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١ 

  

  .تا دو رقم اعشار دقت شود بالمانع است) داراي چهار عمل اصلی ، جذر و درصد ( استفاده از ماشین حساب  ساده : توجه 
1  

  
  .منتقل کنیدنامه هاي داخل پرانتز، واژة مناسب را انتخاب و به پاسخدر هر مورد از بین واژه

  .شودمحسوب می) بسته، باز( کتري در حال جوشیدن یک سامانۀ)الف
   .با سدیم فلزي واکنش می دهد) CO  ،3O2Fe 2(در کیسۀ هواي خودرو،  )ب

  .است  HCl(g)از انحالل گاز  )کمتر ،بیشتر(در آب،  N2 (g)انحالل پذیري گاز )پ 
 . یابدمی)افزایش ،کاهش(آنتروپی سامانه NO2(g)به N2O4(g)تجزیه هنگام)ت

در آب )C12H22O11(در آب ،ازنقطۀ جوش محلول یک موالل شکر)NaCl(نقطه ي جوش محلول یک موالل سدیم کلرید)ث
  .است) بیشتر،کمتر(

25/1  

:شکل زیر مربوط به یک واکنش در فاز گازي است   2  

 
 اتم نیتروژن 
 اتم اکسیژن 

.معادله موازنه شده واکنش را بنویسید)الف  
  . با نوشتن دلیل واکنش دهنده  محدودکننده را مشخص کنید) ب

1  

. وجود دارد) 2لیوان (  mL300 و دیگري به حجم ) لیوان یک (  mL 500، یکی به حجم  C°75 دو لیوان آبِ داغ در دماي  3
  . مقایسه کنید نوشتن دلیلظرفیت گرمایی دو لیوان را با ) الف    :یکسان در شرایط 

  .مقایسه کنید نوشتن دلیلمیانگین سرعت حرکت مولکول هاي آب در دو لیوان را با ) ب

بی تغییر خواهد ) جرم ؛ چگالی ( اگر آب دو لیوان را به لیوان بزرگ تري منتقل کنیم، کدام یک از خاصیت هاي) پ
 ماند؟چرا؟ 

5/1  

  :حل کنیم )Fe(NO3)3(نیترات )III(مول آهن 5/0  آب، 1kg  اگر در  4

  موالل ؟ 5/0موالر است یا  5/0این محلول داراي غلظت )الف

  الکترولیت است یا غیر الکترولیت؟چرا؟محلول باال )ب

 .موجود در محلول را مشخص کنید مول ذره هاي حل شوندهتعداد )پ

  ؟  درصد جرمی این محلول را محاسبه کنید)ت

             1 mol   Fe(NO3)3  = 241  g   

5/2  

   »دومها در صفحۀ ادامۀ سوال  
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5  
  
  

تواند  می چند ژول گرماشود،  یکی از موادي است که در موتور شاتل هاي فضایی استفاده می)  3O2Al(آلومینیم اکسید
  درجه سانتیگراد، باال ببرد؟ 5ي  گرم آلومینیم اکسید را به اندازه 240دماي 

  )C°.1-g.J 773/0-1ظرفیت گرمایی ویژه آلومینیم اکسید (

5/0  

  .زیر پاسخ دهیدبا توجه به واکنش هاي داده شده به موارد   6

a) 2KMnO4(s)  K2MnO4(s) + MnO2(s) + O2(g) 

b)  NaCN(aq)  + AgNO3(aq)  ……..(s) + NaNO3(aq) )  

c) Ba(s) + 2H2O(l) →…….. (aq) + H2(g) 

  .را مشخص کنید»b« و» a «هاي  نوع واکنش) آ
  .را کامل کنید »c« و» b«واکنش ) ب

1  

  :با توجه به اطالعات داده شده، آنتالپی استاندارد واکنش داخل کادر را محاسبه کنید  7

  

1) C6H4O2( aq) + H2(g)  C6H6O2( aq)       ;∆푯 1°   = -177 kJ  

2) 2H2O2(aq)  2H2O(l) + O2(g)                  ;  ∆푯 2
°    = -190 kJ  

3) 2H2(g) + O2(g)  2H2O(l)                         ; ∆푯 3
°    = -572 kJ 

75/1  

 :هاپاسخ دهیددهد، به پرسشبا توجه به نمودار زیر که مراحل حل شدن پتاسیم برمید را در آب نشان می  8

