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  متـن سـؤاالت

  جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.  1
 شود.ها ميبه آب آشاميدني ،مقدار بسياري كمي يون .......................... مي افزايند، زيرا اين سبب حفظ دندان -1

 دهد........................... يكي از كودهاي شيميايي است كه دو عنصر نيتروژن و گوگرد را در اختيار گياه قرار مي -2

رش يافته در ................ گستيخ شبكه اي مانند شانه عسل دارد اين شبكه با داشتن فضاهاي.......................... در .......................... بعد.......... -3
 واقع ساختاري .......................... دارد.

 شود.ساالنه ميليون ها تن سديم كلريد با روش ..........................  از آب جداسازي واستخراج مي -4

 گويند.هاي آب،  ....................................   ميپيوند ميان يون و مولكول -5

 را ................................. و انحالل نمك در آب را ......................... مينامند. انحالل اتانول در آب -6

 ساختار يخ .............................. بوده و مولكول هاي آن تنها داراي حركت .................................. مي باشند. -7

گرم مي باشد. بنابراين اين ماده را يك ماده .................. در نظر مي  23/0ب برابر گرم آ 100انحالل پذيري كلسيم سولفات در  -8
 گيرند.

 براي شناسايي يون كلسيم در يك محلول به آن آنيون ........................... اضافه مي كنند. -9

 ............. پديد مي آورد.براساس مدل آرنيوس، باز ماده اي است كه با حل شدن در آب يون هاي ............. - 10

 هنگامي كه آهك در آب حل مي شود محلولي توليد مي كند كه فنول فتالئين را ........................ مي كند.  - 11

  
 عبارت درست داخل پرانتز را انتخاب كنيد.  2

 كرد.آب آشاميدني تهيه اسمزمعكوس) -(اسمزتوان با استفاده از ي آب شور دريا، ميبراي تصفيه .10

 بايد.) ميافزايش-كاهشپذيري گازها در آب (، انحاللفشارطبق قانون هنري، با افزايش  .11

 ي جوش باالتري دارد.)، نقطهناقطبي-قطبيهاي (هاي مولكولي با جرم مولي مشابه، تركيب با مولكولدر تركيب .12

  
3  

  درست يا نادرست بودن جمالت زير را مشخص كنيد.
 در هنگام بخار شدن آب پيوند كواالنسي شكسته مي شود.    -1

 تمام مواد ناخالص محلول هستند.  -2

 سياره آبي رنگ زيباترين جلوه ي آفرينش،آب است. در - 3

 بيشتر آب هاي روي زمين شور است،به همين دليل ارزشمند نبستند. -4

 آب آشاميدني مخلوط همگن بوده ،حاوي مقدار زيادي از يون هاي گوناگون است.   - 5

 تفاوت آب آشاميدني وديگرآب ها در نوع ومقدار حل شونده هاي آنها است. -6

 مواد شيميايي موجود در آب دريا را ميتوان به روش هاي فيزيكي از آن جدا كرد. -7
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 .دهدظت محلول را افزايش ميافزودن مقداري حالل به محلولي با غلظت معين، غل -8

 تري دارد.در تركيبات مولكولي با جرم مشابه مولكولي ناقطبي دماي جوش پايين -9

 مخلوط آب و يخ مخلوط همگن است. - 10

  شوند.انحالل استون در آب ساختار مولكول هاي حل شونده دچار تغيير نميدر  -11
 ي درست را انتخاب كنيد.در سؤاالت زير گزينه  4

  از مولكول هاي زير گشتاور دوقطبي صفر است؟در كدام يك  -1
  HCNد)          4CHج)        S2Hب)         CO الف)

  هاي زير همگن است ؟كدام يك از مخلوط -2
  ب و اتانولآت)          پ) يد و استون     ب) يد و هگزان     الف) آب و هگزان 

  مقدار گشتاور دو قطبي مولكول .......................،  H Cي به وسيله Nبا جانشين كردن  3NHدر مولكول  -3
 الف) كاهش مي يابد           ب) افزايش مي يابد                پ) به صفر مي رسد              ت) تغيير نمي كند

  آب و هيدروژن سولفيت در چند مورد شباهت دارند؟ -4
  ب) حالت فيزيكي در دماي اتاق                 الف) داشتن پيوند هيدروژني                          

