها كاتيون(هاي مثبت نمك  ، يون)هاي اكسيژن اتم(آب 
  گردد  ي جديد سبب مي ايجاد اين نيروهاي جاذبه. كشد ا به سمت خود مير) ها آنيون(هاي منفي نمك  ، يون)هيدروژن
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گردد كه آب به  اين پاشيدگي سبب مي. ي بلور رفته رفته از هم بپاشد و نمك در آب به تدريج حل گردد تا شبكه
  .ي مثبت و منفي تبديل گردد هاي پراكنده محلولي از يون

  
به طور مثال . باشد ها و آب چاه به علت همين مسأله ذكر شده در باال مي ها در آب رودخانه حل شدن برخي از نمك

Caهاي  هاي گچي يا آهكي توسط آب رودخانه و آب چاه سبب آزاد شدن يون حل شدن مقداري از سنگ 2 
  .دهند ها طعم نامطبوعي به آب مي اين يون. گردد مي

  پذيري انحالل
  :جامد در آب پذيري مواد انحالل
پذيري يا قابليت حل  گرم آب حل نمود، انحالل 100در يك دماي معين در توان  اي كه مي ترين مقدار ماده به بيش

به منظور . گردد گرم آب بيان مي 100شونده در  ي حل شود كه به صورت مقدار گرم ماده شدن آن ماده گفته مي
در اين نمودارها، . شود پذيري استفاده مي ه عنوان منحني انحاللسهولت در تعيين اين شاخص، از برخي نمودارها ب

ميزان انحالل تركيب فرضي در نمودار زير نشان داده . ميزان حل شدن مواد در دماهاي مختلف نشان داده شده است
 .توان نتايج زير را به دست آورد از نمودار مي. شده است

  
  

  .يابد يري در آب افزايش ميپذ ، با افزايش دما، انحاللAدر تركيب  - 1
  .پذيري در آب ندارد ، تغييرات دما، تأثيري بر انحاللBدر تركيب  - 2
  .يابد پذيري در آب كاهش مي ، با افزايش دما، انحاللCدر تركيب  - 3
يك  Cيك محلول سير شده و براي تركيب  B، يك محلول سيرنشده، براي تركيب Aبراي تركيب  Oي  نقطه - 4

  .يرشده استمحلول فرا س
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هنگامي كه به يك محلول . شونده، بيش از مقدار موجود در محلول سير شده، وجود دارد در محلول فرا سير شده ،حل
ي حل شونده در حالت فرا سير شده و سير شده،  ي تفاوت مقدار ماده شود به اندازه اي وارد مي فرا سير شده ضربه

در  Aي از  ا به طور مثال مطابق شكل اگر محلول سير شده. شود ا ميي حل شونده از محلول فرا سير شده جد ماده

، مقدار C30داشته باشيم، و با سرد كردن آن تا دماي  C40دماي  50 40 از محلول  Aگرم از تركيب  10
  .جدا خواهد شد

  :آبپذيري گازها در  انحالل
پذيري گازها در آب  با افزايش دما انحالل. وابسته به دو پارامتر دما و فشار است يپذيري گازها در آب عامل انحالل

  .يابد پذيري آن در آب افزايش مي اما از سوي ديگر با افزايش فشار گاز، انحالل. يابد كاهش مي

  :كردن آن هاي نرم ي طبيعي آب، آب سخت و روش تصفيه
Caها مانند  ، آب سبب حل كردن برخي يون7تر از  كمهاي pHدر  2 ،Mg 2  وFe 2 به آبي كه داراي . گردد مي

هاي آب سخت اين است كه صابون در آن  يكي از مشخصه. ها باشد، آب سخت گويند مقادير قابل توجهي از اين يون
  .كند كف نمي

هاي آهكي عبور كنند، كلسيم  هنگامي كه آب باران و ديگر آب حاوي گاز كربن دي اكسيد محلول، از روي سنگ
كربنات جامد موجود در آن، به تدريج حل شده و به صورت تركيب كلسيم هيدروژن كربنات محلول در آب تبديل 

  :گردد وجود اين تركيب در آب سبب ايجاد سختي موقت مي. شود مي
  )نامحلول(كلسيم كربنات + كربنيك اسيد  ) محلول(كلسيم هيدروژن كربنات 

  )در آب CO2محلول (             عامل سختي موقت آب                                                                        
هاي آهكي در  تشكيل اليه. گيرد عكس واكنش باال صورت مي. توان آب را حرارت داد سختي از آب مي براي رفع اين

  :هاي استاالكتيت و استاالگميت در غارها به دليل وجود واكنش زير است كتري، سماور و تشكيل ستون
  )محلول(هيدروژن كربنات  كلسيم ) نامحلول(كلسيم كربنات + كربن دي اكسيد + آب 

