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سایت خانه شیمی ایران
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کد تخفیف محصولhafteakhar :
برای ممتاز شدن باید آموزش ممتاز دید

پس از خرید محصول ،به تحلیل ویدئویی تست ها دسترسی پیدا می کنید.
توجه:
تست هایی که حذف شده اند یا جزو مباحث حذفیات کنکور  1401هستند ،با رنگ قرمز مشخص شده اند.
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 .201کدام موارد از مطالب زیر ،درست اند؟
آ) معموال ،هرچه واکنش پذیری فلزی بیشتر باشد ،استخراج آن ،دشوارتر است.
ب) واکنش پذیری هر عنصر ،به معنای تمایل اتم آن به انجام واکنش شیمیایی است.
پ) در واکنش FeO(s) :با ) ، Na(sواکنش پذیری فرآورده ها از واکنش دهنده ها بیشتر است.
ت) در واکنش Na2O(s) :با ) ، C(sواکنش پذیری واکنش دهنده ها از فراورده ها بیشتر است.

 )1آ ،پ ،ت

 )2ب ،پ ،ت

 )3آ ،ب

 )4ب ،ت

 .202در دوره سوم جدول دوره ای ،شمار عنصرهای فلز و نافلز به ترتیب از راست به چپ ،کدام است؟ (با
صرف نظر از گازهای نجیب)
4 ، 3 )1

3 ، 3 )2

4 ، 4 )3

3 ، 4 )4

 .203روند کلی واکنش پذیری چهار عنصر نخست از سمت چپ دوره دوم جدول دوره ای (تناوبی) در
ترتیب شماره گروه آن ها ،کدام است؟
برابر اکسیژن در دمای اتاق ،به
ِ

 .204آرایش الکترونی الیه آخر اتم کدام عنصر ،مشابه با آرایش الکترونی الیه ظرفیت اتم
)1

29A

)2

21 D

)3

27X

)4

19K

است؟

31 Z

 .205عنصر فرضی  Xدارای دو ایزوتوپ سبک و سنگین با جرم های  14amuو  16amuو جرم اتمی

میانگین  14 / 2amuاست .نسبت شمار اتم های ایزوتوپ سنگین به سبک ،در آن کدام است؟

1 )1
8

1 )2
9

1 )3
10

1 )4
11

 .206مجموع ضریب های استوکیومتری مواد در معادله واکنش:
) Na2O2 (s) + H2O(l) ⎯→ NaOH(aq) + O2(gپس از موازنه ،کدام است؟

8 )1

9 )2

10 )3

4

11 )4
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 .207اگر از واکنش  5گرم از ) LiAlH4(sناخالص با آب ،طبق معادله زیر 11 / 2L ،گاز در شرایط STP
تولید شود ،درصد خلوص ) ، LiAlH4(sکدام است؟ ) (Al = 27, Li = 7, H = 1 :g.mol −1

80 )1

(معادله موازنه شودLiAlH4 (s) + H2O(l) ⎯→ LiOH(aq) + Al(OH)3(s) + H2(g) ).
90 )3

85 )2

95 )4

 20 .208گرم از یک نمونه سنگ معدن آهن در  100میلی لیتر از محلول اسیدی انداخته شده است تا یون

های  Fe3+آن به صورت محلول درآیند .اگر با افزودن مقدار زیادی ) NaOH(sبه این محلول5/35 ،

گرم از رسوب آهن ) (IIIهیدروکسید به دست آید ،درصد جرمی آهن در این نمونه سنگ معدن ،کدام

است؟ (معادله واکنش ها موازنه شود(Fe = 56, O = 16, H = 1 : g.mol −1 .

)Fe2O3(s) + HCl(aq) ⎯→ FeCl3(aq) + H2O(l
8 )2

4 )1

)FeCl3(aq) + NaOH(aq) ⎯→ Fe(OH)3(s) + NaCl(aq
10 )3

14 )4

 .209درختان با جذب  ، CO2می توانند آن را به قند گلوکز ) (C6H12O6تبدیل می کنند .اگر یک درخت،

ساالنه  66kgگاز  CO2جذب کند ،چند کیلوگرم از این قند در آن ساخته می شود؟

) CO2(g) + H2O(l) ⎯→ C6H12O6(aq) + O2(g؛ ) (O = 16, C = 12, H = 1 : g.mol −1

45 )1

25 )2

18 )3

21 )4

 .210چند مورد از مطالب زیر ،درست اند؟
•

گاز آرگون ،سومین گاز فراوان در هواکره است.

•

انبیق ،وسیله تقطیر مواد بود که توسط جابر بن حیان نوآوری شده بود.

•

برخی از جانداران ذره بینی ،نیتروژن هوا را برای مصرف گیاهان در خاک ،تثبیت می کنند.

•

نسبت گازهای سازنده هواکره از  200میلیون سال پیش تاکنون ،به تقریب ثابت مانده است.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 .211با توجه به شکل زیر ،چند مورد از مطالب زیر درباره نمک  MXدرست است؟

•

در نقطه  ، Bمحلول این نمک ،حالت سیر شده دارد.

•

نقطه  ، Aانحالل پذیری این نمک را در دمای  0 Cنشان می دهد.

•

در نقطه  ، Dحالل می تواند مقدار دیگری از این نمک را در خود حل کند.

•

در نقطه  ، Cحالل توانسته است مقدار بیشتر از حد سیر شدن از این نمک را در خود حل کند.

1 )1

2 )2

3 )3

5

4 )4
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 .212کدام فرآیند به خاصیت گذرندگی (اسمز) ،مربوط نیست؟
 )1پالسیده شدن خیار تازه در آب شور

 )2متورم شدن زردآلوی خشک در آب درون لیوان

 )3ته نشین شدن گل و الی در دریاچه ها

 )4نگهداری طوالنی مدت گوشت و ماهی در نمک

 .213محلول  23درصد جرمی اتانول در آب ،به تقریب چند موالر است؟

)  = 0 / 9g.mL−1 ; O = 16, C = 12, H = 1 : g.mol −1محلول (d
4/5 )2

3/5 )1

4 )4

3 )3

 .214چند میلی لیتر از یک محلول  36/5درصد جرمی هیدروکلریک اسید ،با چگالی  1 / 2g.mL−1باید به
 10لیتر آب اضافه شود تا غلظت یون کلرید به تقریب برابر  109 / 5ppmشود؟

)  H = 1, Cl = 35 / 5g.mol −1و  = 1g.mL−1محلول (d

0/52 )1

1/08 )2

5/2 )4

2/57 )3

 .215کدام مورد ،درست است؟
 )1راه های گوناگون دیگری برای تأمین انرژی بدن به جز گوارش غذا (چربی ها و قندها) وجود دارد.
 )2مصرف پتاسیم برای پیشگیری و ترمیم پوکی استخوان ،بسیار مفید است.
 )3تبدیل ماده به انرژی ،تنها منبع حیات بخش انرژی در زمین است.
 )4سرانه مصرف مواد غذایی در کشورهای مختلف ،یکسان است.
 .216با توجه به واکنش ، N2H4(g) + H2(g) → 2NH3(g) + 183kJ :کدام مورد درست است؟

 )1سطح انرژی فراورده از واکنش دهنده ها پایین تر است.

 )2با تولید هر مول آمونیاک 183kJ ،انرژی تولید می شود.

 )3واکنش گرماگیر است و با انجام آن در یک ظرف ،دمای آن پایین می آید.

 )4با انجام واکنش در دمای ثابت ،انرژی باید از محیط به سامانه جریان یابد.
 .217با توجه به داده های جدول زیر H ،واکنش ، CO(g) + 2H2 (g) ⎯→ CH3OH(g) :چند

کیلوژول است؟

نوع پیوند

CO

آنتالپی ) (kJ.mol−1

1075

-210 )1

-180 )2

H−H
436

C− H

C−O

O− H

414

351

464

-110 )3

-80 )4

 .218فسفر سفید برخالف هیدروژن در هوا و در دمای اتاق به طور خود به خودی آتش می گیرد.
بنابراین ،در آزمایشگاه ،آن را زیر آب نگهداری می کنند .نقش آب در این فرآیند ،کدام است؟
 )1کاتالیزگر

 )2بازدارنده

 )3کاهش دهنده Ea

 )4افزایش دهنده Ea
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 .219با توجه به شکل زیر ،اگر انرژی پیوند های  N = Oو  N  Nو  O = Oبه ترتیب برابر  944 ،607و
 496کیلوژول بر مول باشد ،جمع جبری  Hو  Eaدر واکنش (رفت) نشان داده شده ،چند کیلوژول
است؟
+155 )1
+187 )2
+421 )3
+607 )4
 .220در واکنش( :معادله موازنه شود ، PI3(s) + H2O(l) ⎯→ H3PO4 (aq) + HI(aq) ).اگر مقدار

آغازین ) PI3(sبرابر  20/6گرم درون یک لیتر آب بوده و پس از دو دقیقه به  4/12گرم برسد ،سرعت
متوسط مصرف این ماده ،به تقریب به چند مول برثانیه و غلظت ) HI(aqبه چند مول بر لیتر می رسد؟
)  P = 31, I = 127 :g.mol−1؛ از تغییر حجم صرف نظر شود).

0/12 ، 3 / 3 10−4 )1

0/08 ، 3 / 3 10−4 )2

0/08 ، 6 / 67 10−4 )4

0/12 ، 6 / 67 10−4 )3

 .221نسبت شمار اتم های هیدروژن به شمار اتم های کربن ،در کدام دو ترکیب ،یکسان است؟
 )1بوتان ،اتن

 )2بنزن ،نفتالن

 )3اتین ،هیدروژن سیانید

 )4بنزن ،سیکلوهگزان

 .222کدام مطلب ،نادرست است؟
 )1پلیمرها ،دارای مولکول هایی با زنجیرهای بلند و جرم مولکولی زیاد هستند.
 )2پلی اتن ،جامد سفید رنگی است که با گرما دادن اتن در فشار باال ،تشکیل می شود.
 )3در مولکول پلی اتن ،هر اتم کربن با چهار اتم دیگر (کربن و هیدروژن) پیوند کوواالنسی یگانه دارد.
 )4در همه پلیمرهای طبیعی و مصنوعی ،مونومرها باید پیوندهای دوگانه کربن – کربن داشته باشند.
 .223کدام مطلب ،درباره فرمیک اسید ،درست است؟
 )1پرکاربردترین کربوکسیلیک اسید ،است.
 )2با آب ،پیوند هیدروژنی ،تشکیل می دهد.
 )3در ساختار آن ،پنج جفت الکترون ناپیوندی ،وجود دارد.
 )4به صورت مصنوعی تهیه می شود و در طبیعت یافت نمی شود.
 .224با توجه به ساختار الکتیک اسید ،پلیمر به دست آمده از آن ،گروه عاملی مشابه کدام پلیمر ،خواهد
داشت؟

CH3 − CH − COOH
|

الکتیک اسید OH
 )1کوالر

 )2سلولز

 )3پلی اتن

7

 )4پلی اتیلن ترفتاالت

هفته آخر | خط فکری طراح «نسخه کنکور محور»

 .225از اکسایش کدام ترکیب می توان ترفتالیک اسید تهیه کرد؟

 .226در یک آزمایش 10 ،مول از یک دی آمین با  10مول از یک دی اسید آلی واکنش کامل داده و به پلی
آمید تبدیل شده اند .مقدار آب تشکیل شده ،چند مول است؟
آب  +پلی آمید →⎯ دی آمین  +دی اسید
10 )1

20 )2

30 )3

40 )4

 .227برای افزایش قدرت پاک کنندگی شوینده ها ،افزودن کدام ماده ،بهتر است؟
 )1منیزیم کلرید

 )2کلسیم هیدروکسی

 )3سدیم هیدروژن کربنات  )4آلومینیم هیدروکسید

 .228به  200mLآب سخت )  (d = 1g.mL−1که دارای یون های  Ca2+با غلظت  2000ppmاست،

 4/72گرم از صابون با جرم مولی  236g.mol −1اضافه شده است .با فرض کامل بودن واکنش صابون با

یون کلسیم ،چند درصد از آن ،به صورت رسوب ،درآمده است؟ ) (Ca = 40, Na = 23 : g.mol −1

10 )1

(معادله موازنه شود(RCOONa(aq) + CaCl2(aq) → (RCOO)2Ca(s) + NaCl(aq) .
20 )2

50 )3

100 )4

 .229اگر در محلول  0/1موالر یک اسید ضعیف ،غلظت یون هیدرونیوم برابر  4 10−3مول بر لیتر باشد،

درصد یونش اسید و  pHمحلول ،به تقریب کدام است؟ )(log4  0 / 6

2/4 ، 1/2 )1

2/6 ، 1/2 )2

2/4 ، 4 )3

2/6 ، 4 )4

 .230کدام شکل ،نشان دهنده الکترود استاندارد برای نیم سلول مس است؟ (دما ثابت و برابر 25 C

است).
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 .231با توجه به فرآیند زنگ زدن آهن در هوای مرطوب ،نقش های آب در این واکنش ،کدام اند؟
 )1اکسنده ،حالل

 )2کاهنده ،حالل

 )3الکترولیت ،واکنش دهنده

 )4الکترولیت ،اکسنده

 .232نیروی الکتروموتوری )  (Eواکنش ، M(s) + 2Ag+ (aq) → M2+ (aq) + 2Ag(s) :برابر  +1/56ولت
و  Eالکترود نقره برابر  +0/80ولت است E .الکترود فلز  ، Mبرابر  ...........ولت است و کاتیون
) ........ ، Ag + (aqاز کاتیون ) M2+ (aqاست.

 ، -0/4 )1کاهنده تر

 ، +0/4 )2اکسنده تر

 ، -0/76 )3کاهنده تر

 ، -0/76 )4اکسنده تر

 .233در گرافن ،هر اتم کربن به چند اتم کربن دیگر متصل است و نوع پیوندهای میان آن ها به نوع
پیوندهای میان اتم های کربن در کدام ترکیب ،شبیه تر است؟
 ، 3 )1بنزن

 ، 4 )2بنزن

 ، 3 )3سیکلوهگزان

 ، 4 )4سیکلوهگزان

 .234کدام مورد درباره کربونیل سولفید و گوگرد تری ا کسید ،درست است؟
 )1شکل هندسی مشابه و به صورت خطی دارند.
 )2در هر دو ،اتم مرکزی دارای بار جزیی ) (+است.
 )3هر دو ،گشتاور دوقطبی بزرگتر از صفر دارند.
 )4عدد اکسایش اتم مرکزی در هر دو ،یکسان است.
 .235در ظرف  2لیتری دربسته ای 1 ،مول گاز آمونیاک 2 ،مول گاز هیدروژن و  2مول گاز نیتروژن ،در
دمای معین ،به حالت تعادل قرار دارند .ثابت این تعادل برابر  ........... L2.mol−2است و با اندکی
پایین آوردن دمای سامانه واکنش ،ثابت تعادل  .........و واکنش در جهت  ..........جابه جا می شود.

)2NH3(g) ، H  0

 ،0/25 )1بزرگتر می شود ،رفت

 ،0/16 )2ثابت می ماند ،رفت

 ،0/25 )3کوچکتر می شود ،برگشت

 ،0/16 )4ثابت می ماند ،برگشت

9

)(N2(g) + 3H2(g
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 .236با توجه به جایگاه عنصر  Xدر جدول دوره ای (شکل زیر) ،کدام عبارت درباره آن درست است؟

 )1در الیه ظرفیت اتم آن ،دو الکترون وجود دارد.
 )2اکسید آن ،درصد جرمی باالیی در خاک رس دارد.
 )3چگالی و نقطه ذوب آن از عنصرهای هم دوره خود ،باالتر است.
 )4به دلیل ویژگی های خاص ،آلیاژ آن در ساخت استنت برای رگ ها به کار می رود.
 .237کدام موارد از مطالب زیر ،درست اند؟
آ) طول موج نور بنفش از طول موج نور سبز ،کوتاهتر است.
ب) انرژی هر رنگ نور مریی ،با طول موج آن نسبت مستقیم دارد.
پ) نوارهای رنگی در طیف نشری خطی اتم هیدروژن ،ناشی از انتقال الکترون ها از الیه های باالتر به

الیه  n = 2است.

ت) هرچه فاصله میان الیه های انتقال الکترون در اتم برانگیخته هیدروژن بیشتر باشد ،طول موج نور ،بلندتر است.

 )1ب ،پ ،ت

 )2ب ،ت

 )3آ ،ب ،پ

 )4آ ،پ

 .238در گروه های جدول دوره ای (تناوبی) ،از باال به پایین ،شعاع اتمی  ...........می یابد ،زیرا شمار
...............
 )1افزایش – الیه های الکترونی اشغال شده اتم آن ها افزایش می یابد.
 )2کاهش – الیه های الکترونی اشغال شده اتم آن ها ثابت می ماند.
 )3افزایش – الکترون های الیه ظرفیت اتم آن ها ثابت می ماند.
 )4کاهش – الکترون های الیه ظرفیت اتم آن ها ثابت می ماند.
 .239نسبت شمار نوترون ها به شمار پروتون در سنگین ترین ایزوتوپ طبیعی عنصر هیدروژن ،کدام
است؟
1 )1

2 )2

3 )3

7 )4

 ، 811 H + 801n → 16افت جرم به اندازه  1 / 4  10−4 gاتفاق بیافتد ،با تولید
 .240اگر در تبدیل هسته ای8O :

 32gگاز اکسیژن در یک ستاره ،به تقریب چند کیلو ژول انرژی آزاد می شود؟ ) (O = 16g.mol −1

1 / 26 107 )1

2 / 52 107 )3

1 / 26 1010 )2

2 / 52 1010 )4
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 .241دمای اتمسفر در یک سیاره فرضی ،از رابطه  ( C) = −6 − 2 hپیروی می کند .دمای هوا در
ارتفاع  4کیلومتری از سطح سیاره ،برحسب درجه کلوین ،کدام است؟ (  hبر حسب کیلومتر است).

259 )1

263 )2

287 )4

283 )3

 .242با توجه به واکنش های زیر ،کدام مورد درست است؟ (معادله واکنش ها ،موازنه شوند).
)( TiCl4(l) + LiH(s) → Ti(s) + LiCl(s) + H2(gآ

)( PCl5(s) + H2 O(l) → HCl(g) + H3PO4(aqب

 )1با انجام واکنش (ب) در آب مقطر pH ،آب باالتر می رود.

 )2هر دو واکنش با تغییر عدد اکسایش برخی از اتم ها ،همراه اند.
 )3شمار مول های گاز تولید شده در هر دو واکنش پس از موازنه ،برابر است.
 )4مجموع ضریب های استوکیومتری معادله (آ) از مجموع ضریب های استوکیومتری معادله (ب) بیشتر است.
 7/2 .243گرم ) N2O5(gناخالص به درون نیم لیتر آب مقطر وارد شده است .اگر غلظت محلول نیتریک
اسید تشکیل شده به  0/2مول بر لیتر برسد ،درصد خلوص  ، N2O5کدام است؟ (از تغییر حجم صرف

−1
نظر و معادله موازنه شودN2O5(g) + H2O(l) ⎯→ HNO3(aq) (O = 16,N = 14,H = 1 :g.mol ) ).

65 )1

71 )2

81 )4

75 )3

 .244از واکنش استیک اسید با یک الکل پنج کربنی برای تهیه یک استر (اسانس موز) استفاده می شود.
درصورتی که بازده درصدی واکنش  %80باشد ،از واکنش یک مول استیک اسید با مقدار کافی از این

الکل ،چند گرم از این استر به دست می آید؟ ) (O = 16,C = 12,H = 1 : g.mol −1

104 )1

112 )2

C7H14O2 + H2O
121 )3

H+

CH3COOH + C5H11OH
130 )4

)→ SiC(s) + CO(g
⎯⎯ )، SiO2 (s) + C(s
 .245سیلیسیم کاربید ) (SiCاز واکنش( :معادله موازنه شود).

تولید می شود .به ازای تولید هر کیلوگرم از این ماده ،چند لیتر گاز آالینده (در شرایط  ) STPتولید می

شود؟ ) (Si = 28,C = 12 :g.mol−1
560 )1

1120 )2

1680 )3

2240 )4

 .246آیا ترکیب زیر را به عنوان شوینده جهت تولید صنعتی پیشنهاد می کنید و دلیل آن ،کدام است؟

 )1آری ،زیرا ،بهتر از شوینده های موجود با زنجیر هیدروکربنی  12کربنی ،در آب حل می شود.
 )2خیر ،زیرا ،انحالل پذیری آن از شوینده های موجود با زنجیر هیدروکربنی  12کربنی ،در آب ،کمتر است.
 )3آری ،زیرا ،بخش ناقطبی آن ،جاذبه بیشتری با لکه چربی روی لباس ،نسبت به شوینده های موجود دارد.
 )4خیر ،زیرا ،بخش ناقطبی آن ،جاذبه کمتری با لکه چربی روی لباس ،نسبت به شوینده های موجود دارد.
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 .247کدام مطلب درست است؟
 )1آبگریزی  ، C6H13OHاز آب گریزی متانول کمتر است.

 )2در  ، C3H7OHپیوند هیدروژنی ،بر نیروی وان دروالسی غلبه دارد.

 )3در  ، C5H11OHبخش ناقطبی مولکول کامال بر بخش قطبی آن ،غلبه دارد.

 )4انحالل پذیری  C4H9OHدر چربی از انحالل پذیری  ، C3H7OHکمتر است.
 50 .248میلی لیتر محلول که دارای  0/02مول نقره نیترات است با چند گرم  ، MgCl2واکنش کامل می

دهد؟ (از انحالل پذیری رسوب صرف نظر شود(N = 14,Mg = 24,Cl = 35 / 5,Ag = 107) ).

0/95 )1

0/85 )2

)AgNO3(aq) + MgCl2 (s) ⎯→ AgCl(s) + Mg(NO3 )2(aq

0/64 )4

0/74 )3

 .249اگر در مقداری معین در یک نمونه آب ،به ترتیب  72و  184گرم از یون های  Mg2+و  Na+و

مقدار کافی از یون  SO42−وجود داشته باشد ،پس از تبخیر آب ،نسبت جرم نمک بدون آب سدیم به جرم

نمک بدون آب منیزیم ،به تقریب کدام است؟
2/25 )1

2/15 )2

) (O = 16,Na = 23,Mg = 24,S = 32 :g.mol −1
1/45 )4

1/58 )3

 .250غلظت یون کلسیم برابر  1360میلی گرم دریک کیلوگرم از یک نمونه آب است .درصد جرمی و غلظت
موالر این یون ،به ترتیب از راست به چپ ،کدام اند؟

−1

)  = 1g.mLمحلول d

0 / 125 10−3 ، 0/136 )2

0/034 ، 0/136 )1

و −1

(Ca = 40g.mol

1 / 25 10−3 ، 13/6 )4

0/34 ، 13/6 )3
 .251چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟
•

در واکنش های گرماده ،انرژی از محیط به سامانه جریان می یابد.

•

گرمای مبادله شده بین دو ماده ،از رابطه ، Q = mc :به دست می آید.

•
•

در فرآیند گوارش و سوخت و ساز شیر در بدن ،با وجود ثابت بودن دما Q  0 ،است.

در فرآیند گرماده ،فرآورده ها در سطح انرژی باالتری نسبت به واکنش دهنده ها قرار می گیرند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 .252با بازگردانی هفت قوطی کنسرو فوالدی ،انرژی الزم برای روشن نگهداشتن یک المپ  60واتی به
مدت  25ساعت تأمین می شود .اگر روزانه 700000 ،قوطی در کشور بازیافت شود و هر خانه را به طور
میانگین  4المپ  60واتی به مدت  5ساعت روشن نگهدارد ،با بازگردانی کامل این قوطی ها ،روشنایی
چند خانه در یک روز تأمین می شود؟
50000 )1

90000 )2

75000 )3
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 .253با توجه به واکنش های زیر H ،واکنش ، 2CH4 (g) ⎯→ C2H6 (g) + H2(g) :چند کیلوژول است؟

+352 )1

+66 )2

2C2H6(g) + 7O2(g) ⎯→4CO2(g) + 6 H2O(l) , H = −3120KJ
CH4 (g) + 2O2(g) ⎯→ CO2(g) + 2H2O(l) , H = −890KJ
2H2(g) + O2(g) ⎯→ 2H2O(l) ,  H = −572KJ
-352 )4

-66 )3

 .254با توجه به واکنش ، SO3(g) + H2O(l) ⎯→ H2SO4 (aq) , H = −228KJ :در یک مخزن دارای
 10/18کیلوگرم آب 10 ،مول گاز  SO3با سرعت یکنواخت در مدت  5دقیقه حل شده است .میانگین

افزایش دمای مخزن در هر دقیقه ،به تقریب چند  Cاست؟ (فرض شود گرمای واکنش ،تنها صرف گرم

شدن آب شده است) (  = 4 / 2J.g −1 .K −1آب ) c

0/54 )1

1/08 )2

10/86 )4

5/42 )3

 H .255واکنش پلیمر شدن کامل یک مول اتیلن ،به تقریب چند کیلوژول است؟ (انرژی پیوندهای
 C − H ، C = Cو  ، C − Cبه ترتیب برابر  412 ،612و  348کیلوژول بر مول است).
+264 )1

+84 )2

-84 )3

nCH2 = CH2 ⎯→ [ CH2 − CH2 ] n
-264 )4

 .256قطعه ای از فلز ) ، Bi(sدرون  200mLمحلول  5موالر نیتریک اسید انداخته شده است .اگر نمودار
تغییر جرم مخلوط واکنش به صورت زیر باشد ،نمودار تغییر غلظت ) ، Bi3+ (aqکدام است؟
)  O = 16,N = 14 :g.mol −1؛ از تغییر حجم محلول صرف نظر شود).

(معادله موازنه شودBi(s) + HNO3(aq) ⎯→ Bi(NO3 )3(aq) + NO(g) + H2 O(l) ).

)1

)2

)3

)4
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 .257درباره دو ترکیب زیر ،کدام مورد ،درست است؟

 )1ترکیب (آ) ،با آب پیوند هیدروژنی تشکیل می دهد.
 )2عدد اکسایش اتم کربن متصل به اتم  Oدر هر دو یکسان است.
 )3از ترکیب (آ) می توان به عنوان الکل در تهیه پلی استرها استفاده کرد.
 )4شمار اتم های کربن در مولکول (آ) با شمار اتم های کربن در حلقه آروماتیک مولکول (ب) متفاوت است.
 .258اگر ویتامین آ با ساختار زیر ،با استفاده از اتانوییک اسید به استر مربوطه تبدیل شود ،کدام مورد،
درست است؟
 )1فرآورده واکنش ،نوعی پلی استر است.
 )2انحالل پذیری آن در آب ،افزایش می یابد.
 )3خاصیت آبگریزی فرآورده آلی ،کاهش می یابد.
 )4جرم فراورده آلی از مجموع جرم دو واکنش دهنده ،کمتر است.
 .259کدام موارد از مطالب زیر ،درست اند؟
آ) به گونه معمول ،بیشتر پالستیک ها ،زیست تخریب پذیرند.
ب) پالستیک پلی اتیلن ترفتاالت را می توان پس از مصرف ،بازیافت کرد.
پ) دسترسی به پالستیک ها ،نمونه ای از نتایج خالقیت بشر به شمار می آید.
ت) چگالی باال و نفوذ ناپذیری پالستیک ها در برابر آب و هوا ،از ویژگی های آن ها است.
 )1ب،پ

 )2ب ،ت

 )3آ ،ب ،پ

 )4ب ،پ ،ت

 .260کدام مطلب ،نادرست است؟ ) (N = 14, C = 12, H = 1 : g.mol −1

 )1تفاوت جرم مولی سیانواتن با پروپن برابر  11gاست.

 )2فرمول مولکولی  – 2هگزن با سیکلوهگزان ،یکسان است.
 )3از پلیمر شدن کلرواتان ،پلی وینیل کلرید به دست می آید.
 )4فرمول تجربی  – 2،1دی برمو اتان با فرمول مولکولی آن ،متفاوت است.
 .261در پلیمری با ساختار زیر ،تفاوت جرم مولی دی آمین و دی اسید به کار رفته برای تهیه آن ،چند گرم

است؟ ) (O = 16, N = 14, C = 12, H = 1 : g.mol −1

54 )1
58 )2
62 )3
64 )4
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 44/8 .262میلی لیتر ) HCl(gدر شرایط  STPدر نیم لیتر آب مقطر به طور کامل حل شده استpH .
تقریبی محلول به دست آمده کدام و در این محلول ،غلظت موالر یون هیدرونیوم چند برابر غلظت موالر

یون هیدروکسید است؟ )(log4  0 / 6

1 / 5 109 ، 2/6 )1

1 / 6 109 ، 2/6 )2

1 / 5 109 ، 2/4 )3

1 / 6 109 ، 2/4 )4

 .263اگر غلظت یون هیدرونیوم و مولکول یونیده نشده یک اسید در محلولی از آن در دمای معین ،به

ترتیب برابر  5 / 5 10−4و  2 / 5 10−2مول بر لیتر باشد ،ثابت تعادل یونش این اسید ،کدام است؟

2 / 12 10−4 )1

2 / 21  10−4 )2

1 / 21  10−5 )3

1 / 12 10−5 )4

 .264کدام موارد از مطالب زیر ،درباره واکنش ، Zn(s) + Ag2O(s) → ZnO(s) + 2Ag(s) :درست است؟
آ) نقره در آن ،اکسید شده است.

ب)  Ag2Oدر آن ،گونه کاهنده است.

پ) ) ، Zn(sآند و  ، Ag2Oکاتد آن است.

ت) به باتری دکمه ای «روی – نقره» مربوط است.

