
باسمھ تعالی

بارم )نامه داردپاسخ(سواالتردیف 
.بالمانع است) داراي چهار عمل اصلی، جذر و درصد(استفاده از ماشین حساب ساده:توجه

1

)  .برخی ازکلمات اضافی هستند. (توجه به واژه هاي داخل کادر کلمه مناسب براي تکمیل هر عبارت را بنویسیدبا 
اکسنده –اتانول-تر ریز-ترکم–سرخ –دهند یعبور م- متانول-عدد کئوردیناسیون–کاهنده -تربیش

آبی–کنندیپخش م-درشت تر -شبکه بلوري-

.. ...........................نور را لیدلنیاز محلول اند، به هم...................دیموجود در کلوئيذره ها) آ
.آوردیدر م........................را به رنگ pHدر آب، کاغذ دیاکسمیمحلول کلس) ب
.است........................ مس ونیو .......................... فلز رويسولفات، ) II(با محلول مس يدر واکنش  فلز رو) پ
.شودیمدهینام..........................ها در حالت جامد، ونیو منظم اتم ها، مولکول ها و يسه بعدشیآرا)ت
.است.................. سرعت ان واکنش ، کمترباشدیواکنشسازيفعاليهرچه مقدار انرژ)  ث
. ددهنیمناسب واکنش مطیدر شرادروژنیرا با گاز هدیدر صنعت گاز کربن مونوکس............... هیتهيبرا) ج

2

2

.یا نادرستی عبارت هاي زیر را معلوم کرده و براي موارد نادرست علت را بیان کنیددرستی و
.ندیافزایمنیریجوش شهاندهیبه شوها،یکردن چربقدرت پاكشیافزايبرا) آ

.باشد، ساخت آن آسان تر استشتریدر مولکول هدف بیعامليهرچه تنوع و تعداد گروه ها) ب
. هیدروژن است- فت آب، مشابه واکنش سلول سوختی اکسیژنواکنش برقکا) پ
.داردیآن بستگیاشتراکيوندهایبه پع،یمایمولکولبیترککیو نقطه جوش ریتبخیآنتالپ) ت

75/1

3

1.دیسیدو اشتباه ساختار رسم شده را بنو. رسم کرده است ریدانش آموزي ساختار مولکول صابون جامد را به صورت ز

4

.را کامل کنیدزیرجدول
[H+] pH خاصیت محلول

............................... 52/2 .......................
7-10 7 خنثی

8-106/3 ................. ........................

1

5
اسید آرنیوس است یا باز آرنیوس؟ چرا؟ -S2در معادله زیر، 

S2-(aq) + H2O(l) → HS-(aq) + OH-(aq)
1
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ادامه ي سواالت در صفحه دوم

6

.و نام این ماده را بنویسیدعدد اکسایش عنصر مشخص شده در شکل را تعیین کنید)آ

باشند؟نشان دهنده چه میdو aحروف دهد  و در آن هریک ازشکل زیر چه فرایندي را نشان می) ب

25/1

٧
-است، انتظار دارید آنتالپی فروپاشی لیتیم١926-kJmolه به این که آنتالپی فروپاشی سدیم فلوئورید برابر با توج