  :سختي دائم
Caهاي  اگر آب طبيعي مقدار قابل توجهي يون 2)Fe 2 وMg 2 ( داشته باشد، سختي آب با گرم كردن از بين

هاي آن  كنند تا يون سديم كربنات به آب اضافه ميبراي رفع اين سختي، مقداري . اين آب سختي دائم دارد. رود نمي
  .به صورت رسوب كربنات به ويژه كربنات كلسيم در بيايند

Na2  + كلسيم كربنات  سديم كربنات +Ca 2  
  ي دايمعامل سخت                            )     شود نشين مي ته(
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 هاي موجود مقدار يون

 مقدار مجاز اعالم شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست

  برخي نكات مهم
  :آلودگي گرمايي آب

  

  .يابد با افزايش دما، مقدار اكسيژن حل شده در آب كاهش مي
  

  

  .رود كند و ميزان مصرف اكسيژن باال مي با افزايش دما، سرعت سوخت و ساز بدن آبزيان افزايش پيدا مي
  

  :هاي سنگين آلودگي آب توسط كاتيون
  

هاي فلزهايي مانند آهن  اند از يون هاي زيستي و بهداشتي بدن اهميت دارند عبارت اي فعاليتهايي كه بر يون
)Fe( پتاسيم ،)K( كلسيم ،)Ca ( و منيزيم)Mg.(  

  

  

جيوه : اند از شوند عبارت پيوندند و مانع از انجام اعمال زيستي مي هاي بدن مي هاي فلزهاي سنگين كه به پروتيين يون

)Hg 2( سرب ،)pb 2 ( و كادميم)Cd 2.(  
  :باشد هاي سنگين به صورت زير مي ي ضريب خطر يون فرمول محاسبه

 ضريب خطر  
    

  :ي آب شهري تصفيه
  

شني، كلرزني   نشيني، صافي سازي، ته دماتي، لختهصاف كردن، كلرزني مق: اند از حل اين تصفيه عبارتمرا
  .و افزايش يون فلوئوريد pHپاياني، برخي كارهاي اختياري نظير تنظيم 

  

Alهاي  نشين كردن گل و الي موجود در آب، از يون سازي و ته براي لخته 3  وFe 3 شود استفاده مي.  
  

ها در انبارهاي آب  براي جلوگيري از رشد جلبك) سولفات مس كه آبي رنگ است(هاي كات كبود بلور
  .شده است استفاده مي

  :ي فاضالب شهري تصفيه
ي  نشيني اوليه، مرحله ها، ته صاف كردن و جدا كردن شن، ماسه و آشغال: مراحل اين تصفيه عبارت است از

  هاي خطرناك و حذف يون pHن باكلر، برخي كارهاي اختياري نظير تنظيم نشيني نهايي، گندزدايي كرد هوادهي، ته

1نكته

2نكته

1نكته

 2نكته

 3نكته

1نكته

 1نكته
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 هاي كانون  هاي كنكور سراسري و آزمون تست

  

  
              

  
  

  منابع آب در طبيعت 

 »عصر 92سراسري «  ؟درست است عبارتكدام  - 1
  .ي آب، آب شيرين وجود دارد هاي چرخه به جز آب دريا، در بقيه قسمت) 1

3حدود ) 2
  .دهد كه اكثر آن آب شور و غيرقابل مصرف است تشكيل ميحجم كره زمين را آب  4

  .شود هاي سنگين، آلودگي به صورت باران اسيدي وارد چرخه آب مي با تبخير آب آلوده به كاتيون) 3
  .شود هاي سطحي و زيرزميني به طور مستقيم تبخير مي بخش بزرگي از بارندگي ساالنه ايران به صورت آب) 4

 »عصر 88سراسري «  كدام مطلب درست است؟ - 2
    . درصد سطح زمين را پوشانده است 65آب، نزديك ) 1
  .                  هاي قطبي بسيار زياد است سرعت ذوب شدن يخ) 2
    . توان در بسياري از فرايندهاي صنعتي مصرف كرد آب شور را مي) 3
  . اي است كه به هر سه حالت فيزيكي در طبيعت وجود دارد آب تنها ماده) 4

    است؟ تر كمها  ي بارش در كدام قسمت از جهان در مقايسه با ساير گزينه ساالنه ميانگين - 3
   شمال آفريقا) 2   اروپا) 1

  آمريكاي جنوبي) 4   آمريكاي شمالي) 3

  ي زمــين بــه شــمار    يــك از عوامــل زيــر، از عوامــل طبيعــي مــؤثر بــر پراكنــدگي آب شــيرين دركــره         كــدام - 4
   ؟آيدنمي