                                  1mol K+ (g)  , 1mol Br- (g) 

 
1mol KBr(s)                                                                                   1mol K+ (aq)  , 1mol Br- (aq) 

  
  شود؟این مرحله گرماگیر است یا گرماده؟چه نامیده می» 1«گرماي مبادله شده در مرحلۀ )الف

  .خود از دو مرحله تشکیل شده است ، آن مراحل را بنویسید) 2( ۀمرحل)ب

1 

  .در هر مورد دلیل بنویسید 9
  .درآب حل نمی شودولی در هگزان حل می شود)C10H8(نفتالن ) الف 

  .گرددبه شیر سبب انعقاد آن می) CH3COOH(افزودن سرکه)ب
   .است qvبرابر با  ∆Eهنگام انجام واکنش  در گرماسنج بمبی، مقدار)پ
 .می یابد کاهشدر آب آنتروپی آمونیاك  گاز با انحالل)ت

2  

    »ها در صفحۀ سومادامۀ سوال« 

C6H6O2( aq) + H2O2(aq)  C6H4O2( aq) + 2H2O(l) 

 1مرحله  2مرحله 
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   .هاي مطرح شده پاسخ دهید دهد به پرسش کردن چربی را با صابون نشان می با توجه به شکل زیر که چگونگی پاك 10

  چربی                                                                  

      
  صابون چگونه امولسیون پایداري از چربی ها در آب ایجاد می کند؟)الف

  آیاترکیب زیریک پاك کننده صابونی است؟چرا؟)ب

Na+  

  

O

O

  
                                                

1  

11  
  
  
  

.품اگر جرم مولی ترکیبی  풎풐풍-1 16/130 2«باشد، با توجه به این که فرمول تجربی آنHSO  «است؛ 

  .             دست آوریدفرمول مولکولی این ترکیب را با محاسبه به

  H = 008/1  g.mol-1 ,   S = 07/32  g.mol-1 ,   O = 16 g.mol-1 

1 

   .کرده و به پاسخ نامه منتقل کنیدانتخاب را   Aموارد ستون   مورد مناسب با  Bستون   داده شده در مواردبین از   12
  )اضافی است Bیک مورد در ستون ( 

A  B 
   نتالپی تشکیلآ)الف

  نتالپی پیوندآ)ب
  نتالپی ذوبآ)پ
   یونی تفکیک)ت
  نتالپی تصعیدآ)ث
  یونیده شدن ) ج

a) 퐍퐚퐂퐥(퐬)
آب
→ 퐍퐚  (퐚퐪) + 퐂퐥  (퐚퐪) 

b) CO2(s)→CO2(g)                              

c) F2(g) → 2F(g) 

d) Na(s)+ 1
2 Cl2(g) →NaCl(s)               

e) HCl(g) 
آب
→H+(aq)+ Cl- (aq) 

f) NaCl(s)→NaCl(l) 
g) H2O(l)→ H2O(g) 

  

5/1  

   »مچهارها در صفحۀ ادامۀ سوال«  
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  :قرار دارند فشار یک اتمسفرهاي زیر در بادکنک  13
  1شمارة   2شمارة  3شمارة 

      
0℃1 

0/04mol  
30℃ 

0/04mol  
0℃ 

0/04mol  
 باشد؟ چرا؟می)STP(در شرایط استاندارد، )ها(بادکنکگازهاي کدام )الف 

  ؟ چرا؟» 2«بیشتر است یا   »1« حجم بادکنک) ب

1  

گاز چند لیتر واکنش بدهد، HCl mol . L -12/0از محلول  mL250طبق واکنش زیر با  (Zn)روي فلز اگرمقدار کافی از  14
 شود؟تولید می g.L -109/0 هیدروژن با چگالی 