) ١1050-kJmolیا  ١717-kJmol( یک از مقادیر زیر باشد؟چرا؟فلوئورید کدام
1

8

.داده شده به سواالت پاسخ دهیدیبا توجه به پتانسیل هاي کاهش

Eالکترود
+0.80 VAgaq/ Ags

+0.34 VCu2+aq/ Cus

-1.66 VAl3+aq/ A1s
.ترین کاهنده را در این جدول مشخص کنیدقوي) آ

توان محلول نقره نیترات را در ظرف مسی نگهداري کرد؟ چرا؟آیا می) پ

1



٩

با توجه به این شکل . دهدمس را نشان می–شکل زیر یک سلول گالوانی قلع 

.ه سواالت داده شده پاسخ دهیدب

(E(Cu2aq/ Cus) = 0.34 V E(Sn2aq/ Sns) = -0.14 V

بهراواکنشکلیمعادلهونوشتهراي انجام شده در آند و کاتدواکنشهانیم)آ

.آوریددست

.سلول را حساب کنیدemf)ب

کند؟چه تغییري میمسبا گذشت زمان، جرم تیغه ) پ

75/1

ومسادامه ي سواالت در صفحه 

بارم ردیف 

10

.کند؟ توضیح دهیدمولکول متان، یک اتم کلر جایگزین هیدروژن شود، گشتاور دوقطبی آن چه تغییري میاگر در )آ

ا؟چر؟ کنندگیري نمیدر میدان الکتریکی جهتها هاي زیر کدامدر بین گونه) ب

CO2 - SCO - CHCl3 - N2

5/1

11

1؟دهدهاي یونی را نشان میترکیبیافلزات ویژگیکدامزیر، هايشکلهریک از 
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12

.ها پاسخ دهیدبه پرسشنمودارهاي زیربا توجه به

ها گرماده هستند یا این واکنش) آ

گرماگیر؟

تر است؟ سرعت کدام واکنش بیش) ب

نتالپی و انرژي فعالسازي  تغییر آ)پ

چقدر است؟) 1(واکنش شماره 

) 1(انرژي فعالسازي واکنش شماره ) ت

چرا؟کند؟در حضور کاتالیزگر چه تغییري می

5/1

13

01/02HI(g)با توجه به تعادل ) آ H2(g) + I2 (g), K در حالت تعادل I2لیتر و مقدار 5اگر حجم ظرف، =

در این شرایط برابر چند مول است؟HI، مقدار باشدمول 01/0برابر 

.توضیح دهیدخارج کردن ید از مخلوط تعادلی چه تاثیري بر روي مقدار هیدروژن تولید شده دارد؟ ) ب

5/1

مچهارادامه ي سواالت در صفحه 

14

ر،یباتوجه به شکل ز
.حساب کنید1شماره دیاسدرصد یونش ) آ

.دیبه دست آوررا 2شماره دیاسونشیثابت ) ب
.)مول است01/0و هر ذره معادل با تریل5/0حجم ظرف برابر با 2در محلول شماره (

25/1



15

=pHمحلول با  کیي توجه به شکل براي تهیهبا ) 5/0(نیم اسید  را در مولچند ٣
).کندیدر اثر حل شدن اسید، حجم آب تغییر نم(آب حل کنیم؟ لیتر

5/1
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بارم راهنماي تصحیحردیف 

1
)5/0(اکسنده –کاهنده ) پ)                    25/0(آبی) ب)                     5/0. (کنندیپخش م- ریزتر ) آ

)25/0(متانول ) ج)                  25/0(تر بیش)  ث)                                25/0(شبکه بلوري )ت
2

2

)25/0(درست ) آ
تردشوارباشد، ساخت آن شتریدر مولکول هدف بیعامليهرچه تنوع و تعداد گروه ها- ) 25/0(نادرست ) ب

)25/0(.است
)25/0(. هیدروژن است-واکنش سلول سوختی اکسیژنعکسواکنش برقکافت آب، - ) 25/0(نادرست )پ
نوع و قدرتبهجزو خواص فیزیکی بوده و عیمایمولکولبیترککیو نقطه جوش ریتبخیآنتالپ-)25/0(نادرست ) ت

)25/0(.داردیآن بستگنیروهاي بین مولکولی

75/1

3
)25/0. (تواند چربی را در خود حل کندو نمی) 25/0(زنجیر هیدروکربنی آن تعداد کربن کمی دارد - 1
)25/0. (دیم وجود داشته باشدبایستی یون س) 25/0(در صابون جامد به جاي یون پتاسیم  -2

1

4

[H+] pH خاصیت محلول
........3-103..)25/0(...... 52/2 ......)25/0(اسیدي .......