    شرايط آب و هوايي) 2    ييموقعيت جغرافيا) 1
  ميزان مصرف) 4    ميزان بارش) 3

  تجديدپذيري طبيعي منابع آب 
 »94سراسري«  توان يك فرآيند در نظر گرفت؟ مورد از رويدادهاي زير را طبق تعريف مي چند - 5

 ي آب شهري تصفيه 

 ميزان رسانايي نسبي آب خالص 

 شويي داغ ي سيم ظرف جذب اكسيژن هوا به وسيله 

 ر خورشيد از شيشهعبور نو 

1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  
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 بخش1
 

  ياب در عين فراواني مايعي كم                         
 

  )چي قلم(كانون فرهنگي آموزش 
  

    ؟افتد نميي آب اتفاق  از موارد زير، در يك چرخه يك كدام - 6
  تأمين آب شيرين مورد نياز موجودات) 2  توزيع متناسب مقدار آب در منابع مختلف) 1
  ي زمين بارش برف و باران بر سطح كره) 4  ي زمين افزايش حجم آب موجود در كره) 3

    در طبيعت، كدام دو فرايند نقش اصلي را دارند؟ي آب  در چرخه - 7
    تبخير و تصعيد) 2    تبخير و ذوب) 1
  تبخير و ميعان ) 4    تصعيد و ذوب) 3

    . . . .هاي آب دچار تغيير  زيرا ماهيت مولكول. پيوندد به وقوع مي. . . يك تغيير   ي آب، مرحله از چرخه هردر  - 8
    ودش فيزيكي ـ نمي) 2    شود فيزيكي ـ مي) 1
  شود شيميايي ـ نمي) 4    شود شيميايي ـ مي) 3

    باشد؟ يك از موارد زير مي ي آب، منبع تأمين انرژي كدام چرخه فرآينددر  - 9
    جريان هوا) 2    زمين) 1
  ابرها) 4    خورشيد) 3
  

  هاي باورنكردني آب مايعي با ويژگي 
 » 93سراسري «  است؟ نادرستكدام عبارت در مورد چگالي  -10

mماده از رابطهچگالي هر ) 1
d

v
 شود و به دما بستگي ندارد محاسبه مي.  

Jگيري ظرفيت گرمايي ويژه واحد اندازه) 2

g. C
  .تر است است و مقدار آن براي آب از آهن بيش 

  .شود خورشيد جذب ميبه دليل گرماي تبخير باالي آب، براي بخار شدن آن، مقدار زيادي از گرماي ) 3
  .تر است مصرف نهان آب شامل آب مصرف شده براي توليد غذاها است و مقدار آن از مصرف آشكار آب، بيش) 4

 »صبح 91سراسري «  است؟ نادرستكدام عبارت  -11
    .شود انجماد از سطح آب شروع مي) 1
  .شود تر مي آب در حالت جامد نسبت به مايع حجيم) 2
    .چگالي آب است تر از چگالي يخ بيش) 3
  .برابر آهن است 10ظرفيت گرمايي آب حدود ) 4

 »عصر 90سراسري «  شود؟ ي زمين مي كدام ويژگي آب مانع از نوسانات شديد دمايي در كره -12
      كشش سطحي باالي آب) 1
  ظرفيت گرمايي باال) 2
      گرماي تبخير پايين آب) 3
  تر بودن چگالي يخ نسبت به آب كم) 4



  
  
 
  

  
  

 
 

 

15 

  
  هنرستان                1 شيمي    

   »7211«  

 »صبح 90سراسري «  ها است؟ ها و ساير آبزيان در زمستان بسيار سرد در درياچه ضامن زندگي ماهيكدام ويژگي آب  -13
      گرماي تبخير پايين آب) 1
  تر بودن چگالي يخ نسبت به آب كم) 2
      كشش سطحي زياد آب) 3
  ظرفيت گرمايي باالي آب) 4

 »صبح 89سراسري «  است؟ نادرستيك از عبارات زير در خصوص آب  كدام -14
  .شود شود كه باعث تعادل دماي هوا در شبانه روز مي گرماي اضافي در طول روز توسط آب جذب شده و در شب دفع مي) 1
  .شود هاي هوازي مي پذير توسط باكتري ي مواد زيست تخريب هوادهي فاضالب شهري، باعث تجزيه) 2

Jواحد ظرفيت گرمايي ويژه به صورت ) 3

g. C
  .تر از فلزاتي مانند آهن و مس است و مقدار آن براي آب و اتانول بيش است 

  .يابد با ذوب شدن يك قطعه يخ، حجم و چگالي آن افزايش مي) 4
  »عصر 88سراسري «  ؟  نيستهاي آن  كدام خاصيت آب جزء ويژگي -15

  داشتن گرماي تبخير باال ) 2     شفاف و روان بودن) 1

  فزايش حجم بر اثر انجماد  ا) 4  داشتن كشش سطحي زياد ) 3
 »عصر 86سراسري «  گرم آب برابر است؟ 5ظرفيت گرمايي چند گرم اتانول با  -16