Zn(s) +2HCl (aq) → ZnCl2 (aq) +H2(g)                        1 mol H2 =  01/2  g                                                               

1/5 

  :توان با استفاده از واکنش زیر تهیه کردسدیم آزید را می 15

2NaNH2 + N2O → NaN3 + NaOH + NH3     NaNH2=39/01g.mol-1, NaN3=65/02g.mol-1 

 12/9وارد واکنش گردید و ) N2O(کسیددي نیتروژن ابا مقدار اضافی ) NaNH2(آمیدگرم سدیم 28/06در یک آزمایش 
  .به دست آمد، بازده درصدي واکنش را محاسبه کنید) NaN3(گرم سدیم آزید

1/5  

  20  جمع نمره  »موفق باشید «    
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١ 
  

              87 ص»25/0«کمتر )پ          35ص»Fe2O3 »25/0)ب              45ص » 25/0«باز) الف   1

             95ص»25/0«بیشتر )ث              67ص»25/0«افزایش )ت

25/1  

  )الف   2
푵2(품)  + 푶2(품)

»25/0«
→2푵푶(품)

»25/0«
 

  29ص       »25/0«.زیرا در پایان واکنش کامالً مصرف شده است»N2(g)  »25/0 )ب

1  

  41ص»25/0«چون ظرفیت گرمایی کمیتی مقداري است » 25/0«بیشتر است ) لیوان یک(ظرفیت گرمایی آب )الف  3

. باشدچون دماي آب دو لیوان برابر می » 25/0«میانگین سرعت حرکت مولکول هاي آب در دو لیوان برابر است  )ب
  40ص»25/0«

 46ص»25/0«. زیرا یک خاصیت شدتی است وبه مقدار بستگی ندارد» 25/0«چگالی )پ

5/1  

      92وص  89ص»  25/0«موالل  5/0)آ  4
   

 93و92ص  »25/0«.زیرا به صورت یونی حل می شود» 25/0«الکترولیت است )ب
  

یا »   25/0«مول 2)پ 
퐅퐞(퐍퐎3)3(퐬)

آب
→ 푭풆3+(퐚퐪) + 3NO3 (풂풒)

0/5mol       → 0/5풎풐풍              1/5풎풐풍

2풎풐풍

  96ص      

 88ص)ت

  0/5mol   Fe(NO3)3× 241 g   Fe(NO3)    
1mol   Fe(NO3)3 

«٠/٢٥»

  = 120/5 g  Fe(NO3)3 
«٠/٢٥»

     

 
      120/5g Fe(NO3)3+ 1000gH2O =(جرم حالل)+(جرم حل شونده)=جرم محلول

»25/0«فرمول نویسی یا جاگذاري درست

  =        1120/5gمحلول
»25/0

        

=درصد جرمی 
جرم حل شونده

جرم محلول
×100=

120/5
1120/5 ×100

»25/0«فرمول نویسی یا جاگذاري درست

 =   ퟏퟎ/ퟕퟓ
»25/0«

 

                                                                    

 

  

5/2  

    »راهنما در صفحۀ دوم   ادامۀ« 
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٢ 
  

5  풒 = 풎풄∆푻 ⇒ q=240 g×0/773 J.g-1.℃-1×5
«0/25»

⇒ q=927/6J
«0/25»

 5/0  42ص               

 »25/0«جابه جایی دوگانه ):b(واکنش »      25/0«تجزیه):a(واکنش )الف  6

  11تا ص 6ص   »c:(Ba(OH)2 »25/0(واکنش        »AgCN »25/0):b(واکنش )ب

1 

      63 تا ص 59ص  :با توجه به واکنش داخل کادر: اولروش  7
» 25/0«نصف کنیم  واکنش دوم را ضرایب،»25/0«است  H4= +177kJ∆پس »  25/0«بایستی واکنش اول را وارونه کنیم

 »25/0«است  H6= -286kJ∆پس » 25/0«نصف کنیم  واکنش سوم را نیز ضرایبو »25/0«است  H5= -95kJ∆پس 

∆H واکنش کلی=∆H4 + ∆H5 + ∆H6= (+177kJ) +( -95kJ) +( -286kJ)  = -204kJ  »25/0«  

1/75  

  :با توجه به واکنش داخل کادر: روش دوم 
4) C6H6O2(aq)  C6H4O2(aq) + H2(g)               ;  ∆퐇4°  = +177kJ »5/0«  