 )1آ  ،ت

 )2پ  ،ت

 )3آ  ،ب  ،ت

 )4ب  ،پ  ،ت

 .265در آبکاری یک قطعه فوالدی به وزن  10 kgبا کروم ،از یک لیتر محلول  1موالر یون های کروم )(III

و الکترود کروم در آند استفاده شده است .در آبکاری قطعه مشابه ( با جرم برابر ) با نقره ،از یک لیتر

محلول  1موالر نقره نیترات و آند نقره ای استفاده شده است .با عبور یک مول الکترون ،از هر دو محلول،
تفاوت جرم دو قطعه آبکاری شده ،به تقریب چند گرم است؟ ) (Ag = 108, Cr = 52 : g.mol −1

25/4 )1

56 )2

82 )3

90/6 )4

 .266در یک آزمایش تجزیه آب به عنصرهای سازنده آن ،از  1 kgآب نمک با غلظت  %1به عنوان
الکترولیت استفاده شده است .اگر آزمایش تا زمانی ادامه یابد که غلظت آب نمک به  %2برسد ،حجم

گازهای تولید شده در شرایط  ، STPبه تقریب چند لیتر است؟
311 )1

)  O = 16, H = 1 : g.mol −1؛ معادله موازنه شود(H2O(l) → H2(g) + O2(g) ،

622 )2

933 )3

1866 )4

 .267کدام موارد از مطالب زیر ،درست اند؟
آ) سیلیسیم مانند کربن ،خاصیت شبه فلزی دارد.
ب) در ساختار سیلیس ،هر اتم  Siبه چهار اتم اکسیژن متصل است.
پ) ساختار بلور سیلیسیم دی اکسید ،مشابه ساختار کربن دی اکسید است.
ت) پس از اکسیژن ،سیلیسیم فراوان ترین عنصر در پوسته جامد زمین است.
 )1ب ،پ ،ت

 )2آ ،پ ،ت

 )3آ ،ت

16

 )4ب ،ت
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 .268اگر به جای هر دو اتم اکسیژن در کربن دی اکسید ،اتم گوگرد قرار گیرد ،کدام مورد درست است؟
 )1عدد اکسایش اتم کربن در آن تغییر می کند.
 )2بار جزیی اتم کربن از حالت   +به   −تبدیل می شود.
 )3تغییری در میزان گشتاور دوقطبی مولکول ایجاد نمی شود.
 )4قدرت نیروهای بین مولکولی در آن به دلیل شعاع اتمی بزرگتر  ، Sکاهش می یابد.
 .269یون های آمونیوم و سولفات ،با رعایت قاعده هشتایی در چند مورد ،با هم تفاوت دارند؟
•

عدد اکسایش اتم مرکزی

•

شمار جفت الکترون های پیوندی

•

قطبیت و شکل هندسی

•

شمار جفت الکترون های ناپیوندی روی اتم ها

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 .270هرگاه در یک واکنش به حالت تعادل در دمای ثابت ،غلظت یکی از  ............ها  .............یابد،
واکنش در جهت  ...........تا آنجا پیش می رود که به ثابت تعادل  ..............برسد.
 )1فرآورده ،کاهش ،رفت ،آغازی

 )2فرآورده ،کاهش ،برگشت ،جدید

 )3واکنش دهنده ،کاهش ،رفت ،جدید

 )4واکنش دهنده ،افزایش ،برگشت ،آغازی
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 .201طیف نشری خطی کدام اتم در ناحیه مریی ،از خطوط بیشتری تشکیل شده است؟
 )1هلیم

 )2لیتیم

 )3نئون

 )4هیدروژن

 .202کدام موارد از مطالب زیر ،درست اند؟

آ) سومین الیه الکترونی اتم ،زیرالیه های  3p ، 3sو  3dرا در بردارد.

ب) ترتیب پر شدن زیرالیه ها ،تنها به عدد کوانتومی اصلی ) (nوابسته است.

پ) در سومین دوره جدول دوره ای (تناوبی) 18 ،عنصر جای دارند که از میان آن ها دو عنصر ،گازی اند.

ت) در اتم عنصرهای دوره سوم جدول دوره ای (تناوبی) ،زیر الیه های  3p ، 3sاز الکترون پر می شوند.

 )1آ ،ت

 )2ب ،پ

 )3آ ،پ ،ت

 )4آ ،ب ،ت

 .203عنصر فرضی  Xدارای دو ایزوتوپ با جرم اتمی  24amuو  27amuاست که در شکل زیر باید به
ترتیب با دایره های سفید و سیاه رنگ نشان داده شوند .اگر جرم اتمی میانگین این عنصر برابر
 26 / 7amuباشد ،چند دایره در شکل زیر باید سیاه رنگ باشد ،تا فراوانی ایزوتوپ ها را به درستی نشان

دهد؟
16 )1

19 )2

22 )3

27 )4

 .204با توجه به روند تشکیل عنصرها در ستارگان ،از به هم پیوستن حداقل چند اتم از فراوان ترین
 ، 24می تواند به وجود آید؟ ( از تبادل انرژی و تغییرات اندک جرم
ایزوتوپ هلیوم ،یک اتم ایزوتوپ 12Mg

صرف نظر شود).
4 )1

6 )2

8 )3

12 )4

 .205وجود ترکیب های کدام عنصر در سنگ ها یا شیشه ،می تواند سبب ایجاد رنگ شود؟
)1

11 M

)2

13A

)3

20 Z

26X )4

 .206آمونیوم سولفات و آمونیوم نیترات در کدام موارد زیر ،با یکدیگر تفاوت دارند؟
آ) عدد اکسایش اتم مرکزی آنیون
ب) شمار اتم های هیدروژن در فرمول شیمیایی
پ) شمار اتم های نیتروژن در فرمول شیمیایی
ت) شمار جفت الکترون های پیوندی در اتم مرکزی آنیون
 )1آ ،ب ،پ

 )2آ ،ب

 )3آ ،پ ،ت

 )4آ ،ت

 .207ضریب استوکیومتری کدام ماده ،پس از موازنه معادله واکنش:
) ، CaSiO3(s) + HF(aq) ⎯→ CaF2 (aq) + SiF4 (g) + H2O(lبیشتر است؟

H2O )1

CaSiO3 )2

HF )3

19

CaF2 )4
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 .208با توجه به واکنش زیر ،از مصرف هر مول بور اکسید ،چند لیتر گاز در شرایط  ، STPتولید می شود؟
39/2 )2

33/6 )1

)→ BCl (l) + O (g
⎯⎯ )B2O3(s) + Cl2(g
(معادله موازنه شود).
3
2

44/8 )3

67/2 )4

 .209یک نمونه از آب دریا ،دارای  1350ppmاز یون  Mg2+است .برای تهیه روزانه  270کیلوگرم منیزیم،

ماهانه ( 30روز کاری) چند تن از این آب باید فراوری شود؟ (فرض کنید که حداکثر %80 ،منیزیم آب دریا

قابل استخراج باشد).
6000 )1

7500 )2

9000 )3

12000 )4

 .210برای تهیه  79/06گرم باریم سولفات با خلوص  97درصد ،طبق معادله زیر ،به تقریب چند مول
آلومینیوم سولفات باید با مقدار کافی باریم کلرید واکنش دهد و در این واکنش چند مول باریم کلرید

مصرف می شود؟ (گزینه ها را از راست به چپ بخوانید(O = 16, S = 32, Ba = 137 :g.mol −1 ،
0/33 ، 0/13 )1

(معادله موازنه شودBaCl2(aq) + Al2(SO4 )3(aq) ⎯→ BaSO4 (s) + AlCl3(aq) ).
0/44 ، 0/13 )2

0/44 ، 0/11 )3

0/33 ، 0/11 )4

 .211با توجه به نمودار زیر ،به تقریب در چه فشاری در دمای ثابت ،غلظت  NOدر آب به  0/01موالر می

رسد؟ ) (O = 16,N = 14 : g.mol −1

4 )1
4/4 )2
5/8 )3
7 )4

 .212اگر محلول سیرشده شکر (ساکارز  ) C12H22O11در  250گرم آب در دمای معین تهیه شود ،جرم کل
محلول برابر چند گرم و شمار مول های ساکارز حل شده به تقریب کدام است؟ (انحالل پذیری ساکارز در

این دما ،برابر  205گرم در  100گرم آب است؛ (O = 16, C = 12, H = 1 :g.mol −1

2/4 ، 512/5 )1

2/4 ، 762/5 )2

1/5 ، 762/5 )3

1/5 ، 512/5 )4

 .213چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟
•

اندازه گیری آنتالپی بسیاری از واکنش ها به روش گرماسنجی ،امکان پذیر نیست.

•

تأمین شرایط بهینه ،برای انجام واکنش تهیه متان از هیدروژن و کربن ،آسان است.

•

واکنشی که با  Hوابسته به خود بیان شود ،واکنش استوکیومتری نامیده می شود.

•

محاسبه گرمای بسیاری از واکنش های مرحله ای یا واکنش هایی که به دشواری انجام می شوند ،بر
پایه قانون هس ،امکان پذیر است.

1 )1

2 )2

3 )3

20

4 )4
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 .214با نوشیدن یک لیوان شیر (  300gشیر) با دمای  ، 45 Cچند کیلو ژول گرما به طور مستقیم (قبل از

سوخت و ساز) وارد بدن می شود؟ (گرمای ویژه شیر را  4J.g−1 .K −1و دمای بدن را  37 Cدر نظر

بگیرید).
9/6 )1

14/6 )2

18 )4

12 )3

 .215با توجه به آنتالپی پیوند ها و واکنش زیر ،کدام هیدروکربن زیر پایدارتر است و  Hاین واکنش،
چند کیلوژول است؟

→⎯ CH3 − CH2 − CH2 − CH2 − CH2 − CH3
پیوند

انرژی kJ.mol−1
 )1هگزان-40 ،

H−H

C− H

C−C

436

412

348

 )2سیکلوهگزان-40 ،

 )3هگزان+40 ،

 )4سیکلوهگزان+40 ،

ً
تقریبا کامل  0/14مول
 .216با توجه به نمودار «مول – زمان» زیر که به یکی از فراورده های واکنش
آمونیاک در معادله ، NH3(g) + Cl2(g) ⎯→ NH4Cl(s) + NCl3(g) :مربوط است ،کدام مطلب

نادرست است؟

 )1می توان آن را به تشکیل ) ، NCl3(gنسبت داد.

 )2نمی توان آن را به مصرف یکی از واکنش دهنده ها نسبت داد.
 )3سرعت متوسط مصرف ) Cl2(gدر فاصله زمانی  10تا  20ثانیه ،برابر  0/001مول بر ثانیه است.

 )4سرعت متوسط تشکیل ) ، NH4Cl(sاز آغاز واکنش تا ثانیه سی ام ،برابر  3 10−3مول بر ثانیه است.
 .217در یک پاالیشگاه ،که شامل  219,000تن تأسیسات آهنی است ،ساالنه  %5از فلز به کار رفته در آن
در اثر خوردگی از بین می رود .آهنگ (سرعت) متوسط مصرف فلز آهن در این پاالیشگاه چند تن در روز

است؟ (هر سال را برابر  365روز در نظر بگیرید).
30 )1

35 )2

40 )3

21

45 )4
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 .218شمار اتم های کربن در مولکول کدام آلکان با شمار آن ها در مولکول نفتالن ،برابر است؟
 – 3 )1اتیل –  – 3متیل هپتان

 – 4 )2اتیل نونان

 – 2،3،3 )3تری متیل اوکتان

 – 3،3 )4دی متیل هپتان

 .219کدام مطلب درباره پلی استیرن ،نادرست است؟
 )1ترکیبی ،سیرشده است.
 )2مونومر آن H2C = CH(C6H5) ،است.

C6H5
|

 −CH2 − C−است.

 )3واحد تکرار شونده آن،

|

H
 )4در ساخت ظرف های یکبار مصرف به کار می رود.
 .220چند ترکیب زیر ،می تواند به طور مستقیم (بدون تغییر گروه های عاملی) در تهیه پلیمری از نوع پلی
آمید (به عنوان مونومر یا یکی از واحدهای سازنده) به کار رود؟
•

H2N − (CH2)6 − NH2

⚫

•

H2N − CH2 − COOH

⚫

2 )2

1 )1

NHCH3

COOH

3 )3

4 )4

 .221فرمول «نقطه – خط» ،چند ترکیب زیر ،درست است؟
•

اتیل اتانوآت:

⚫

اتیل بوتانوآت:

•

متیل پروپانوآت:

⚫

پروپیل اتانوآت:

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 .222چند مورد از مطالب زیر ،درباره ترکیبی که ساختار مولکول آن نشان داده شده ،درست است؟
•

به یک استر مربوط است.

•

به یک اسید چرب سه ظرفیتی مربوط است

•

در بنزین حل می شود و در آب نامحلول است.

•

بخش ناقطبی آن بر بخش قطبی آن غلبه دارد.

1 )1

2 )2

3 )3

22

4 )4
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 pH .223معده فردی ،در حالت استراحت برابر  3/7و در حالت فعالیت آن ،برابر  1/4است .غلظت موالر

اسید در آن در حالت فعالیت ،به تقریب چند برابر حالت استراحت است؟ )(10−0/7  0 / 2 , 10−0/4  0 / 4

200 )1

150 )2

100 )3

50 )4

 HX .224و  HYبه ترتیب اسید قوی و ضعیف ) ( = %2هستند .اگر  0/01مول از هر یک ،در دو
ظرف دارای  100mLآب مقطر حل شوند ،نسبت  pHمحلول  HYبه  ، HXبه تقریب کدام است؟ (از

تغییر حجم چشم پوشی شود) log 2 = 0 / 3 .

2/3 )1

2/7 )2

3/3 )3

3/7 )4

 .225شکل زیر ،نشان دهنده یک قطعه آهن گالوانیزه است.کدام بخش از آن نادرست ،بیان شده است؟
 )1واکنش آندی
 )2گونه اکسنده
 )3نوع فلز خورده شده
 )4شمار الکترون ها در واکنش کاتدی

 .226کدام نمودار غلظت گونه های محلول را در آبکاری یک قاشق مسی با استفاده از الکترود آند نقره را
به درستی نشان می دهد؟ (الکترولیت به کار رفته ،محلول یک موالر از نمک فلز نقره است).

23
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 .227مقدار ) emf(Vسلول گالوانی استاندارد لیتیم – نقره بر حسب ولت ،به تقریب چند برابر مقدار
) emf(Vسلول گالوانی استاندارد روی – نقره است؟
نوع فلز

لیتیم

نقره

روی

)E (V

-3/05

+0/8

-0/76

2/25 )1

2/47 )2

3/47 )3

3/75 )4

 .228به  200mLاز محلول  0/025موالر نمک وانادیم ) 325mg ، (Vاز فلز روی اضافه شده است .با
توجه به جدول زیر ،رنگ نهایی محلول ،کدام است؟

)  Zn = 65 :g.mol−1؛واکنش در هر مرحله کامل انجام می شود(V5+ (aq) + Zn(s) → ... + Zn2+ (aq) .

 )1بنفش

عدد اکسایش وانادیم

)(V

)(IV

)(III

)(II

رنگ محلول

زرد

آبی

سبز

بنفش

 )2آبی

 )3زرد

 )4سبز

 .229درباره  HCl ، HFو  ، HBrچند مورد از مطالب زیر ،درست اند؟
•

مولکول هر سه آن ها ،قطبی است.
محلول یک موالر هر سه آن ها در آب ،یکسان است.

•

pH

•

نقطه جوش  HFدر مقایسه با دو ترکیب دیگر ،باالتر است.

•

مولکول های هر سه ،می توانند پیوند هیدروژنی تشکیل دهند.
2 )2

1 )1

3 )3

4 )4

 .230چند مورد از مطالب زیر ،درست اند؟
•

آهن در طبیعت به صورت هماتیت وجود دارد.

•

زنگ آهن از واکنش آهن با اکسیژن در هوای مرطوب ،تشکیل می شود.

•

به علت نفوذ پذیر بودن زنگار ،زنگ زدن آهن در هوای مرطوب ،به درون آن نیز ،سرایت می کند.

•

زنگ زدن آهن ،یک واکنش اکسایش است و در آن عدد اکسایش آهن ،تنها  2واحد افزایش می یابد.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 .231نوع نیروهای بین مولکولی در کدام ترکیب ،متفاوت از ترکیب های داده شده دیگر است؟
 )1پلی اتن

 )2پروپان

 )3نفتالن

24

 )4ویتامین C
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 .232کدام مورد درباره  ، SiO2درست است؟

 )1در ساختار آن ،پیوندهای یونی همانند پیوندهای کوواالنسی نقش دارند.
 )2به صورت خالص در طبیعت یافت نمی شود.
 )3جزو جامدهای مولکولی است.
 )4سختی آن از گرافیت بیشتر است.
 .233کدام گزینه ،درباره مولکول آمونیاک ،نادرست است؟
 )1گشتاور دوقطبی آن ،برابر صفر است.
 )2در میدان الکتریکی ،جهت گیری می کند.
 )3اتم نیتروژن در آن ،دارای یک جفت الکترون ناپیوندی است.
 )4هر اتم هیدروژن در آن ،دارای بار جزیی  +و اتم نیتروژن دارای بار جزیی  3−است.

 .234در واکنش2H2O(g) + 2Cl2(g) , K = 10L.mol −1 :

) ، 4HCl(g) + O2(gبه ترتیب از راست به

چپ با افزایش کدام عامل و یا دو برابر کردن غلظت موالر کدام ماده ،تأثیر بیشتری بر جابه جایی تعادل

به سمت راست دارد؟

 )1حجمO2 ،

 )2حجمHCl ،

 )3فشارO2 ،

 )4فشارHCl ،

 .235در یک ظرف پنج لیتری دربسته ،مقداری از گازهای هیدروژن و کربن دی سولفید وارد شده است.
اگر در لحظه تعادل  0/1مول از هر واکنش دهنده 0/5 ،مول گاز متان و  1مول گاز هیدروژن سولفید در
مخلوط تعادلی وجود داشته باشد ،مقدار  Kبرحسب  ، L2.mol−2کدام است؟

6 / 25 105 )1

6 / 25 106 )2

(معادله موازنه شودCH4(g) + H2S(g) .

1 / 25 105 )3

25

)(CS2(g) + H2(g

1 / 25 106 )4
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 .236اگر دایره های تیره رنگ در شکل زیر ،نشان دهنده الیه های الکترونی اتم عنصر  Aباشد ،چند مورد
از مطالب زیر ،درباره آن درست است؟
•

 Aعنصری اصلی از گروه  15است.

•

برخی از ترکیب های آن ،رنگی هستند.

•

باالترین عدد اکسایش آن برابر  +7است.

•

سه زیرالیه از الیه سوم آن از الکترون اشغال شده است.
2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

99
 .237چند مورد از مطالب زیر ،درباره Tc
 43درست اند؟

•

در تصویربرداری از غده تیروئید ،کاربرد دارد.

•

نخستین عنصری است که در واکنشگاه هسته ای ساخته شد.

•

اندازه یون آن درست به اندازه یون یدید است و در تیروئید جذب می شود.

•

زمان ماندگاری آن اندک است و نمی توان مقدار زیادی از آن را تولید و انبار کرد.

1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

 .238کدام موارد از مطالب زیر ،درباره جدول شارل ژانت درست اند؟
الف) عنصرها ،به پنج دسته بخش می شوند.

ب) عنصرهای دسته  32gشامل  16گروه خواهد بود.

پ) عنصرهای کشف شده ،در  32ستون یا گروه ،جای می گیرند.
ت) عنصرهای دارای عدد اتمی بزرگ تر از  118را می توان بر پایه آن طبقه بندی کرد.
 )1آ ،ب

 )2آ ،ب ،پ

 )3ب ،پ ،ت

 )4آ ،پ ،ت

 .239با توجه به واکنش های زیر ،پس از موازنه معادله آن ها ،تفاوت مجموع ضریب های استوکیومتری
مواد در آن ها ،کدام است؟
)H2S(g) + O2 (g) ⎯→ SO2(g) + H2O(g

3 )1

5 )2

8 )3

)NH3(g) + O2(g) ⎯→ NO(g) + H2 O(g

10 )4

 .240مخلوطی از  5مول اتانوئیک اسید و  5مول اتانول در مجاورت  H2SO4گرما داده شده است .اگر در
پایان واکنش 72g ،آب تولید شود ،بازده درصدی واکنش و جرم استر تولید شده (برحسب  ،) gبه

ترتیب از راست به چپ ،کدام است؟ ) (O = 16,C = 12,H = 1 :g.mol −1

+

352 ،80 )1
352 ،90 )3

H → CH COOC H + H O
⎯⎯ CH3COOH + C2H5OH
3
2 5
2
264 ،80 )2

264 ،90 )4

27
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 .241اگر  50درصد وزن تنه یک درخت را سلولز  (C6H10O5)nتشکیل دهد ،چند کیلوگرم زغال با خلوص
 90درصد از حرارت دادن یک تنه درخت با جرم  81 kgمی توان به دست آورد؟

) (H = 1,C = 12,O = 16 :g.mol −1
حرارت

16/2 )1

20 )2

⎯⎯⎯ )(C6H10O5)n (s
(معادله موازنه شود→ C(s) + H2O(g) ).
40 )3

42 )4

 .242یک کارخانه در هر روز ،صد هزار قوطی دارای  320گرم نوشابه که  %12جرم آن شکر است ،تولید می
کند .مصرف روزانه آب ) = 1g.mL−1آب  (dو شکر این کارخانه ،به ترتیب چند متر مکعب و چند کیلوگرم

است؟ (از تغییر حجم در اثر انحالل ،صرف نظر شود).
3840 ، 32 )1

2840 ، 32 )3

3840 ، 28/16 )2

2840 ، 28/16 )4

 .243اگر در مقدار معینی از یک نمونه آب ،به ترتیب  195و  184گرم از یون های  Zn2+و  Na+و مقدار

کافی از  SO42−وجود داشته باشد ،پس از تبخیر آب ،تفاوت جرم نمک بدون آب سدیم با جرم نمک

بدون آب روی ،چند گرم است؟ ) (O = 16,Na = 23,S = 32,Zn = 65 :g.mol −1

70 )1

94 )3

85 )2

112 )4

 50 .244میلی لیتر محلول که دارای  0/02مول نقره نیترات است با چند میلی لیتر محلول که هر لیتر از آن
دارای  22/8گرم منیزیم کلرید است ،واکنش کامل می دهد؟ (از انحالل رسوب ،صرف نظر شود).
41/6 )1

35/2 )2

) (N = 14,Mg = 24,Cl = 35 / 5,Ag = 107 :g.mol −1
28/4 )3

20/8 )4

 .245اگر در محلول  1و  ،2هر ذره حل شده هم ارز  0/1مول باشد ،کدام مطلب ،درست است؟
 )1غلظت مولی دو محلول با هم برابر است.
 )2غلظت مولی محلول  ،1برابر  4مول بر لیتر است.
 )3غلظت مولی محلول  ،2بیشتر از غلظت مولی محلول  1است.
 )4اگر این دو محلول با هم مخلوط شوند ،غلظت محلول به دست آمده ،کمتر از محلول  2است.
 .246چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟
•

با سرد شدن هوا ،شدت رنگ گاز آالینده  NO2در شهرها ،کاهش می یابد.

•
•

در تبدیل ) ، CO2(s) → CO2(gمیانگین تندی و انرژی جنبشی ذرات ،ثابت است.

عالمت  Hدر واکنش شیمیایی انجام شده در فتوسنتز (در گیاهان سبز) ،مثبت است.

•

تغییر نوع آلوتروپ در واکنش هایی که عنصرهای خالص تولید یا مصرف می شوند ،تأثیری بر H
واکنش ندارد.

1 )1

2 )2

3 )3
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 .247با توجه به واکنش های زیر ،با حل شدن  0/1مول از ) BaO(sدر  200 gآب با دمای  25 Cو

دارای سولفوریک اسید کافی ،طبق معادله ، BaO(s) + H2SO4 (aq) ⎯→ BaSO4 (g) + H2O(l) :دمای

نهایی آب ،به تقریب به چند درجه سلسیوس می رسد؟ (فرض کنید که آنتالپی واکنش فقط صرف تغییر

دمای آب شده است؛ ) cH2O = 4 / 2J.g−1 .K −1

BaSO4 (s) ⎯→ BaO(s) + SO3(g) , H = +213kJ

16 )1

19 )2

SO3(g) + H2 O(l) ⎯→ H2SO4 (aq) , H = −78kJ

41 )4

31 )3

 .248با توجه به نمودار و داده های جدول زیر ،در اثر پیمایش  100kmمسافت به وسیله یک خودروی
دارای مبدل کاتالیستی ،چند کیلو ژول گرما در مبدل کاتالیستی تولید می شود؟

) (O = 16,N = 14 :g.mol−1

مقدار آالینده بر حسب گرم

بدون مبدل کاتالیستی

با مبدل کاتالیستی

در هر کیلومتر پیمایش

1/04

0/04

200 )1
260 )2
300 )3
360 )4

 .249با توجه به داده های زیر ،اگر به یک کیلوگرم روغن زیتون و یک کیلوگرم آب ،هر دو با دمای ، 20 C
مقدار  50kJگرما داده شود ،تفاوت دمای این دو ماده ،به تقریب چند درجه سلسیوس ،خواهد بود؟

41800J→ 75 C
 200gآب
⎯⎯⎯  200gآب 25 C

13/4 )1

18/2 )2

985J→ 30 C
 50gروغن زیتون
⎯⎯⎯  50gروغن زیتون 20 C

22/1 )3

25/4)4

 .250با توجه به اینکه سرعت متوسط تولید گاز هیدروژن در واکنش:
(معادله موازنه شود ، Fe(s) + H2O(g) ⎯→ Fe3O4 (s) + H2(g) ).در دمای آزمایش برابر

بر ثانیه است .کدام مطلب ،نادرست است؟

 )1در هر ثانیه 0/15 ،مول ) Fe(sمصرف می شود.
 )2در هر دقیقه 0/3 ،مول ) ، Fe3O4(sتولید می شود.

 )3سرعت متوسط مصرف  ، H2Oبرابر  0 / 02mol.s−1است.

 )4سرعت متوسط واکنش ،برابر سرعت متوسط تولید ) Fe3O4(sاست.

29
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 .251اگر به جای همه اتم های هیدروژن مولکول بنزن ،گروه متیل قرار گیرد ،کدام مورد درست است؟
 )1فراریت آن کاهش می یابد.
 )2خاصیت آروماتیکی آن ،از بین می رود.
 )3فرمول مولکولی آن ،مانند فرمول مولکولی نفتالن می شود.
 )4گشتاور دوقطبی مولکول ،افزایش چشم گیری پیدا می کند.
 .252در ساختار  – 3،2،2تری متیل هگزان ،چند پیوند کوواالنسی ساده کربن – کربن وجود دارد؟
7 )2

6 )1

9 )4

8 )3

 .253با توجه به ساختار مولکول ویتامین  Cکه نشان داده شده ،کدام مطلب درباره آن درست است؟

) (H = 1,C = 12,O = 16 :g.mol −1

 )1فاقد گروه عاملی استری است.
 )2بخش ناقطبی آن بر بخش قطبی آن غلبه دارد و در آب حل نمی شود.
 )3نسبت شمار پیوندهای یگانه به شمار پیوندهای دوگانه بین اتم ها در آن ،برابر  8/5است.
 )4شمار گروه های عاملی هیدروکسیل در مولکول آن ،برابر شمار این گروه در مولکول اتیلن گلیکول است.
 .254در اشیای ساخته شده از پلی استر ،عوامل محیطی سبب شکسته شدن پیوند استری و در نهایت
پوسیدن لباس می شوند .در این فرآیند ،کدام پیوند شکسته می شود؟

a )1

b )2
c )3

d )4
 .255با توجه به شکل روبرو ،چند مورد از مطالب زیر ،درست اند؟
•

بخشی از مولکول یک پلی آمید است.

•

پلیمر مربوط ،از نوع زیست تخریب پذیر است.

•

فرمول پلیمر مربوط  [C17H10N2O2 ]nاست.

•
1 )1

هر دو ماده سازنده آن (مونومرها) از ترکیب های آروماتیک اند.
2 )2

3 )3
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 .256کدام موارد از مطالب زیر ،درست اند؟
آ) پلی اتن سبک ،در برابر نور ،کدر است.
ب) پلی اتن سنگین ،ساختار بدون شاخه دارد.
پ) کیسه های پالستیکی موجود در مغازه ها ،از پلی اتن سبک است.
ت) بطری شیر ،از جنس پلی اتن سنگین و در برابر نور شفاف است.
 )1آ ،پ

 )2آ ،ب ،ت

 )3ب ،پ

 )4ب ،پ،ت

 .257روغن زیتون ،استری با فرمول مولکولی  C57H104O6است .فرمول مولکولی اسید چرب سازنده آن،
کدام است؟ (تری گلسیریدی که اسیدهای چرب یکسانی در ساختار آن وجود دارد).

C18H34O2 )2

C18H33O )1

C19H39O2 )4

C19H39O )3

 pH .258یک نمونه محلول آمونیاک برابر  10/7است .غلظت یون هیدروکسید در آن برابر چند مول بر

لیتر و چند برابر غلظت موالر یون هیدرونیوم در آن است؟ )(10−0/7 = 0 / 2

4 106 ، 5 10−4 )1

4 106 ، 2 10−4 )2

2 / 5 107 ، 2 10−4 )3

2 / 5 107 ، 5 10−4 )4

 .259اگر غلظت یون هیدرونیوم در محلولی از یک نوع اسید ) (HAبا غلظت  0/05موالر در دمای معین،
برابر  5 10−4مول بر لیتر باشد ،ثابت تعادل یونش این اسید ،به تقریب کدام است؟

2 / 5 10−5 )1

5 10−6 )2

2 / 5 10−6 )3

5 10−5 )4

 .260کدام مورد ،درباره پیل سوختی هیدروژن – اکسیژن با غشای مبادله کننده پروتون ،درست است؟
 )1بخار آب تولید شده از بخش آندی خارج می شود.
 )2جهت حرکت پروتون ها در غشا ،از آند به کاتد است.
 )3به ازای مصرف هر مول گاز اکسیژن ،دو مول پروتون در غشا ،مبادله می شود.
 )4جهت حرکت الکترون ها در مدار بیرونی با جهت حرکت پروتون ها در غشا ،عکس یکدیگر است.
 .261کدام موارد از مطالب زیر درباره سلول گالوانی «روی – مس» ،درست است؟

E [Zn2+ (aq) / Zn(s)] = −0 / 76V ، E [Cu2+ (aq) / Cu(s)] = +0 / 34V

آ)  Eسلول گالوانی «روی – مس» ،برابر  1/1ولت است.

ب) با برقراری جریان [Cu2+ ] ،برخالف ]  ، [Zn2+کاهش می یابد.
پ) الکترودی که در آن الکترون مصرف می شود ،آند نامیده می شود.

ت) با برقراری جریان ،کاتیون ها از سمت کاتد به سمت آند ،از غشای متخلخل عبور می کنند.
 )1ب ،پ ،ت

 )2آ ،پ ،ت

 )3پ ،ت
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 .262یک فویل آلومینیومی درون  200mLمحلول مس ) (IIسولفات  0/05موالر انداخته شده است .اگر

از بین رفتن کامل رنگ آبی محلول  8دقیقه و  20ثانیه به طول بینجامد ،سرعت متوسط آزاد شدن فلز
مس ،چند مول بر ثانیه است و چند مول الکترون در این واکنش مبادله شده است؟

(معادله موازنه شودAl(s) + Cu2+ (aq) ⎯→ Al3+ (aq) + Cu(s) ).

0/02 ، 2 10−4 )1

0/02 ، 2 10−5 )2

0/01 ، 2 10−5 )3

0/01 ، 2 10−4 )4

 .263در یک سلول الکترولیتی دارای مقدار کافی از ) AgNO3(aqکه نیم واکنش آندی آن اکسایش آب
و نیم واکنش کاتدی ،کاهش یون های ) Ag + (aqاست .اگر حجم الکترولیت برابر  3Lبوده و  0/3مول

الکترون از آن عبور کند pH ،محلول باقی مانده و وزن نقره تولید شده به تقریب ،برابر چند گرم است؟
(گزینه ها را از راست به چپ بخوانید pH .محلول اولیه را خنثی در نظر بگیرید) Ag = 108g.mol−1 .

