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

 .نامه خود بنويسيدبا حذف كلمه نادرست داخل پرانتز عبارت درست را كامل كنيد وكلمه درست رادر پاسخ 
واكنش دهنده اي كه در جريان واكنش مقدار فراورده هاي توليد شده را با محدوديت روبه رو مي كند واكنش دهنده ) الف

 .ناميده مي شود) محدود كننده –اضافي (
اگر در تغييري، انرژي سامانه كاهش و بي نظمي سامانه افزايش يابد دراين صورت عالمت تغيير انرژي آزاد گيبس  )ب

     . خواهد شد) غير خود به خودي –خودبه خودي (است وآن تغيير در تمام دما ها ) منفي  -مثبت(
است  كه سر نا قطبي صابون را تشكيل ) دوستآب  -آب گريز(در جزء آنيوني صابون، يك بخش زنجير هيدروكربني ) پ

 .مي دهد
 )كمتري –بيشتري (مين مقدار معيني از يك مادة خالص ، همواره بايد مقدار أدرحين كار در آزمايشگاه وصنعت براي ت )ت

 .از مادة ناخالص را به كار برد
  .استاز نوع پيوند هيدروژني ) هگزان –اتانول (برهم كنش بين ذرات سازندة آب و )ث

5/1 

: با توجه به واكنش هاي داده  شده به پرسش هاپاسخ دهيد  2
) HCl(g) +……. (g) → NH4Cl (s)1

+NaNO3 (aq)  AgNO3 (aq) +……. (aq) → AgCl(s))2
 +N2 (g) +O2 (g)  KNO3 (s) 

���ċ�⎯� K2O(s))3
 .كنيدرا مشخص) 2(و ) 1(نوع واكنش هاي ) ب                   .را كامل كنيد) 2(و ) 1(واكنش هاي  ) الف 

 .را بنويسيد) 3(ي واكنش ي موازنه شدهمعادله) پ 

2 

 را از اكسيدديزيركه مراحل تشكيل كربن با توجه به شكل 3
 :هاپاسخ دهيدبه پرسش دهدواكسيژن نشان مي كربن 
 .را بنويسيد  Bو  Aفرمول شيميايي مواد )لفا
 .را محاسبه كنيد  ∆H1يا  A ةنتالپي تشكيل مادآ)ب 

1 

 »دومها در صفحة ادامة سوال

 

 اكسيد از كربن و اكسيژنديمراحل تشكيل كربن

, C(sگرافيت(

B

A

+ O2(g) 

ΔH= -394kJ

 + ١
٢
O٢(g)  ;ΔH١=? kJ

+ 1
2O2(g)  ;ΔH2=-283kJ

پي
تال

آن
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٢ 

با توجه به  ،گاز اكسيژن مصرف كند 332L در هر شبانه روز  ميانگينبه طور  معيني  و در دما و فشار ثابتاگر بدن انسان  4
 : زيرواكنش 

C6H12O6(aq) + 6O2(g) →→ 6CO2(g) + 6H2O (l) 
 دي اكسيد توليد مي شود؟چند ليتر گاز كربن ) الف

.� 1/4چگالي گاز اكسيژن را (مصرف مي شود؟  )C6H12O6(چند گرم گلوكز در هر شبانه روز ) ب  .)در نظر بگيريد  1-	

C6H12O6=180/16  �. 
��-1                           O2=32�. 
��-1 
 

1/75 

 kJ928در آن شده و گرماي آزاد kJ 386كار انجام شده رابرابر با  اگر هنگام انجام فرآيند در سامانه ي شكل زير، مقدار  5
 :باشد

 سامانه روي محيط كار انجام داده است يا محيط روي سامانه؟) الف

 .محاسبه كنيدبه كمك قانون اول ترموديناميك مقدار تغيير انرژي دروني را بر حسب كيلوژول ) ب

 
  هاها                             فراوردهواكنش دهنده                              

25/1 

 .دليل بنويسيد 6
 بوتانول در آب كمتر از اتانول است؟-1چرا انحالل پذيري  )الف

شدن اتفاق مي افتد؟  چرا با افزايش الكتروليت به يك كلوييد ، فرآيند لخته)ب
 

1 

 :افزايش يافته است oC 4ژول گرما به يك مول آهن داده شده و در اثر آن دماي آن 8/100 7
 .حساب كنيد  .oC J/molظرفيت گرمايي مولي آهن را برحسب) الف

 ظرفيت گرمايي مولي كميتي مقداري است يا شدتي ؟چرا؟) ب

1 

صورت نادرست بودن شكل درست آن را در پاسخ نامه هاي زير را تعيين كرده و در درستي يا نادرستي هريك از عبارت 8
 .بنويسيد

 .آل يك سامانة بسته در نظر گرفته مي شودفالسك داراي آب داغ در حالت ايده )الف
 .سرعت تبخير سطحي در محلول با حل شوندة غير فرار بيشتر از حالل خالص است )ب
 .نيتروژن استگازي كه به سرعت كيسة هواي خودرو را پر مي كند،گاز )پ
 .است   2برابر  )3NH(آمونياك گاز  و) 2O(مخلوط گاز اكسيژن تعداد فاز در) ت