  پ) قطبي بودن مولكول                                                 ت) خميده بودن مولكول
  هاي زير توانايي تشكيل پيوند هيدروژني را دارد؟ چرا؟ يك از مولكولكدام -5

     )ب                             )  الف

    )ت                                    ) پ
  كنيد:هر يك از جفت تركيبات زير را از نظر عبارت داخل پرانتز با ذكر علت مقايسه   5

  (رفتار در ميدان الكتريكي)      2CO , HClآ) 
  موالر هيدروفلوئوريك اسيد و پتاسيم هيدروكسيد(از لحاظ ميزان رسانايي)   1/0ب) محلول هاي 

  پ) اتانول و استون (از نظر نقطه جوش)  
  (از نظر سرعت مايع شدن) 2Nو  COت) گاز 

  نامگذاري-همراهان ناپيداي آب –مقدمه   
  يي تركيبات داده شده را بنويسيد.فرمول شيميا) آ  1

  آمونيوم هيدروكسيد-2باريم نيترات                              -1
  ب) تركيبات داده شده را نام گذاري كنيد.

  3CO2Ag) 1                             2)4PO(3Cu )2 
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2  
  
  
  
  

  

  . بنويسيد در جدول زير فرمول شيميايي و نام تركيب هاي حاصل را

-2₄OS -Cl  
  آنيون

  كاتيون    
    +2Cu 

    +3Al  

  

3  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جدول زير را تكميل كنيد.
  فرمول شيميايي  نام تركيب  
    آلومينيوم سولفات  1
2    3CO2)4(NH  
   كلسيم فسفات  3

4    3)3Fe(NO 

   منيزيم هيدروكسيد  5

6    3PO3K 

   )نيتريتшآهن(  7

8    2CaCl 

   سولفيتليتيم   9

10    3NaHCO   

  هاي زير را كامل و موازنه كنيد.معادلة واكنش  4
)aq........(..........)s.........(..........)aq(NaCl)aq(AgNO) 31 

)aq...(....................)s........(..........)aq(PONa)aq(CaCl)  4322 
  با توجه به آمونيوم فسفات پاسخ دهيد:  5

  آ) فرمول شيميايي آن را بنويسيد.
  ب) نسبت شمار تعداد اتم ها به تعداد عنصرها در اين فرمول را پيدا كنيد.

  . وندي و ناپيوندي آن را مشخص كنيدساختار الكترون نقطه اي يون نيترات را رسم كنيد و تعداد جفت الكترون هاي پي  6
  مل يون هاي چند اتمي هستند را بنويسد.انام تركيبات شيميايي زير كه ش  7

  منيزيم هيدروكسيد الف) آمونيوم كربنات                             ب)
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  درصدجرمي-ppm-هاشوندهمقدار حلمحلول و   
  و آب وجود دارد؟ گرم از اين محلول چند مول باريم نيترات 45درصد جرمي باريم نيترات در آب تهيه شده است، در  10محلول   1

يون كلريد ست ؟ ميلي گرم  يون كلريد حل شده است .غلظت ا19000گرم  ،  500در يك نمونه طبيعي از آب آشاميدني به جرم   2
  است؟ ppmدر اين نمونه چند 

   اب كنيد.ميلي گرم در يك كيلوگرم آب دريا باشد، غلظت آن را برحسب درصد جرمي حس 19000اگر غلظت يون كلريد در   3

باشد در يك كيلوگرم از آن نمونه آب چند گرم يون سديم وجود  526.5ppmاگر غلظت سديم كلريد در يك نمونه آب دريا برابر   4
  )( Na=23 , Cl=35.5 g/mol دارد؟ 

  NaCl=58/5 g.mol-1گرم آب حل كرده ايم . درصد جرمي محلول را حساب كنيد.       120مول سديم كلريد را در  3/0  5
است. حساب كنيد در نيم كيلوگرم از آن چند ميلي گرم يون كلسيم وجود   ppm 50غلظت يون كلسيم در آب يك چشمه برابر  6

  دارد؟
تن آب اين درياچه حداكثر چند مول گاز كلر مي توان به  55/3باشد، از  ppm 20000اگر غلظت يون كلريد در آب درياچه اي   7

  )g.mol 71=  2Cl-1(دست آورد؟ 
  وجود دارد؟ 3NaNOكيلوگرم از اين محلول چند ميلي گرم  40درصد جرمي سديم نيترات تهيه شده است، در  5محلول   8