(معادله موازنه شودAg+ (aq) + e− ⎯→ Ag(s) ).
(معادله موازنه شودH2O(l) ⎯→ O2(g) + H+ (aq) + e− ).

32/4 ، 1 )1

10/8 ، 0/5 )2

10/8 ، 1 )3

32/4 ، 0/5 )4

 .264چند مورد زیر ،برای مقایسه واکنش پذیری فلزهای طال ،سدیم و منگنز با یکدیگر ،قابل استفاده
است؟
•

رسانایی الکتریکی

•

سرعت واکنش با محلول اسیدی با غلظت مشخص

•

جدول پتانسیل الکتریکی

•

سرعت زنگ زدن (اکسید شدن) در محیط یکسان
2 )2

1 )1

3 )3

4 )4

 .265چند مورد از مطالب زیر ،درباره خاک رس ،درست است؟
•

سیلیسیم دی اکسید ،عمده ترین جزء سازنده آن است.

•

بیشتر ترکیب های تشکیل دهنده آن ،بی رنگ یا سفید رنگ اند.

•

در مخلوط تشکیل دهنده آن ،جامدهای کوواالنسی و یونی وجود دارند.

•

در برخی از انواع آن ،فلزهای دارای ارزش اقتصادی زیاد برای استخراج نیز یافت می شود.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 .266در کدام گونه ،اتم مشخص شده با خط ،دارای بار جزئی منفی ) (−است؟

NO3− )1
SCO )3

C2 H2 )2

NH4+ )4
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 .267با توجه به جدول زیر که آنتالپی فروپاشی شبکه چند ترکیب را با یکای  kJ.mol−1نشان می دهد،
می توان دریافت که انرژی فروپاشی شبکه بلور ............
آنیون

F

O2−

Na+

926

2488

Mg2+

2965

3798

−

کاتیون

 Al2O3 )1کمتر از  Fe2O3است.

 LiF )2کمتر از  926kJ.mol−1است.

 CaO )3از  MgOکمتر و از  NaFبیشتر است.

 )4فلوئورید عنصرها ،در گروه اول ،از باال به پایین ،همواره افزایش می یابد.
 .268چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟
•

نقطه جوش اتانول از استون ،بیشتر است.

•

نیروی بین مولکولی در هیدروژن سولفید در مقایسه با آمونیاک ،ضعیف تر است.

•

مقایسه نقطه جوش  HF ، HClو  HBrبه صورت HF  HBr  HCl :است.

•

بخش عمده نیروی جاذبه بین مولکولی در هیدروژن فلوئورید ،پیوند هیدروژنی است.
2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

 .269در یک آزمایش 2/1 ،مول ) F2(gو  1/1مول  H2Oدر یک ظرف دو لیتری با هم واکنش می دهند.

اگر در لحظه تعادل 2 ،مول گاز فلوئور ،یک مول آب 0/2 ،مول  HFو  0/05مول گاز اکسیژن در ظرف
واکنش وجود داشته باشد ،مقدار ( Kبر حسب  ،) mol.L−1کدام است؟

10−5 )1

(معادله موازنه شودO2(g) + HF(g) ).

2 10−3 )3

10−4 )2

)F2(g) + H2O(g

5 10−3 )4

 10 .270مول گاز نیتروژن و  30مول گاز هیدروژن در شرایط بهینه واکنش هابر ،با یکدیگر واکنش داده

شده اند .حداکثر چند گرم آمونیاک ،در ظرف واکنش تشکیل خواهد شد؟ ) (N = 14, H = 1 :g.mol −1
دما و فشار بهینه

)2NH3(g
95/2 )1

129/2 )2

170 )3

33

کاتالیزگر

340 )4

)N2(g) + 3H2(g
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 .201چند مورد از مطالب زیر درست است؟
•

جرم اتمی  11 Hاندکی از  1amuبیشتر است.

•

عنصر

•

در تناوب سوم جدول تناوبی ،پنج عنصر جای دارند که نماد شیمیایی آن ها ،دو حرفی است.

•

هر ستون جدول تناوبی ،شامل عنصرهایی با خواص فیزیکی و شیمیایی یکسان است و گروه نامیده می شود.

35X

1 )1

با عنصر

17Z

هم گروه و با عنصر

2 )2

21 Y

هم دوره است.

4 )4

3 )3

الکترون ظرفیتی دیگر ،برابر x

 n + l .202برای  aالکترون ظرفیتی اتم کروم ) ( 24Crبرابر  mو برای b
است b ، m ، a .و  xبه ترتیب از راست به چپ کدام عدد ها می توانند باشد؟
5 ،5 ،4 ،1 )1

5 ،4 ،4 ،2 )2

5 ،4 ،5 ،2 )3

5 ،4 ،5 ،1 )4

 .203شمار پروتون های یون  72M2+برابر  0/8شمار نوترون های آن است .عنصر  Mبا کدام عنصر در
جدول تناوبی هم دوره است و در این یون ،چند الیه از الکترون پر شده است؟
3 ، 36A )1

4 ، 36A )2

4 ، 16D )4

3 ، 16D )3

 .204اگر آلومینیم در واکنش با هر یک از گازهای اکسیژن و فلوئور 3 / 01  1024 ،الکترون از دست بدهد،
نسبت جرم آلومینیم فلوئورید تولید شده به جرم آلومینیم اکسید تولید شده ،به تقریب کدام است؟

1/56 )1

1/65 )2

2/35 )3

) (O = 16,F = 19,Al = 27:g.mol −1

3/25 )4

 .205اگر فرمول شیمیایی فسفات فلزی به صورت  X3(PO4)2باشد ،فرمول شیمیایی سولفید و نیترید
آن ،به ترتیب از راست به چپ کدام اند و این فلز در کدام گروه جدول تناوبی ممکن است جای داشته

باشد؟
8 ، X(NO2)3 ، XSO4 )1
2 ، XNO2 ، X(SO4)2 )2

8 ، X2N3 ، XS )2

2 ، X3N2 ، XS )3

 .206دو ظرف دربسته یکسان ،با دمای برابر ،یکی دارای  0/24مول گاز اکسیژن (ظرف  ) Iو دیگری دارای
 11/2گرم گاز بوتن (ظرف  ) IIاست ،کدام مطلب درباره آنها نادرست است؟

) (H = 1,C = 12,O = 16:g.mol −1

 )1فشار گاز در ظرف  Iدر مقایسه با ظرف  ، IIبیشتر است.

)C4H8(g) + O2(g) ⎯→ CO2(g) + H2O(g

 )2برای واکنش کامل دو گاز با یکدیگر ،مقدار کافی از اکسیژن وجود ندارد.
 )3شمار اتم های سازنده مولکول های گاز در ظرف  4 ، IIبرابر شمار آن ها در ظرف  Iاست.
 )4مجموع حجم دو گاز اولیه در شرایط  ، STPبرابر حجم  12/32گرم گاز  COدر همان شرایط است.
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 .207با توجه به واکنش زیر ،چند گرم ید الزم است تا  0/2مول گاز  NO2تشکیل شود و نیتریک اسید
مصرفی ،هم ارز چند لیتر محلول  5000ppmآن است؟ (گزینه ها را از راست به چپ بخوانید،
(H = 1,N = 14,O = 16,I = 127:g.mol −1

(معادله واکنش موازنه شودI2(s) + HNO3(aq) ⎯→ HIO3(aq) + NO2(g) + H2O(l) ).

2/25 ،5/08 )1

2/52 ،5/08 )2

2/25 ،2/54 )3

2/52 ،2/54 )4

 .208مقدار کافی باریم کلرید با  200گرم محلول سدیم سولفات ده درصد جرمی واکنش می دهد و سدیم
کلرید ،یکی از فراورده های این واکنش است .با توجه به آن ،کدام مطلب درست است؟ (از تغییر حجم
محلول چشم پوشی شود) ) (O = 16,Na = 23,S = 32,Cl = 35 / 5,Ba = 137:g.mol −1

 )1به تقریب  32/8گرم باریم سولفات به دست می آید.
 )2به تقریب  1/17مول فراورده محلول در آب تشکیل می شود.
 )3در این واکنش ،شمار  1 / 7 1022یون کلرید مصرف می شود.

 )4نیروهای جاذبه یون – دو قطبی قوی سبب انحالل فراورده ها در آب می شوند.
 .209کدام مطلب زیر ،درست است؟
 )1ترتیب نقطه جوش  PH3 ، NH3و  AsH3به صورت  AsH3  PH3  NH3است.

 )2مولکول آب و استون ،هر دو قطبی اند ،جرم مولی استون بیشتر و نقطه جوش آن باالتر است.
 )3یخ ساختار سه بعدی دارد و در آن هر مولکول آب ،با چهار مولکول دیگر آب با پیوند اشتراکی متصل است.

 )4موادی که در مولکول آن ها ،اتم هیدروژن با اتم هایی مانند اکسیژن و فلوئور پیوند دارد ،نقطه جوش
باالتر از ترکیب های هیدروژن دار مشابه دارند.
 .210چند مورد از مطالب زیر درست است؟
•

انحالل گازها در آب ،گرماده است.

•

محلول برخی مواد آلی در آب ،خاصیت رسانایی دارد.

•

افزایش فشار و دما ،روی انحالل پذیری گازها در آب ،عکس یکدیگر عمل می کند.

•

کاهش دما ،انحالل پذیری لیتیم سولفات و پتاسیم نیترات را در آب ،افزایش می دهد.
2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

 .211بر پایه واکنش های زیر اگر  630گرم نیتریک اسید با خلوص  80درصد با فلز مس واکنش دهد ،چند
مول مس ) (IIنیترات تشکیل می شود و گاز اوزونی که از واکنش گاز  NO2تولید شده در این فرایند با
گاز اکسیژن به دست می آید ،در شرایط  STPچند لیتر حجم دارد؟ (گزینه ها را از راست به چپ

بخوانید(H = 1,N = 14,O = 16:g.mol −1 ،

(معادله واکنش موازنه شود) )HNO3(aq) + Cu(s) ⎯→ Cu(NO3)2(aq) + NO2(g) + H2O(l
نور خورشید

67/2 ،2 )1

67/2 ،4 )2

⎯⎯⎯⎯ )NO2(g) + O2(g
)→ NO(g) + O3(g

89/6 ،2 )3
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 .212درباره انحالل چند ترکیب داده شده در آب ،رابطه زیر برقرار است؟
میانگین قدرت پیوند یونی در ترکیب و پیوندهای هیدروژنی در آب < نیروی جاذبه یون – دو قطبی در محلول

آ) نقره کلرید
پ) آهن

)(III

ب) باریم سولفات
هیدروکسید

ث) کلسیم فسفات
2 )1

ت) منیزیم کلرید
ج) لیتیم سولفات

3 )2

5 )4

4 )3

 .213در یک واحد صنعتی تولید اتانول در هر ثانیه 1400 ،گرم گاز اتن در شرایط مناسب وارد مخزنی از آب
و اسید می شود .در صورتی که بازده این فرایند  80درصد باشد ،تولید اتانول در این واحد ،به تقریب

برابر چند تن در هر ساعت است؟ ) (H = 1,C = 12,O = 16:g.mol −1
10/60 )1

8/28 )2

H2SO4
→⎯⎯⎯ )C2H4(g) + H2O(l
)C2H5OH(aq

4/28 )4

6/62 )3

 .214کدام مطلب زیر نادرست است؟ ) (H = 1,C = 12:g.mol −1

 )1نام آلکانی با فرمول  – 3 ، (C2H5)3CHاتیل پنتان و همپار هپتان است.

 )2سیکلوپنتان همپار پنتن است و نسبت شمار اتم های کربن به هیدروژن در آن 1 ،به  2است.
 )3بنزن یک هیدروکربن سیر نشده است و در واکنش کامل با هیدروژن ،به سیکلوهگزان مبدل می شود.

 )4تفاوت جرم مولی ششمین عضو خانواده آلکین ها با جرم مولی ششمین عضو خانواده آلکان ها ،برابر  14گرم است.
 .215کدام مطلب درباره ترکیب هایی با ساختارهای «نقطه -خط» زیر ،درست است؟
) (H = 1,C = 12,O = 16,Br = 80:g.mol −1

 )1تفاوت جرم مولی دو ترکیب برابر  4گرم است.
 3/8 )2گرم از ترکیب ) (IIبا  6گرم برم واکنش کامل می دهد.
 )3دو ترکیب ،همپارند و ترکیب ) ، (Iیک عامل کتونی دارد.
 )4برای سوختن کامل  7/5گرم ترکیب  14/56 ، Iلیتر گاز اکسیژن در شرایط  STPمصرف می شود.
 .216برای تولیـد  2/8تن آهن از سنگ معدن  Fe2O3با خلوص  50درصد ،مطـابق واکـنش:

) ، Fe2O3(s) + 3CO(g) ⎯→ 2Fe(s) + 3CO2(gبا بازده  80درصد ،چند تن از این سنگ معدن الزم

است و گاز  CO2حاصل را با چند کیلوگرم کلسیم اکسید می توان جذب کرد؟

(گزینه ها را از راست به چپ بخوانید(C = 12,O = 16,Ca = 40,Fe = 56:g.mol −1 ،

3250 ،10 )1

3250 ،8 )2

4200 ،10 )3
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 .217با توجه به واکنش های گرماشیمیایی زیر:
(معادله واکنش ها موازنه شود).

H = −1075kJ
 H = −1530kJ

,
,

)(I) CS2(I) + O2(g) ⎯→ CO2(g) + SO2(g
)(II)NH3(g) + O2(g) ⎯→ N2(g) + H2O(l

گرمای سوختن هر گرم آمونیاک با گرمای سوختن چند گرم کربن دی سولفید برابر است و سوختن هر
مول آمونیاک در واکنش ) ، (IIچند مول گاز تولید می کند؟ (گزینه ها را از راست به چپ بخوانید،

(H = 1,C = 12,N = 14,S = 32:g.mol −1

1 ،1/59 )1

0/5 ،1/59 )3

2 ،2/19 )2
2/25 ،2/19 )4

 H .218واکنش ، 2NH3(g) + 2CH4(g) + 3O2(g) ⎯→ 2HCN(g) + 6H2O(I) :برابر چند کیلو ژول
است؟ (آنتالپی پیوندهای  C  N ، O = Oو میانگین آنتالپی پیوند های  C − H ، O − Hو  N − Hبه

ترتیب برابر  414 ،463 ،880 ،495و  390کیلو ژول بر مول است).
-910 )1

-916 )2

-1007 )3

 . 219مخلوطی از بنزآلدهید و یک ترکیب با ساختار

-1017 )4

درون یک ظرف در بسته به طور

کامل سوزانده می شود .اگر میزان آب حاصل برابر  7/8مول و  CO2تولید شده برابر  9/4مول باشد،
درصد مولی بنزآلدهید در این مخلوط کدام است؟ (از سوختن هر دو ترکیب CO2(g) ،و )، H2O(l

تشکیل می شود(H = 1,C = 12,O = 16,:g.mol −1 ،

15 )1

20 )2

25 )3

 .220کدام عامل در سرعت انجام واکنش سوختن مواد ،نقش کمتری دارد؟
 )1ماهیت ماده سوختنی

 )2سطح تماس

 )3دما

 )4حجم
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 .221با توجه به داده هــای جــدول زیــر که تغییـــر مقدار و غلظت گاز  CO2نسبت به زمان را در

واکنش ، CaCO3(s) + 2HCl(aq) ⎯→ CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l) :نشان می دهد ،نسبت c

به  aکدام و مقدار  bچند مول بر ثانیه است؟ (گزینه ها را از راست به چپ بخوانید،

(CO2 = 44g.mol−1

زمان (ثانیه)

0

10

20

30

40

50

جرم مخلوط واکنش (گرم)

65/98

65/32

64/88

64/66

64/55

64/50

جرم کربن دی اکسید (گرم)

0

0/66

1/10

.........

.........

.........

4 / 3 10−3 ، 0 / 22 )1

2 10−3 ، 0 / 055 )2

2 / 5 10−4 ، 0 / 22 )3

2 10−4 ، 0 / 055 )4

 .222کدام مطالب درست است؟
آ) در صنعت ،ظرف های یکبار مصرف را از استیرن تهیه می کنند.
ب) بیش از  50درصد الیاف تولیدی در جهان را الیاف طبیعی تشکیل می دهند.
پ) تترافلوئورواتن ،یک نوع سرد کننده و پلیمر آن از نظر شیمیایی بی اثر است.
ت) آب ،متان و کربن دی اکسید ،فراورده های تجزیه مواد زیست تخریب پذیر هستند.
معین ،قابلیت اتصال پشت سر هم و از کناره ها به یکدیگر را دارند.
ث) مولکول های اتن در شرایط
ّ

 )1آ ،ب ،پ

 )3ب ،پ ،ت ،ث

 )2پ ،ت ،ث

 )4آ ،پ ،ت ،ث

 .223اگر  4/55گرم از یکی از نمک های مس ) (IIبا  100میلی لیتر محلول  0/5موالر سدیم هیدروکسید
واکنش کامل دهد .آنیون این نمک مس کدام است و در این واکنش ،چند گرم ) Cu(OH)2(sتشکیل

می شود؟ ) (H = 1,C = 12,N = 14,O = 16,Na = 23,Cu = 64:g.mol −1
 )1استات2/45 ،

)CuA2(aq) + 2NaOH(aq) ⎯→ Cu(OH)2(s) + 2NaA(aq

 )2استات2/37 ،

 )3نیترات2/45 ،
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) (C6 H8O6 ,M = 248g.mol −1

 1/05 .224گرم مخلوطی از ویتامین C

و ویتامین

K

)  (C31H46O2,M = 450g.mol −1در  100میلی لیتر آب ریخته و برای  5دقیقه به شدت هم زده و سپس

صاف می شود .جامد جمع شده روی کاغذ صافی به وزن  0/45گرم به طور کامل سوزانده می شود .به

ترتیب از راست به چپ ،مقدار ویتامین  Cدر نمونه ،برابر چند گرم و مقدار  CO2تولید شده ،برابر چند

مول است؟

0/012 ،0/45 )1

0/012 ،0/6 )3

0/031 ،0/45 )2

0/031 ،0/6 )4

 .225جرم مشخصی از اسید چرب با  75گرم از باز  MOHبا خلوص  %67جرمی و جرم مولی  40گرم
واکنش می دهد .آب تشکیل شده می تواند  4/8میلی لیتر از یک محلول را به  0/25غلظت اولیه آن

برساند .به تقریب چند درصد از  MOHخالص در واکنش شرکت کرده است و اگر باقی مانده MOH
خالص بتواند  500میلی لیتر محلول  HClرا به طور کامل خنثی کند ،غلظت محلول اسید به تقریب چند
گرم بر لیتر است؟
)RCOOH(s) + MOH(aq) ⎯→ RCOOM(aq) + H2O(l

(  ، H = 1,O = 16,Cl = 35 / 5:g.mol −1جرم ) (gو حجم ) (mLآب تولید شده را برابر در نظر بگیرید).
33 ،64 )1

33 ،36 )3

23 ،64 )2

،36 )4

23

 .226کدام مطالب زیر ،درست اند؟
آ) همه بازهای آرنیوس در ساختار خود ،یون هیدروکسید )  (OH −دارند.
ب) تعریف آرنیوس برای اسیدها یا بازها ،به محلول های آبی محدود می شود.
پ)  0/5مول سولفوریک اسید با  0/8مول سدیم هیدروکسید ،خنثی می شود.
ت) معادله یونش  HNO3یک طرفه ،ولی معادله یونش  HCNبرگشت پذیر است.

 )1آ ،ب

 )3آ ،ت

 )2ب ،ت

 )4پ ،ت

 pH .227یک نمونه محلول  0/2گرم بر لیتر اسید ضعیف  HAبا جرم مولی  20گرم ،برابر  4/22است.
ثابت یونش اسیدی آن در دمای آزمایش به تقریب کدام است و چند درصد آن یونیده شده است؟

(گزینه ها را از راست به چپ بخوانید= 0 / 6 ،

1

0/ 22

10

(

0 / 4 ، 3 / 6  10−7 )2

0 / 6 ، 3 / 6  10−7 )1
0 / 7 ، 4 / 9  10−7 )3

0 / 5 ، 4 / 9  10−7 )4

 .228مجموع ضریب های استوکیومتری مواد در واکنش اکسایش – کاهش زیر ،کدام است و در نیم
واکنش کاهش آن ،به ازای هر مول گونه اکسنده ،چند مول الکترون مبادله می شود؟ (گزینه ها را از
راست به چپ بخوانید).
3 ،14 )1

4 ،14 )2

−
Ag(s) + NO3
)(aq) + H + (aq) ⎯→ Ag + (aq) + NO(g) + H2O(l

4 ،15 )3

40

3 ،15 )4
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 .229درباره واکنش اکسایش – کاهش بین گونه های داده شده ،کدام مطلب ،نادرست است؟

 )1کاتیون ) Ce3+ (aqدر این واکنش ،کاهنده است.

Ce4+ (aq) + e− ⎯→ Ce3+ (aq) , E = −1 / 72V
Cr3+ (aq) + 3e− ⎯→ Cr(s) , E = −0 / 74 V

 )2قدرت کاهندگی ) Ce4+ (aqاز ) Cr(sبیشتر است.
 E )3واکنش برابر  +0/98ولت است و به صورت طبیعی (خود به خود) پیشرفت دارد.
 )4مجموع ضریب های استوکیومتری مواد پس از موازنه معادله آن ،برابر  8است و  3الکترون در آن
مبادله شده است.
 .230با توجه به موارد زیر ،پتانسیل استاندارد کاهشی فلز  Mمی تواند کدام عدد باشد؟
)M(s) + Hg2+ (aq) ⎯→ Hg(s) + M2+ (aq

E (Hg2+ (aq) / Hg(s)) = +0 / 85V

انجام نمی شود →⎯ )M2+ (aq) + Sn(s

E (Sn2+ (aq) / Sn(s)) = −0 / 14 V

E (Mg2+ (aq) / Mg(s)) = −2 / 38 V

انجام نمی شود →⎯ )M(s) + Mg3+ (aq

E (Mn2+ (aq) / Mn(s)) = −1 / 18V

)M2+ (aq) + Mn(s) ⎯→ M(s) + Mn2+ (aq

-0/11 )2

+0/11 )1

-0/40 )3

+1/2 )4

 .231چند مورد از مطالب زیر درست است؟
•

گشتاور دو قطبی آب ،بیشتر از هیدروژن سولفید و اتین است.

•

در تولید برق از انرژی خورشیدی ،شاره  HFمناسب تر از  NaClاست.

•

به اتم مرکزی مولکول گوگرد تری اکسید می توان بار جزئی منفی را نسبت داد.

•

از میان متداول ترین یون های عنصر سدیم ،فلوئور ،منیزیم و اکسیژن ،بزرگ ترین شعاع یونی به
اکسیژن و کوچک ترین آن ،به منیزیم مربوط است.
2 )2

1 )1

3 )3

4 )4

 .232تفاوت انرژی شبکه بلور (آنتالپی فروپاشی) کدام دو ترکیب ،کمتر است؟

KF,LiCl )1

LiBr,NaF )2

LiF,NaCl )3

Na2O,MgF2 )4

 .233چند مورد از مطالب زیر درست اند؟
•

دریای الکترونی عاملی است که انسجام شبکه بلور را حفظ می کند.

•

مجموع الکترون های اتم های هر فلز ،در به وجود آمدن دریای الکترونی شرکت دارند.

•

دریای الکترونی در شبکه بلور فلز وانادیم ،سر منشاء اعداد اکسایش متنوع آن است.

•

رسانایی الکتریکی و گرمایی و چکش خواری فلزات را می توان با مفهوم دریای الکترونی توضیح داد.

•

جاذبه قوی میان هسته اتم های فلز و دریای الکترونی سبب می شود که هسته اتم ها در مکان های مشخصی
به طور ثابت جای بگیرند و تغییر مکان ندهند.

1 )1

2 )2

3 )3

41

4 )4

هفته آخر | خط فکری طراح «نسخه کنکور محور»

 .234انرژی فعال سازی واکنش ، 2NO(g) ⎯→ N2(g) + O2(g) :برابر  380کیلوژول است .اگر تفاوت
سطح انرژی واکنش دهنده ها و فراورده های آن برابر  180کیلوژول و واکنش گرماده باشد ،کدام مورد از

مطالب زیر ،درست است؟
آ) به ازای مصرف  0/25مول گاز  0/125 ، NOمول گاز  N2تشکیل و  45کیلو ژول گرما آزاد می شود.

ب) آنتالپی واکنش برابر  -180کیلوژول است و سطح انرژی فراورده ها از واکنش دهنده ها پایین تر است.
پ) با کاربرد کاتالیزگر ،شمار ذره هایی که در واحد زمان به فراورده تبدیل می شوند ،افزایش یافته و

سرعت واکنش بیشتر می شود.
ت) اگر با کاربرد کاتالیزگر ،انرژی فعال سازی واکنش به  190کیلوژول برسد ،تفاوت سطح انرژی واکنش
دهنده ها و فراورده ها 50 ،درصد کاهش می یابد.
 )1آ ،پ

 )2ب ،ت

 )3آ ،ب ،ت

 )4ب ،ت

 .235با توجه به داده های جدول زیر ،اگر روزانه  800/000خودرو در شهری رفت وآمد کنند و هر خودرو،
به گونه میانگین 50 ،کیلومتر مسافت را بپیماید ،با نصب مبدل کاتالیستی در اگزوز موتور خودرو ،روزانه از
ورود چند تن از این سه ماده آالینده به هوا جلوگیری می شود و در این شرایط ،چند درصد جرمی
گازهای خروجی از اگزوز را گاز  COتشکیل خواهد داد؟

74/14 ،288/4 )1
85/71 ،288/4 )2
74/14 ،319/6 )3
85/71 ،319/6 )4
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 .236عنصر  Aدارای چهار ایزوتوپ با عدد جرمی  53 ،51 ،49و  54است .اگر مجموع فراوانی دو ایزوتوپ
اول  65و فراوانی ایزوتوپ سوم  15درصد باشد ،درصد فراوانی دو ایزوتوپ اول ،به ترتیب از راست به
چپ کدام اند؟ (عدد جرمی ایزوتوپ ها ،برابر جرم اتمی آن ها و جرم اتمی میانگین برای عنصر  ، Aبرابر
 50 / 95amuفرض شود).

29/5 ،35/5 )1

17/5 ،47/5 )2

14/5 ،50/5 )4

15 ،50 )3

 .237با توجه به جدول زیر ،داده های کدام ردیف های آن ،درست است؟
ویژگی ها
1

شماره گروه عنصر در جدول تناوبی

65
29 Z

11

48
22 X

52
24 D

70
31 A

2

تفاوت شمار الکترون ها و نوترون ها

7

4

4

8

3

نسبت شمار الکترون های دارای  l = 0به  l = 2در اتم

0/7

4

1/4

0/6

4

اکسید با باالترین عدد اکسایش

ZO

XO2

DO3

A2O3

4 ،2 )1

2 ،1 )2

4

3 ،2 ،1 )3

8

13

4 ،3 ،2 )4

 .238کدام مطلب درست است؟
 )1با دور شدن الکترون از هسته ،انرژی آن کاهش می یابد.

 )2در همه اتم ها ،تراز انرژی  ، n = 1حالت پایه به شمار می آید.

 )3در طیف نشری خطی اتم هیدروژن ،کمترین مقدار انرژی به نوار زرد رنگ مربوط است.

 )4الکترون در حالت برانگیخته ،ناپایدار است و با از دست دادن انرژی ،همواره به حالت پایه باز نمی گردد.
 .239چند مورد از مطالب زیر ،درباره عنصرهای  20Xو  30Zجدول تناوبی درست است؟
• شمار الکترون های الیه سوم اتم هر دو عنصر ،برابر است.
•

یون های  X2+و  ، Z2+آرایش الکترونی اتم گازهای نجیب را دارند.

•

هر دو عنصر ،تنها با عدد اکسایش  ،+2در ترکیب های خود شرکت دارند.

•

 20Xیک فلز از گروه  2و  ، 30Zآخرین عنصر واسطه دوره چهارم است.
همه الیه ها و زیر الیه های اشغال شده در یون پایدار آن ها ،از الکترون پر شده است.

•
2 )1

3 )2

4 )3
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 .240در کدام ردیف های جدول زیر ،داده های مربوط به ترکیب ،درست است؟ (منظور از  ، p.eجفت
الکترون های پیوندی و  ، n.eجفت الکترون های ناپیوندی روی اتم ها است).
ردیف

نام ترکیب

فرمول شیمیایی

شمار p.e

p.e
n.e

1

هیدروژن سیانید

HCN

2

سیلیسیم تترا فلوئورید

4

4

SiF4

4

3

نیتروژن دی اکسید

N2O

3

4

آرسنیک تری برمید

AsBr3

3

3 ،1 )1

3 ،2 )3

4 ،2 )2

1
12
2
3

4 ،1 )4

3
10

 .241پس از موازنه معادله واکنش ها ،نسبت مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش دهنده ها در واکنش
) (IIبه مجموع ضرایب استوکیومتری فراورده ها در واکنش ) (Iکدام است و اگر در واکنش ) 10/7 ، (IIگرم
ماده نامحلول در آب تشکیل شود ،چند لیتر گاز اکسیژن در شرایط  STPمصرف می شود؟
)(H = 1, O = 16, Fe = 56

)(I) NH2CH2COOH(l) + O2(g) ⎯→ CO2(g) + N2(g) + H2O(g
2/28 ،0/65 )1

1/68 ،0/65 )2

)(II) Fe(s) + H2O(l) + O2(g) ⎯→ Fe(OH)3(s

1/45 ،0/60 )3

1/25 ،0/60 )4

 .242چند مورد از مطالب زیر درست است؟
•

دگر شکل ،به شکل های گوناگون بلوری یا اتمی یک عنصر گفته می شود.

•

فرمول مولکولی ،افزون بر نوع عنصر های سازنده ،شمار اتم ها و یون ها را نیز نشان می دهد.

•

طبق قانون آووگادرو ،در دما و فشار یکسان ،حجم یک مول از گازهای گوناگون با هم برابر است.

•

توسعه پایدار ،یعنی برای تولید هر فراورده ،همه هزینه های اقتصادی و زیست محیطی آن در نظر
گرفته می شود.

•

استوکیومتری واکنش ،بخشی از دانش شیمی است که به ارتباط کمّ ی میان مواد شرکت کننده در هر
واکنش می پردازد.
2 )2

1 )1

3 )3

4 )4

 .243چند مورد از مطالب زیر درست است؟ انتقال پیام عصبی بدون وجود یون پتاسیم در بدن ،ناممکن
است.
•

فراوان ترین کاتیون از گروه  1جدول تناوبی در آب دریاها ،یون سدیم است.