75/1 

»ها در صفحة سومادامة سوال«    
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٣

2 

 .هاي مطرح شده پاسخ دهيدبه پرسش C)ويتامين (با توجه به فرمول ساختاري آسكوربيك اسيد 9

. فرمول تجربي اين تركيب را بنويسيد)الف 

 ناقطبي است؟) 2(يا ) 1(هاي يك از بخشكدام ) ب

 چرا؟ اين ويتامين در آب بهتر حل مي شود يا در چربي؟) پ

C C

C
O

C

O O

O C
C O

O H

H
HH

H

H

H

H
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 .هاي جدول زير و واكنش سوختن متانول،آنتالپي استاندارد تشكيل متانول را محاسبه كنيدبا استفاده از داده 10

2CH3OH(l) + 3O2(g) →2CO2(g) + 4H2O(l)  ∆H= -1430kJ 

1/5 

 :توان با استفاده از واكنش زير تهيه كردسديم آزيد را مي 11

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

 12/9وارد واكنش گرديد و ) N2O(كسيددي نيتروژن ابا مقدار اضافي ) NaNH2(آميدگرم سديم 28/06در يك آزمايش 
 .به دست آمد، بازده درصدي واكنش را محاسبه كنيد) NaN3(گرم سديم آزيد

1/5 

 .گرم جيوه جامد در دماي ذوب آن بدهيم تا به جيوه مايع تبديل شود  20/06چند ژول گرما بايد به  12

(1molHg=200/6g Hg      ,     ∆ذوب جيوه�
° = 29/2  kJ/mol  ) 

1 

 »مچهارها در صفحة ادامة سوال«

1

∆Hتشكيل
° (kJ.mol-1)  ماده

-394 CO2(g) 

-286 H2O(l) 
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 :ها پاسخ دهيدبه پرسش هاي جدول زيربا استفاده از داده 13

 كدام ماده در آب كم محلول است؟ ) الف

 در آب محلول الكتروليت ايجاد مي كند؟  موادحل شدن كدام ) ب

؟ است كدام ماده بيشتر محلول رسانايي الكتريكي در شرايط يكسان) پ

 .درصد جرمي محلول كلسيم سولفات را در آب محاسبه كنيد)ت

2 

 باتوجه به نمودار داده شده به پرسش ها پاسخ دهيد؟ 14

 )سير شده، سير نشده يا فراسير شده(چه حالتي دارد؟ �°45آب است در  100gكربن دي اكسيد در  0/12gلي كه شامل لومح) آ

 چه تغييري مي كند؟ CO2با افزايش فشار انحالل پذيري گاز ) ب
  در آب گرماده است يا گرماگير ؟ چرا؟ CO2 فرايند انحالل) پ
است؟ چرا؟ O2مربوط به انحالل پذيري گاز ) bيا a(يك از نمودارهاي  كدام) ت

5/1 

 20 جمع نمره »موفق باشيد « 
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1  

)بر حسب درجه سانتي گراد(دما

a

CO٢

b

)انحالل پذيري گرم حل شونده
100 g H2O فرمول شيميايي ℃20در دماي ( نام

0002/0كمتر از  AgCl نقره كلريد
21/0 CaSO4 كلسيم سولفات

8/21 C4H9OH بوتانول -1
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١ 
 

              71ص  »25/0«خود به خودي »25/0«منفي) ب             29ص» 25/0«محدود كننده) الف  1

             79ص »25/0«اتانول )ث              23ص »25/0«بيشتري)ت               103ص »25/0«آب گريز )پ

5/1 

 10تا ص 3ص  »NaCl»0/25) : 2(واكنش    »NH3»0/25) :1(واكنش ) الف 2
  »0/25«سنتز يا تركيب  ) : 1(واكنش :)ب

        »                         0/25«جايي دوگانه جابه) : 2(واكنش   

4 KNO3(s)    
���ċ�⎯�    2K2O (s)  +  2 N2 (g) + 5 O2(g)                   «0/25»پ) هرضريب 

2 

 61تاص 59ص                                         »CO   : A »0/25«    B                CO2    :  »0/25 )  الف 3

H=∆H1+∆H2∆∆ )    ب ⇒ -394kJ=∆H1+(-283kJ)���������������������������
«0/25»

⇒∆H1=-111kJ�������
«0/25»

  

1 

 25ص )آ 4

�332LO2× 6LCO2
6LO2

=332LCO2

»25/0»      «25/0                 «
� 

 26ص ) ب

⎩⎨
⎧332LO2× 1/4gO2

1LO2
× 1molO2

32gO2
× 1molC6H12O6

6molO2
× 180/16gC6H12O6

1molC6H12O6
=436/14gC6H12O6

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

1/75 

 »0/25«محيط روي سامانه كار انجام مي دهد)الف 5
��            )ب = � + ����������«0/25 »

= -( 928KJ�����«0/25»

)+ (+386KJ)�������«0/25»
= -542KJ�����«0/25»