4 18 J
/

g. C
2/   ظرفيت گرمايي ويژه آب  :  47 J

/
g. C

  ي اتانول ظرفيت گرمايي ويژه:  

1 (95/2    2 (46/8  
3 (5/29    4(62/51  

هـا   آنحرارت ديده و سپس حرارت قطع تا به دماي محيط برسند، ترتيب سردشدن  C80زات تا دماي اگر هر يك از فل -17
  »عصر 86سراسري «  كدام است؟  

1 (Al > Cu >Fe  

2 (Al > Fe >Cu   
3(Cu >Fe >Al   

4 (Fe >Cu >Al  

46گرم اتانول با ظرفيت گرمايي ويژه  15گرما دماي  J 15/129اگر -18 2 J
/

g. C
/را به  C26 2  برساند، دماي اوليه اتانول

  »صبح 86سراسري «  كدام است؟  تقريباً 
1 (/ C22 7    2( / C24 9  

3( / C27 5    4( / C26 1  

  

J

g. C
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 بخش1
 

  ياب در عين فراواني مايعي كم                         
 

  )چي قلم(كانون فرهنگي آموزش 
  

  هاي گذشته بر آموختهمروري  
 »93سراسري «  بيان شده است؟ نادرستفرمول شيميايي يا كاربرد كدام ماده  -19

    گير ، نمCaCl2كلريد، كلسيم) 1

Hهيدروژن پراكسيد،) 2 O2   كاغذ بري رنگ، 2

C،پروپانون) 3 H O3 6     ، حالل رنگ و الك2

Hسولفوريك اسيد،) 4 SO2   ، اسيد باتري خودرو4

 »صبح 92سراسري «  تر است؟ هاي اكسيژن در فرمول شيميايي كدام تركيب بيش شمار اتم -20
    آب اكسيژنه ) 2    سولفوريك اسيد) 1
  پروپانون) 4    پتاسيم نيترات) 3

  »عصر 89ري سراس«  است؟ نادرستكدام عبارت در مورد تشكيل مولكول آب  -21
Hي شيميايي آن به صورت  معادله) 1 O H O 2 2   .است 22
  .آيد ها، مواد جديدي به وجود مي هاي آن هاي اين معادله اكسيژن و هيدروژن هستند كه با تغيير آرايش اتم دهنده واكنش) 2
  .شود طي اين فرايند شكسته مي O2هاي اكسيژن در و اتم H2هاي هيدروژن در پيوند شيميايي ميان اتم) 3
  .آيد در پايان اين فرايند دو پيوند جديد ميان يك اتم اكسيژن و دو اتم هيدروژن به وجود مي) 4

  »عصر 88سراسري «  ناتريم، نام ديگر كدام عنصر است و نماد شيميايي آن كدام است؟   -22
     Ni -نيتروژن) Na   4 -سديم) N      3 -نيتروژن) Se   2 -سديم) 1

Alي واكنش پس از موازنه - 23 HCl AlCl H  3   هـا برابـر كـدام گزينـه     دهنـده  ها بـه واكـنش   نسبت مجموع ضرايب فراورده2
   است؟

1 (5
8  2 (8

5  3 (3
4  4( 4

3  

  يادآوري خواص الكتريكي ماده  
  »85سراسري «  كدام مطلب درست است؟ -24

    .مولكول آب يك مولكول دو قطبي و خنثي است) 1
  .ي اتانول تقريباً دو برابر آب است ظرفيت گرمايي ويژه) 2
  .دهد ظرفيت گويند به تعداد پيوندهايي كه يك اتم تشكيل مي) 3
  .باشد يدروژن شامل يك الكترون، يك پروتون و يك نوترون مياتم ه) 4

    .باشد پروتون مي. . . است و اين اتم داراي  . . .اتم  براي نمايش . . .ي مدل  دهنده نشان: زير شكل - 25
      7دارـ اكسيژن ـ  اتم هسته) 1
  8دارـ هيدروژن ـ  اتم پروتون) 2
      8دارـ اكسيژن ـ  اتم هسته) 3
  7دار ـ اكسيژن ـ  اتم پروتون) 4
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  هنرستان                1 شيمي    

   »7211«  

هاي ساختاري زيـر   باشد، كدام يك از فرمول 1و  3، 2، 4ترتيب از راست به چپ  به H و C ،O ،Nهاي  اتمكه ظرفيت  صورتيدر  - 26
    صحيح است؟