•

حرکت خود به خودی مولکول های آب از محیط غلیظ به محیط رقیق را گذرندگی می نامند.

•

برای حذف آالینده های موجود در آب ،استفاده از صافی کربنی نسبت به روش اسمز معکوس ،بهتر است.

•

با انجام عمل تقطیر ،از سه آالینده (میکروب ها ،ترکیب آلی ف ّرار و حشره کش ها) ،تنها یک مورد را

می توان حذف کرد.
1 )1

2 )2

3 )3
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 .244با توجه به شکل زیر ،معادله ، S =+ 0 / 35+ 26 :را برای انحالل پذیری کدام نمک می توان در نظر گرفت و
تفاوت مقدار  Sبه دست آمده از روی این معادله با مقدار آن از روی شکل در دمای  ، 76 Cبه تقریب برابر چند گرم
در  100گرم آب است؟ (  دما است)

 )1پتاسیم کلرید2/6 ،
 )2پتاسیم کلرید1/9 ،
)3سدیم کلرید1/8 ،
 )4سدیم کلرید2/1 ،

 .245چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟

• قطبیت مولکول  ، H2Sاز مولکول H2O

کمتر است.

•

با کاهش دمای آب ،انحالل پذیری گازها در آب افزایش می یابد.

•

در مواد مولکولی با جرم مولی مشابه ،ماده با مولکول نا قطبی ،نقطه جوش پایین تری دارد.

•

مواد یونی در مقایسه با مواد مولکولی ،در گستره دمایی بیشتری به حالت مایع باقی می مانند.

•

در شرایط یکسان ،مولکول کربن دی اکسید آسان تر از مولکول گوگرد دی اکسید به مایع تبدیل می شود.

2 )1

3 )2

4 )3

5 )4

 .246اگر  0/5مول پتاسیم هیدروکسید در  112گرم آب مقطر حل شود ،درصد جرمی پتاسیم هیدروکسید و
غلظت مولی تقریبی محلول ،به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ (از تغییر حجم آب چشم پوشی

شود(H = 1,O = 16,K = 39: g.mol −1 ،

4/64 ،18 )1

5/43 ،18 )2

3/58 ،20 )3

4/46 ،20 )4

 .247درباره ترکیبی با فرمول «خط – نقطه» نشان داده شده در شکل ،کدام موارد از مطالب زیر درست
است؟
آ) شمار جفت الکترون های ناپیوندی روی اتم های آن برابر  5است.
ب) در مولکول آن ،سه گروه عاملی آمینی و یک گروه کتونی وجود دارد.
پ) فرمول مولکولی آن C16H16N3O ،و دارای دو نوع گروه عاملی است.

ت) نسبت شمار اتم های کربن به اتم های نیتروژن در مولکول آن ،به  6/3نزدیک است.

 )1آ ،ت

 )2آ ،ب

 )3ب ،پ

 )4ب ،ت
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 5 .248گرم از یک نمونه گرد مس ) (IIاکسید ناخالص را در مقدار کافی هیدروکلریک اسید وارد و گرم
می کنیم تا واکنش کامل انجام پذیرد .اگر در این واکنش 0/1 ،مول هیدروکلریک اسید مصرف شده باشد،
چند گرم مس ) (IIکلرید تشکیل شده و درصد ناخالصی در این نمونه اکسید کدام است؟ (گزینه ها را از
راست به چپ بخوانید ،ناخالصی با اسید واکنش نمی دهد)

20 ،6/75 )1

) (O = 16,Cl = 35 / 5,Cu = 64:g.mol −1

(معادله واکنش ،موازنه شود) )CuO(s) + HCl(aq) ⎯→ CuCl2(aq) + H2O(l
80 ،6/75 )2

20 ،5/75 )4

80 ،5/75 )3

 .249چند مورد از مطالب زیر درست است؟
•

یون  Fe2+یکی از سازنده های زنگ آهن است.

•

واکنش فلز مس با آهن ) (IIاکسید ،انجام ناپذیر است.

•

نمک به دست آمده از واکنش هیدروکلریک اسید با فلز آهن و زنگ آهن ،یکسان است.

•

از واکنش  0/05مول آهن ) (IIIکلرید با سدیم هیدروکسید کافی 5/35 ،گرم رسوب تشکیل می شود.

) (H = 1,O = 16,Fe = 56:g.mol−1

1 )1

(معادله واکنش موازنه شودFeCl3(aq) + NaOH(aq) ⎯→ Fe(OH)3(s) + NaCl(aq) ).
2 )2

3 )3

4 )4

 .250مقدار گاز  SF4الزم برای تهیه  50لیتر گاز  HFرا از واکنش چند گرم سدیم فلوئورید با گاز SCl2
کافی ،می توان به دست آورد و در این فرایند ،چند گرم گاز  SO2تولید می شود؟ (جرم هر لیتر گاز HF

برابر  0/8گرم در نظر گرفته شود ،گزینه ها را از راست به چپ بخوانید).

) (H = 1,O = 16,F = 19,Na = 23,S = 32:g.mol −1

)SCl2(g) + NaF(g) ⎯→ SF4(g) + S2Cl2(g) + NaCl(s

32 ،126 )1

(معادله واکنش ها موازنه شوندSF4(g) + H2O(l) ⎯→ SO2(g) + HF(g) ).

42 ،126 )2

42 ،84 )3

32 ،84 )4

 .251مخلوط گازی دارای  10درصد جرمی  10 ، SO2درصد جرمی  50 ، O2درصد جرمی نیتروژن و  30درصد
جرمی کربن مونوکسید ،از روی کلسیم اکسید عبور داده می شود .نسبت درصد جرمی نیتروژن به

اکسیژن و نسبت درصد جرمی مونوکسید کربن به اکسیژن ،در مخلوط گازی خروجی ،به ترتیب از راست
به چپ ،کدام است؟ (واکنش مربوط کامل فرض شود).
3 ،5 )1

2/5 ،5 )2

3 ،5/5 )3
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 .252یک وعده غذایی شامل  100گرم تخم مرغ 146 ،گرم نان و  50گرم سیب زمینی ،به تقریب برای چند روز می
تواند انرژی الزم برای تپش قلب شخصی با متوسط ضربان  75بار در دقیقه را فراهم کند؟ (انرژی الزم برای هر
تپش را  1 Jدر نظر بگیرید) 1cal = 4 / 2J .
17 )1

18 )2
21 )3
23 )4

ارزش سوختی  100گرم

kcal

تخم مرغ

140

نان

250

سیب زمینی

70

 .253اگر یک قطعه  2کیلوگرمی آهن و یک قطعه  500گرمی آلومینیم ،هر یک با دمای  50 Cدرون یک
ظرف دارای دو لیتر آب با دمای  20 Cانداخته شود ،کاهش دمای هر قطعه فلز ،به تقریب چند برابر
افزایش دمای آب است؟ (ظرفیت گرمایی ویژه آب ،آلومینیم و آهن به ترتیب برابر 0 / 9 ، 4 / 2J.g −1 . C−1

و  0 / 45است).

3/24 )1

5/47 )2

6/23 )3

7/47 )4

 .254با توجه به واکنش های زیر:

SOCl2(l) + H2O(l) ⎯→ SO2(g) + 2HCl(g) , H = +11 KJ
)P4(s) + 6Cl2(g) ⎯→ 4PCl3(g
, H = −1224KJ
)2PCl3(l) + O2(g) ⎯→ 2POCl3(l
, H = −650KJ
4HCl(g) + O2(g) ⎯→ 2Cl2(g) + 2H2O(l) , H = −202KJ

به ازای تشکیل  0/1مول ) ، POCl3(lمطابق واکنش زیر ،چند کیلوژول گرما آزاد می شود؟
52/8 )1

54/1 )2

)P4(s) + 4SO2(g) + 10Cl2(g) ⎯→ 4SOCl2(l) + 4POCl3(l
62/4 )3

 .255در کدام گزینه ،واحد تکراری پلیمر ،درست است؟
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 .256برای سوزاندن کامل  0/01مول از یک هیدروکربن زنجیره ای با فرمول  0/54 ، C40Hnمول اکسیژن
خالص مصرف می شود .فرمول مولکولی این ترکیب کدام است و چند پیوند دوگانه در ساختار مولکول آن
شرکت دارد؟ (معادله واکنش موازنه شود).

)C40Hn (s) + O2(g) ⎯→ H2O ( g ) + CO2(g

10 ، C40H62 )1

11 ، C40H60 )2

14 ، C40H54 )4

13 ، C40H56 )3

 5/1 .257گرم از ماده اصلی تولید کننده بوی نوعی میوه در شرایط مناسب در محیط اسیدی با آب
واکنش داده و ترکیب  Aرا به همراه  0/8گرم متانول تولید می کند .در صورتی که بازده واکنش برابر 50
درصد باشد ،جرم مولکولی ماده  Aو فرمول مولکولی ماده اولیه کدام است؟
) (H = 1 , C = 12, O = 16: g.mol −1
+

C5H10O2 ،88 )1

H → A + CH OH
⎯⎯ CnH2nO2 + H2O
3
C7H14O2 ،116 )4
C6H12O2 ،116 )3

C4H8O2 ،88 )2

 .258روند تقریبی نمودار تغییر غلظت نسبت به زمان برای گازهای  A2و  D2در واکنش فرضی زیر ،به
کدام صورت است؟ (با این شرط که غلظت آغازی گازهای  A2و  ، D2به ترتیب برابر  2و  4/5مول بر لیتر

باشد).

(معادله واکنش موازنه شود) )A2(g) + D2(g) ⎯→ AD3(g

 .259تغییر غلظت  H2O2نسبت به زمان در آزمایش تجزیه آن ،مطابق داده های زیر به دست آمده است:

) 2H2O2(l) ⎯→ 2H2O(l) + O2(gنسبت سرعت متوسط در دو ثانیه چهارم واکنش به سرعت متوسط در ده ثانیه

آخر ثبت شده در جدول کدام است؟

1/64 )1

20/0

10/0

8/0

6/0

2/0

0

)t(s

0/0084

0/0209

0/0249

0/0300

0/0448

0/0500

) [H2 O2](mol.L−1

1/81 )2

2/04 )3

2/10 )4

 .260اگر از انحالل  0/258گرم اسید آلی ) (AHدر  100میلی لیتر آب ،محلولی با  pH = 2به دست آید،
جرم مولی این اسید چند گرم است؟ (از تغییر حجم محلول چشم پوشی شود(K a = 10−2 ،

172 )1

129 )2

96 )3
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 2 .261لیتر مخلوط گازی دارای  CO2را از درون  50میلی لیتر محلول  0/005موالر  Ba(OH)2عبور می

دهیم .اگر باقیمانده باز در محلول ،با  23/6میلی لیتر محلول  0/01موالر  HClخنثی شود ،غلظت CO2

در مخلوط گازی ،به تقریب چند میلی گرم بر لیتر است؟ (  ، C = 12,O = 16:g.mol −1گازهای دیگر مخلوط

با باز واکنش نمی دهند).
(معادله واکنش ها ،موازنه شود) )Ba(OH)2(aq) + CO2(g) ⎯→ BaCO3(s) + H2O(l

6/6 )1

)Ba(OH)2(aq) + HCl(aq) ⎯→ BaCl2(aq) + H2O(l

3/8 )2

2/3 )4

2/9 )3

 .262اگر  pHمحلول اسیدی  ، ( = 0 / 2)HAبرابر  1/4باشد ،در  200میلی لیتر از آن ،چند مول اسید
وجود دارد و این محلول با چند گرم سدیم هیدروژن کربنات با خلوص  80درصد واکنش می دهد؟

) (H = 1,C = 12,O = 16,Na = 23:g.mol −1

3/36 ،0/04 )1

) NaHCO3(s) + HA(aq) ⎯→ NaA(aq) + CO2(g) + H2O ( l

4/20 ،0/02 )2

4/20 ،0/04 )4

3/36 ،0/02 )3

 HX .263و  HYدو اسید ضعیف اند .اگر  18گرم از اولی و  10گرم از دومی را در دو ظرف جداگانه دارای
دو لیتر آب حل کنیم pH ،دو محلول ،برابر می شود .چند مورد از مطالب زیر در مورد آن ها درست
است؟
) (HX = 60,HY = 50:g.mol −1

•

شمار یون های موجود در دو محلول ،برابر است.

•

شمار گونه های موجود در دو محلول ،نابرابر است.

•

 Kaاسید  HXبزرگ تر از  Kaاسید  HYاست.

•

درجه یونش اسید  1/4 ، HYبرابر درجه یونش اسید  HXاست.

•

درجه یونش اسید  ، HXبه تقریب نصف درجه یونش اسید  HYاست.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 .264کدام مطلب درباره سلول گالوانی و سلول الکترولیتی درست است؟
 )1در سلول گالوانی ،الکترود آند ،قطب مثبت است.
 )2در سلول الکترولیتی ،قطب منفی و در سلول گالوانی ،آند محل تشکیل اتم از یون است.
 )3در سلول الکترولیتی ،در قطب منفی ،اکسایش انجام شده و از جرم تیغه فلزی کاسته می شود.
 )4در سلول گالوانی ،قطب منفی آند و در سلول الکترولیتی قطب مثبت آند است و در هر دو سلول ،کاتیون ها
به سمت کاتد می روند.
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 .265سلول نور – الکتروشیمیایی برای تهیه هیدروژن کاربرد دارد .چند مورد از مطالب زیر ،درباره این
سلول درست است؟

SiO2(s) + 4H+ (aq) + 4e− ⎯→ Si(s) + 2H2O(l) , E = −0 / 84V
)2H2O(l) + 2e− ⎯→ H2(g) + 2OH− (aq
, E = −0 / 83V

•

محلول پیرامون کاتد ،رنگ کاغذ  pHرا قرمز می کند.

•
•

) SiO2(sآند سلول را تشکیل می دهد و اکسایش می یابد.

با انجام واکنش در سلول pH ،محلول پیرامون آند ،کاهش می یابد.

•

واکنش کاتدی این سلول مانند واکنش کاتدی سلول برقکافت آب است.

•

معادله واکنش سلول ،به صورت ، SiO2(s) + 2H2(g) ⎯→ Si(s) + 2H2O(l) :است.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 .266اگر قدرت اکسندگی چند یون به صورت  A2+  B2+  M +  Y2+و پتانسیل کاهشی استاندارد آن
ها بزرگ تر از صفر باشد ،چند مورد از مطالب زیر نادرست است؟
•
•

واکنش  B + YSO4 ⎯→ ...انجام پذیر است.

برای حفاظت از فلز آهن در برابر خوردگی ،فلز  Aمناسب تر از فلز  Yاست.

•

 emfسلول گالوانی » «Mg − Aاز  emfسلول گالوانی » «Mg− Bبیشتر خواهد بود.

•

اگر واکنش  M + XCl2 ⎯→ ...انجام پذیر باشد واکنش  B + XCl2 ⎯→ ...نیز انجام پذیر است.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 .267اتم مرکزی تشکیل دهنده یون  ............در گروه  ............جدول تناوبی جای دارد و عدد اکسایش
آن با عدد اکسایش اتم کلر در یون  ............برابر است.

ClO4− ،16 ، SO23− )1

ClO4− ،16 ، SO42− )2

−
−
،15 ، PO3
ClO3
3 )3

−
،15 ، AsO43− )4
ClO3

 .268با توجه به داده های زیر:
ماده  : aدر دمای اتاق گاز است.
ماده  : bجامد سخت مورد استفاده در ساخت عدسی است.
ماده  : cدر حالت مذاب و محلول ،رسانای جریان برق است.
ماده  : dترکیبی است که مولکول های آن در میدان الکتریکی جهت گیری می کند.
هر یک از شکل های (آ)( ،ب)( ،پ)( ،ت) به ترتیب از راست به چپ به کدام ماده مربوط است؟

c,b,d,a )1
c,d,a,b )2
b,c,a,d )3
b,a,d,c )4
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 A .269یک عنصر از گروه  1جدول تناوبی و  Dعنصری با عدد اتمی  12است .درباره جامدهای یونی
حاصل از واکنش هر یک از این دو عنصر با نافلز  ، Xدر مقایسه با جامد یونی  LiFچند مطلب زیر،
درست است؟ (آنتالپی فروپاشی شبکه بلور را هم ارز با انرژی شبکه بلور در نظر بگیرید).
•

آنتالپی فروپاشی شبکه بلور  Dبا  ، Xبیشتر از آنتالپی فروپاشی شبکه بلور  LiFاست.

•

آنتالپی فروپاشی جامد بلوری  ، AXبرابر یا کمتر از آنتالپی فروپاشی شبکه بلور  LiFاست.

•

اگر اتم  Xدر الیه ظرفیت خود 6 ،الکترون داشته باشد ،نقطه ذوب بلور  Aبا  Xاز نقطه ذوب بلور
 LiFپایین تر است.

•

اگر به جای  Dدر شبکه بلور  Dبا  ، Xیون کلسیم جایگزین شود .آنتالپی فروپاشی آن به آنتالپی فروپاشی
 LiFنزدیک می شود.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 .270کدام گزینه درست است؟
 )1افزایش دما ،سرعت واکنش های گرماگیر و گرماده را افزایش می دهد.
 )2واکنش گاز هیدروژن با اکسیژن ،گرماده و در مجاورت گرد روی ،انفجاری است.
 )3واکنش حذف آالینده های اگزوز خودروها ،در دمای پایین گرماده و سریع اند.
 )4با کاربرد کاتالیزگر ،می توان  Eaرا به اندازه ای کاهش داد که واکنش گرماگیر به گرماده تبدیل شود.
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 .201کدام مطلب درباره اتم درست است؟
 )1انرژی الیه ها و تفاوت انرژی میان آن ها با دور شدن از هسته اتم بیشتر می شود.
 )2اتم برانگیخته وضعیت ناپایداری دارد و با از دست دادن انرژی ،همواره به حالت پایه برمیگردد.
 )3هر عنصر ،طیف نشری خطی ویژه خود را دارد که با تفسیر آن می توان به انرژی الیه های الکترونی اتم پی برد.
 )4اگر طول موج بازگشت الکترون از الیه چهارم به الیه سوم برابر  486nmباشد ،طول موج بازگشت
الکترون از الیه سوم به الیه دوم می تواند حدود  432nmباشد.

 .202چند مورد از مطالب زیر درست است؟
•
•

در عنصر های اصلی ،به الیه آخر هر اتم ،الیه ظرفیت گفته می شود.

انرژی زیر الیه  5dاز زیر الیه  6pکمتر و از زیر الیه  4fبیشتر است.

•

عنصری که اتم آن در الیه ظرفیت خود الکترون بیشتری دارد ،واکنش پذیری بیشتری دارد.

•

گنجایش الکترونی زیر الیه  l = 4یک اتم ،با شمار عنصرهای دوره پنجم جدول تناوبی ،برابر است.

•

دو یا چند عنصر که شمار الکترون های ظرفیتی آن ها برابر باشد ،در یک گروه جدول تناوبی جای دارند.

1 )1

3 )3

2 )2

4 )4

 .203شمار یون های موجود در  84گرم منیزیم سولفید ،چند برابر شمار یون های مبثت موجود در 16/6
گرم سدیم نیترید است؟ ) (N = 14, Na = 23,Mg = 24,S = 32:g.mol −1

0/27 )1

2/5 )2

3/75 )3

5 )4

 .204در الیه استراتوسفر ،به ازای هر کیلومتر ارتفاع ،به تقریب پنج درجه سلسیوس افزایش دما رخ می
دهد .اگر دما در ابتدای این الیه برابر  217کلوین و در انتهای آن ،برابر  7درجه سلسیوس باشد ،ارتفاع
تقریبی این الیه چند کیلومتر است؟
11/6 )1

12/6 )2

23 )3

25 )4

 .205نام ترکیب های زیر به ترتیب از راست به چپ کدام است؟
N2O3 ، Cr2O3 ، Cu2O ، NF3 ، Mg3N2

 )1منیزیم نیترید ،نیتروژن تری فلوئورید ،مس ) (IIاکسید ،دی کروم تری اکسید ،نیتروژن اکسید
 )2تری منیزیم دی نیترید ،نیتروژن فلوئورید ،مس ) (IIاکسید ،کروم ) (IIIاکسید ،نیتروژن اکسید
 )3منیزیم نیترید ،نیتروژن تری فلوئورید ،مس ) (Iاکسید ،کروم ) (IIIاکسید ،دی نیتروژن تری اکسید
 )4دی منیزیم تری نیترید ،نیتروژن فلوئورید ،مس ) (Iاکسید ،دی کروم تری اکسید ،دی نیتروژن تری اکسید
 .206شمار جفت الکترون های پیوندی در چند گونه زیر ،با هم برابر است و در ساختار چند ترکیب ،پیوند
سه گانه وجود دارد؟
•

اتین



گوگرد تری اکسید



کربن دی سولفید

•

هیدروژن سیانید



کربن مونوکسید



یون فسفات

3 ،4 )1

4 ،4 )2

3 ،3 )3
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 .207چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟
•

ساختار فیزیکی هر ماده ،تعیین کننده خواص و رفتار آن است.

•

افزایش مقدار کربن دی اکسید در هواکره ،سبب افزایش  pHآب ها می شود.

•

میزان اثرگذاری هر یک از انسان ها روی قسمت های مختلف کره زمین را ردپا می نامند.

•

روغن های گیاهی مانند پالستیک های سبز ،به وسیله جانداران ذره بینی در طبیعت تجزیه می شوند.
2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

 .208درصد جرمی پتاسیم نیترات در محلول سیر شده آن در دمای  ، 40 Cبرابر  %37/5است .اگر 360
گرم محلول دارای  162گرم این نمک در دمای  50 Cرا تا  40 Cسرد کنیم ،به تقریب چند گرم از آن در
محلول باقی می ماند و چند مول از آن رسوب می کند؟ (گزینه ها را از راست به چپ بخوانید و جرم
مولی  KNO3را به تقریب ،برابر  100گرم در نظر بگیرید).

0/27 ،118/8 )1

0/27 ،135 )2

0/43 ،118/8 )4

0/43 ،135 )3

 .209اگر نیروی بین مولکولی در اتانول ،آب و بین اتانول و آب را به ترتیب با

b،a

و  cنشان دهیم ،چند مورد از

مقایسه های زیر ،درست اند؟
•
•
•
cb−a
•
cba
1 )1
ba

ca

2 )2

4 )4

3 )3

 .210کدام موارد از مطالب زیر ،درست است؟
آ)  KClدر هگزان ،کم محلول است.
ب) انحالل گازها در آب ،با تولید گرما ،همراه است.
معین ،انحالل پذیری گازها با فشار رابطه عکس دارد.
پ) در یک دمای
ّ

ت) تأثیر دما بر انحالل پذیری پتاسیم نیترات در مقایسه با سدیم نیترات بسیار بیشتر است.

 )1آ ،پ

 )2آ ،ب

 )3ب ،ت

 )4ب ،پ

 .211یک نیروگاه حرارتی در روز 10 ،تن از یک نوع سوخت فسیلی را می سوزاند .اگر غلظت گوگرد در
سوخت مصرفی برابر  6400ppmباشد ،با فرض این که همه گوگرد به طور کامل بسوزد ،چند کیلوگرم آهک
(کلسیم اکسید) برای جذب کامل گاز تولید شده الزم است و آهک الزم در این فرایند را از تجزیه گرمایی چند
کیلوگرم کلسیم کربنات با خلوص  80درصد می توان تهیه کرد؟ (گزینه ها را از راست به چپ بخوانید،

(C = 12,O = 16,S = 32,Ca = 40:g .mol −1

⎯⎯ )SO2 (g) + CaO(s
)→ CaSO3 (s
160 ،112 )1

250 ،112 )2

143 ،115 )3
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 .212چند مورد از مطالب زیر ،درباره عنصر  35 Xدرست است؟
• با عنصر  17 Yهم گروه و با عنصر  20 Zهم دوره است.
•

می تواند در تشکیل ترکیب های یونی و کوواالنسی شرکت کند.

•

بزرگ ترین شعاع اتمی را در میان عنصرهای هم دوره خود دارد.

•

حالت فیزیکی متفاوت با عنصر های هم دوره و هم گروه خود دارد.

•

بیشترین واکنش پذیری را در میان عنصرهای هم دوره و هم گروه خود دارد.
2 )2

5 )1

4 )4

3 )3

 .213کدام مطلب درباره نیکل ) (28 Niو تیتانیم ) ، (22 Tiنادرست است؟

 )1نیکل عنصری واسطه و تیتانیم عنصری اصلی است.

 )2شعاع اتمی نیکل از شعاع اتمی تیتانیم کوچک تر است.
 )3نیکل و تیتانیم ،هر دو در یک دوره جدول تناوبی جای دارند.
 )4نیکل در گروه  10و تیتانیم در گروه  4جدول تناوبی جای دارد.
 .214با توجه به واکنش های زیر ،پس از موازنه معادله آن ها ،چند مطلب زیر درست است؟

) (H = 1,O = 16,Fe = 56:g.mol −1

⎯⎯ )I)Fe(OH)2 (s) + H 2O(l) + O 2 (g
(معادله واکنش ها موازنه شود→ Fe(OH)3(s) ).
⎯⎯ )II) Al(OH)3 (s) + H2SO4 (aq
)→ Al 2 (SO4 )3 (aq) + H2O(l

•
•

برای تشکیل  1070گرم رسوب  12 / 04  1023 ، Fe(OH)3مولکول آب نیاز است.

واکنش  ، Iاز نوع اکسایش – کاهش و واکنش  ، IIاز نوع خنثی شدن اسید و باز است.

•

از واکنش هر مول سولفوریک اسید با آلومینیم هیدروکسید کافی 36 ،گرم آب تشکیل می شود.

•

مجموع ضریب های استوکیومتری واکنش دهنده ها در واکنش  Iبا مجموع ضریب های
استوکیومتری فراورده ها در واکنش  IIبرابر است.
2 )2

1 )1

3 )3

4 )4

 .215با توجه به واکنش زیر ،به ازای مصرف  0/3مول  ، HFچند گرم  NaFتولید و به تقریب چند گرم

 Na2SiO3با خلوص  80درصد مصرف می شود؟ ) (Si = 28, Na = 23,F = 19,O = 16,:g.mol −1

⎯⎯ )Na2SiO3 (s) + HF(aq
(معادله واکنش موازنه شود→ H2SiF6 (aq) + NaF(aq) + H 2O(l) ).

5/7 ،3/15 )1

7/5 ،3/15 )2

5/7 ،3/65 )3
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 .216از واکنش  1/8کیلوگرم زغال با آهن ) (IIIاکسید ،چند کیلوگرم آهن ،با بازده  85درصد می توان به
دست آورد و این مقدار آهن را از واکنش چند کیلوگرم آلومینیم با آهن ) (IIIاکسید خالص کافی در
فرایند ترمیت می توان تهیه کرد؟

⎯⎯ ) Fe O (s) + C(s
)→ Fe(l) + CO2 (g
 2 3
(معادله واکنش ها موازنه شود).


⎯⎯ ) Al(s) + Fe2O3 (s
)→ Al 2O3(s) + Fe(l

(گزینه ها را از راست به چپ بخوانید(C = 12,O = 16, Al = 27,Fe = 56:g.mol −1 ،
4/59 ،9/52 )1

6/17 ،9/52 )2

4/59 ،15/8 )3

6/17 ،15/8 )4

 .217کدام مورد از نام گذاری ترکیب های زیر ،درست است؟
؛  – 2اتیل پنتان

آ)

؛  – 5اتیل –  – 6 ،4 ،2تری متیل اوکتان

ب)

پ)  (CH3 )2 CH − CH2CH(CH3 )2؛  – 4 ،2دی متیل پنتان
ت)  CH3(CH2 )2CH(CH3 )CH(CH3 )CH(CH3 )2؛  – 6 ،5 ،4تری متیل هپتان

 )1آ ،ت

 )2ب ،پ

 )3آ ،ب ،پ

 )4ب ،پ ،ت

 8/4 .218گرم از دومین عضو خانواده آلکن ها در واکنش با کلر کافی ،چند گرم ترکیب کلر دار تشکیل می

شود؟ ) (H = 1,C = 12,Cl = 35 / 5:g .mol −1

26/4 )1

22/6 )2

29/7 )3

27/9 )4

 .219کدام موارد از مطالب زیر ،درست است؟
آ) ظرفیت گرمایی هر نمونه ماده ،برعکس ظرفیت گرمایی ویژه آن ،به جرم آن وابسته است.
ب) دمای یک نمونه از ماده ،معیاری از میزان گرمی (میانگین انرژی جنبشی ذرات سازنده) آن است.
پ) علت دشوار بودن انجام واکنش→ CH4 (g) :
⎯⎯ )( + 2H 2 (gگرافیت ، C ) s ،گرماگیر بودن آن است.

ت) تغییر آنتالپی هر واکنش در حجم ثابت ،برابر مقدار گرمایی است که سامانه واکنش با محیط

دادوستد (مبادله) می کند.
 )1آ ،ب

 )2آ ،ت

 )3ب ،پ

57
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 .220اگر از سوختن کامل  0/02مول بنزن 64kJ ،و از سوختن کامل  0/1مول اتانول 138kJ ،گرما تولید
شود ،ارزش سوختی بنزن ،به تقریب چند برابر ارزش سوختی اتانول است و سوختن این مقدار بنزن ،چند

مول گاز  CO2تولید می شود؟ (گزینه ها را از راست به چپ بخوانید(H = 1,C = 12,O = 16:g.mol −1 ،

0/12 ،1/25 )1

0/15 ،1/37 )2

0/12 ،1/37 )4

0/15 ،1/25 )3

 .221اگر آنتالپی پیوندهای  N − N ، N − H ، H − Hو  N  Nبا یکای کیلوژول بر مول ،به ترتیب برابر

 159 ،389 ،435و  941باشد ،مطابق واکنش→ H 2N − NH 2 (g) :
⎯⎯ ) ، N2 (g) + 2H 2 (gبه ازای مصرف
 3 / 01  1025مولکول هیدروژن ،چند کیلوژول انرژی جذب می شود؟

1200 )1

2400 )2

4800 )4

3600 )3

معین ،در خواص آن مؤثر است؟
 .222کدام ویژگی یک محلول
ّ
آ) وزن

ب) غلظت

پ) حجم

ت) ماهیت حالل

ث) دما

ج) ماهیت حل شونده

 )1آ ،ب ،ت ،ث

 )2آ ،ث ،ج

 )3ب ،پ ،ت

 )4ب،ت ،ث ،ج

معین ،داده های جدول زیر به دست آمده است .نسبت ضریب
 .223از یک واکنش فرضی در دمای
ّ

استوکیومتری فراورده(ها) به واکنش دهنده(ها) در معادله موازنه شده واکنش ،کدام است؟
5
)1
2
1
)2
4
2 / 5 )3

غلظت ) (mol.L−1

زمان (ثانیه)

4 )4

0

0/0200

E

0

D

100

0/0169

0/0063

0/0016

200

0/0142

0/0116

0/0029

300

0/0120

0/0160

0/0040

400

0/0101

0/0199

0/0049

A

0

 .224چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟
•

پلی استر ها و پلی آمید ها به آسانی تجزیه می شوند.