 50تاص 48ص            
25/1 

پس قطبيت مولكول آن ،اتانول است در بوتانول بزرگتراز بخش ناقطبي-1در )زنجير هيدروكربني (زيرا بخش ناقطبي )الف 6
 79ص »0/5«.كمتر بوده ودر حالل قطبي آب كمتر حل مي شود

ه كلوييد راخنثي كرده ولخته سازي انجام ذرات سازندزيرا يون هاي حاصل از انحالل الكتروليت در آب ، بار الكتريكي )ب

     »0/5«.. مي شود

0/5 
 

 

0/5 

 

  »راهنما در صفحة دوم   ادامة« 
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٢ 
 

7 

� = �
∆!�����
»25/0«

⇒ cc  = 100/8 J
1mol×4℃ ⇒ c=25/2 J.g-1.℃-1�����������

»25/0«

42ص                     )الف    

 46ص»    0/25« زيرا به مقدار ماده بستگي ندارد»0/25«شدتي)ب

1 

   45ص   »25/0«سامانة منزوي است-»25/0«نادرست ) الف 8

  94ص »25/0«كمتر است -»25/0«نادرست ) ب

  35ص »25/0«درست ) پ

 75ص »25/0«يك فاز -»25/0«نادرست  )ت

5/0 
 

5/0 
 

25/0 
 

5/0 

و ص  14ص].گيردبتعلق  »25/0«باشدنوشته را  فرمول مولكولي فقطي كه درصورت: توضيح[  -»C3H4O3 »5/0 ) الف  9
15 

 79ص  »25/0« 2بخش ) ب

در مجموع  و كندميناقطبي آن غلبه  هايبر بخش  Cمولكول ويتامين قطبي هاي بخشزيرا  -» 25/0«در آب ) پ
  80ص  »25/0«شودبهتر حل مي)آب(قطبيهاي داراي مولكولحالل  در است ومولكول قطبي 

25/1 

10 "# = %مجموع آنتالپي هاي استاندارد تشكيل فرآورده ها $ −   %مجموع آنتالپي هاي استاندارد تشكيل واكنش دهنده ها $

-1430kJ= � 2×ΔHتشكيل 
° (CO2) +4×ΔHتشكيل 

° (H2O)� - � 2× ΔHتشكيل 
° (CH3OH) + 3×ΔHتشكيل 

° (O2) � 
 .در نظر گرفته شود» 25/0«هاي باال بدون محاسبات زير نوشتن يكي از رابطهبراي  :توضيح

⎣⎢⎢
⎡
2 × *-394kJ,���������

»25/0«

  + 4 × *-286kJ,���������
»25/0«

 ⎦⎥⎥
⎤

- ⎣⎢⎢
⎡*2x,1

»25/0  «

+ 3×(0)���
»25/0  «

 ⎦⎥⎥
⎤

=-1430kJ 

⇒ 2x= -502kJ ⇒ x=ΔHتشكيل
° (CH3OH)  = -251kJ »25/0 «                                      

 64و ص 63ص

1/5 

  »وم سراهنما در صفحة   ادامة« 
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٣ 
 

11 
28/06gNaNH2× 1molNaNH2

39/01gNaNH2
× 1molNaN3

2molNaNH2
×

65/02 gNaN3
1molNaN3

=23/38gNaN3

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

بازده درصدي واكنش    =
مقدار عملي
=100× مقدار نظري 12/9gNaN3

23/38gNaN3
×100�������������������������������

فرمول نويسي يا جاگذاري درست«0/25»

 =   % 55/17�������
»25/0«

 

      
32ص  

1/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 20/063 #3××
1 mol Hg

6/200  g Hg × 2/29kJ
1 mol Hg × 1000J

1 kJ = 229J

»25/0»   «25/0»      «25/0»            «25/0                            «
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  77ص »25/0«كلسيم سولفات ) الف 13
  )شوندهر دو به صورت يوني حل مي(     93 ص   »25/0«و كلسيم سولفات  »25/0«نقره كلريد) ب
 94ص »25/0«كلسيم سولفات ) پ

 )                       ت

=(جرم حالل)+(جرم حل شونده)=جرم محلول 21/0 g+ 100gH2O�����������������������������������
»25/0«فرمول نويسي يا جاگذاري درست

= 21/100 gمحلول���������
»25/0«

 

=درصد جرمي 
جرم حل شونده

جرم محلول
×100=

21/0
21/100

×100���������������������������
»25/0«فرمول نويسي يا جاگذاري درست

 =   % 21/0���
»25/0«
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 » 25/0«افزايش مي يابد -ب                 »  25/0«فراسيرشده -آ 14
 »25/0«. كاهش مي يابدچون با افزايش دما انحالل پذيري » 25/0«گرماده -پ
زيرا جرم مولكولي يا حجم كمتري دارد و نيروي وان داروالسي بين مولكول هاي آن و مولكول »b» «25/0«نمودار -ت

 87و 86ص »               25/0«هاي آب ضعيف تر است

1/5 

نمره  )كاربردن تناسب درحل مسايل عدديبه جز به (درست بر پاية كتاب هايلطفاًبراي پاسخخدا قوت ؛ همكار محترم ضمن عرض 
 .منظور فرماييد

https://t.me/riazisara