  باشد، انحالل پذيري اين محلول چند است؟ %20اگر درصد جرمي محلول سير شده اي در دماي معين   9

 ppm1شود. اگر مقدار مجاز كلر موجود در آب استخر ميدرصد جرمي استفاده  0,7از محلول  1براي ضدعفوني كردن آب يك استخر  10
  يك كيلوگرم) =آب نياز است؟ (جرم يك ليترآب استخر  3m 700باشد، چند گرم از اين محلول، براي ضدعفوني كردن 

  است؟ ppmگرم يون پتاسيم وجود داشته باشد، غلظت يون پتاسيم در آب دريا چند 0,8ليتر آب دريا،  3اگر در   11

  باشد، درصد جرمي آن را حساب كنيد. ppm 0,5 اگر ميزان پتاسيم در آب دريا  12

ميلي گرم مي باشد. غلظت يون منيزيم در اين نمونه از آب را  460كيلو گرم از يك نمونه آب دريا غلظت يون منيزيم برابر با  4در   13
  به دست آوريد. ppmبر حسب 

  ب حل مي كنيم. با توجه به آن به سواالت زير پاسخ دهيد:گرم آ 80مول سديم سولفات را در  3/0  14
  آ) درصد جرمي محلول را محاسبه كنيد.

  درصد جرمي سديم سولفات اضافه شود، درصد جرمي محلول حاصل را به دست آوريد؟ 12گرم محلول  30ب) اگر به اين محلول 
  غلظت موالر  
غلظت مي رسانيم.  ml200در مقداري آب حل كرده و حجم محلول  را به  )mol/g98=4SO2Hگرم سولفوريك اسيد ( 9/4  1

  مولي محلول را محاسبه كنيد .

https://konkur.info



  وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران
  ي كل  آموزش و پرورش استان آذربايجان غربياداره

  گروه شيمي استان آذربايجان غربي

  96-97تحصيلي سال امتحاني سؤاالت بانك 
  عنوان درس: شيمي دهم

  آب، آهنگ زندكي: فصل سوم

 

 

 

  گرم سديم هيد روكسيد حل شده است .غلظت مولي محلول را حساب كنيد . 4/0ميلي ليتر محلول سود، 100در   2
  مول حل شونده نياز است ؟مول بر ليتر به چند  2/0ميلي ليتر از محلولي به غلظت  200راي تهيه ب  3
 46/9محلول شامل  رليتميلي250موالريته  دارد. منشوركاربرد ماده مركبي است كه براي ساختن وسايل نوري مانند ميدسزيم بر  4

  است.) بر مول گرم 213ميدچقدراست؟ (جرم مولي سزيم بر ميدگرم سزيم بر
  موالر:2باغلظت  3HNOميلي ليترمحلول 250براي تهيه   5

  گرم برمول است.) 63برابر 3HNOدرصدجرمي نيازاست؟ (جرم مولي 70الف)چندگرم نيتريك اسيدغليظ 
  گرم برميلي ليترالزم است؟42/1درصد باچگالي 70ب)چندميلي ليترمحلول نيتريك اسيدغليظ 

  پاسخ دهيد. زير االت، به سؤصفراست اكسيد برخالف نيتروژن منواكسيدديقطبي كربن دو باتوجه به اين كه گشتاور  6
  ؟؟چرابيشتراست پذيري كدام گاز، انحاللفشار و شرايط يكسان دما در بيني كنيدپيش )الف
  اكسيدبيشترازنيتروژن منواكسيداست.چرا؟ ديكربن پذيريهردمايي انحاللر د و يك اتمسفر فشار دهدكه درآزمايش نشان مي ب)

  با توجه به شكل پاسخ دهيد:  7
  محلول غلظت مولي بيشتري دارد؟ چرا؟الف) كدام 

. مول بر ليتر باشد؛ غلظت محلول (ب) را به دست /2ب) اگر غلظت محلول (الف) 
  آوريد.