•

یکی از مصارف عمده پلی الکتیک اسید ،در تهیه ظرف های یکبار مصرف است.

•

استفاده از نشانه های ویژه روی کاالهای پالستیکی ،می تواند کار بازیافت مواد را آسان کند.

•

برای تهیه صنعتی پلی الکتیک اسید از فراورده هایی مانند سیب زمینی ،نشاسته و شیر ترش شده
استفاده می شود.

•

لباس های تهیه شده از پارچه های پلی آمیدی ،ماندگاری بیشتری نسبت به لباس های تهیه شده از
پلیمر های حاصل از هیدروکربن های سیر نشده دارند.

2 )1

3 )2

4 )3
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 .225چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟
•

از دید آرنیوس ،جامدهای یونی اکسیژن دار ،اسید به شمار می آیند.

•

یک ترکیب کم محلول در آب ،می تواند یک الکترولیت قوی باشد.

•

برخی از ترکیب های مولکولی می توانند در آب یونیده شوند و رسانای الکتریکی به شمار آیند.

•

فرایند یونش یک اسید ضعیف تا جایی پیش می رود که غلظت مولی یون ها با مولکول ها برابر شود.

1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

 .226ثابت یونش اسید  HAدر محلول  0/2موالر آن برابر  0/1است pH ،این محلول کدام و با  pHمحلول
چند گرم بر لیتر نیتریک اسید برابر است؟ (گزینه ها را از راست به چپ بخوانید،

(H = 1, N = 14,O = 16,:g.mol −1

6/3 ،2 )1

3/6 ،2 )2

3/6 ،1 )3

6/3 ،1 )4

 4/8 .227میلی لیتر محلول  %50جرمی  NaOHدر دمای اتاق ،با آب تا حجم  750میلی لیتر رقیق می
+
شود .غلظت یون ) Na (aqبا یکای  ppmکدام است و اگر برای خنثی کردن کامل این محلول7/3 ،

گرم  HClناخالص مصرف شده باشد ،درصد خلوص اسید کدام است؟ (هر میلی لیتر محلول آغازی و
رقیق شده  NaOHبه ترتیب  1/5و  1گرم جرم دارد).
55 ،1840 )1

45 ،1840 )2

) (H = 1,O = 16, Na = 23,Cl = 35 / 5:g.mol −1

45 ،2760 )3

55 ،2760 )4

 .228در  250میلی لیتر از محلول باز قوی  MOHدر دمای اتاق 2 / 5 10−10 ،مول یون ) H3O + (aqوجود
دارد ،محلول این باز ،چند موالر است و غلظت یون  OH−در آن با غلظت این یون در محلول چند موالر

باریم هیدروکسید برابر است؟

2 / 5  10−10 , 1  10−9 )1

2  10−6 , 1  10−5 )3

5  10−10 , 1  10−9 )2

5  10−6 , 1  10−5 )4

 .229عنصر  Xکه عدد اتمی آن  7واحد کمتر از عدد اتمی دومین عنصر فراوان در پوسته جامد زمین
است ،به ترتیب با بیشترین و کمترین عدد اکسایش خود ،اسید و باز تولید می کند .فرمول شیمیایی این
اسید و باز کدام است؟
XH2 , HXO2 )1

XH3OH , H2XO3 )3

XOH , H3XO4 )2
XH3 , HXO3 )4
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 .230اگر آنتالپی فروپاشی شبکه بلور جامد یونی  ADاز آنتالپی فروپاشی شیکه بلور جامد یونی AX2

بیشتر باشد ،کدام مطالب زیر ،می تواند درست باشد؟ (عنصرهای مولد یون های  Dو  Xدر یک دوره از

جدول تناوبی جای دارد).
آ) شعاع اتمی  Dاز شعاع اتمی  ، Xبزرگ تر است.
ب) شعاع آنیون  Xاز شعاع آنیون  Dکوچک تر است.
پ) بار الکتریکی آنیون  ، Dاز بار الکتریکی آنیون  Xبیشتر است.
ت)  Dمی تواند عنصری از گروه  17و  Xعنصری از گروه  16باشد.
 )1آ ،ت

 )3آ ،ب ،پ

 )2ب ،ت

 )4ب ،پ ،ت

 .231تفاوت مجموع ضرایب استوکیومتری در واکنش هایی که از نوع اکسایش – کاهش اند ،کدام
است؟

⎯⎯ )SO3 (g) + H2SO4 (aq
)→ H2S2O7 (aq

−
−
I2 (s) + ClO3
⎯⎯ )(aq) + H2O(l
→ IO3
)(aq) + H + (aq) + Cl − (aq

−
Pb(OH)3
⎯⎯ )(aq) + ClO − (aq
)→ PbO2 (s) + Cl − (aq) + OH − (aq) + H 2O(l

⎯⎯ )K 2Cr2O7 (aq) + BaCl2 (aq) + H2O(l
)→ BaCrO4 (aq) + KCl(aq) + HCl(aq
29 )2

35 )1

27 )3

22 )4

 .232درباره سلول گالوانی «سرب – پالتین» ،چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟

 E  Pt 2+ (aq) / Pt(s)  = +1 / 20 Vو E  Pb2+ (aq) / Pb(s)  = −0 / 13 V




•

 Eسلول برابر  +1/07ولت است و در واکنش کلی سلول ،سرب نقش کاهنده دارد.

•

قدرت اکسندگی  Pt 2+از  Pb2+بیشتر است و سطح تیغه در آند ،دارای بار منفی می شود.

•

الکترود سرب ،آند است و با انجام واکنش در سلول ،غلظت کاتیون در بخش آندی کاهش می یابد.

•

با پیشرفت واکنش سلول به میزان  3 / 01  1023 ، %25الکترون میان دو الکترود مبادله می شود.

•

الکترون ها ،با گذر از دیواره متخلخل بین دو محلول ،از قطب منفی به قطب مثبت رفته ،سبب

2+
کاهش ) Pt (aqمی شوند.

2 )1

3 )2

4 )3

5 )4

 .233اگر الکترون های آزاد شده از اکسایش  80گرم فلز در نیم واکنش آندی:

(معادله واکنش موازنه شود→ Fe2+ (aq) + Cu2+ (aq) ).
⎯⎯ ) ، Fe3+ (aq) + Cu(sدر نیم واکنش کاتدی
سلول سوختی هیدروژن – اکسیژن مصرف شود ،چند لیتر گاز اکسیژن (در شرایط  ) STPمصرف و چند

گرم آب تولید می شود؟ ) (H = 1,O = 16,Fe = 56,Cu = 64:g.mol −1

11/25 ،7 )1

22/5 ،7 )2

11/25 ،14 )3
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 .234بهره گیری از کاتالیزگر در فرایند تبدیل گازوییل به هیدروکربن های سبک تر در پاالیشگاه ،سبب
کاهش دمای انجام واکنش از  700 Cبه  500 Cمی شود .اگر ظرفیت گرمایی ویژه گازوییل برابر

 0 / 8 J.g −1 .C−1باشد و برای تأمین گرمای الزم از سوختن گاز متان استفاده شود ،با کاربرد کاتالیزگر در

این فرایند ،برای تبدیل یک کیلوگرم گازوییل به فراورده های مورد نظر ،به تقریب ،در مصرف چند لیتر گاز
متان (در شرایط  ) STPصرفه جویی و از انتشار چند گرم گاز  CO2جلوگیری می شود؟ (  Hسوختن گاز

−1
متان −880 kJ.mol ،در نظر گرفته شود،

8 ،4/07 )1

−1

8/8 ،4/07 )2

) C = 12,O = 16,:g.mol
6 ،5/04 )3

6/8 ،5/04 )4

 .235با توجه به نمودار تغییر انرژی نسبت به پیشرفت واکنش→ D(g) :
⎯⎯ ) ، A(g) + X(gکه نشان
داده شده است ،کدام مطلب ،درست است؟

 )1سرعت واکنش کم و  H − Ea = 2aاست.
 )2به ازای مصرف  0/1مول گاز  0 / 1 akJ ، Aانرژی نیاز است.
 )3با افزایش دمای واکنش ،سرعت آن افزایش می یابد ،زیرا  Ea  3aمی شود.

 )4بیشترین مقدار انرژی الزم برای انجام واکنش ،برابر  3akJو کمترین مقدار آن ،برابر  akJاست.
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 .237منیزیم طبیعی دارای سه ایزوتوپ  24 Mgبا جرم اتمی  23 / 99amuو فراوانی  79درصدMg ،

جرم اتمی  24 / 99amuو فراوانی  10درصدMg ،

26

25

با

با جرم اتمی  25 / 98amuو فراوانی  11درصد ،و

فلوئور تنها به صورت  19 Fبا جرم اتمی  18 / 99amuوجود دارد .جرم مولی منیزیم فلوئورید طبیعی برابر

چند گرم است؟
61/86 )1

64/12 )3

62/28 )2

66/45 )4

 .238در اتم کدام عنصر ،شمار الکترون های دارای عدد کوانتومی  ، l = 1برابر مجموع شمار الکترون های
دارای عددهای کوانتومی  l = 0و  l = 2است و شمار الکترون های ظرفیتی این عنصر ،با شمار الکترون
های الیه ظرفیت اتم کدام عنصر ،برابر است؟
14 D ، 24 M )2

16 X ، 24 M )1

14 D ، 28 A )3

14 D ، 28 A )4

 .239در کدام واکنش های زیر ،پس از موازنه معادله آن ها ،مجموع ضریب های استوکیومتری فراورده
ها 1/5 ،برابر مجموع ضریب های استوکیومتری واکنش دهنده ها است؟
⎯⎯ )NH3 (g) + F2 (g
آ) )→ N2F4 (g) + HF(g


⎯⎯ )SOCl2 (l) + H 2O(l
ب) )→ SO2 (g) + HCl(g

⎯⎯ )ClF3 (g) + NH3 (g
پ) )→ N2 (g) + HF(g) + Cl 2 (g


ت) )NaHCO3 (s) ⎯⎯→ Na2CO3 (s) + CO2 (g) + H 2O(g

 )2آ ،پ

 )1ب ،ت

 )3آ ،ب

 )4پ ،ت

 .240واکنش سولفوریک اسید با سدیم هیدروژن کربنات به صورت زیر است:

⎯⎯ )NaHCO3 (s) + H 2SO4 (aq
(معادله واکنش موازنه شود→ Na2SO4 (aq) + CO2 (g) + H 2O(l) ).

برای واکنش کامل با  750میلی لیتر محلول  4موالر سولفوریک اسید ،چند گرم سدیم هیدروژن کربنات

نیاز است و اگر گاز کربن دی اکسید تولید شده ،در واکنش→ BaCO3 (s) :
⎯⎯ )، BaO(s) + CO2 (g

شرکت کند ،چند گرم ) BaCO3(sتولید می شود؟ ( (H = 1,C = 12,O = 16, Na = 23,Ba = 137:g.mol −1
1182 ،252 )2

756 ،252 )1

765 ،504 )3

1182 ،504 )4

 .241در اثر سوختن کامل  89گرم از یک نوع چربی )  (Cx Hy O6مطابق واکنش زیر ،به ترتیب از راست به چپ،

چند لیتر اکسیژن مصرف و چند مول گاز  CO2تولید می شود؟ (حجم مولی گازها در شرایط آزمایش ،برابر
 25Lفرض شود؛

−1

) H = 1,C = 12,O = 16,:g.mol
⎯⎯ mCx H y O6 + 163O2
( موازنه معادله واکنش کامل شود→ 114CO2 + 110H2O ).

5/7 ،302/75 )1

7/5 ،302/75 )2

5/7 ،203/75 )3

7/5 ،203/75 )4
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 .242اگر دو نافلز  Xو  ، Aبا باالترین عدد اکسایش خود ،آنیون های پایداری با فرمول  XO4−و AO23−
تشکیل دهند ،چند مورد از مطالب زیر ،در باره آن ها درست است؟
•

 Aعنصری از گروه  15است.

•

عنصر  ، Aمی تواند در دوره دوم جدول تناوبی جای داشته باشد.

•

عنصر  ، Xبا اکسنده ترین عنصر در جدول تناوبی ،هم گروه است.

•

در آخرین زیر الیه اشغال شده اتم  5 ، Xالکترون و اتم  ، Aدو الکترون جای دارد.
2 )2

1 )1

3 )3

4 )4

 .243چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟
•

غلظت محلول  0/01درصد جرمی یک نمک در آب ،برابر  100 ppmاست.

•

اکسیژن و آب ،از اجزای مشترک موجود در هوای پاک و سرم فیزیولوژی اند.

•

نسبت شمار اتم های سازنده آمونیوم کربنات به آلومینیم سولفات ،به تقریب برابر  0/8است

•

اگر  1/2تن آب دریا با درصد جرمی  ،27در یک مخزن بخار شود 324 ،کیلوگرم از نمک های بدون آب
باقی می ماند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 .244به  200گرم محلول  35/5درصد جرمی سدیم سولفات مقدار الزم کلسیم کلرید جامد اضافه می کنیم تا
واکنش کامل شود .درصد جرمی یون سدیم در محلول به دست آمده در پایان واکنش پس از جدا کردن
رسوب ،به کدام عدد نزدیک تر است؟
) (O = 16, Na = 23,S = 32,Cl = 35 / 5,Ca = 40:g.mol −1

9 )1

⎯⎯ )Na2SO4 (aq) + CaCl 2 (aq
( معادله واکنش موازنه شود→ CaSO4 (s) + NaCl(aq) ).
11/5 )2

12/3 )3

13/5 )4

 .245با توجه به شکل زیر ،که به رسانایی محلول  1موالر چهار ماده در دمای یکسان مربوط است ،کدام مطلب،
نادرست است؟

 d )1الکترولیتی قوی تر از  aاست.
 b )2در محلول به خوبی به یون های سازنده خود تفکیک می شود.
 c )3یک ترکیب مولکولی است که می تواند در آب با تشکیل پیوند هیدروژنی ،حل شود.
 b ، a )4و  dمی توانند به ترتیب ،هیدروفلوئوریک اسید ،سدیم کلرید و پتاسیم هیدروکسید باشند.

64

هفته آخر | خط فکری طراح «نسخه کنکور محور»

 .246هر لیتر از یک هیدروکربن گازی در شرایط  2/5 ، STPگرم جرم دارد .درصد جرمی تقریبی کربن در آن کدام
است و فرمول «نقطه – خط» آن به کدام صورت می تواند باشد؟ ) (H = 1 ,C = 12,:g .mol −1

، 85/71 )2

، 85/71 )1

، 78/15 )4

، 78/15 )3

 .247شیب نمودار تغییر شعاع اتمی کدام سه عنصر ،بیشتر است؟
16 S , 15P , 14Si )2

8 O , 7N , 6C )1

13 Al , 12Mg , 11Na )4

35 Br , 34Se , 33As )3

 .248به مخلوطی از  FeOو  Na2Oبه وزن  6/5گرم با کربن گرما داده می شود .اگر گاز کربن دی اکسید

تولید شده در شرایط  ، STPبرابر  336میلی لیتر حجم داشته باشد ،مقدار  FeOو نسبت شمار کاتیون ها به

آنیون ها در مخلوط اولیه کدام است؟
(گزینه ها را از راست به چپ
1/7 ، 2/16 )1

2/3 ،2/16 )2

بخوانید−1 ،

) O = 16, Na = 23, Fe = 56:g.mol

2/3 ،3/16 )3

1/7 ،3/16 )4

 .249با بررسی نمودار شکل زیر ،که واکنش پذیری شماری از عنصرهای دوره دوم جدول تناوبی را به صورت
نامرتب نشان می دهد ،می توان دریافت که  ............است.
 : a )1کربن : c ،فلوئور : g ،اکسیژن
 : c )2اکسیژن : f ،نیتروژن  : aکربن
 : f )3کربن : e ،بریلیم :b ،فلوئور
 :b )4نیتروژن :d ،بور : e ،لیتیم
 .250گاز آزاد شده از واکنش کامل  50گرم از یک نمونه ناخالص منگنز دی اکسید با هیدروکلریک اسید می
تواند با  250میلی لیتر محلول  2موالر پتاسیم برمید واکنش دهد .درصد خلوص منگنز دی اکسید در این
نمونه کدام است و در این فرایند ،چند مول ) HCl(aqمصرف شده است؟ (ناخالصی با اسید واکنش نمی
دهد،

−1

) O = 16,Mn = 55:g.mol

⎯⎯ ) MnO (s) + HCl(aq
)→ MnCl 2 (aq) + Cl 2 (g) + H 2O(l

2
(معادله واکنش ها موازنه شود).

⎯⎯ )Cl2 (g) + KBr(aq
)→ KCl(aq) + Br2 (l
1/5 ،87 )4
1 ،87 )3
1/5 ،43/5 )2
1 ،43/5 )1
 .251مخلوطی از  – 3متیل هگزان و  – 1هگزن به وزن  20گرم ،با  32گرم برم مایع به طور کامل واکنش
می دهد .درصد جرمی  – 3متیل هگزان در مخلوط پایانی به کدام عدد نزدیک تر است؟
16/35 )1

17/5 )2

6/56 )3
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 .252برای باال بردن دمای یک قطعه مسی به وزن  2/5کیلوگرم از  25 Cبه  ، 225 Cچند کیلوژول گرما الزم
است و این مقدار گرما ،به تقریب از سوختن کامل چند گرم گاز متان تأمین می شود؟ (ظرفیت گرمایی ویژه مس

را برابر  0 / 39 J.g −1 . C−1در نظر بگیرید.گزینه ها را از راست به چپ بخوانید) H = 1,C = 12,:g.mol −1 ،

H = −890 kJ

3/5 ،195 )2

2/5 ،195 )1

,

⎯⎯ )CH4 (g) + 2O2 (g
)→ CO2 (g) + 2H2O(l
35 ،1950 )4

25 ،1950 )3

 .253با توجه به واکنش های گرماشیمیایی زیر:
⎯⎯ )2H2 (g) + O2 (g
→ 2H2O(l) , H = −572kJ
⎯⎯ )2H2O(l) + O2 (g
→ 2H2O2 (aq) , H = +190 kJ
⎯⎯ )C6H6O2 (aq
→ C6H4O2 (aq) + H 2 (g) , H = +116kJ

 Hواکنش→ C6H4O6 (aq) + 2H2O(l) :
⎯⎯ ) ، C6H6O2 (aq) + H 2O2 (aqبرابر چند کیلوژول است و
اگر  100میلی لیتر از محلول  2/5موالر هیدروژن پراکسید در این واکنش مصرف شود ،با گرمای آزاد شده ،چند
گرم کربن دی اکسید جامد را می توان به گاز تبدیل کرد؟ (هر مول کربن دی اکسید جامد با جذب  50کیلوژول
انرژی ،به طور مستقیم به گاز تبدیل می شود،
42/8 ، -254 )1

−1

) C = 12,O = 16:g .mol

45/3 ، -254)2

62/8 ، -265 )4

58/3 ، -265 )3

 .254کدام مطلب درباره دو مولکول با ساختارهای زیر ،درست است؟ ) (H = 1,C = 12:g.mol −1

 )1ترکیب  IIدارای گروه کتونی است.
 )2شمار پیوندهای دوگانه در دو ترکیب ،برابر است.
 )3نسبت جرم هیدروژن به جرم کربن در ترکیب ) ، (IIبه تقریب  0/106است.
 )4دو ترکیب باهم ایزومرند و تفاوت آن ها در شمار جفت الکترون های ناپیوندی روی اتم های آن ها است.

 .255در بررسی واکنش→ CO(g) + 3H 2 (g) :
⎯⎯ ) ، CH4 (g) + H2O(gداده های جدول زیر به دست آمده
است .نسبت سرعت متوسط واکنش در  50ثانیه سوم ،به سرعت متوسط واکنش در  400ثانیه پایانی ثبت

شده در جدول ،به تقریب کدام است؟
800

700

400

300

200

150

100

50

0

0/100 0/0905 0/082 0/0741 0/0621 0/0549 0/0430 0/0210 0/0170
0/234 )1

0/243 )2

2/34 )3
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معین ،در واکنش فرضی→ A(g) + B2 (g) :
⎯⎯ ) ، AB2 (gهر نیم ساعت 10 ،درصد مقدار
 .256اگر در دمای
ّ

اولیه واکنش دهنده مصرف شود و همین واکنش در مجاورت کاتالیزگر مناسب ،هر  5دقیقه با همین روند
پیشرفت کند ،در لحظه ای که  50درصد ماده اولیه مصرف شده باشد ،تفاوت زمان این دو روند ،چند دقیقه
است و با کاربرد کاتالیزگر ،سرعت متوسط واکنش ،چند برابر می شود؟

5 ،125 )1

6 ،125 )2

5 ،150 )3

6 ،150 )4

 .257کدام مطلب زیر ،درباره ترکیبی با ساختار روبه رو ،نادرست است؟

 )1چهار گروه

در مولکول آن وجود دارد.

 )2مولکول آن ،دارای پنج گروه عاملی الکلی و یک گروه اتری است.
 )3با تشکیل پیوند هیدروژنی در آب حل می شود و مقدار انحالل پذیری آن مشابه اتانول است.
 )4نسبت شمار اتم های هی دروژن به شمار اتم های کربن در مولکول آن ،مشابه مولکول هگزن است.

g
 .258کدام نمودار ،رابطه انحالل پذیری الکل ها )
آب 100 g
درستی نشان می دهد؟

(  ،با شمار اتم های کربن زنجیره آلکانی را به

 Y ، X ، D ، A .259و  Zبه ترتیب از راست به چپ ،عنصرهای متوالی در جدول تناوبی اند که مجموع
عددهای اتمی آن ها برابر  45است .اگر  Yگازی تک اتمی باشد ،چند مطلب زیر نادرست است؟
•

معادله یونش اسید  HXدر آب تعادلی است.

•

یونش هر دو اسید اکسیژن دار  Aدر آب ،کامل است.

•
•

عنصر  Dدر  DX2باالترین عدد اکسایش خود را دارد.

نقطه ذوب ترکیب حاصل از واکنش عنصر  Zبا  ، Dباالتر از نقطه ذوب  LiFاست.

•

ساختار و ویژگی های فیزیکی ترکیب هیدروژن دار پایدار  ، Dمشابه  H2Sاست.

1 )1

2 )2

3 )3
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 .260احتمال انجام کدام واکنش در شرایط مشخص شده ،کمتر است؟


SiO2 (s) + 2C(s) ⎯⎯→ Si(l) + 2CO(g) )1
2
⎯⎯⎯⎯⎯ )C2H4 (g) + Cl 2 (g
→ C2H4Cl 2 (g) )2

)FeCl (aq


2Fe2O3 (s) + 3C(s) ⎯⎯→ 4Fe(s) + 3CO2 (g) )3
)2 4 → CH COOC H (l) + H O(l
⎯⎯⎯⎯ )CH3COOH(l) + C2H5OH(l
)4
3
2 5
2

H SO

 .261چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟
•

بیشتر اسیدها و بازهای شناخته شده ،ضعیف اند.

•

در محول  0/1موالر  HCNدر دمای اتاق CN −  = 0 / 1 ،است.


 pHمحلول  0/02موالر فرمیک اسید از  pHمحلول  0/02موالر استیک اسید ،کوچک تر است.

•

آمونیاک با تشکیل پیوند هیدروژنی به خوبی در آب حل می شود و محلول الکترولیت قوی تولید می کند.

•
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 .262ثابت یونش اسید ضعیف  HAبه ازای هر  10درجه سلسیوس افزایش دما 12/5 ،درصد به صورت
خطی افزایش می یابد .اگر ثابت یونش این اسید در  ، 45 Cبرابر  2  10−4و غلظت  HAدر دمای
 ، 25 Cپس ازیونش ،برابر  6موالر باشد ،نسبت شمار یون های هیدروکسید به شمار یون های
هیدرونیوم در محلول آن با دمای  25 Cبه تقریب کدام است و در کدام دما ( با یکای  ) Cنسبت شمار
یون های هیدروکسید به شمار یون های هیدرونیوم کمتر است؟

20 ، 1 / 1  10−11 )1

30 ، 6  10−12 )2

20 ، 6  10−12 )3

30 ، 1 / 1  10−11 )4

 pH .263محلول  0/1موالر هیدروفلوئوریک اسید برابر  2/7است .درصد یونش تقریبی آن کدام است و
 200میلی لیتر از این محلول در واکنش با مقدار کافی کلسیم هیدروکسید ،چند میلی گرم رسوب کلسیم
فلوئورید تشکیل می دهد؟ ) (F = 19,Ca = 40 :g.mol −1

395 ،2 )1

⎯⎯ )Ca(OH)2 (aq) + HF(aq
(معادله واکنش موازنه شود→ CaF2 (s) + H 2O(l) ).
780 ،2 )2

590 ،2/4 )3

680 ،2/4 )4

 .264اگر از آبکافت یک استر با فرمول مولکولی  ، C9H18O2در محیط اسیدی ،الکل تشکیل شده انحالل
پذیری کمی در آب داشته باشد و اسید تولید شده به هر نسبتی در آب حل شود ،اسید و الکل سازنده
این استرکدام اند؟
 )1اتانوئیک اسید ،هپتانول

 )2هگزانوئیک اسید ،پروپانول

 )3هپتانوئیک اسید ،اتانول

 )4پنتانوئیک اسید ،بوتانول

68

هفته آخر | خط فکری طراح «نسخه کنکور محور»

 .265با توجه به جدول تناوبی زیر ،ترکیب یونی حاصل از واکنش کدام دو عنصر با یکدیگر ،کمترین
آنتالپی فروپاشی (انرژی شبکه) و ترکیب  Aبا کدام نافلز ،پایین ترین نقطه جوش را دارد؟

 D )1با M،J
 D )2با E،G

 E )3با M،J
 Z )4با E،M
 .266در کدام شکل ،تصویر درستی از ) LiF(sنشان داده شده است؟

 .267کدام مطالب زیر درست اند؟
آ) سرعت خوردگی آهن ،به  pHمحیط وابسته است.
ب) نتیجه نیم واکنش کاهش در سلول گالوانی ،تشکیل اتم فلزی است.
پ) پتانسیل کاهشی استاندارد اغلب فلزها ،منفی و اغلب نافلزها ،مثبت است.
ت) هر چه تفاوت پتانسیل کاهشی استاندارد نیم سلول ها در سلول گالوانی بیشتر باشد ،قدرت آن سلول،
کمتر است.
ث) جدول پتانسیل کاهشی استاندارد فلزات ،بر مبنای تشکیل مولکول هیدروژن محلول در آب ،از یون
) H + (aqتنظیم شده است.
 )1آ ،پ

 )2ب ،ت

 )3آ ،پ ،ث

 )4پ ،ت ،ث

 .268با توجه به مقدار  Eنیم واکنش های زیر ،کدام مورد از مطالب زیر ،درست است؟
⎯⎯ V 2+ (aq) + 2e −
→ V(s) , E = −1 / 2 V

⎯⎯ Pb2+ (aq) + 2e −
→ Pb(s), E = −0 / 13 V
⎯⎯ Ag + (aq) + e −
→ Ag(s) , E = +0 / 80 V

آ) ) ، V 2+ (aqاکسنده ای قوی تر از ) Ag + (aqاست.

ب) تبدیل ) V 2+ (aqبه ) ، V(sآسان تر از تبدیل ) Pb2+ (aqبه ) Pb(sاست.

پ)  Eسلول گالوانی «سرب – نقره» از  Eسلول گالوانی «وانادیم – سرب» کوچک تر است.
ت) واکنش→ Pb2+ (aq) + 2Ag(s) :
⎯⎯ ) ، 2Ag + (aq) + Pb(sدر یک سلول گالوانی ،به طور طبیعی (خود

به خودی) پیش می رود.
 )1پ ،ت

 )2آ ،ت

 )3ب ،پ ،ت
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 .269با توجه به واکنش→ N2 (g) + H 2O(g) :
⎯⎯ ) ، NO2 (g) + NO(g) + NH3 (gچند مورد از مطالب زیر

نادرست است؟
•

آمونیاک کاهنده و اکسیدهای نیتروژن اکسنده اند.

•

اکسنده ها ،چهار الکترون گرفته و کاهنده ،سه الکترون می دهد.

•

پس از موازنه معادله واکنش ،مجموع ضرایب مواد برابر  10می شود.

• این واکنش برای حذف آمونیاک و تبدیل آن به  N2در مبدل کاتالیستی خودروهای دیزلی انجام می شود.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
 .270یک واکنش فرضی گازی در دو دمای  T1و  ، (T1  T2 )T2انجام می شود .کدام موارد از مطالب زیر
درست است؟

آ) کمینه انرژی مورد نیاز برای انجام واکنش در دمای  T1کمتر از مقدار آن در دمای  T2است.

ب) تفاوت سرعت واکنش در دمای  T1و  ، T2به تفاوت سطح انرژی واکنش دهنده ها و فراورده ها
وابسته است.

پ) اگر واکنش گرماده باشد ،سرعت تبدیل واکنش دهنده ها به فراورده ها در دمای  ، T1بیشتر از دمای T2

است.

ت) اگر انرژی ذرات واکنش دهنده ها در دماهای  T1و  ، T2کمتر از  Eaباشد ،درصد تبدیل واکنش

دهنده ها به فراورده ها در این دو دما برابر است.
 )1آ ،پ

 )2آ ،ب

 )3ب ،ت
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 .201با توجه به جایگاه عنصرهای  21E ، 15M ، 8 Aو  35Xدر جدول تناوبی و آرایش الکترونی اتم آن ها،
در کدام گزینه تشکیل هر دو ترکیب ،ناممکن است؟

EA ، MX2 )2

MX5 ، E2A3 )1

X2A3 ، EM )4

EX3 ، M2A5 )3

 .202چند مورد از مطالب زیر درست است؟

• هر زیرالیه با اعداد کوانتومی n

و  ، lمشخص می شود.

•

ترتیب پر شدن زیر الیه ها ،تنها به عدد کوانتومی اصلی وابسته است.

•

از رابطه  ، a = 4l + 2گنجایش الکترونی زیرالیه ها ) (aرا می توان معین کرد.

•
1 )1

در اتم  ، 29Cuنسبت شمار الکترون های دارای  l = 0به  ، l = 2برابر  0/7است.
2 )2

4 )4

3 )3

 .203آرایش الکترونی بیرونی ترین زیر الیه یون های تک اتمی  D3+ ، A2−و  ، E3+به ترتیب به ، 4p6
 3p6و  3d5ختم می شود .کدام مطلب درباره آنها درست است؟

 )1عنصر  Eدر گروه  7و عنصر  Dدر گروه  ۱۳جدول تناوبی جای دارند.
 )2واکنش پذیری عنصرهای  Eو  ، Dبیشتر از واکنش پذیری فلز قلیایی هم دوره آن ها است.
 )۳ویژگی های شیمیایی عنصر  ، Aمشابه عنصر هم دوره خود در گروه  ۱۸جدول تناوبی است.
 )۴عدد اتمی یکی از عنصرهای هم گروه عنصر ، Aبا شماره گروه آن ها در جدول تناوبی یکسان است.
 .204کدام مطالب زیر ،درباره عنصر قبل از کریپتون
آ) با عنصر  ، 52Aدر جدول تناوبی هم گروه است.