1(

H
|
N HH
||

H C C O H



       2(O O O   
 

3 (
H
|

| |
H H

H C N H      4(
O O
| ||

H O C C O H      

      ؟است نادرستكدام گزينه  - 27
  .آيند ها ذرات باردار يك اتم به حساب مي ها و الكترون پروتون) 1
  .ها برابر نيست هاي موجود در هسته با تعداد الكترون در يك اتم خنثي تعداد پروتون) 2
  .ي ظرفيت يك اتم است تواند نشان دهنده آن ميها را در كنار هم نگاه داشته و تعداد   پيوند كوواالنسي نيرويي قوي است كه اتم) 3
  .تر است جرم پروتون از جرم الكترون بيش) 4

  ساختار خميده مولكول آب 
بـودن   . . .كـه دليلـي بـر     . . .اي از آب، آب از مسير خود  ي پالستيكي باردار به باريكه در صورت نزديك كردن يك ميله -28

 »عصر 91سراسري «  .مولكول آب است
    قطبي -شود منحرف مي) 2    ناقطبي –شود  ف ميمنحر) 1
  قطبي –شود  منحرف نمي) 4    ناقطبي –شود  منحرف نمي) 3

 »صبح 87سراسري «  يك نشان دهنده ساختار قطبي آب است؟   كدام -29
     حالليت باال ) 1
  كشش سطحي باال                  ) 2
      ظرفيت گرمايي زياد ) 3
  الستيكي انحراف جريان آب توسط ميله پ) 4

  هاي غيرعادي آب توجيه برخي ويژگي 
 »عصر 92سراسري «  ي گرماي تبخير آب، كلروفرم و الكل درست است؟ كدام مقايسه درباره -30

    كلروفرم <الكل  <آب ) 2    آب <كلروفرم  <الكل ) 1
  الكل <آب  <كلروفرم ) 4    آب <الكل  <كلروفرم ) 3

 »صبح 90سراسري «  دليل گرماي تبخير باالي آب چيست؟ -31
      ساختار ناقطبي آب) 1
  هاي آب وجود بار منفي بر روي هيدروژن) 2
    وجود پيوندهاي كوواالنسي بين مولكولي) 3
  هاي آب وجود پيوند هيدروژني ميان مولكول) 4
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 بخش1
 

  ياب در عين فراواني مايعي كم                         
 

  )چي قلم(كانون فرهنگي آموزش 
  

 »صبح 89سراسري «  كند؟ هاي آب ايجاد مي هر مولكول آب در حالت يخ، حداكثر چند پيوند هيدروژني با ساير مولكول -32
1( 4  2 (2  3 (3  4 (1  
  

  
 »عصر 86سراسري «  بيانگر كدام پيوند در مولكول آب است؟                                                     شكل    -33

  

  

      هيدروژني) 1
    كوواالنسي) 2
      جاذبه بين مولكولي) 3
    جاذبه درون مولكولي) 4

   .)محيطي هر سه ظرف، يكسان استشرايط (به شكل زير، كدام گزينه درست است؟  توجهبا  - 34

  .است Bو  Aتر از مايعات  قوي Cي بين مولكولي در مايع  نيروي جاذبه) 1
  . تر است ، بيش Cاز مايع  Aي جوش مايع  نقطه) 2
  .تر است كم Aاز مايع  Bگرماي تبخير مايع ) 3
  .ند هيدروژني وجود داردي بين مولكولي از نوع پيو الزاماً نيروي جاذبه Bهاي مايع  بين مولكول) 4

  آب به عنوان يك حالل 
مولكول آب جذب شده و اگـر ايـن محلـول در    .............. ي قطب  ها به وسيله در حل شدن نمك خوراكي در آب، كاتيون  -35

 »صبح 92سراسري «  .كنند حركت مي.............. ها به سمت قطب  مدار الكتريكي قرار گيرد، آنيون
    مثبت –منفي ) 2    مثبت –مثبت ) 1
  منفي –منفي ) 4    منفي –مثبت ) 3

 »عصر 90سراسري «  هاي آهكي يا گچي به چه دليل است؟ طعم نامطبوع آب پس از عبور از روي سنگ -36

Caهاي  ورود كاتيون) 1 2 به داخل آب    

  به داخل آب Naهاي  ورود كاتيون) 2
      ذرات ريز گچ در آب پخش) 3
  موجود در سنگ در آب NaClانحالل ) 4

دهـد بـه    آب را تشـكيل مـي  ............ كـه قطـب   ............ هاي آب از طـرف اتـم    براي حل شدن مواد يوني در آب، مولكول -37
حركـت كـرده و   ............ ها به سمت قطـب   ها در صورت وجود مدار الكتريكي، آنيون ها نزديك شده و در محلول يون كاتيون

 »صبح 89ري سراس«  .شوند باعث انتقال جريان برق مي
      هيدروژن، مثبت، منفي) 1
    هيدروژن، منفي، مثبت) 2
      اكسيژن، منفي، مثبت) 3
  اكسيژن، مثبت، منفي) 4
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  هنرستان                1 شيمي    

