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1

درستی یا نادرستی هریک از عبارت های را مشخص کنیذ و شکل درست جمله ها را بنویسیذ.

بارم

الف) یخ رٍی آب شٌاٍر هی هاًذ  ،چَى چگالی یخ اس آب تیشتز است( .

)

ب) فزآیٌذ سدٍدى یَى ّای  Mg2 ٍ Ca 2اس آب سخت را شیزیي کزدى آب هی گَیٌذ( .
ج) یک تزکیة اس اتّصال اتن ّای یکساى تشکل هی شَد( .
د) آب السم تزای پختي ًاى اس ًَع هصزف ًْاى است( .
2

2

)

)
)
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جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنیذ.
الف) در تشکیل یک تزکیة یًَی  ،یک اتن الکتزٍى هی گیزد ٍ تِ  ...............................تثذیل هی شَد ٍ یک
اتن الکتزٍى اس دست دادُ ٍ تِ  ...............................تثذیل هی شَد.
ب) رساًای هحلَل ًوک طؼام اس آب خالص  ...............................است.
ج) تا کاّش حجن یک ًوًَِ گاس در دهای ثاتت ( قاًَى یَیل )  ،فشار گاس  ...............................هی یاتذ.
د)  ...............................هؼ زٍف تِ جَّز ًوک است ٍ  ...............................هؼزٍف تِ سَد سَسآٍر است.

3

کذام یک اس خصَصیات سیز ًشاى دٌّذُ ی ساختار قطثی آب است ؟

الف) ظزفیت گزهایی سیاد آب 
ج) جذب شذى تاریک آب تَسط هیلِ پالستیکی
4

ب) داشتي کشش سطحی آب
د) حاللیت سیاد آب

فزهَل شیویایی هادُ ی  Aتزاتز  ٍ Fe(oH)2هادُ ی  Bتزاتز  HB6است .کذام گشیٌِ درست است ؟

الف)  Aتاس ٍ  Bاسیذ است
ج) ّز دٍ اسیذ است

0/5

0/5

ب)  Aاسیذ ٍ  Bتاس است
د) ّزدٍ تاس است

5

هزاحل تصفیِ فاضالب را تٌَیسیذ.

1/5

6

سِ تیواری کِ اس طزیق آب ّای آلَدُ هٌتقل هی شَد ًام تثزیذ.

0/75

7

حذّ هجاس غلظت یک هادُ در آب  0/4PPmاست .اگز غلظت ایي هادُ در ًوًَِ ای اس آب  0/6PPmتاشذ:
الف) ضزیة خطز ایي هادُ را حساب کٌیذ.

1/5

ب) آیا هی تَاى اس ایي ًوًَِ آب استفادُ کزد؟

8

 27Cچٌذ درجِ کلَیي است ؟

1

9

چزا داًشوٌذاى تٌفس ٍ فتَسٌتش را هکول یکذیگز هی داًٌذ ؟

1

 10هقذار  Doآب یک آتگیزی  6PPmاست .در  200گزم اس آب ایي آتگیز چٌذ گزم اکسیژى حل شذُ است؟

 11تِ سَاالت سیز پاسخ دّیذ.

1/5

1

الف -ػاهل سختی هَقت آب چیست ؟
ب -چگًَِ هی تَاى سختی هَقت آب را اس تیي تزد ؟
ج -کذام رًگ کاغذ تَرًسل را قزهش هی کٌذ ؟  NaoHیا HNo3

2

 12هفاّین سیز را تؼزیف کٌیذ.
الف: Do -
بَّ -ا کزُ :
ج -فشار :
د -قاًَى فشار :
 13الیِ ّای َّاکزُ را ًام تثزیذ.

1

 14هٌاتغ آب هَجَد در طثیؼت را تٌَیسیذ 4 ( .هَرد )

1

J
 15هٌظَر اس جولِ « ظزفیت گزهایی ٍیژُ
g.c

 4/18است » چیست ؟

 16تؼذاد ّزیک اس ػٌاصز ساسًذُ تزکیة ّای سیز را تٌَیسیذ.
الف) Al2 (So 3 ) 3

1
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ب) 2Na2 No 3

1

 17هؼادلِ ی سیز را هَاسًِ کٌیذ.
Na2So 4  KNo3  NaNo3  K2So 4