  
  موالر كلسيم كلريد به چند گرم ماده حل شونده نياز داريم؟ 5/0ميلي ليتر محلول  500براي تهيه   8

  مول بر ليتر به چند ميلي مول مادة حل شونده نياز است؟ 5/0با غلظت ميلي ليتر محلولي از پتاسيم يديد  200ي براي تهيه  9

molگر غلظت محلولي از سديم كلريد ازا  10 / L1    بهmol / L0/1  برسد، حجم محلول چه تغييري مي كند؟  

  )Na=23, Cl=35.5 gr/molنياز است؟ (موالر چند گرم سديم كلريد  0,01ليتر سديم كلريد  3ي براي تهيه  11

  موالر تهيه كنيم. حجم محلول را بدست آوريد. 0,5كنيم تا محلولي با غلظت گرم شكر را در آب حل مي4  12

  پذيريانحالل  
 نشده؟ يا شده انجام انحالل چرا كه دهيد توضيح مورد هر در و كنيد بررسي بودن همگن از را زير هاي مخلوط  1

 هگزان و آب) الف

 اتانول و ب) آب

  شود ؟ معادله واكنش را بنويسيد.چه رسوبي تشكيل مي نقره نيترات به محلول سديم كلريددر اثر افزودن محلول   2
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  دهد؟ آن را تعريف كنيد .قانون را در مورد گازها نشان مي نمودار مقابل كدام  3
  

  

  

  

  

گرم در  36( انحالل پذيري سديم كلريد  گرم آب حل كنيم .200سانتيگراددر درجه  25گرم سديم كلريد  را در دماي  100اگر   4
  درجه است). 25گرم آب در دماي  100

  چند گرم رسوب به صورت حل نشده در ته ظرف باقي مي ماند ؟ )آ
  ب) چند گرم محلول به دست مي آيد ؟

در دو فشار تصوير داده شده ميزان انحالل پذيري مولكول هاي يك گاز را در آب   5
  مختلف نمايش مي دهد.

  
  مقايسه كنيد. 2و1آ) مقدار فشار گاز را در دو شكل 

  ب) در كدام مورد انحالل پذيري گاز در آب بيشتر شده است؟

دما   گرم باشد در چند گرم از محلول سير شده ي آن در همين 40اگر انحالل پذيري سديم سولفيد در آب در دماي معيني برابر   6
  ) S=32 , Na=23 g/molمول سديم سولفيد وجود دارد؟ (  0,2

  
گرم  017/0گرم و  28رتيب گرم آب به ت 100مقدار انحالل پذيري دو تركيب يوني سولفات و باريم سولفات در به اينكه با توجه   7

  به سواالت زير پاسخ دهيد.مي باشد، 
تر است؟ محلول از ميانگين قدرت پيوند يوني تركيب و پيوند هيدروژني آب بيشآ) در كدام تركيب نيروي جاذبه يون دوقطبي در 

  چرا؟
  ب) معادله تفكيك يوني و آبپوشيده تركيب محلول در آب را بنويسيد.

  
درجه سانتيگراد، آب خالص به اين محصول اضافه  55محلول سير شده پتاسيم كلريد در دماي  g87اگر هم ورن آب موجود در   7

  است) g45درجه برابر  55در  KClديگر را مي تواند در خود حل كند؟ (انحالل پذيري  KClكنيم محصول حاصل چند گرم 
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درجه 30ي محلول رابه ايم.باتوجه به نمودارانحالل پذيري اگردمادرجه سانتيگرادتهيه كرده 70گرم محلول سديم يديددردماي 150  8
  گرم مي باشد.)10درجه و10برسانيم چندگرم نمك رسوب مي كند؟  ( طول هريك ازخانه ها 

9    
  جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

  
  
  
 

10  
هاي مطرح شده با توجه به نمودار زير به پرسش

  پاسخ دهيد.
افزايش دماي آب انحالل پذيري گازها چه تغييري الف) با 

  مي كند ؟
چه مقدار گاز اكسيژن در آب حل  C ˚25ب) در دماي 

  شده باشد تا محلول حاصل سير شده باشد ؟
كدام گاز به ميزان بيشتري در آب  C ˚30پ) در دماي 

  حل شده است؟ 
ت) انحالل پذيري كدام گاز وابستگي بيشتري به دما دارد 

  ؟؟ چرا 
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11  
پذيري گاز اكسيژن در آب آشاميدني و آب در نمودار زير انحالل