   »7211«  

 »عصر 87سراسري «  دهد؟ انحالل نمك خوراكي در آب را نشان مي ،فرآيند كدام -38
1 (NaCl(s) nH O(l) NaCl(aq) 2    
2 (NaCl(s) nH O(l) NaOH (aq) HCl(aq)  2                   

3 (NaCl(l) nH O(l) Na (aq) Cl (aq)   2    

4 (NaCl(s) nH O(l) Na (aq) Cl (aq)   2  
  »صبح 86سراسري «  است؟   نادرسترو، كدام مطلب  هبا توجه به شكل روب -39

1(Cl   .يك آنيون به نام كلريد است 
  .شود تر مي اندازه يك اتم با از دست دادن الكترون كوچك) 2
  .اندازه كاتيون از آنيون بزرگ تر است در سديم كلريد،) 3
  .اين شكل به تشكيل نمك خوراكي از سديم و كلر مربوط است) 4
  

ــون  - 40 ــر ي ــكل   Aاگ ــدام ش ــد، ك ــول در آب باش ــا  1(، محل ــونگي آب ) 2ي ــت، چگ ــه عل ــه چ ــان   و ب ــي آن را درســت نش   پوش
   دهد؟ مي

  . كاتيون استA، چون يون)1(شكل  )1
  .آنيون استA، چون يون)1(شكل  )2
  .كاتيون استA، چون يون)2(شكل  )3
  .آنيون استA،  چون يون)2(شكل  )4

  

  آب و رسانايي الكتريكي  
  ها در سه شـكل نشـان داده شـده، صـحيح اسـت؟       روشنايي المپ ي مقدار كدام گزينه در مورد مقايسه: هاي زير به شكل توجهبا  - 41
    .)منبع اختالف پتانسيل و رساناها در هر سه شكل يكسان است(

  خاموش) ج(ب و  >الف ) 1
  خاموش) الف(ج و  >ب ) 2
  خاموش) ج(الف و  >ب ) 3
  خاموش) ب(الف و  >ج ) 4
  

باشد، كدام گزينه در مورد  Cو A ،Bاز راست به چپ س به ترتيبرسانايي الكتريكي آب خالص، آب طبيعي و فلز م ميزان اگر - 42
    ها درست است؟ آن

1 (A B C     
2 (A B C     
3 (B A C     
4 (C A B   

آبمولكول
 1شكل  2شكل
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 بخش1
 

  ياب در عين فراواني مايعي كم                         
 

  )چي قلم(كانون فرهنگي آموزش 
  

. . . هـاي   شوند و يون ديگر جدا و در سراسر آب پراكنده مي هاي يوني به هنگام حل شدن در آب از يك ي تركيب سازنده هاي يون - 43
   .شوند آب احاطه مي. . . يا . . . از سمت قطب . . . يا 

    هيدروژن -مثبت  –كاتيون  –منفي ) 1
    وژنهيدر -منفي  –آنيون  –مثبت ) 2
    اكسيژن -مثبت  –آنيون  –منفي ) 3
  اكسيژن –منفي  –كاتيون  –مثبت ) 4
  

  پذيري  انحالل 
ــه   -44 ــكل روب ــه ش ــه ب ــا توج ــرات در  ب ــيم نيت ــده پتاس ــول سيرش ــاي  g100رو محل ــرم  C90آب در دم ــرم ج ــد گ   ، چن

 »عصر 92سراسري «  دارد؟
1 (55    
2 (155    
3 (170    
4 (270  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Kاي از  رو، در صورتي كه محلول سير شده با توجه به نمودار روبه -45 Cr O2 2 آب بـه آرامـي تـا     g200در  C80با دمـاي  7
C40عصر 91سراسري «  سرد شود، چند گرم بلور در ته ظرف ته نشين خواهد شد؟« 

1 (25  
2 (35  
3 (60  
4 (70   

  
  

  
  

3KNO
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  هنرستان                1 شيمي    

   »7211«  

را تا دمـاي   C90آب در دماي  g100ي پتاسيم نيترات در  رو، اگر يك محلول سيرشده پذيري روبه با توجه به نمودار انحالل  - 46
C50 عصر 89سراسري «  جود آيد؟ي حل شده بايد جدا شود تا يك محلول سيرشده به و كنيم، حدود چند گرم از ماده خنك«  

1 (50  
2 (100  
3 (80  
4 (70  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

آب به قدر الزم ليتيم كلريد اضافه كنيم تا محلول سير شده آن به دست آيد و سپس دما  g200به  C90اگر در دماي  -47
  »عصر 87سراسري «  كند؟ رسوب مي گرم از آن در محلولكاهش دهيم، چند  C65را تا 

1 (10    
2 (20     
3 (40    
4 (70   
  
  
  

  
  