7-10 7 خنثی
8-106/3 ....38/7..)25/0(...... ........)25/0(بازي .......

1

1)25/0. (کرده است)-OH(هیدروکسید تولید یون ) 25/0(چون در واکنش با آب –) 5/0(باز آرنیوس5

6
)25/0(پارازایلن - )  25/0.  (است-3عدد اکسایش برابر )آ

.است)25/0(آلومینیم مذاب dو )25/0(آند گرافیتی a-)25/0(. دهدرا نشان میهال براي تولید آلومینیمفرایند) ب
25/1

٧
kJmol-١1050)25/0 (تري نسبت به سدیم دارد د، کاتیون لیتیم شعاع کوچکچون در لیتیم فلوئوری)و چگالی ) 25/0

)25/0. (تر استو انرژي شبکه بلور نیز بیش) 25/0(تر بار آن بیش
1

8
و بین مس و نقره ) 25/0(تري نسبت به نقره دارد زیرا مس قدرت کاهندگی بیش) 25/0(خیر ) پ)          25/0(Al) آ

)25/0. (شودمینیترات واکنش انجام

1

٩

)آند(نیم واکنش اکسایش Sn (s) Sn2 (aq) + 2e )25/0(

)کاتد(کاهش نیم واکنش Cu2 (aq) + 2e-  Cu (s) )25/0(

Sn (s)  + Cu2 (aq) Sn2 (aq) + Cu (s) )25/0(
emf)ب = Ecathod - Eanode = ٠.٣٤ – (-٠.١٤) = ٠.٤٨ V)٧٥/٠(

75/1
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) 25/0. (یابدافزایش می) پ

10
)25/0. (شودچون مولکول از حالت ناقطبی به قطبی تبدیل می)  25/0.(شودتر میاز صفر بزرگگشتاور دوقطبی )آ

)5/0. (واخت استها یکنچون ناقطبی هستند و توزیع الکترون در آن) 5/0(CO2و  N2) ب

5/1

11
) 25/0(رسانایی الکتریکی فلزات ) 2(شکل -)  25/0(چکش خواري فلزات ) 1(شکل 

)  25/0(شکنندگی جامدهاي یونی ) 4(شکل - )  25/0(شکنندگی جامدهاي یونی ) 3(شکل 

1

12

.ها پاسخ دهیدبه پرسشنمودارهاي زیربا توجه به

) 25/0) (2(اکنش و) ب)       25/0(گرماده ) آ

) 25/0(کیلوژول 380برابر و انرژي فعالسازي  )  25/0(کیلوژول- 100برابر تغییر آنتالپی ) پ

)25/0. (دهدچون کاتالیزگر با کاهش انرژي فعالسازي سرعت را افزایش می–) 25/0(شود کمتر می) ت

5/1

13

) آ

)25/0        ()25/0)                                         (25/0)                     (25/0        (

کند تا کمبود ید زیرا طبق اصل لوشاتلیه تعادل به سمت رفت پیشرفت می)  25/0.(شودتر میمقدار هیدروژن بیش) ب

)25/0. (را جبران کند

5/1

14

و شمار 7هاي حل شده، بنابراین، شمار کل مولکول. کول اسید و دو یون در حال تعادل هستندمول6، 1در شکل 

)25/0(. باشدمی1هاي یونیده شده، مولکول

)25/0(

)25/0(.آنیون اسید در حال تعادلند2یون هیدرونیوم و 2مولکول اسید، 6، 2در شکل 

HA(aq) H+(aq) + A-(aq)

)٢٥/٠(

25/1



)٢٥/٠(

)5/0(

بارمراهنماي تصحیحردیف

15

[H+] = ١٠-pH = ٣-١٠= M  )٥/٠(

 = ١/٧  ٣-١٠= M (١/٧)  M = ٧  ٣-١٠ mol L-١ )٢٥/٠(

تعداد مول   = ٧  ٣-١٠  ٠.٥ = ٣.٥  ٣-١٠ )٢٥/٠(

5/1
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