5) H2O2(aq)  H2O(l) + 1
2 O2(g)                         ; ∆퐇5°= -95 kJ »5/0«  

6) H2(g) + 1
2 O2(g)H2O(l)                                  ;  ∆퐇6° = -286 kJ »5/0«  

 
 
∆H واکنش کلی=∆H4 + ∆H5 + ∆H6= (+177kJ) +( -95kJ) +( -286kJ)  = -204kJ  »25/0 «   

 

  82ص»                     0/25«گرماگیر - » HΔ (»0/25 فروپاشی( انرژي فروپاشی شبکه بلوري)الف 8

هاي شونده و مولکولهاي حلبرقراري جاذبۀ قوي بین یون -2»  0/25«هاي آب از یکدیگرجداشدن مولکول-1)ب
  »0/25«) حالل(آب

1 

  79تاص76ص»0/5« .زیراهم نفتالن وهم هگزان برخالف آب ناقطبی هستند)الف  9
یون وجود داردو سبب خنثی شدن بار الکتریکی ذرات کلوییدي شیر می ) سرکه(الکترولیت زیرا دراین محلول )ب

  101ص»0/5« .شودولخته سازي صورت می گیرد
 پس w = 0زیرا درگرماسنج بمبی حجم ثابت است پس کار ناشی از انبساط حجمی صورت  نمی گیردبه عبارت دیگر)پ
E∆  برابر باqv 58ص»0/5« .است  
بین ذره اي افزایش می یابد وآزادي عمل  ۀنیروي جاذبآنتروپی همراه است چون  کاهشدر مایع با  گاززیرا انحالل )ت

  83ص»0/5«آنها کمتر می شود 
  

2 

    »وم سراهنما در صفحۀ   ادامۀ« 

 C6H6O2(aq) + H2O2(aq)  C6H4O2(aq) +2H2O(l) (واکنش کلی
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٣ 
  

10  

  

تواند به کمک بخش ناقطبی هاي قطبی و  ناقطبی است بنابراین می صابون در ساختار مولکولی خود  داراي بخش )الف
   »0/5« .خود به چربی بچسبد و به کمک بخش قطبی خود آن را وارد آب نماید

CO2(زیرا داراي گروه کربوکسیالت - »0/25«بله )ب
  103و ص  102ص                                     »0/25«. است)--
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⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ »65/08g HSO2 »25/0=(2×16)+ (1×32/07)+(1×1/008)=جرم فرمول تجربی

n=
جرم مولی

بیتجر مجر فرمول  = 130/16 g.mol-1

65/08 g.mol-1 =2  »25/0«  

فرمول مولکولی   = ⇒ 풏(تجربی فرمول)   2  = H2S2O4(HSO2) =فرمول مولکولی

                                                       »25/0«                                                          »25/0«      

�          16تا  14ص 

1  

  93وص 58تاص54ص e)ج    b)ث    a)ت    f)پ    c)ب    d)الف  12
  »25/0«هر مورد  
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  »0/25«.باشندمی) STP(و فشار یک اتمسفر یعنی در شرایط استاندارد ℃0زیرا در دماي »0/25» «1«هاي بادکنک)الف

در دماي » 2«ها و فشار در هر دو یکسان است ولی بادکنکزیرا تعداد ذره »0/25«بیشتر است » 2« حجم بادکنک) ب
 25ص   »0/25«. باالتري قرار دارد 

1 

14   2                    50 mL HCl(aq) × 1L HCl(aq)
1000 mL HCl(aq)  × 0/2mol  HCl

1L HCl(aq)  × 1molH2 
2molHCl × 

2/01gH2 
1molH2

× 1L H2
0/09gH2

= 0/55 퐋퐇2

                                               »25/0«                 »25/0«             »25/0«          »25/0«           »25/0«            »25/0«        
 

91و ص  27ص   
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28/06gNaNH2× 1molNaNH2
39/01gNaNH2

× 1molNaN3
2molNaNH2

× 65/02gNaN3
1molNaN3

=23/38gNaN3

                                             »25/0«             »25/0«       »25/0»               «25/0«                      

بازده درصدي واکنش    =
مقدار عملی
=100× مقدار نظري 12/9gNaN3

23/38gNaN3
×100

فرمول نویسی یا جاگذاري درست«0/25»

 =   % 55/17
»25/0«
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