شود چنـد گـرم از    سرد C55نمايد؟ اگر اين محصول تا  پتاسيم كلرات محلول سيرشده توليد مي مچند گر C80در  -48
  »عصر 86سراسري «  نمايد؟ اين نمك ته نشين مي

1 (52-45     
2 (38-18     
3 (38-20     
4 (52-7  
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 بخش1
 

  ياب در عين فراواني مايعي كم                         
 

  )چي قلم(كانون فرهنگي آموزش 
  

  »85سراسري «  كند؟ پذيري اكسيژن و پتاسيم نيترات چه تغييري مي با كاهش دما انحالل -49
    افزايش -افزايش) 1
    كاهش -كاهش) 2
    افزايش -كاهش) 3
  كاهش -افزايش) 4

   دارد؟   تري با توجه به اطالعات جدول مقابل، گرما بر انحالل كدام ماده تأثير بيش -50

1 (A    
2 (B                     
3 (C   
4 (D   
  

  
 
 

  پـذيري گازهـا در آب بـا فشـار گازهـا را در دمـاي ثابـت بـه درسـتي نشـان            ي انحـالل  يك از نمودارهـاي زيـر، رابطـه    كدام - 51
    ؟دهد مي

  
  
  
1(  2(  3(  4(  
  

  

مي رسـانيم، اگـر    C20به  C40ماي آب را از فشار گاز را دو برابر و دنسبت به حالت قبلي گازي در آب،  نمودنحل  جهت - 52
    كدام رابطه بين اين دو مقدار صحيح است؟ باشد، Bو  Aمقدار گاز حل شده در حالت اول و دوم به ترتيب برابر 

1 (A B 2    2 (B A 2    
3 (A B 2    4 (B A 2  

  

  اكسيژن موجود و اكسيژن موردنياز  

27در هر كيلوگرم آب در دماي  - 53 C ،8 شود، در چند كيلوگرم از اين نمونه آب يك مول گاز اكسـيژن   گرم اكسيژن حل مي ميلي
 »94سراسري«  .)گرم است 16بر اتم گرم اكسيژن برا(وجود دارد؟ 

1( 1000    2 (2000  
3 (3000    4 (4000  

100انحالل پذيري 
g

g
 

  ماده 
C40  C20 

260  210  A 

75  32  B  

110  84  C  

70  58  D  

 

  ماده 
 آب 
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  هنرستان                1 شيمي    

   »7211«  

در ده كيلوگرم از اين نمونه آب چند مولكول . است ppm8برابر (DO)در دماي معيني، مقدار اكسيژن حل شده در آب -54
O)116اكسيژن حل شده است؟ g.mol )  »93راسري س«  

1(/  233 011 10    2(/  234 8176 10    

3( /  213 011 10    4(/  211 5055 10  
/شده مورد نياز براي زنده ماندن نوعي ماهي برابر  حداقل غلظت اكسيژن حل -55 mg0  DOمقدار . محلول است g100در  3

 »صبح 91سراسري «  كدام است؟ ppmبر حسب 
1 (/0 003      
2 (/0 3    
3 (3      
4 (3000  

56- DO بر آبي برا محلوليppm4 در . استkg2  از اين محلول چند گرمO2 صبح 90سراسري «  وجود دارد؟« 
1 (002/0      
2 (0012/0    
3 (008/0      
4 (004/0 

57- DO آب در دمايC26 به تقريب چندppm صبح 92سراسري «  است؟« 
1 (80  
2 (8  
3 (60  
4 (6  
  
  
  
  

باشـد، غلظـت اكسـيژن محلـول در آب     ) 2(، دو برابر ميزان اكسيژن حل شده در ظرف )1(حل شده درظرف  اكسيژناگر ميزان  - 58
    است؟) 2(در ظرف  ppmچند برابر غلظت اكسيژن محلول در آب برحسب ) 1(در ظرف  ppmبرحسب 

1 (1  
2 (2  
3 (4  
4 (5/0  
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 بخش1
 

  ياب در عين فراواني مايعي كم                         
 

  )چي قلم(كانون فرهنگي آموزش 
  

  

  هاي طبيعي  آلودگي گرمايي آب 
 »عصر 90سراسري «  ي افزايش دماي آب در يك درياچه است؟ يك از موارد زير نتيجه كدام -59

   كاهش ميزان اكسيژن محلول در آب) 1

  ها افزايش سوخت و ساز در بدن ماهي) 2
   هاي هوازي افزايش فعاليت باكتري) 3

  هر سه مورد) 4

رو  تر بـا كمبـود اكسـيژن روبـه     ها سريع يك از ماهي ، كدامC37ها به  ، با افزايش دماي آب محل پرورش ماهي ولجدبا توجه به  - 60
 »صبح 87سراسري «  شود؟ مي