) ( 36Kr

در دوره چهارم جدول تناوبی درست است؟

ب) شعاع اتمی آن از شعاع اتمی عنصر  19 Xبزرگتر است.
پ) خاصیت نافلزی آن در مقایسه با عنصر  17Mکمتر است.

ت) حالت فیزیکی آن با حالت فیزیکی عنصرهای واسطه هم دوره خود متفاوت است.

ث) شمار الکترون های دارای عدد کوانتومی  l = 1اتم آن ،برابر شماره گروه آن در جدول تناوبی است.

 )1آ ،ت

 )2ب ،پ

 )3آ ،ب ،ث

 )4پ ،ت ،ث

 .205فلز  Aبا هالوژن  ، Xترکیبی با فرمول شیمیایی  AX2تشکیل می دهد .این ترکیب بر اثر گرما،
→ 2AX s + X g
⎯⎯ )  ، 2AX2 ( sتجزیه می شود .هرگاه  1/12گرم از  AX2به طور
مطابق واکنش( ) 2 ( ) :

کامل تجزیه شود و  0/72گرم  AXو  71/25میلی لیتر گاز  X2تشکیل شود ،جرم اتمی هالوژن  ، Xچند

برابر جرم اتمی فلز  Aاست؟ (حجم مولی گازها را در شرایط آزمایش ،برابر  28/5لیتر در نظر بگیرید).
1/15 )1

1/25 )2

1/5 )3
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 .206فرمول شیمیایی چند ترکیب یونی زیر ،درست است؟

 منیزیم نیتریدMg3N2 :
 گالیم کلریدGaCl2 :

 مس )  ( IIسولفیدCu2S :

 کبالت )  ( IIIسولفاتCO2 ( SO4 )3 :
 باریم سیانیدBa ( CN )2 :

 روی فسفاتZn3 ( PO4 )2 :

3 )1

5 )3

4 )2

6 )4

 .207اتم های موجود در یک مکعب به ابعاد  ۴سانتی متر از فلز منگنز ،به تقریب دارای چند مول الکترون
ظرفیتی است؟ (جرم هر سانتی متر مکعب از فلز منگنز را برابر  7/5گرم در نظر بگیرید).
57/5 )1

65/8 )3

61/1 )2

) (25 Mn = 55g.mol −1

67/2 )4

 .208کدام موارد از مطالب زیر ،درست است؟
آ) در مواد مولکولی ناقطبی با افزایش جرم مولی ،نیروهای بین مولکولی افزایش می یابد.
ب) با این که جرم مولی گازهای  N2و  COبرابر است CO ،زودتر از  N2به مایع تبدیل می شود.

پ) آب و هیدروژن سولفید ،هر دو مولکول های خمیده ،قطبی و نقطه جوش نزدیک به یکدیگر دارند.

ت) چون جرم مولی  F2از جرم مولی  HClبیشتر است ،نقطه جوش آن از نقطه جوش  HClباالتر است.

 )1آ ،ب

 )3ب ،پ

 )2آ ،ت

 )4ب ،ت

 .209یک نمونه ناخالص ،دارای  ۸۸درصد جرمی  Na2SO4و  ۱۰درصد جرمی آب است .بر اثر جذب
رطوبت ،مقدار آب آن به  ۲۰درصد می رسد .درصد جرمی تقریبی این نمک در شرایط جدید کدام است و

اگر جرم نمونه اولیه  35/5گرم باشد ،از واکنش کامل آن با باریم کلرید ،چند گرم ماده نامحلول در آب

تشکیل می شود؟ (گزینهها را از راست به چپ بخوانید ،ناخالصی با )  BaCl2 ( aqواکنش نمی دهد).

) (O = 16, Na = 23, S = 32, Ba = 137:g.mol −1

51/26 ،78/2 )1

) Na2SO4 ( aq ) + BaCl2 ( aq ) ⎯→ 2NaCl ( aq ) + BaSO4 ( s

51/26 ،74/9 )2

85/22 ،78/2 )3

85/22 ،74/9 )4

 .210با توجه به قاعده هشتایی ،ساختار لوویس کدام مولکول های زیر ،درست است؟
آ)

ب)

پ)

ت)

 )1آ ،ب

 )2ب ،پ

 )3آ ،ت
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 .211معادله «انحالل پذیری – دما» برای نمک  Aدر آب به صورت  S = 0 / 97+ 35 :است .اگر نسبت
انحالل پذیری نمک  Aبه نمک  Bدر دماهای  0Cو  40Cبه ترتیب برابر  1و  2/46باشد ،نسبت
غلظت موالر محلول سیرشده  Bبه غلظت موالر محلول سیرشده  Aدر دمای  ، 50Cبه تقریب کدام

است ؟ (جرم مولی نمک  Aو  Bبه ترتیب برابر  ۳۳۰و  ۱۱۰گرم در نظر گرفته شود؛ از تغییر حجم آب در
اثر حل کردن نمک ،چشم پوشی شود؛ معادله «انحالل پذیری – دما» در آب برای نمک  Bبه صورت
خطی است).
0/69 )1

1/03 )2

2/51 )4

1/65 )3

 .212کدام موارد از مطالب زیر ،درباره آلکانی با فرمول «پیوند – خط» روبه رو درست است؟
) (H = 1 ,C = 12:g.mol −1

آ) نام آن  – ۲اتیل –  – ۷متیل نونان است.
ب) جرم مولی آن 4/15 ،برابر جرم مولی پروپین است.
پ) فرمول مولکولی آن با فرمول مولکولی  – 3اتیل دکان ،یکسان است.
ت) شمار گروه های  CH2در مولکول آن 1/5 ،برابر شمار گروه های  CH3است.

 )1آ ،ت

 )2پ ،ت

 )3آ ،ب ،پ

 )4ب ،پ ،ت

 ۱۰ .213میلی لیتر محلول سولفوریک اسید با  ۲۱۰میلی گرم منیزیم کربنات واکنش کامل میدهد .جرم
اسید در  100میلیلیتر محلول آن ،چند گرم و غلظت آن چند موالر است؟

(گزینهها را از راست به چپ بخوانید) H = 1, C = 12, O = 16, Mg = 24, S = 32:g.mol −1 ،

0/25 ،2/45 )1

) MgCO3 ( s ) + H2SO4 ( aq ) ⎯→ MgSO4 ( aq ) + CO2 ( g ) + H2O ( l

0/50 ،2/45 )2

0/25 ،4/9 )3

0/50 ،4/9 )4

 .214چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟ ) (H = 1, C = 12, Br = 80:g.mol −1

•

گاز متان ،سنگ بنای صنایع پتروشیمی است.

•

 0/25مول از هر آلکن ،با  ۴۰گرم برم ،واکنش کامل می دهد.

•

در مولکول آلکن ها ،دو اتم کربن وجود دارد که هر یک ،به سه اتم دیگر متصل اند.

•

جرم مولی دومین عضو خانواده آلکانها 0/75 ،جرم مولی دومین عضو خانواده آلکینهاست.

1 )1

2 )2

3 )3
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 .215مراحل انجام یک واکنش کلی عبارت اند از:

) 1) 2NO ( g ) ⎯→ N2O2 ( g
) 2) 2H2 ( g ) ⎯→ 4H ( g
) 3) N2O2 ( g ) + H ( g ) ⎯→ N2O ( g ) + HO ( g
) 4) 2HO ( g ) + 2H ( g ) ⎯→ 2H2O ( g
) 5) H ( g ) + N2O ( g ) ⎯→ HO ( g ) + N2 ( g

 Hاین واکنش کلی برابر چند کیلوژول است؟ (آنتالیی پیوندهای N = O ، H − H ، N  N
آنتالپی پیوند  ، H − Oبه ترتیب برابر  6۰۷ ،۴3۶ ،۹۴۴و  ۴۶۳کیلوژول است).
-216 )1

+216 )2

+710 )3

و میانگین

-710 )4

 .216با توجه به جدول زیر ،که به بخشی از جدول تناوبی مربوط است ،چند مورد از مطالب زیر ،درست
است؟

•

خصلت فلزی  Aدر مقایسه با  Eکمتر است.

•

تمایل  Gدر گرفتن الکترون ،از  Dبیشتر است.

•

شعاع اتمی  ، Xاز شعاع اتم  Dو  Gبزرگتر است.

•

در میان عنصرهای مشخص شده Z ،بزرگ ترین شعاع اتمی را دارد.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 .217اگر  24/6کیلوژول گرما  0/5کیلوگرم اتانول داده شود و دمای آن از  19Cبه  39Cافزایش یابد،

گرمای ویژه آن برابر چند  J.g−1 .C−1است و با همین مقدار گرمای داده شده به اتانول ،به تقریب
چندگرم گاز اکسیژن را می توان در شرایط مناسب به اوزون تبدیل کرد؟ (  Hواکنش این تبدیل را
 +295kJدر نظر بگیرید) O = 16g.mol −1 ،

8/00 ،2/46 )1

2/70 ،2/46 )3

8/00 ،24/6 )2
2/70 ،24/6 )4
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.218درباره دو واکنش داده شده ،چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟ (معادله واکنش ها موازنه شود).

)(I) C2H5OH(l) + O2(g) ⎯→ CO2(g) + H2O(l
) (II) Na2CO3 ( s ) + HCl ( aq ) ⎯→ NaCl ( aq ) + CO2 ( g ) + H2O ( l

•

مطابق واکنش  ، Iاز سوختن یک مول اتانول 44/8 ،لیتر گاز در شرایط  STPتولید می شود.

•

اگر از واکنش  7/5مول اسید 60/75 ،گرم آب تشکیل شود ،بازده واکنش برابر  ۹۰درصد است.

•

به ازای جرم برابر از واکنشدهنده کربن دار ،نسبت مولی  CO2در واکنش  Iبه واکنش  ، IIبرابر

•

اگر از واکنش  ۱۰۰گرم  Na2CO3ناخالص 1/5 ،مول نمک تشکیل شود ،درصد خلوص آن ،برابر 79/5

 4/6است.

است(H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23:g.mol −1 ) .

1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

 .219اگر  1مول  KClO3در گرما و در مجاورت کاتالیزگر در یک ظرف  ۵لیتری ،با سرعت ثابت
 ، 0 / 1mol.s−1مطابق واکنش  ، 2KClO3 ( s ) ⎯→ 2KCl ( s ) + 3O2 ( g ) :تجزیه شود ،واکنش پس از

چند ثانیه کامل می شود و نمودار تغییرات غلظت موالر  O2نسبت به زمان ،به کدام صورت است؟

 .220کدام موارد از مطالب زیر ،درست است؟
است.

آ) فرمول عمومی پلی استرها،

ب) نسبت شمار جفت الکترون های ناپیوندی به پیوندی در ساختار مونومر سازنده تفلون ،برابر  ۲است.

پ) ناخن و پوست بدن ،از پلیمرهای طبیعی با گروه های عاملی دارای اتم های O ، C

و  ، Nتشکیل شده اند.

ت) میانگین جرم مولی پلی اتن حاصل از پلیمری شدن اتن ،مستقل از مقدار کاتالیزگر مورد استفاده است.
 )1آ ،ب

 )2آ ،ت

 )3ب ،پ
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 .221در چند مورد زیر ،دو ترکیب با یکدیگر همپارند؟

2 )2

1 )1

3 )3

4 )4

 .222با توجه به نمودار زیر ،که تغییرات لگاریتم غلظت موالر  Aرا در یک واکنش فرضی در دمای معین
نشان می دهد ،اگر ضریب استوکیومتری  Aدر معادله واکنش ،برابر  ۲باشد ،نسبت سرعت واکنش در ۲۰
ثانیه آغازی به سرعت متوسط مصرف  Aدر بازه زمانی  ۱۳تا  ۲۰ثانیه ،کدام است؟
0/374 )1
0/437 )2
0/785 )3
0/875 )4

 .223درباره محلول هیدروکلریک اسید (محلول  ) Iو محلول هیدروفلوئوریک اسید (محلول  ) IIبا حجم،
دما و  pHیکسان ،چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟
•

شمار مول های آغازی دو اسید ،برای تشکیل دو محلول ،نابرابر است.

•

شمار مولکول ها در محلول  ، IIاز شمار مولکول ها در محلول  Iبیشتر است.

•

شمار آنیون های حاصل از یونش دو اسید و رسانایی الکتریکی دو محلول برابر است.

•

مجموع شمار گونه های موجود در محلول  ، Iاز مجموع شمار گونه های موجود در محلول  ، IIکمتر است.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 .224درباره مولکول فرضی با ساختار زیر ،کدام مطلب درست است؟

 )۱شمار اتم های کربن در آن 4/5 ،برابر شمار اتم های اکسیژن است.
 )2دارای گروه عاملی هیدروکسیل و واحد تکرار شونده تشکیل پلی آمید است.
 )۳شمار پیوندهای یگانه بین اتم های آن 5/4 ،برابر شمار پیوندهای دوگانه بین آن ها است.
 )4شمار اتم های هیدروژن 1/25 ،برابر شمار جفت الکترون های ناپیوندی روی اتم ها در آن است.
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 .225کدام موارد از مطالب زیر ،درست است؟
آ) شربت معده و شیر ،مخلوط هایی ناهمگن از نوع سوسپانسیون اند.
ب) مخلوط آب و روغن با استفاده از صابون ،به یک کلوئید پایدار تبدیل می شود.
پ) پخش کردن نور ،ناهمگن بودن و ته نشین شدن ،از ویژگی های کلوئیدها ،به شمار می آید.
ت) ذرات سازنده محلول ها ،یون ها و مولکول ها اما ذرات سازنده کلوئیدها ،تودههای مولکولی اند.
 )1آ ،پ

 )3ب ،ت

 )2آ ،ب ،پ

 )4ب ،پ ،ت

 .226با توجه به نقشه های پتانسیل الکتروستاتیکی پروپان و دی متیل اتر ،کدام مطلب درست است؟
 )1تبدیل پروپان به مایع ،دشوارتر است.
 )۲در هر دو ،اتم مرکزی بار جزئی مثبت دارد.
 )۳نقشه های پتانسیل الکتروستاتیکی مشابهی دارند.
 )۴هر دو در میدان الکتریکی به یک سو جهت گیری می کنند.
 .227اگر در دمای اتاق ،به  125میلی لیتر آب مقطر 0/7 ،گرم پتاسیم هیدروکسید اضافه شود ،چند مورد از
مطالب زیر ،درباره محلول حاصل ،درست است؟ (  ، H = 1, O = 16, K = 39:g.mol −1از تغییر حجم
محلول بر اثر اضافه کردن ماده جامد به آن ،چشم پوشی شود).

•  250میلی لیتر از آن 2 / 5 10−2 ،مول HCl
•

را به طور کامل خنثی می کند.

غلظت موالر یون )  OH− ( aqدر آن 1012 ،برابر غلظت موالر یون )  H + ( aqاست.

•

در  ۵۰میلی لیتر از این محلول ،در مجموع 0/01 ،مول از کاتیون و آنیون وجود دارد.

•

اگر به این محلول 1/4 ،گرم پتاسیم هیدروکسید دیگر اضافه شود ۳ ،  OH −  ،برابر خواهد شد.
2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

 .228محلول اسیدهای ضعیف  HAو  ، HDبه ترتیب با درصد یونش  ۱۲و  2/5و با  pHبرابر ،در دو
ظرف جداگانه موجود است.

نسبت  HD 

به

 HA 

پیش از یونش ،کدام و اگر

 HA 

 0 / 005 mol.L−1باشد pH ،محلول دو اسید ،کدام است؟
3/22 ،4/8 )1

3/91 ،4/8 )2

3/22 ،5/6 )3

3/91 ،5/6 )4

 .229چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟ (کنکور ریاضی )1400
•

یکی از معایب فرایند هال ،انتشار گاز گلخانه ای است.

•

آلومینیم ،یک فلز فعال و اکسید آن ،چسبنده و متراکم است.

•

در سلول الکترولیتی ،کاتد و آند می توانند از یک جنس باشند.

•

قوی ترین عنصرهای اکسنده ،در سمت راست جدول تناوبی ،جای دارند.

•

از کاربردهای برقکافت ،استخراج فلزاتی مانند آلومینیم و تهیه گازهایی مانند هیدروژن است.

2 )1

3 )2

4 )3
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 .230تفاوت مجموع ضریب های استوکیومتری مواد در معادله واکنش های  aو d

پس از موازنه آن

ها کدام است و چند واکنش از نوع اکسایش – کاهش است؟


⎯⎯ )a)Ca3 ( PO4 )2 (s) + SiO2(s) + C(s
)→ P4 (g) + CaSiO3(s) + CO(g

)b)Ca3 ( PO4 )2 (s) + H2SO4 (aq) ⎯→ CaSO4 (s) + H3PO4 (aq

2 ،14 )1

2 ،24 )2

)c)HNO 2(aq) + HI(g) ⎯→ I2(s) + NO(g) + H2O(I
)d)PCl5(g) + H2O(l) ⎯→ H3PO4 (aq) + HCl(aq
3 ،24 )4

3 ،14 )3

 .231چند مورد از مطالب زیر درست است؟
•

E  Mn3+ (aq) / Mn(s)  = −1 / 18V , E  Pt2+ (aq) / Pt(s)  = +1 / 20V
اکسایش هیدروژن در سلول سوختی ،بازدهی نزدیک به  ۶۰درصد دارد.

•

در واکنش انجام شده در سلول های گالوانی ،فراورده ها از واکنش دهنده ها پایدارترند.

•

در سلول گالوانی «منگنز – پالتین» ،در الکترود منگنز ،عمل اکسایش انجام می گیرد.

•

در هر واکنش اکسایش – کاهش ،اتم های فلزی اکسایش و یون های فلزی کاهش می یابند.

1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

 .232با توجه به نمودارهای زیر ،کدام مطلب نادرست است؟ (در محورهای عمودی نمودارها ،مقیاس
یکسان است).

 )1در صورت تأمین  akJانرژی ،هر دو واکنش  Iو  IIانجام پذیرند.

 ،آزاد می شود ،برابر b kJ
 )۲گرمایی که به ازای مصرف  1مول ) E ( g
2

است.

 )۳در واکنش  ، IIدر مقایسه با واکنش  ، Iفراورده (ها) نسبت به واکنش دهنده(ها) ،پایدارترند.

 )4گرمای آزاد شده به ازای تشکیل  ۲مول )  ، AD ( gاز گرمای آزاد شده به ازای تشکیل یک مول ) ، X ( g
بیشتر است.
 .233نسبت شمار آنیون به کاتیون در چند ترکیب زیر ،برابر نسبت شمار آنیون به کاتیون در کروم
سولفید است؟
• کلسیم فسفات

• اسکاندیم اکسید

• گالیم کربنات

• روی سیلیکات

2 )1

3 )2

• آلومینیم سولفات

• آهن )  ( IIIنیترات
4 )3
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) ، X2(g) + Y2(gنشان می دهد.
 .234شکل (آ) مخلوط در حال تعادل را برای واکنش 2Z(g) :
هنگامی که واکنش در شکل (ب) به تعادل برسد ،به ترتیب از راست به چپ ،چند مول از گازهای ، X2

 Y2و  Z2در ظرف واکنش وجود خواهد داشت؟ (هر ذره ،نشان دهنده  0/1مول و حجم ظرف های

واکنش ،برابر  2/25لیتر و دما ثابت است).
0/4 ،0/4 ،0/1 )1
0/1 ،0/4 ،0/1 )2
0/3 ،0/3 ،0/2 )3
0/2 ،0/3 ،0/2 )4

 .235کدام مطلب درست است؟
 )1ترفتالیک اسید ،اسیدی دو عاملی است که در تهیه پلیمر  PETمصرف دارد.
 )2در شرایط مشابه ،انحالل پذیری ترفتالیک اسید در آب ،کمتر از پارازایلن است.
 )۳بنزن ،اتیلن گلیکول و گازوئیل ،از فرایند تقطیر نفت خام به دست می آیند.
اتن بدون شاخه ،است.
 )۴زنجیره مولکولی پلی پروین ،مانند پلی ِ

80

هفته آخر | خط فکری طراح «نسخه کنکور محور»

81

هفته آخر | خط فکری طراح «نسخه کنکور محور»

 .236اگر  ۱۶گرم از عنصر  Aبا  ۷گرم از عنصر  Xواکنش کامل داده و ترکیب  AXرا تشکیل دهد و ۱۲

گرم از عنصر  Zبا  ۲/۸گرم از عنصر  Xواکنش کامل داده و ترکیب  XZ3را به وجود آورد ،جرم مولی X
چند برابر جرم مولی  Zو جرم مولی  XZ3برابر چند گرم است؟ (جرم مولی عنصر  Aرا برابر  ۱۲۸گرم در
نظر بگیرید).
۲۶۹ ،۰/۷۰ )۱

۲۹۶ ،۰/۷۰ )۲

۲۶۹ ،۰/۸۵ )۳

۲۹۶ ،۰/۸۵ )۴

 .237در یون فلزی  ، 65M2+تفاوت شمار پروتونها و نوترونها برابر  ۷است .کدام موارد از مطالب زیر،
درباره عنصر  Mدرست است؟
آ) اتم آن دارای  ۸الکترون با عدد کوانتومی  l = 0است.
ب) عنصر از گروه  ۱۱در دوره چهارم جدول تناوبی با عدد اتمی  ۲۹است.
پ) شمار الکترونهای دارای  l = 1در اتم آن ۱/۲ ،برابر شمار الکترونهای دارای  l = 2است.
ت) شمار الکترونهای آخرین الیه اشغال شده اتم آن با شمار الکترونهای آخرین الیه اشغال شده اتم
25 X

برابر است.
 )۲آ ،پ

 )۱آ ،ت

 )۳ب ،پ

 )۴ب ،ت

 .238در کدام ردیفهای جدول زیر ،نام شیمیایی ترکیبها درست نوشته شده است؟
۱
۲
۳
۴

Na3N , NO2 ,CuO

CaSO4 ,CS2 ,Li2CO3
MnO ,CrF2 , PCl5
COCl2 ,BaI2 ,SiO2

۳ ، ۱ )۱

2 .239
7

۴ ، ۱ )۲

مس )  ( Iاکسید ،نیتروژن دی اکسید ،سدیم نیترید
لیتیم کربنات ،کربن دی سولفید ،کلسیم سولفات

فسفرپنتاکلرید ،کروم دی فلوئورید ،منگنز )  ( IIاکسید

سیلیسیم دی اکسید ،باریم یدید ،کربونیل کلرید
۳ ، ۲ )۳

۴ ، ۲ )۴

جرم اکسید  X2O3را اکسیژن تشکیل می دهد ،جرم اتمی عنصر  Xچند  amuاست و در

صورتی که تفاوت شمار پروتونها و نوترونهای اتم آن برابر  ۶باشد ،عنصر  ، Xدر کدام دوره جدول
تناوبی جای دارد؟ (عدد جرمی را برابر جرم اتمی در نظر بگیرید) O = 16g.mol −1 ،

 ، ۶۰ )۱چهارم

 ،۶۰ )۲پنجم

 ،۷۰ )۳چهارم
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 .240با توجه به دادههای جدول زیر ،که به عنصرهای دوره چهارم جدول تناوبی مربوط است ،کدام مطلب
درست است؟
عنصرها
ویژگی
شمار نوترونها در هسته اتم

A
۲۸

D
۴۵

E
۲۶

M
۳۹

نسبت شمار الکترونهای ظرفیتی به شمار الکترونهای الیه اول الکترونی اتم

۳

۳/۵

۲

۱/ ۵

نوع عنصر

واسطه

اصلی

واسطه

اصلی

 )۱عدد جرمی عنصر  Aبرابر  ۵۲است؛ میان عنصرهای  Eو  Mدر جدول تناوبی ۸ ،عنصر فلزی جایی دارد.
 )۲شعاع اتمی عنصر  Eاز عنصر  Mبزرگتر و تفاوت شمار نوترونها و پروتونها در اتم و عنصر  ، Dبرابر  ۱۲است.
 A )۳و  Mدر ترکیبهای خود ،به صورت کاتیون  3+وجود دارند؛ عنصر  ، Dبا هیدروژن در دمای اتاق واکنش می دهد.
 )۴آرایش الکترونی اتم عنصر  ، Aاز قاعده آفبا پیروی نمیکند؛ شمار الکترون ها با  l = 2در اتم عناصر  Dو  ، Eبرابر است.
 .241کدام موارد زیر ،درباره خانواده هالوژنها در جدول تناوبی ،درست است؟
آ) در واکنش با فلزهای قلیایی ،ترکیبهای یونی تشکیل میدهند.
ب) همه آنها با اکسیژن ،اکسیدهایی با عددهای اکسایش بزرگ تر از صفر تشکیل میدهند.
پ) مجموعه عددهای کوانتومی  n + lالکترونهای الیه ظرفیت سومین عضو آن ،برابر  ۳۳است.
ت) مانند عنصرهای گروه  ۱جدول تناوبی ،با افزایش عدد اتمی ،واکنش پذیری آنها افزایش مییابد.
 )۱آ ،پ

 )۲ب ،ت

 )۳آ ،ب

 )۴پ ،ت

 ۱۱/۲ .242لیتر مخلوطی از گازهای اتان ،اتن و اتین در شرایط  ، STPبا  ۰/۱۵مول گاز هیدروژن به طور
کامل واکنش میدهد و فرآوردههای سیر شده ،تشکیل میشود .اگر شمار مولهای اتن و اتین در این
مخلوط با هم برابر باشد ،چند درصد از مولهای مخلوط اولیه را گاز اتان تشکیل میدهد؟
۲۰ )۱

۴۰ )۲

۶۰ )۳

83

۸۰ )۴

هفته آخر | خط فکری طراح «نسخه کنکور محور»

 .243چند مورد از مطالب زیر ،درباره واکنشهای زیر پس از موازنه معادله آنها ،درست است؟

) a) Co ( OH )3 ( s ) + H2SO4 ( aq ) ⎯→ Co2 ( SO4 )3 ( aq ) + H2O ( l
) b) NiCO3 ( s ) + H3PO4 ( aq ) ⎯→ Ni3 ( PO4 )2 ( s ) + CO2 ( g ) + H2O ( l
) c) MgCO3 ( s ) + HNO3 ( aq ) ⎯→ Mg ( NO3 )2 ( aq ) + CO2 ( g ) + H2O ( l
•

مجموع ضرایب استوکیومتری مواد در معادله  aو  ، bبرابرند.

•

در هیچ یک از این واکنشها ،عدد اکسایش عنصرها تغییر نکرده است.

•

تفاوت مجموع ضرایب استوکیومتری مواد در معادله  cبا معادله  ، bبرابر ،۶است.

•

در معادله  ، cمجموع ضرایب استوکیومتری واکنش دهندهها با مجموع ضرایب استوکیومتری
فراوردهها برابر است.
۲ )۲

۱ )۱

۳ )۳

۴ )۴

 .244به  ۲۰۰میلی لیتر محلول پتاسیم هیدروکسید ،مقدار کافی فسفریک اسید برای واکنش کامل اضافه
شده است .اگر  ۵۳گرم پتاسیم فسفات تشکیل شود ،غلظت باز شرکت کننده در واکنش ،چند مول بر لیتر

است؟ ) (H = 1,O = 16,P = 31,K = 39 :g.mol −1
(معادله واکنش موازنه شودH3PO4 ( aq ) + KOH ( aq ) ⎯→ K 3PO4 ( aq ) + H2O ( l ) ).
۳/۲۵ )۱

۳/۷۵ )۲

۱/۸۵ )۳

۱/۵۸ )۴

 .245با توجه به نمودار «انحالل پذیری – دما» نشان داده شده ،چند مورد از مطالب زیر ،نادرست است؟

•

در نقطه  ، Aمحلولهای دارای یون نیترات ،سیر شدهاند.

•

تفاوت انحالل پذیری نمکهای دارای یون کلرید در  ، 90Cبه تقریب ،برابر  ۱۵گرم است.

•

در دمای  ، 25Cمجموع انحالل پذیری نمکهای دارای یون  ، K+با انحالل پذیری  NaNO3در این
دما ،برابر است.

•

اگر انحالل پذیری یک نمک در دمای  ، 20Cبرابر  ۳۳گرم باشد ،آن نمک ،لیتیم سولفات با معادله
انحالل پذیری ، S = +0 / 15+35 :است.

۱ )۱

۲ )۲

۳ )۳
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 .246اگر  ۱۰گرم مخلوطی از گرد منیزیم و نقره را در  ۲۰۰میلی لیتر محلول  ۰/۸موالر هیدروکلریک اسید
وارد کنیم تا واکنش کامل انجام شود و در پایان واکنش ،غلظت موالر محلول به  ، 0 / 3mol.L−1کاهش
یابد ،درصد جرمی نقره در این نمونه ،کدام است و چند مول فلز منیزیم در آن وجود دارد؟ (فراورده
واکنش ،گاز هیدروژن و کلرید فلز است ،از تغییر حجم محلول چشمپوشی شود(

) (Mg = 24,Ag = 108 :g.mol −1
۰/۱۴ ، ۶۶ )۲

۰/۰۵ ، ۶۶ )۱
 .247درباره عنصرهای

32 X

و

22Z

۰/۰۵ ، ۸۸ )۳

۰/۱۴ ، ۸۸ )۴

جدول تناوبی ،چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟

•

عنصر  ، Zرسانای گرما است و قابلیت مفتول شدن دارد.

•

هر دو عنصر در واکنش با اکسیژن ،دی اکسید تشکیل می دهند.

•

شعاع اتمی هر دو عنصر ،از شعاع اتمی عنصر مایع گروه  ۱۷جدول تناوبی ،بزرگتر است.