  دريا نشان داده شده است.
  پذيري گاز اكسيژن چقدر است؟انحالل C5°آ) در دماي 

ب) با افزايش دما چه تغييري در مقدار حل شدن گاز اكسيژن مشاهده 
  شوند؟مي

پذيري گاز انحاللتوان گفت با افزايش مقدار نمك در آب، پ) آيا مي
  يابد؟ توضيح دهيد.اكسيژن كاهش مي

  

با توجه به نمودارهاي زير كه اثر عوامل فشار و دما را بر انحالل پذيري چند گاز را نمايش مي دهد. به سواالت زير پاسخ دهيد:    12

  
  كلمه مناسب را بنويسيد؟ yو  xآ) به جاي هر يك از نمادهاي 

  قانون هنري است و قانون هنري را در يك سطر توضيح دهيد.ب) كدام نمودار مربوط به 
گرم آب  500گرم سديم كلريد را در  206گرم آب است. اگر  100گرم در  36برابر با  C 25˚انحالل پذيري سديم كلريد در دماي   13

  حل كنيم.
  آ) چند گرم محلول توليد مي شود؟

  ب) چند گرم رسوب در ته ظرف باقي مي ماند؟
  ي حل شدن رسوب در محلول و توليد سيرشده چند گرم آب بايد به محلول اضافه شود؟پ) برا

 Tمي باشد. با توجه به اين معادله به سواالت زير پاسخ دهيد:   ( s = 0.8T + 72معادله انحالل پذيري سديم نيترات به صورت   14
  دماي بر حسب درجه سلسيوس است.)

  گرم آب بايد اضافه شود تا يك محلول سيرشده توليد شود؟ 250رات به چند گرم سديم نيت C 30˚آ) در دماي 
  سرد كنيم؛ به تقريب چند گرم رسوب توليد مي شود؟  C 20˚تا دماي  C 60˚گرم از اين محلول را از دماي  100ب) اگر 

  ها در ميدان الكتريكيرفتار آب و ديگر مولكول  
  برابر است .  )COو كربن مونواكسيد ( )2Nجرم مولي گاز هاي نيتروژن (  1

  الف ) مولكول هاي كدام گاز در ميدان الكتريكي جهت گيري نمي كنند؟ چرا؟
  ب) كدام يك در شرايط يكسان آسان تر به مايع تبديل مي شود؟ چرا؟
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  به پرسش ها پاسخ دهيد: 2CO , Nدر مورد گازهاي   2
  الف) كدام يك قطبي و كدام يك ناقطبي است؟

  انحالل پذيري كدام گاز در آب بيشتر مي باشد؟ ب)
  كدام يك از جفت تركيب هاي داده شده دماي جوش باالتري دارد. چرا؟   3

  HClو  F₂ب)                                   NOو  N₂الف ) 
با توجه به شكل هاي داده شده مشخص كنيد كه هر شكل انحالل كدام تركيب يوني در آب را نشان مي دهد؟ (توجه : يكي از   4

 Al(NO 2, MgCl 4SO2K ,3(3شكل ها اضافي است.) 

  
  سازندمواد با يكديگر محلول ميكدام-حالل-نيروهاي بين مولكولي  
  شود؟هيدروژني تشكيل نميدهاي زير، پيونيك از مولكولدر كدام  1

CO(NH ) H CH OCH2 2 3 2 3                               
2  

  =1H=          35/5Cl=         19F؟  چرا؟               2F يا 2Clآ) نيروي جاذبه در كداميك بيشتر است؟ 

  ؟ چرا؟ HFياHCl ب) نيروي جاذبه در كداميك بيشتر است؟ 
3  

  شوند؟دو در هم حل ميهاي داده شده دوبه مشخص كنيد كه كداميك از حالل
  ) استون در اتانول4) استون در آب         (3) هگزان در آب       (2)  يد در هگزان      (1(

  تفكيك يوني در فرايند انحالل  
1  

  
  
  
  
  
  

تعداد يون هاي توليد شده   فرمول نمك كلسيم دار  فرمول شيميايي  نام اسيد
  در اثر انحالل در آب

 ....................... ....................... ....................... هيدروكلريك اسيد

  HF 2CaF  3 هيدروفلوئوريك اسيد

.......................  3HNO .......................  .......................  