  آال قزل )1
  اردك ماهي )2
  كپور ماهي )3
 گربه ماهي )4

  

  

  آب  pHهاي اسيدي و تغيير  آالينده 
61- A  وB  وC عصر 92سراسري «  اند؟ ر به ترتيب از راست به چپ كدامدر جدول زي« 

1 (HCl, NaOH , H PO3 4    
2 (HCl,KOH ,H PO3 4    
3 (NaOH , KOH , HCl    
4 (KOH , NaOH ,HCl  

 »صبح 92سراسري «  كدام عبارت درست است؟ -62
  .كنند هاي كلسيم به صورت كلسيم هيدروژن كربنات رسوب مي با گرم كردن آب سخت، يون) 1
  .كند تر تغيير مي گرما از جرم يكساني از آب و آهن، دماي آب بيش J200با گرفتن) 2
  .شود در آب باعث ايجاد رنگ آبي در شناساگر ليتموس مي NaOHحل شدن ) 3

gچگالي مواد با واحد ) 4

mL
  .شود و مستقل از دما است بيان مي 

 »عصر 91سراسري «  .دارد . . .اي در توليد  نيز معروف است، كاربرد گسترده . . . كه به . . .نيتريك اسيد  -63
1 ((HNO    مواد شوينده –جوهر نمك  - 3(

2 ((HNO   هاي گازدار نوشابه –جوهر نمك  - 3(
3 ((HNO    فجرهها و مواد من رنگ –جوهر شوره  - 3(

4 ((HNO   ابريشم مصنوعي و خمير كاغذ –جوهر شوره  - 2(

  A B  C فرمول
  بازكردن مجراي فاضالب  تهيه صابون مايع  تهيه مواد شوينده كاربرد

  قرمز  آبي قرمز رنگ تورنسل

ب ترين دماي مناسبيش  نوع ماهي
( C)  

  آالقزل
  اردك ماهي
  ماهي كپور
  گربه ماهي

15  
24  
32  
34  
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  هنرستان                1 شيمي    

   »7211«  

 »صبح 90سراسري «  رود؟ محلول كدام يك از تركيبات زير در باتري خودروها به كار مي -64
1 (HNO3    2 (H SO2 4    
3 (H PO3 4    4 (NaOH  

  »عصر 89سراسري «  ي مورد نظر صحيح است؟ ، فرمول شيميايي و كاربردهاي مادهمورددر كدام  -65
  ، در ساخت مالت و سيمانCaOH: كلسيم هيدروكسيد) 1
  نده، در ساخت كودهاي فسفردار و مواد شويHPO4: فسفريك اسيد) 2
  ، در ساخت صابون مايع و باتري قلياييNaOH: هيدروكسيد سديم) 3
  ، در ساخت كود و برخي مواد منفجرهHNO3:اسيد نيتريك) 4

  »صبح 86سراسري «  كدام مطلب درباره خواص اسيدي درست است؟   -66
    آب باران  >شير  >صابون  >آب دريا ) 1
    آب دريا <صابون <شير  <آب باران  )2
    آب باران  <شير  <صابون  <آب دريا ) 3
  آب دريا >صابون  >شير  >آب باران ) 4

  هاي سنگين  آلودگي آب توسط كاتيون 
 »صبح 91سراسري «  ؟كنند ها، در صورت وجود در آب به بدن آسيب جدي وارد مي در كدام مجموعه، همه يون -67

1 (Cd , Pb ,Hg  2 2 2    2 (Cd , Pb , Fe  2 2 2    

3 (Ca , K ,Fe  2 2    4 (Cd , Mg ,Hg  2 2 2  
 »عصر 90سراسري «  است؟ نادرستهاي فلزات سنگين  كدام عبارت در مورد يون -68

  .شود هاي صنعتي به منابع آب وارد مي معموالً از طريق پساب) 1
  .اند ي بدن، بسيار مهمهاي زيست براي فعاليت) 2

Pbهاي  يون) 3 , Hg 2 Cdو  2 2 هاي فلزات سنگين هستند چند نمونه از يون.  
  .تر است ها از حد مجاز باالتر است، از يك بيش هايي كه غلظت آن ضريب خطر يون) 4

 »عصر 88سراسري «  ؟    شود نميوجود كدام كاتيون در آب، سبب آلودگي آن  -69

1 (Hg 2    2 (Ca 2    

3 (Pb 2    4 (Cd 2  

20و حـد مجـاز   ppm 03/0و سرب  ppm 02/0هاي جيوه  اگر در يك نمونه آب، غلظت يون -70 05/ ppm Hg   و نيـز
Pb ضريب خطر 2 نصفHg 2 حد مجاز. باشدPb 2   صبح 86سراسري «  كدام است؟«  

1 (006/0      
2 (15/0    
3 (24/0      
4 (375/0   