•

اتم عنصر  ، Xمانند اتم عنصرهای دیگر هم گروه خود ،در واکنشها ،الکترون به اشتراک می گذارد.
۳ )۲

۴ )۱

۱ )۴

۲ )۳

 .248چند مورد از دادههای جدول زیر ،درباره ترکیب های آلی داده شده ،نادرست است؟
ترکیب آلی

نیروهای بین مولکولی

انحالل پذیری در آب

گروه عاملی

قطبیت

اتانول

هیدروژنی

بسیار زیاد

هیدروکسید

قطبی

استون

واندروالس

بسیار زیاد

کربونیل

ناقطبی

متیل آمین

هیدروژنی

کم

آمین

قطبی

۳ )۲

۲ )۱

۴ )۳

۵ )۴

 .249نام کدام دو آلکان با فرمول ارائه شده برای آنها ،مطابقت دارد؟
آ)  – 2 : CH3 − CH − CH2 − CH − CH3اتیل – 4 ،متیل پنتان
|

|

CH2 − CH3

CH3

ب)  – 3 ،3 : CH3CH2C(CH3)2CH2CH3دی متیل پنتان
پ)  – 4 ،2 ،2 : (CH3)3CCH2CH(CH3)2تری متیل پنتان
ت)  – 3 ،2 : CH3 − CH2 − CH − CH − CH3دی اتیل پنتان
|

|

CH3 − CH2 CH2 − CH3
 )۱آ ،ت

 )۲آ ،ب

 )۳پ ،ت
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 .250اگر  ۶۳گرم  ( NH4 )2 Cr2O7مطابق واکنش زیر ،در ظرف سربسته به میزان  ۸۰درصد تجزیه شود،
پس از انجام واکنش ،درصد جرمی تقریبی کروم در توده جامد برجای مانده ،کدام است؟

) (H = 1,N = 14,O = 16,Cr = 52 :g.mol −1
(معادله واکنش موازنه شود).
۷۸/۴ )۴

۶۰/۴ )۲

→ Cr O s + N g + H O g
⎯⎯ ) ( NH4 )2 Cr2O7 ( s
) (2 3
) (2
) ( 2

۴۲/۵ )۴

۴۵/۲ )۳

 .251با توجه به نمودار داده شده ،چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟

•

واکنش اکسایش عنصر  ، Aآسانتر از واکنش اکسایش عنصر  ، Dانجام میشود.

•

مقدار  ، aبرابر با آنتالپی واکنش کلی و آنتالپی ذوب  ، Dبرابر  +14kJ.mol−1است.

•

میتوان با صرف  458 / 5kJانرژی ،یک مول  Aرا از اکسید آن در واکنش با  ، Dتهیه کرد.

•

با بررسی این نمودار ،میتوان دریافت که واکنش پذیری عنصر  Aاز عنصر  ، Dبیشتر است.
۲ )۲

۱ )۱

۴ )۴

۳ )۳

 .۲۵۲جدول زیر ،به آزمایش انحالل قرص جوشان در آب و در دماهای داده شده مربوط است .چند مورد
از مطالب زیر ،درست است؟
•

•

•

آزمایش

مقدار قرص جوشان

دمای آب )( C

بیشتر است.

۱

یک قرص

۰

سرعت واکنش در آزمایش  ،۲نصف سرعت

۲

نصف قرص (پودر)

۰

واکنش در آزمایش  ،۱است.

۳

یک قرص

۲۵

آزمایش ،۴در قیاس با  ۳آزمایش دیگر،

۴

نصف قرص (پودر)

۲۵

سرعت واکنش در آزمایش  ،۳از آزمایش ۱

بیشترین سرعت واکنش را دارد.
•

با کامل شدن واکنشها ،حجم گاز جمع آوری شده در آزمایش  ،۲نسبت به  ۳آزمایش دیگر ،کمتر
است.

۱ )۱

۲ )۲

۳ )۳
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 .253با توجه به واکنشهای گرماشیمیایی زیر:

C6H12O6 ( s ) ⎯→ 6C ( s ) + 6H2 ( g ) + 3O2 ( g ) , H = +1260kJ

2C( s ) + 3H2 ( g ) + 1 O2 ( g ) ⎯→ C2H5OH ( l ) , H = −278kJ
2

CO2 ( g ) ⎯→ C( s ) + O2 ( g ) , H = +394kJ

 Hواکنش )  ، C6H12O6 ( s ) → 2C2H5OH ( l ) + 2CO2 ( gبرابر چند کیلوژول است و با آزاد شدن
 ۲۱۰کیلوژول انرژی گرمایی در این واکنش ،چند گرم گلوکز به اتانول تبدیل میشود؟

) (H = 1,C = 12,O = 16 :g.mol −1
۴۵۰ ، -84 )۱

۵۴۰ ، -84 )۲

۴۵۰ ، -92 )۳

۵۴۰ ، -92 )۴

 .254با توجه به شکل زیر ،که به واکنش کامل فلز روی با  ۰/۳مول )  CuSO4 ( aqدر دمای معین مربوط

است ،چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟ ) (Cu = 64, Zn = 65 :g.mol −1

•

با گذشت زمان ،رنگ محلول موجود در ظرف روشنتر می شود.

•

در بازه زمانی انجام واکنش ۱۹/۲ ،گرم فلز از یونهای مربوط آزاد شده است.

•

سرعت واکنش در بازه زمانی مشخص شده ،برابر  2 / 75 10−3مول بر دقیقه است.

•

مجموعه محلول نمک مس و فلز روی ،میتواند به عنوان نیم سلول یک سلول گالوانی به کار رود.

•

سرعت متوسط مصرف یون های فلزی با سرعت متوسط مصرف اتمهای فلزی ،در بازه زمانی انجام واکنش ،برابر است.

۳ )۱

۲ )۲

۴ )۳

۵ )۴

 .255هرگاه یک مول الکل دو عاملی با یک مول کربوکسیلیک اسید دو عاملی واکنش دهد ،فرآورده آلی
حاصل.............،
 )۱دارای دو گروه عاملی استری خواهد شد.
 )۲تمایلی به واکنش با الکل یا کربوکسیلیک اسید دیگر ،نخواهد داشت.
 )۳همچنان دارای گروه های عاملی هیدروکسیل و کربوکسیل خواهد بود.
 )۴در حالل های قطبی ،انحالل پذیری بیشتری نسبت به اجزای سازنده خود ،خواهد داشت.
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 .256با توجه به ساختار «پیوند – خط» مولکولی که نشان داده شده ،چند مورد از مطالب زیر ،درباره آن
درست است؟ ) (H = 1,C = 12 :g.mol −1

•

دارای دو گروه اتری ،یک گروه کتونی و یک حلقه بنزنی است.

•

شمار جفت الکترونهای ناپیوندی روی اتمهای آن با شمار پیوندهای دوگانه در مولکول آن ،برابر است.

•

اگر در آن ،اتم های هیدروژن جایگزین گروههای متیل شود ،کاهش جرم مولی آن برابر جرم مولی اتن می شود.

•

نسبت شمار اتم های کربن به هیدروژن در آن ،با نسبت شمار اتم های هیدروژن به کربن در مولکول
بنزن ،برابر است.
۲ )۲

۱ )۱

۴ )۴

۳ )۳

 .257چند مورد از مطالب زیر ،درباره ی هیدروکربنی با فرمول، ( CH3 )2 HC ( CH2 )2 C ( CH3 )3 :

درست است؟ ) (H = 1,C = 12,O = 16 :g.mol −1
•

با  – 3متیل اوکتان ،همپار است.

•

جرم مولی آن ۴ ،برابر جرم مولی متانول است.

•

 ۷۲/۵درصد جرم مولی آن را کربن تشکیل میدهد.

•

مجموع عددها در نام آن بر اساس قواعد آیوپاک ،برابر  ۹است.
۲ )۲

۱ )۱

۴ )۴

۳ )۳

 .258کدام اکسیدها ،اسید آرنیوس به شمار میآیند و محلول کدام یک از آنها در آب ،اسید قویتری
است؟

, d)BaO

 d ، a )۱؛ d

 d ، a )۲؛ a

, c)SO3

 c ، b )۳؛ b

, b)CO2

a)K2O

 c ، b )۴؛ c

 .259دو ظرف ،اولی دارای  ۲۰۰گرم آب مقطر و دومی دارای  ۲۵۰گرم آب مقطر ،هر دو در دمای  25 Cرا
در نظر بگیرید .چند مورد از مطالب زیر ،درباره آنها ،درست است؟
•

گرمای ویژه آب در دو ظرف ،برابر است.

•

میانگین انرژی جنبشی مولکولهای آب در دو ظرف ،یکسان است.

•

ظرفیت گرمایی آب در ظرف  ،۲بیشتر از ظرفیت گرمایی آب در ظرف  ،۱است.

•

اگر گلوله فلزی مشابه داغ با دمای یکسان را در هر ظرف وارد کنیم ،دمای پایانی آب دو ظرف ،برابر است.

۴ )۱

۳ )۲

۲ )۳
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 .260کدام مطلب ،نادرست است؟ (در همه گزینهها ،دمای ثابت در نظر گرفته شود).
 )۱درصد یونش اسید ضعیف  ، HAبا افزایش غلظت آن در آب ،کاهش مییابد.
  OH −  )۲در محلول یک اسید ضعیف ،میتواند برابر   H3O+ در محلول یک باز ضعیف باشد.
 )۳اگر درصد یونش باز بسیار قوی  ، YOHدو برابر درصد یونش اسید  HXباشد pH ،محلول  ۱موالر
اسید برابر  ۳است.
 )۴اگر برای محلول  ۳موالر یک اسید pH ،در گستره صفر تا  ۷قرار گیرد ،آن اسید از هیدروبرمیک اسید،
ضعیفتر است.
 .261در شکل زیر ،محلول اسیدهای  HY ، HXو  ، HZبا غلظت مولی و دمای یکسان ،نشان داده
شده است و برای سادگی مولکولهای آب حذف شده است ،چند مورد از مطالب زیر ،درباره آنها درست
است؟

•

در میان ،اسیدها HX ،ضعیفترین اسید است.

•

واکنش یونش هر سه اسید در آب ،تعادلی است.

•

قدرت اسیدی اتانوئیک اسید ،به یقین از  HYکمتر است.

•

ثابت یونش  ، HZاز ثابت یونش  ، HXبزرگتر و از ثابت یونش  ، HYکوچکتر است.

•

اگر  ، HXهیدروسیانیک اسید باشد HZ ،می تواند هیدروفلوئوریک اسید باشد.

۲ )۱

۳ )۲

۴ )۳

۵ )۴

 .262اگر در دمای اتاق pH ،محلول  HAبا درجه یونش  α = 0 / 1برابر  ۲و  pHمحلول  HDبا درجه
یونش  α = 0 / 2برابر  ۳باشد ،نسبت غلظت موالر اولیه  HAبه غلظت موالر اولیه  HDکدام و در
حالت تعادل ،غلظت موالر یون هیدروکسید در محلول  HAچند برابر غلظت موالر این یون در محلول
 ، HDاست؟
۰/۱ ، ۲۰ )۱

۰/۱ ، ۰/۰۵ )۲

۱۰ ، ۲۰ )۳
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 .263با توجه به  Eالکترودها ،کدام واکنش در شرایط استاندارد ،در جهت طبیعی پیش می رود و emf
آن برای انجام برقکافت محلول الکترولیتی که به ولتاژ  ۱/۵ولت نیاز دارد ،کافی است؟

a)Co2+ ( aq ) + Zn ( s ) → Co ( s ) + Zn2+ ( aq ) ,E  Co2+ ( aq ) / Co ( s )  = −0 / 28V
b)2Ag ( s ) + Co2+ ( aq ) → 2Ag+ ( aq ) + Co ( s ) ,E  Ag+ ( aq ) / Ag ( s )  = +0 / 8V
c) Zn ( s ) + 2Ag+ ( aq ) → Zn2+ ( aq ) + 2Ag ( s ) ,E  Zn2+ ( aq ) / Zn ( s )  = −0 / 76V
d)Co ( s ) + Cu2+ ( aq ) → Co2+ ( aq ) + Cu ( s ) ,E  Cu2+ ( aq ) / Cu ( s )  = +0 / 34V
a )۱

b )۲

c )۳

d )۴

 .264چند نوع اتم کربن ،بر پایه تفاوت عدد اکسایش ،در ترکیب با فرمول «پیوند – خط» زیر وجود دارد؟

۳ )۱

۴ )۲

۵ )۳

۶ )۴

 .265کدام نمودار ،درباره مقایسه نسبی آنتالپی فروپاشی شبکه بلور جامدهای یونی داده شده ،درست
است؟
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 .266اگر شعاع یون پایدار اکسیژن

) ( 8O

برابر  135pmدر نظر گرفته شود ،با توجه به جایگاه عنصرها

در جدول تناوبی و روند تغییر خواص آنها در دوره ها و گروهها ،شعاع یون پایدار سدیم

) ( 11Na

با

یکای  ، pmکدام گزینه میتواند باشد؟
۵۸ )۱

۹۹ )۲

۱۳۸ )۳

۱۴۴ )۴

 .267با توجه به نمودار «انرژی – پیشرفت واکنش» زیر ،آنتالپی پیوند بین اتمهای  Aو  ، Bبرابر چند
کیلو ژول بر مول است؟ (آنتالپی پیوند بین اتمها در مولکولهای  A2و  B2به ترتیب برابر  ۹۴۰و ۴۹۲

کیلوژول بر مول است).
۶۲۵ )۱
۵۶۲ )۲
۱۲۵۰ )3
۱۱۲۴ )۴

 ۱۸/۴ .268گرم گاز  NO2را با  ۲۱/۳گرم گاز کلر در یک ظرف  ۴لیتری دربسته گرم می کنیم تا واکنش

تعادلی2NO2Cl ( g ) :

)  ، 2NO2 ( g ) + Cl2 ( gانجام شود ،اگر در حالت تعادل ۵۰ ،درصد گاز NO2

مصرف شده باشد ،ثابت تعادل و نسبت مولی گاز  NO2به گاز  Cl2در مخلوط تعادلی ،کدام است؟
(گزینهها را از راست به چپ بخوانید) N = 14,O = 16,Cl = 35 / 5 :g.mol −1 ،
۱ ، ۲۰ )۱

۲ ، ۲۰ )۲

۱ ، ۲۰۰ )۳

۲ ، ۲۰۰ )۴

 .269اگر در یک واکنش گازی تعادلی در یک ظرف دربسته ،با افزایش دمای سامانه یا اضافه کردن یک
گاز بی اثر ،درصد فراورده ها در مخلوط واکنش افزایش یابد ،کدام مطلب درست است؟
 )۱واکنش گرماده و شمار مولهای فراورده(ها) ،کمتر از شمار مولهای واکنش دهنده(ها) است.
 )۲واکنش گرماگیر است و کاهش حجم سامانه تعادل را در جهت رفت جابهجا می کند.
 )۳واکنش گرماگیر و تغییر حجم سامانه بر جابهجایی تعادل ،بی تاثیر است.
 )۴واکنش گرماده است و کاهش فشار ،دمای سامانه را افزایش میدهد.
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 .270درباره واکنش

) ( aq ) + 2MnO4− ( aq ) + 4H2O ( l ) → 2MnO2 ( s ) + 3I2 ( s ) + 8OH − ( aq

چند مورد از مطالب زیر درست است؟
•

در این واکنش ،کاهنده آنیون تک اتمی و اکسنده ،آنیون چند اتمی است.

•

عدد اکسایش منگنز در این واکنش ۳ ،واحد تغییر کرده و به  +4رسیده است.

•

در این واکنش ،به ازای مصرف  ۲مول گونه اکسنده ۶ ،الکترون مبادله می شود.

•

هر مول از یون کاهنده ،یک مول الکترون از دست داده و یک مول نافلز مربوط آزاد می شود.

۲ )۱

۱ )۲

۴ )۳
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 .201اگر برای تشکیل  ۶۰گرم از اکسید یک فلز قلیایی خاکی (از واکنش فلز با اکسیژن)18 / 061023 ،
الکترون مبادله شود ،جرم اتمی فلز در این اکسید ،چند برابر جرم اتم اکسیژن است؟

0/25 )1

1/25 )3

0/75 )2

1/5 )4

) (O = 16g.mol−1

 ، 60کدام موارد از مطالب زیر درست است؟
 .202درباره اتم 27M
 60است.
آ) یکی از ایزوتوپ های آن ،اتم 28 A

ب) تفاوت شمار پروتون ها و نوترون های آن ،برابر  ۶است.

پ) مجموع الکترون های دارای عددهای کوانتومی  l = 0و  l = 1در آن ،برابر  ۲۰است.

ت) تفاوت شمار الکترون های زیرالیه  dآن با شمار الکترون های زیر الیه d
 )1آ ،ب

 )3ب ،پ ،ت

 )2ب ،پ

اتم  ، 24 Xبرابر  ۳است
 )4آ ،پ ،ت

 .203پس از موازنه معادله واکنش های زیر:

)a) P4O10 (s) + H2O(l) ⎯→ H3PO4 (aq
)b) SF4 (g) + H2O(l) ⎯→ SO2(g) + HF(g
)c) FeS2(s) + O2(g) ⎯→ Fe2O3(s) + SO2(g
)d)HNO3(aq) ⎯→ NO2(g) + O2(g) + H2O(g
نسبت مجموع ضریب های استوکیومتری مواد در واکنش  aبه واکنش  cو تفاوت مجموع ضریب های

استوکیومتری مواد در واکنش های d
3 ، 0/24 )1

6 ، 0/24 )2

و ( ، bبه ترتیب از راست به چپ) کدام است؟
3 ، 0/44 )3

6 ، 0/44 )4

 .204آرایش الکترونی اتم عنصر  Aبه  3p4و یون  X2+به  3d10ختم می شود .کدام موارد از مطالب
زیر ،درباره آن ها درست است؟

آ)  ، Xفلزی اصلی از گروه  ۲و دوره  ۴جدول تناوبی است.
ب) تفاوت شمار الکترون های اتم  Aو اتم  ، Xبرابر  ۱۳است.
پ) ترکیب این دو عنصر با یکدیگر ،می تواند به صورت  XAوجود داشته باشد.
ت)  ، Aنافلزی هم گروه با عنصر  34Dو هم دوره با عنصر  13Eدر جدول تناوبی است.
 )4پ ،ت
 )3ب ،پ
 )2آ ،ت
 )1آ ،ب
 .205فرمول شیمیایی مس ) (Iاکسید ،مشابه فرمول شیمیایی کدام اکسید است و نسبت جرم اکسیژن

به جرم مس در آن ،کدام است؟ ) (O = 16 , Cu = 64:g.mol −1

0/125 ، Ag2O )1

0/25 ، Ag2O )3

0/125 ، FeO )2
0/25 ، FeO )4
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 .206اگر آرایش الکترونی اتم عنصری به  3d54s1ختم شود .چند مورد از مطالب زیر ،درباره آن درست است؟
•

اغلب به صورت کاتیون با بار  2+یا  3+در ترکیب های خود شرکت دارد.

•

شمار الکترون های ظرفیتی اتم آن با شمار الکترون های ظرفیتی اتم  16Xبرابر است.
با جدا شدن  ۶الکترون ،اتم آن به یونی با آرایش الکترونی اتم گاز نجیب ،مبدل می شود.

•

• آرایش الکترونی الیه ظرفیت اتم آن ،مشابه آرایش الکترونی الیه ظرفیت اتم  25Zاست.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
 .207در  17/1گرم آلومینیم سولفات ،چند مول یون آلومینیم وجود دارد و از واکنش کامل این مقدار از آن
با مقدار کافی محلول کلسیم هیدروکسید ،چند گرم رسوب تشکیل می شود؟

) (H = 1, O = 16, Al = 27, S = 32 :g.mol −1

(معادله واکنش موازنه شودAl2 ( SO4 )3 (aq) + Ca(OH)2(aq) ⎯→ Al(OH)3(s) + CaSO4 (aq) ).

7/8 ، 0/05 )1

7/8 ، 0/1 )2

3/9 ، 0/05 )3

3/9 ، 0/1 )4

 .208با توجه به شکل زیر ،چند مورد از مطالب زیر ،درباره دو نوع گاز ،نادرست است؟ (هر ذره را هم ارز
 0/05مول در نظر بگیرید) C = 12, N = 14, O = 16:g.mol −1 ،

•

نسبت  cبه  aبرای هر دو یکسان است.
برای آن ها ،در شرایط  ، STPبرابر  22/4لیتر است.

•

b

•

نسبت جرم گاز سبکتر به گاز سنگینتر ،برابر  0/58است.

•
1 )1

اگر  b = 1 Lباشد ،نسبت غلظت مولی گاز سنگین تر به گاز سبک تر ،به تقریب برابر  1/57است.
2 )2

3 )3

4 )4

 .209در  ۱۸۰گرم محلول  1/4درصد جرمی ید در اتانول ،به تقریب چند مول ید وجود دارد و غلظت آن

برابر چند  ppmاست؟ ) (I = 127 g.mol−1

1400 ، 10−2 )1

1400 ، 2 10−2 )3

14000 ، 10−2 )2

14000 ، 2 10−2 )4
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 .210کدام موارد از مطالب زیر ،نادرست است؟ ) (H = 1, O = 16, Na = 23:g.mol−1
آ) تفاوت شمار اتم های سازنده اسکاندیم سولفات و آمونیوم فسفات برابر  3است.

ب) درصد جرمی یون )  K + ( aqاز درصد جرمی یون )  ، Na+ ( aqدر آب دریا بیشتر است.

پ) در  ۵۰۰گرم محلول  100ppmسدیم هیدروکسید 1 / 25 10−3 ،مول از آن وجود دارد.

ت) اگر در  ۴۰۰میلی لیتر از محلول یک ماده 0/6 ،مول از آن وجود داشته باشد ،غلظت آن 2/5 ،مول بر

لیتر است.
 )1آ ،پ

 )2آ ،ت

 )3ب ،ت

 )4ب ،پ

 .211غلظت یک نمونه محلول سیر شده از پتاسیم نیترات در دمای  aCپس از سرد شدن تا دمای bC

از  37/5به  16/7درصد جرمی کاهش می یابد .با توجه به شکل زیر ،تفاوت  aو  ، bبرابر چند C
است؟
40 )1
30 )2
20 )3
10 )4

 .212کدام موارد از مطالب زیر ،درست است؟
آ) اسکاندیم ،عنصری واسطه و رسانای جریان الکتریکی است و قابلیت مفتول شدن دارد.
ب) روند تغییر خصلت فلزی در گروه ها و دوره های جدول تناوبی ،با افزایش عدد اتمی ،مشابه است.
پ) در دوره سوم جدول تناوبی ،شیب تغییرات شعاع اتم های فلزی ،بیش از شیب تغییرات شعاع اتم
های نافلزی است.
ت) عنصرهای دسته  ، sهمگی در سمت چپ و عنصرهای دسته  ، pهمگی در سمت راست جدول تناوبی
جای دارند.
 )1آ ،پ

 )2ب ،پ

 )3آ ،ت

 )4ب ،ت
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 .213نام چند آلکان که فرمول «پیوند – خط» آن ها نشان داده شده ،درست است؟
•

 – 5 ، 2 :دی اتیل هپتان

•

 – 3 ، 3 :دیاتیل هگزان

•

 – 2 ، 2 :دیمتیل هپتان

•

 – 6 ، 2 :دیمتیل اوکتان

 .214چند مورد از مطالب زیر ،درباره انحالل پذیری گازها درست است؟
•

روند تأثیر کاهش دما بر افزایش انحالل پذیری گازهای  O2و  ، N2به تقریب مشابه است.

•

تأثیر افزایش فشار بر انحالل پذیری گاز  NOدر مقایسه با انحالل پذیری گاز  ، N2بیشتر است.

•

در شرایط یکسان ،انحالل پذیری گاز  NOبا مولکول قطبی ،بیشتر از انحالل پذیری گاز  CO2با

•

در دما و فشار معین ،انحالل پذیری گازهای  N2و  O2می تواند به ترتیب ،برابر  3/75و  2/5میلی

مولکول ناقطبی است.

گرم در  100گرم آب باشد.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 .215چند میلی لیتر آب مقطر با دمای  9Cباید به  ۷۵میلی لیتر آب مقطر با دمای  35Cاضافه شود
تا دمای پایانی سامانه ،به  19Cبرسد و برای افزایش دمای مخلوط حاصل از  19Cبه  ، 44Cچند
کیلوژول گرما الزم است؟ (از تبادل گرما با محیط چشم پوشی شود) c = 4 / 2 J.g−1 .C−1 ،

12/625 ،160 )1

20/475 ،160 )2

12/625 ،120 )3

20/475 ،120 )4
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 .216درباره دو واکنش داده شده ،چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟
(معادله واکنش ها موازنه شود).
)Δ→ H SO (aq) + NO (g) + H O(l
⎯⎯ )(I) S(s) + HNO3(aq
2
4
2
2
Δ
⎯⎯ )(II) Cu(s) + HNO3(aq
)→ Cu ( NO3 )2 (aq) + NO(g) + H2O(l

•

اگر به ازای مصرف  ۱۶۰گرم گوگرد 4/5 ،مول اسید تشکیل شود ،بازده واکنش ،برابر  ۹۰درصد است.

•

به ازای مصرف جرم برابر اسید در دو واکنش کامل ،جرم یکسانی از فراورده غیرگازی محلول در آب
تشکیل می شود.

•

اگر نسبت جرم )  NO2 ( gبه )  NO ( gتشکیل شده ،برابر  4/6باشد ،نسبت جرم مس به جرم گوگرد
مصرفی ،برابر  ،۶است.

•

اگر از واکنش نمونه ناخالصی  ۸۴گرم مس 1/05 ،مول نمک تشکیل شود ،ناخالصی نمونه برابر ۲۰
درصد جرمی است( .ناخالصی با اسید واکنش نمی دهد)

1 )1

2 )2

) (H = 1, N = 14, O = 16, S = 32, Cu = 64:g.mol −1
3 )3

4 )4

 .217فرمول مولکولی کدام ترکیب با فرمول مولکولی سه ترکیب دیگر متفاوت است و در ساختار مولکول

کدام ترکیب ،دو گروه CH

وجود دارد؟

آ)  – ۳متیل هپتان

ب)  – ۲متیل هگزان

پ)  – ۳ ،۳دی متیل هگزان

ت)  – ۳اتیل – ۲ ،متیل پنتان

 )1آ ،پ

 )2آ ،ت

 )3ب ،پ

 )4ب ،ت

 H .218واکنش  ، 4NH3(g) + 3O2(g) ⎯→ 2N2(g) + 6H2O(l) :برابر چند کیلوژول است و با این
را مطابق واکنش ، FeO(s) + H2(g) → Fe(s) + H2O(l) , ΔH = 25kJ :می

مقدار گرما ،چند مول FeO
توان به  Feتبدیل کرد؟ (آنتالپی پیوندهای  N  N ، O = Oو میانگین آنتالپی پیوندهای  O − Hو
 N − Hرا به ترتیب برابر  463 ،940 ،۴۹۵و  390و گرمای تبخیر آب را  ۴۴کیلوژول بر مول در نظر
بگیرید).
61/40 ، -1535 )1

40/28 ، -1007 )2

40/28 ، -1535 )3

61/40 ، -1007 )4
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 .219با توجه به دو واکنش زیر:

)I) Al2 ( SO4 )3 (s) ⎯→ Al2O3(s) + SO3(g

(معادله واکنش ها موازنه شود).

)II) Al(s) + Fe2O3(s) ⎯→ Al2O3(s) + Fe(l

اگر سرعت متوسط تشکیل )  Al2O3 ( sدر واکنش  ، IIسه برابر سرعت آن در واکنش  Iباشد و در واکنش
 ، Iپس از  ۱۸۰ثانیه 0/8 ،مول )  Al2 ( SO4 )3 ( sباقی مانده و  3/2مول آلومینیم اکسید تشکیل شده باشد،

چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟ ) (O = 16,Al = 27,S = 32 :g.mol −1
•

با گذشت  1/5دقیقه از آغاز واکنش  4/8 ، IIمول )  Fe2O3 ( sمصرف می شود.

•
•

سرعت متوسط تشکیل گاز  SO3در واکنش  ، Iبرابر  3/2مول بر دقیقه است.
مقدار آغازی آلومینیم سولفات در واکنش  ، Iبرابر  1/368کیلوگرم بوده است.

•

سرعت متوسط مصرف آلومینیم ،دو برابر سرعت متوسط مصرف آلومینیم سولفات است.

1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

 .220ترکیبی با فرمول مولکولی  ، C6H14دارای چند همپار است و در نام چند همپار آن ،واژه «پنتان»
وجود دارد؟
2 ،5 )1

3 ،5 )2

2 ،6 )4

3 ،6 )3

 .221با استفاده از کاتالیزگر در یک واکنش شیمیایی ،شیب نمودار «مول – زمان» برای فراورده(ها)
 ................و مدت زمان انجام واکنش  ...............می شود.
 )1بیشتر ،بلندتر

 )2کمتر ،بلندتر

 )۳کمتر ،کوتاهتر

 )4بیشتر ،کوتاهتر

 .222کدام مطلب نادرست است؟

 ، H2C = CH − CH3 )1مونومر

 ، C6H5 − CH = CH2 )2مونومر

 )3پلیمر

 )4پلیمر

است.

است.

 ،از مونومر وینیل کلرید ،تشکیل میشود.

 ،از مونومر  CH2 = C ( CH3 )2تشکیل میشود.
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 .223چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟
•

کلوئیدها ،مخلوط های شفاف اند و عبور نور از آن ها ،همانند عبور نور از محلول هاست.

•

کلوئیدها ،ظاهری همگن دارند و از توده های مولکولی با اندازه های متفاوت تشکیل شده اند.

•

ذرات سازنده کلوئیدها ،از ذرات سازنده محلول ها بزرگتر و از ذرات سازنده سوسپانسیونها ،کوچک ترند.

•

آب گل آلود ،مخلوط ناهمگن از نوع سوسپانسیون است و با گذشت زمان ،مواد حل شده در آن ،رسوب می کند.

1 )1

2 )2

3 )3

 .224درباره مولکول ترکیبی با ساختار زیر ،کدام مطلب درست است؟

4 )4

) (H = 1, N = 14, O = 16:g.mol −1

 )۱شمار جفت الکترون های ناپیوندی با شمار اتم های کربن در آن برابر است.
 )2تفاوت جرم اتم های نیتروژن و هیدروژن در آن 0/175 ،جرم اتم های اکسیژن است.
 )۳شمار پیوندهای دوگانه کربن – کربن در آن ۵ ،برابر شمار گروه های کربوکسیل است.
 )۴شمار پیوندهای یگانه کربن – کربن در آن ۲ ،برابر شمار پیوندهای یگانه کربن – اکسیژن است.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 .225کدام موارد از مطالب زیر ،درست است؟
•

تمایل )  Al ( sبه از دست دادن الکترون در واکنش ها ،از )  Au ( sبیشتر است.

•

در سلول الکترولیتی مانند سلول گالوانی ،کاتد محل انجام نیم واکنش کاهش است.

•
•
1 )1

در فرایند اکسایش آهن )  ( IIهیدروکسید ،رنگ رسوب از سبز به آجری تغییر می یابد.