  جدول زير را كامل كنيد.
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  بيشتر است ؟ S2Hنسبت به  O2Hالف) چرا نقطه جوش   2
  را بنويسيد. 2MgClب ) معادله تفكيك يوني نمك 

  آزمايشي را طراحي كنيد كه به وسيله آن بتوان وجود يون كلريد را در آب شير اثبات كرد.  3

  معادلة تفكيك يوني هر يك از تركيبات يوني زير در آب بنويسيد.    4

NH)ب)    KBrآ) ) S4 Naپ)              2 CO2 Cr(NOت)      3 )3 3    

  رد پاي آب در زندگي-ي اسمزپديده-هارسانايي الكتريكي محلول  
 ) OH5H2C -NaCl (محلول هاي زير را در نظر گرفته وبا توجه به رسانايي الكتريكي محلول ها پاسخ دهيد .   1

  ليت است ؟ آ ) كدام محلول الكترو
  ب ) كدام محلول رساناي خوب جريان برق است ؟ 

  پ ) انحالل كدام يك به صورت مولكولي است ؟
  علّت موارد زير را تعيين كنيد.   2

  سولفات از جمله مواد كم محلول است.سيمالكتروليت ضعيف است.                              ب) كل HFالف) 
  به كدام شكل است ؟هر عبارت داده شده مربوط   3

  ) لخته شدن كلوييد در اثر افزودن محلول الكتروليت  2) پخش نور توسط كلوييد و محلول           1
  ) اثر تيندال4                    ) حركت براوني               3
  
  
  
  
  
  
 

  داريم. اختيار در درجه سانتيگراد25دماي  در زير پنج ماده محلول يك موالر از  4
OH      HBr    KOH    HF     AgCl5H2C  

  يك مورد اضافه است.)( مقابل آن بنويسيد. در را فرمول جسم موردنظر زيرنام يا درموارد
  ........................................ شودجزئي يونيده مي الف) تركيب يوني كه طور

  ........................................ كه رساناي قوي جريان برق استب) تركيب مولكولي 
  ......................................... محلول آن رساناي خوب الكتريسته است الكتروليت قوي و ج)
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  محلول يكصدم مول بر ليتر كدام تركيب زير رسانايي الكتريكي بيشتري دارد؟ چرا؟  5
  ب)  شكر                NaClالف) 

  ها پاسخ دهيد.توجه به شكل مقابل به پرسشبا   6

  دهد؟ها نشان ميالف) اين شكل كدام پديده را در مورد محلول

  كند؟ چرا؟ها چه تغييري ميب) با گذشت زمان سطح مايع درون لوله

  

  
  با توجه به شكل به پرسشها پاسخ دهيد.  7

  را بنويسيد. Dتا  Aالف) نام هر يك از قسمتهاي 
  اين فرايند چيست؟ ب) نام علمي

  شود؟پ) اين فرايند با چه هدفي انجام مي
 
 
  
  
 
  

  پاسخ كامل و تعريف كنيدها 
 به سؤاالت زير پاسخ كامل بدهيد.  1

 ردپاي آّب در زندگي را توضيح دهيد. .30

 قانون هنري را بيان كنيد.  .31

 يون چند اتمي را تعريف كنيد. .32

 غلظت را تعريف كرده انواع آن را نام ببريد. .33

 هايي هستند.مولكول قطبي و ناقطبي چه نوع مولكول .34

 ويك كاربرد آن را ذكر كنيد.منيزيم موجود در آب دريا راچگونه استخراج ميكنند؟ .35

 را ذكر كنيد دو ويژگي غير عادي آب .36

 .يابد؟توضيح دهيدمي دما افزايش ها در آب با افزايشپذيري تمامي نمكآيا انحالل .37

 بافت كلم بر اثر يخ زدن تخريب مي شوند؟ها در ي ياختهچرا ديواره .38
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 گشتاور دوقطبي را تعريف كنيد. .39

  پيوند هيدروژني را تعريف كنيد.  .40
 چگالي آب و يخ را با هم مقايسه كنيد.  .41

  در هر مورد علت را بيان كنيد: .42
  است.  NOدر آب كم تر از گاز  2Nآ) در دماي معين انحالل پذيري گاز

  غذاهاي روزانه توصيه مي شود.ب) استفاده از غذاي دريايي در 
  پ) چگالي يخ نسبت به آب كم تر است.

  است. 2Clبيش تر از نقطه جوش  2Iت) نقطه جوش 
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