واکنش ، Fe ( s ) + 2Ag + ( aq ) → Fe2+ ( aq ) + 2Ag ( s ) :در جهت طبیعی پیش می رود.
2 )2

3 )3

4 )4

 .226درباره محلول  0/1موالر نیترواسید (محلول  ) Iو محلول  0/1موالر نیتریک اسید (محلول  ) IIبا حجم

یک لیتر و دمای یکسان ،کدام مطلب درست است؟ ) ( N = 14, O = 16:g.mol−1

 )۱سرعت واکنش دو محلول با مقدار یکسانی از فلز منیزیم ،برابر است.
 )2تفاوت جرم آنیون های حاصل از یونش دو اسید ،از  1/6گرم بیشتر است.
 )۳شمار مولکول ها در محلول  ، Iاز شمار مولکول ها در محلول  ، IIکمتر است.
 pH )۴دو محلول برابر است ،زیرا غلظت مولی و دمای دو محلول یکسان است.
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 .227کدام موارد از مطالب زیر ،درباره فرایند برقکافت ،درست است؟
آ) در برقکافت آب ،در آند ،گاز هیدروژن آزاد می شود.
ب) در رقابت برای از دست دادن الکترون در آند ،اتم کلر از اتم برم پیشی می گیرد.
پ) گونهای که پتانسیل کاهشی استاندارد بزرگتری دارد ،زودتر در کاتد کاهش می یابد.
ت) گونه ای که پتانسیل کاهشی استاندارد کوچکتر ی دارد ،زودتر در آند اکسایش می یابد.
 )1آ ،ت

 )2آ ،ب ،پ

 )4ب ،پ ،ت

 )3پ ،ت

 .228اسیدهای ضعیف  HAو  HDدر دو ظرف جداگانه ،با غلظت مولى آغازی برابر ،به ترتیب دارای
درصد یونش  8و  3/2موجودند ،نسبت   H3O+ در محلول  HAبه   H3O+ در محلول  ، HDکدام
است و اگر  pHمحلول اسید  HAبرابر  ۴باشد pH ،محلول اسید  ، HDبه تقریب چند برابر pH
محلول  0/2موالر پتاسیم هیدروکسید در دمای اتاق است؟ (گزینه ها را از راست به چپ بخوانید).
0/33 ،2/5 )1

6/28 ،2/5 )2

0/33 ،3/0 )3

6/28 ،3/0 )4

 .229بر پایه واکنش ، HBr(aq) + Ba(OH)2(aq) → H2O(l) + BaBr2(aq) :اگر  5/4گرم هیدروبرمیک

اسید خالص ،به  ۱۵۰میلی لیتر محلول  Ba ( OH )2اضافه شود تا واکنش خنثی شدن کامل شود ،به
ترتیب از راست به چپ ،مقدار تقریبی یون )  Ba2+ ( aqدر محلول آغازی چند گرم و غلظت  BaBr2در
محلول پایانی ،چند مول بر لیتر است؟ (حجم محلول ثابت در نظر گرفته شود).

) ( H = 1,Br = 80, Ba = 137:g.mol−1

0/22 ،5/28 )1

0/34 ،4/56 )2

0/34 ،5/28 )3

0/22 ،4/56 )4

 .230کدام موارد از مطالب زیر درباره مولکول کربونیل سولفید ،درست است؟

) ( H = 1, C = 12, O = 16, S = 32:g.mol−1

آ) جرم مولی آن با جرم مولی استیک اسید برابر است.
ب) مولکول آن ،مانند مولکول کربن دی اکسید ،ساختار خطی دارد.
پ) در الیه ظرفیت اتم های آن ،دو جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.
ت) شمار جفت الکترون های پیوندی در آن ،با شمار آن ها در مولکول اتین ،برابر است.
 )1آ ،ب

 )2پ ،ت

 )3آ ،ب ،پ

 )4ب ،پ ،ت

 .231در معادله موازنه شده سوختن گرد آهن در اکسیژن و تبدیل آن به آهن )  ( IIIاکسید ،مجموع
ضرایب استوکیومتری مواد کدام است و در مجموع ،چند مول الکترون بین گونههای اکسنده و کاهنده
مبادله می شود؟
3 ،7 )1

12 ، 7 )2

3 ،9 )3
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 .232با توجه به شکلهای زیر ،که نسبت شعاع یونی و اتمی دو عنصر شیمیایی را نشان می دهد ،کدام
موارد از مطالب زیر درست اند؟

آ)  aمی تواند نشان دهنده اتم یک فلز و b

یون پایدار آن باشد.

ب)  aو  cنمی توانند اتم دو عنصر در یک دوره جدول تناوبی باشند.

پ) d

می تواند نشان دهنده اتم یک نافلز و  cاندازه یون پایدار آن باشد.

ت) امکان تشکیل ترکیب یونی با فرمول  ، acاز واکنش  aبا  cوجود دارد.
 )1آ ،ت

 )2آ ،ب ،ت

 )3ب ،پ

 .233اگر واکنش تعادلیN2 ( g ) + O2(g) ، K = 49 :

 )4ب ،پ ،ت

) ، 2NO(gدر یک ظرف دو لیتری ،با  ۱۰مول

)  NO ( gدر شرایط مناسب آغاز شود ،کدام نمودار نشان دهنده روند تقریبی تغییر غلظت مواد تا برقرار

شدن حالت تعادل است؟

 .234کدام مطلب ،درباره تعادل های شیمیایی درست است؟
 )۱اگر با افزایش دما ،ثابت تعادل واکنش بزرگتر شود ،آن واکنش گرماگیر است.
 )۲در دمای ثابت ،تغییر شرایط (غلظت ،فشار ،حجم) بر میزان پیشرفت واکنش تعادلی بی تأثیر است.
 )۳افزایش غلظت واکنش دهندهها و کاهش غلظت فراوردهها در دمای ثابت ،ثابت تعادل را افزایش
میدهد.
 )۴بر پایه اصل لوشاتلیه ،وارد کردن گاز بی اثر به مخلوط واکنش ،تعادل را جابهجا کرده ،و ثابت تعادل را
تغییر می دهد.
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 .235با توجه به نمودارهای «انرژی – پیشرفت واکنش»های زیر ،چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟
(مقیاس محور عمودی نمودار ها یکسان است).

•
•
•
•
•
2 )1

تشکیل فراورده در واکنش  ، IIآسان تر از واکنش  ، Iاست.

اگر در واکنش  ، Iاز کاتالیزگر استفاده شود ،مقدار )  ( a − bبزرگتر می شود.

آنتالپی واکنش  ، IIبرابر )  ( c − dو برای تشکیل یک مول )  NO2 ( gکافی است.

در شرایط مناسب انجام دو واکنش O2 ( g ) ،سریع تر از )  ، Cl2 ( gتشکیل میشود.

انرژی الزم برای تشکیل  1مول گاز کلر ،برای تشکیل  ۱مول گاز اکسیژن نیز کافی است.
3 )2

4 )3
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 .236نام کدام ترکیب شیمیایی درست نوشته شده و در ساختار لوویس آنیون آن ،تفاوت شمار الکترون
های پیوندی و ناپیوندی ،نسبت به آنیون های دیگر ،کمتر است؟
 : Cu2CO3 )1مس کربنات

 : Li2SO4 )3لیتیم سولفات

 : Ba3(PO4)2 )2باریم فسفات

 : NH4OH )4آمونیم هیدروکسید

 .237با کدام گزینه ها ،مفهوم علمی جمله زیر به درستی کامل می شود؟
«در میان عنصرهای واسطه دوره چهارم جدول تناوبی ،دو عنصر وجود دارند که در اتم آن ها ».......

آ) ده الکترون ،عددهای کوانتومی  n = 3و  l = 2دارند.

ب) یک الکترون ،عددهای کوانتومی  n = 3و  l = 0دارد.

پ) در آخرین الیه الکترونی ،تنها یک الکترون وجود دارد.

ت) دوازده الکترون ،عددهای کوانتومی  n = 3و  l = 1دارند.

 )1آ ،ب

 )2پ ،ت

 )3آ ،پ

 )4ب ،ت

 .238با توجه به جایگاه چند عنصر در جدول تناوبی که نشان داده شده است ،چند مورد از مطالب زیر،
درست است؟

•

عدد اتمی عنصر  Xبرابر  71است.

•

حالت فیزیکی عنصر  Dبا حالت فیزیکی عنصر  Eمتفاوت است.

•

شعاع اتمی عنصر  Dاز شعاع اتمی هر یک از عنصرهای  Aو  Eکوچکتر است.

•

شمار اتم ها در فرمول شیمیایی اکسید عنصر  Gبا اکسید های عنصر  ، Aبرابر است.

•

خاصیت فلزی عنصر  Mاز اولین عنصر گروه خود بیشتر و از عنصر  Yکمتر است.

2 )1

3 )2

4 )3

5 )4

 .239برای اکسایش بخشی از گلوکز موجود در  81میلی لیتر از محلول آبی آن 1/5 ،مول اکسیژن مصرف
می شود .در صورتی که غلظت آغازی گلوکز در محلول 6/5 ،برابر غلظت پایانی آن باشد ،به تقریب ،چند
درصد جرمی گلوکز در این واکنش شرکت کرده است؟

69/5 )1

) (H = 1,O = 16 :g.mol −1

(معادله واکنش موازنه شودC6H12O6 (aq) + O2(g) ⎯→ CO2(g) + H2O(l) ).
79/5 )2

89/5 )3
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 .240درباره عنصر  34 Xدر جدول تناوبی ،چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟
• خواص شیمیایی آن ،مشابه خواص شیمیایی شانزدهمین عنصر جدول تناوبی است.
•

شمار الکترون های دارای  l = 1اتم آن 2 ،برابر شمار الکترون های دارای  l =0است.

•

شمار الکترون های ظرفیتی اتم آن ،با شمار الکترون های ظرفیتی اتم  24Crبرابر است.
با یکی از عنصرهای گازی جدول ،هم گروه و با یکی از عنصرهای مایع جدول ،هم دوره است.

•

2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

 72/5 .241گرم گاز بوتان ،به صورت جداگانه یکبار به صورت ناقص و یکبار به صورت کامل سوزانده می
شود .تفاوت حجم گاز اکسیژن مصرف شده (پس از تبدیل به شرایط  ) STPبرابر چند لیتر است؟ (از
سوختن ناقص هیدروکربن ها ،گاز کربن مونوکسید و آب تشکیل می شود)

) ) (H = 1,C = 12,O = 16 :g.mol −1

56/0 )1

65/0 )2

89/6 )4

86/9 )3

 .242با توجه به داده های جدول زیر ،کدام مطلب درست است؟ (عنصرهای  D ، E ، Xو  Aدر دوره
چهارم جدول تناوبی جای دارند).
یون ها
ردیف

ویژگی ها

1

شمار الکترون های آخرین الیه اشغال شده

شماره الکترون های دارای عدد کوانتومی l = 2

2

نسبت شمار الکترون های دارای عدد کوانتومی

3

 l = 1به l = 0

X3+

3−
33E

2+
29 D

A−

6

a

b

10

2

2/25

2

2/25

14

8

17

•

عدد اتمی عنصر  ، Aبرابر مجموع عددهای ردیف دوم جدول است.

•

تفاوت عدد اتمی عنصر  Xبا فلز قلیایی هم دوره اش ،برابر  8است.

•

عنصر  Eدر واکنش با عنصر  ، 13Mترکیبی با فرمول شیمیایی  MEتشکیل می دهد.

•

8

بار کاتیون  Dدر ترکیب هایش ،همانند بار کاتیون عنصر  31جدول تناوبی در ترکیب هایش است.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 .243در معادله موازنه شده کدام دو واکنش زیر ،مجموع ضریب های استوکیومتری مواد ،به ترتیب
بیشترین و کمترین است؟ ( گزینه ها را از راست به چپ بخوانید).

a ، c )1

)a)Cr(s) + H2SO4 (aq) ⎯→ Cr2(SO4 )3(aq) + SO2(g) + H2O(l
)b)Ag(s) + H2SO4 (aq) ⎯→ Ag2SO4 (aq) + SO2(g) + H2O(l
)c)H3PO4 (aq) + Zn(OH)2(s) ⎯→ Zn3(PO4 )2(s) + H2O(l
)d)NH3(g) + O2(g) ⎯→ NO(g) + H2O(l
c ، b )3
d ، a )4
b ، d )2
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 .244اگر در محلول های آبی ( )1تا (( ،)5هر کدام شامل یک ترکیب متفاوت) ،مطابق شکل زیر ،هر ذره
حل شونده ،هم ارز  0/025مول باشد ،چند مطلب زیر ،درباره آن ها درست است؟

•

غلظت مولی محلول ( 1/25 ،)4برابر غلظت مولی محلول ( )3است.

•

با اضافه شدن محلول های ( )1و ( )3به یکدیگر ،غلظت موالر هر یک در محلول جدید نصف می
شود.

•

اگر جرم دو محلول ( )1و ( )2برابر باشد ،جرم مولی حل شونده محلول ( 0/75 ،)2جرم مولی حل شونده
محلول ( )1است.

•

اگر نسبت جرم مولی حل شونده محلول ( )5به محلول ( ،)2برابر  0/75باشد ،غلظت دو محلول با یکای
 ، ppmبرابر است.
2 )2

1 )1

3 )3

4 )4

 .245کدام مطلب درست است؟
 )1اگر یک مول اتانول ،در یک مول آب حل شود ،محلول حاصل ،سیر شده است.
 )2به دلیل شباهت ساختاری  H2Oو  ، H2Sویژگی های شیمیایی و فیزیکی آن ها مشابه است.

 )3در دمای اتاق ،انحالل پذیری ) Al(NO3)3(sدر آب بیشتر از ) BaSO4(sو انحالل آن ،از نوع یونی است.
 )4دلیل باالتر بودن نقطه جوش  NH3در مقایسه با  ، AsH3کمتر بودن جرم مولی آن نسبت به
 AsH3است.

 .246انحالل پذیری سدیم کلرید در دمای  ، 25 Cبرابر  36گرم است .اگر  416گرم سدیم کلرید را در این
دما درون یک کیلوگرم آب بریزیم ،چند مورد از مطالب زیر برای تشکیل یک مخلوط سیر شده همگن،

درست است؟
•

 % 15/5از جرم آغازی حالل ،آب اضافه شود.

•

 % 11/4از جرم محلول موجود ،نمک اضافه شود.

•

 % 13/5از جرم آغازی نمک ،از ظرف خارج شود.

•

 % 7/5از جرم آغازی نمک ،آب از ظرف خارج شود.

1 )1

2 )2

3 )3
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 .247با توجه به نمودار «انحالل پذیری – دما» برای شماری از ترکیب های یونی ،اگر تفاوت انحالل

پذیری دو نمکی که به ترتیب ،بیشترین و کمترین وابستگی را به تغییرات دما دارند ،در  ، 30 Cبرابر a

و

در  55 Cبرابر  bدر نظر شود ، b − a ،به تقریب برابر چند گرم است؟

42 )1

55 )2
68 )3
74 )4

 .248اگر ساختار مولکول یک آلکان به گونه ای باشد که در آن چهار گروه متیل به دو اتم کربن متصل
بوده و تنها دارای یک گروه  CH2و مجموع اعداد در نام آن بر اساس قواعد آیوپاک ،برابر  6باشد ،کدام

موارد از مطالب زیر ،درباره آن درست است؟ ) (H = 1,C = 12 :g.mol −1

آ) همپار هپتن است.

ب) شمار اتم های کربن در شاخه اصلی آن ،برابر  5است.

پ) از سه بخش یکسان تشکیل شده است.

ت) جرم مولی آن 2/5 ،برابر جرم مولی پروپین است.

 )1آ ،پ

 )2پ ،ت

 )4ب ،پ ،ت

 )3آ ،ب ،ت

 .249کدام واکنش ،انجام ناپذیر است؟ ) : Mفلز اصلی : X ،نافلز (
→ CuO(s) + 2M(s) )1
⎯⎯ )M2O(s) + Cu(s

Mg(s) + 2HX(aq) ⎯→ MgX2(aq) + H2(g) )2

2M(s) + 2H2O(l) ⎯→ 2MOH(aq) + H2(g) )3

→ 2NaX(s) )4
⎯⎯ )2Na(s) + X2(g

 .250چند مورد از مطالب زیر ،درباره فراورده واکنش برم مایع با پروپن درست است؟
•

)C3H6(g) + Br2(l) → C3H6Br2(l

نام آن 1 ،و  – 2دی برمو پروپان است.

•

مجموع عدد اکسایش اتم های کربن در آن ،برابر  −4است.

•

همه اتم ها در آن ،دارای آرایش الکترونی گاز نجیب هم دوره خودند.

•

شمار جفت الکترون های ناپیوندی اتم های آن 0/6 ،شمار جفت الکترون های پیوندی آن است.

1 )1

2 )2

3 )3

108

4 )4

هفته آخر | خط فکری طراح «نسخه کنکور محور»

 .251درباره ترکیبی که ساختار مولکول آن نشان داده شده ،کدام مطلب درست است؟

 )1شمار پیوندهای کربن – هیدروژن در مولکول آن ،برابر  14است.
 )2شمار پیوندهای یگانه بین اتم ها در مولکول آن ،برابر  24است.
 )3شماره جفت الکترون های ناپیوندی در مولکول آن با شماره پیوندهای دوگانه کربن – کربن ،برابر است.
 )4مولکول آن ،از دو بخش مشابه متصل به یک حلقه بنزنی شامل دو گروه آمیدی ،تشکیل شده است.
 .252تغییرات غلظت گاز  N2O5نسبت به زمان در واکنش ، 2N2O5(g) ⎯→ 4NO2 (g) + O2 (g) :در

یک آزمایش مطابق داده های جدول زیر ،به دست آمده است .بر پایه این داده ها ،کدام موارد از مطالب

زیر ،درست است؟
زمان (دقیقه)

)  N2O5 (mol.L−1

0

1

2

3

4

0/020

0/017

0/015

0/013

0/012

آ) سرعت واکنش در  2دقیقه دوم زمان آزمایش ،برابر  7 / 5 10−4mol.L−1.min−1است.

ب) سرعت متوسط تشکیل ) NO2(gدر بازه زمانی آزمایش ،برابر  0 / 004mol.L−1.s−1است.

پ) با ادامه آزمایش ،از  4تا  8دقیقه ،سرعت متوسط تشکیل ) O2(gممکن است به
 0 / 075mol.L−1.h−1برسد.

ت) سرعت متوسط مصرف ) N2O5(gدر نیمه اول زمان آزمایش ،نسبت به نیمه دوم ،به تقریب برابر

 1/67است.
 )1آ ،ت

 )2آ ،پ ،ت

 )3ب ،ت

 )4آ ،ب ،پ

 .253یک ورقه فلزی به وزن  40kgبا گرمای ویژه  0 / 5J.g −1 . C−1و دمای  ، 450 Cدر  150kgروغن با
گرمای ویژه  2 / 5J.g −1 . C−1و دمای  25 Cفرو برده می شود .کدام مطلب درست است؟ (گرمای ویژه

آب ،برابر  4 / 2J.g −1 . C−1در نظر گرفته شود).

 ) 1اگر روغن ،همه گرمای داده شده از ورقه فلزی را جذب کند ،مجموع تغییرات گرمایی ورقه و روغن ،به
صفر می رسد.
 )2اگر به جای روغن ،آب (با جرم و دمای یکسان) به کار رود ،دمای پایانی آب ،باالتر از دمای پایانی
روغن خواهد بود.
 )3در مقایسه با دمای آغازی روغن ،دمای پایانی سامانه به دمای آغازی ورقه فلزی ،نزدیکتر است.
 )4در این فرایند ،تغییرات دمایی ورقه فلزی کمتر از تغییرات دمایی روغن است.
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 .254با توجه به نمودار داده شده ،چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟

آنتالپی تهیه یک مول آب از عنصرهای گازی سازنده آن ،برابر  1143kJاست.

•

انرژی آزاد شده از اکسایش یک مول کربن و تشکیل گاز  ، CO2برابر  393 / 6kJاست.

•

انرژی آزاد شده از سوختن یک مول پروپان در دمای  120 Cو فشار  1اتمسفر ،برابر  2220kJاست.

•

این نمودار ،تغییرات انرژی یک واکنش سه مرحله ای را نشان می دهد که آنتالپی آن ،برابر

•

 −2220kJاست.
از نمودار می توان دریافت که فراورده حاصل از اکسایش هیدروژن ،پایدارتر از فراورده حاصل از

•

اکسایش کربن است.
2 )1

4 )3

3 )2

5 )4

 .255اگر با وارد کردن یک تیغه روی در  200میلی لیتر محلول  1/25موالر مس ) (IIسولفات ،پس از 50
دقیقه ،واکنش پایان یافته باشد ،تفاوت جرم تیغه پیش و پس از انجام واکنش ،برابر چند گرم و سرعت
متوسط مصرف فلز روی ،برابر چند مول بر لیتر بر دقیقه است؟ (فرض شود که همه ذرات مس آزاد شده

بر سطح تیغه روی نشسته است(Cu = 64,Zn = 65 :g.mol −1 ) ).
0/05 ،0/25 )1

0/025 ،0/25 )2

0/025 ،16/25 )3

0/05 ،16/25 )3

 .256بر اساس قدرت اسیدی گونه ها ،اگر واکنش دهنده ها و فراورده ها با غلظت مولی برابر ،در یک
ظرف مخلوط شوند ،کدام واکنش ،در خالف جهت واکنش های دیگر پیش می رود؟

HCl(aq) + F− (aq) )1

)HF(aq) + Cl− (aq

)HSO4− (aq) + HCN(aq

)2

)CN(aq) + H2SO4(aq

)3

)HNO3(aq) + NO2(aq

)4

)CH3COOH(aq) + Br − (aq

)HNO3− (aq) + NO3(aq

)CH3COO− (aq) + HBr(aq
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 .257کدام مطلب زیر ،نادرست است؟
 )1غلظت یون هیدروکسید در آب گازدار ،از غلظت این یون در اسید معده بیشتر و از غلظت این یون در
محلول آمونیاک کمتر است.

 )2اگر غلظت تعادلی ) X(aqو غلظت آغازی ) ، HX(aqبه ترتیب برابر  1 / 6 10−2و  0/8مول بر لیتر
باشد ،درصد یونش

HX

در محلول آن ،برابر  2است.

 )3اگر غلظت تعادلی یون هیدرونیوم و ) ، HY(aqبه ترتیب برابر  0/003و  0/02مول بر لیتر باشد ،ثابت
یونش

HY

در محلول ،برابر  5 / 4 10−4است.

 )4در دمای اتاق ،تفاوت  pHمحلول موالر آمونیاک و محلول موالر استیک اسید ،کمتر از تفاوت pH
محلول موالر سدیم هیدروکسید و محلول موالر هیدرویدیک اسید است.
 .258کدام مشاهده زیر را بر پایه مدل آرنیوس ،در دمای معین ،می توان توجیه کرد؟
 )1غلظت مولی یون هیدرونیوم در محلول آبی  CO 2از محلول آبی  ، HFکمتر است.
 )2قدرت رسانایی الکتریکی محلول آبی  Na2Oو محلول آبی  ، N2O3متفاوت است.
 )3رنگ کاغذ  pHدر محلول آبی  NH3و محلول آبی  ، NaOHکمی متفاوت است.

 )4غلظت مولی یون هیدرونیوم در محلول آبی  Rb2Oاز محلول آبی  ، HCNکمتر است.
 .259چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟
•

عدد اکسایش اتم کربن در مولکول متانوئیک اسید ،برابر  +4است.

•

الکل هایی که مولکول آن ها تا پنج اتم کربن دارد ،به خوبی در آب حل می شوند.

•

با افزایش طول زنجیره کربنی کربوکسیلیک اسیدها ،قدرت اسیدی آن ها ،کاهش می یابد.

•

در ساختار دست کم یکی از ترکیب های آلی موجود در بادام ،گروه عاملی آلدهید وجود دارد.

1 )1

3 )3

2 )2

4 )4

 .260با توجه به واکنش های گرماشیمیایی زیر:

H2(g) + Cl2(g) ⎯→ 2HCl(g), H = −184 / 6kJ
B2H6(g) + 6Cl2(g) ⎯→ 2BCl3(g) + 6HCl(g), H = −1374kJ
B2H6(g) + 6H2O(l) ⎯→ 2H3BO3(s) + 6H2(g), H = −493 / 4kJ

 Hواکنش ، BCl3(g) + 3H2O(l) ⎯→ H3BO3(s) + 3HCl(g) :برابر چند کیلوژول است و با آزاد

شدن  45 / 4kJانرژی ،چند مول ) BCl3(gمصرف می شود؟

0/40 ، -113/5 )1

0/36 ، -113/5 )2

0/40 ، -126/5 )3

0/36 ، -126/5 )4
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 .261در دمای ثابت ،اگر غلظت آغازی یک اسید تک پروتون دار )  (K a = 2 / 5 10−8را در آب افزایش
دهیم تا غلظت آن در حالت تعادل 25 ،برابر شود ،تغییر درجه یونش اسید نسبت به حالت آغازی ،به
تقریب چند درصد بوده و  pHمحلول ،چند واحد نسبت به محلول آغازی ،تغییر می کند؟
0/7 ،20 )2

0/3 ،20 )1

0/7 ،80 )4

0/3 ،80 )3

 .262کدام واکنش های زیر ،در جهت طبیعی پیش می روند و  Eسلول کدام واکنش بزرگ تر است؟
( Cu(s) + Fe2+ (aq) → Cu2+ (aq) + Fe(s) , E  Fe2+ (aq) / Fe(s)  = −0 / 44Vآ
( V(s) + Fe2+ (aq) → V2+ (aq) + Fe(s) , E  V2+ (aq) / V(s)  = −1 / 2Vب
( V(s) + Cu2+ (aq) → V2+ (aq) + Cu(s) , E  Cu2+ (aq) / Cu(s)  = +0 / 34Vپ
( Zn(s) + Cu2+ (aq) → Zn2+ (aq) + Cu(s) , E  Zn2+ (aq) / Zn(s)  = −0 / 76Vت
 )2ب ،پ ،ت – ت
 )1ب ،پ ،ت – پ
 )4آ ،ب ،ت – ت

 )3آ ،ب ،ت – ب

 .263با توجه به فرمول «پیوند – خط» ترکیبی که نشان داده شده ،کدام موارد از مطالب زیر درباره آن،
درست است؟

آ) می تواند در واکنش تشکیل پلی استر به کار رود.
ب) دارای یک گروه عاملی کتونی و یک گروه عاملی اتری است.
پ) در شرایط مناسب ،هر مول از آن می تواند با دو مول برم مایع ،واکنش دهد.
ت) نسبت شمار پیوندهای یگانه کربن  -کربن به شمار جفت الکترون های ناپیوندی ،برابر  3/5است.
 )2آ ،ت

 )1آ ،ب
 .264اگر شعاع یون

3+

13 Al

 )4پ ،ت

 )3ب ،پ

برابر  50pmدر نظر گرفته شود ،با توجه به جایگاه عنصرها در جدول

تناوبی و روند تغییر خواص آن ها در دوره ها و گروه ها ،شعاع کدام یون پیشنهاد شده با یکای
غیر قابل پذیرش است؟

: 59 )1

2+
20Ca

: 65 )3

2+

12Mg

: 95 )2

+

: 133 )4
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 .265اگر واکنش الکتروشیمیایی ، A(s) + D2+ (aq) → A2+ (aq) + D(s) :در جهت طبیعی پیش برود،
چند مورد از مطالب زیر ،نادرست است؟
•
•

 Eالکترود ) ، D2+ (aq) / D(sکوچکتر از  Eالکترود ) A2+ (aq) / A(sاست.

این واکنش در یک سلول گالوانی انجام می شود و الکترود ) ، D2+ (aq) / D(sقطب منفی سلول
است.

•

اگر واکنش  ، D + X+ → ...در جهت طبیعی پیش برود ،واکنش  ، A + X+ → ...نیز در همان جهت
پیش می رود.

•

ولتاژ سلول گالوانی حاصل از الکترودهای
الکترودهای

D

1 )1

و

Y

A

و  ، Yبه یقین کمتر از ولتاژ سلول گالوانی حاصل از

است.
2 )2

3 )3

4 )4

 .266روند تقریبی نمودار آنتالپی فروپاشی شبکه بلور نمک های داده شده ،به کدام صورت است؟

 .267مول های برابر از ) CO(gو ) H2O(gرا در یک ظرف دربسته  4لیتری تا برقرار شدن تعادل:

)CO2(g) + H2(g

) ، CO(g) + H2O(gگرم می کنیم ،اگر بازده واکنش برابر  %80باشد ،ثابت تعادل

کدام است و اگر غلظت تعادلی ) ، CO2(gبرابر  0/4مول بر لیتر باشد ،مقدار آغازی گاز  COدر مخلوط،
برابر چند مول بوده است؟ (دما در دو شرایط گفته شده ثابت است).

0/5 ،4 )1

2/0 ،4 )2

0/5 ،16 )3
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 .268درباره واکنش:
2−
3CH3CH2OH(aq) + 2Cr2 O7
)(aq) + aH + (aq) → 3CH3COOH(aq) + bCr3+ (aq) + 11H2O(l

پس از موازنه کامل معادله آن ،چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟
•

به ازای مصرف  2مول گونه اکسنده 3 ،مول گونه کاهنده مصرف می شود.

•

مجموع ضرایب استوکیومتری گونه اکسنده و گونه کاهش یافته آن ،برابر  6است.

•

هر مول گونه اکسنده ،سه مول الکترون گرفته و هر مول گونه کاهنده ،سه مول الکترون می دهد.

•

مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش دهنده ها 7 ،برابر ضریب استوکیومتری استیک اسید است.

1 )1

3 )3

2 )2

 .269برای واکنش تعادلیCH3OH(g) :

4 )4

) ، CO(g) + 2H2(gدر یک ظرف دربسته ،مناسب ترین

شرایط انجام واکنش از نظر دما و فشار ،برای تولید متانول کدام است؟ (آنتالپی پیوند میان اتم ها در
 COو  ، H2به ترتیب برابر  1072و  435کیلوژول بر مول و واکنش ،گرماده است).

 )1دمای باال ،فشار باال

 )2دمای پایین ،فشار باال

 )3دمای پایین ،فشار پایین

 )4دمای باال ،فشار پایین

 .270اگر واکنش های

I

و

II

در شرایط یکسان انجام شود ،با توجه به نمودارهای «انرژی – پیشرفت

واکنش» های زیر ،چند مطلب ،درست است؟ (انرژی فعالسازی واکنش های

I

و  ، IIبه ترتیب برابر

 248و  183کیلوژول و تفاوت سطح انرژی فراورده ها با واکنش دهنده (ها) در واکنش های

I

و  ، IIبه

ترتیب برابر  42و  11کیلوژول است).

•

تفاوت انرژی مورد نیاز برای انجام دو واکنش ،برابر  31کیلوژول است.

•

به ازای مصرف  3مول واکنش دهنده در واکنش  63kJ ، Iانرژی آزاد می شود.

•

سرعت تشکیل گاز ( D2واکنش  ) Iاز سرعت مصرف آن (واکنش  ) IIکمتر است.

•

در هر دو واکنش ،مجموع آنتالپی پیوندها در واکنش دهنده (ها) ،بزرگتر از مجموع آنتالپی پیوندها

در فراورده هاست.
1 )1

2 )2

3 )3
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