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توضیحات مهم

.9

1

استفاده از ماشین حساب مجاز است.

كد برگهی سؤاالت شما  9است .این كد را در محل مربوط روی پاسخنامه عالمت بزنید .در غیر این صورت پاسخنامهی شمما صحمحیح ناوا مد شمد.
دقت كنید كد برگهی سؤاالت شما كه در باالی ر یك از صفحه ای این دفترچه نوشته شده است ،با كد اصلی كه در مین صفحه است یكی باشد.

.2

بالفاصله پس از آغاز آزمون صعداد سؤاالت داخل دفترچه و وجود مهی برگه ای دفترچهی سؤاالت را بررسی نمایید .در صورت وجود رگونه نقحی در دفترچه،
در اسرع وقت مسئول جلسه را مطلع كنید.

.3

یك برگ پاسخنامه در اختیار شما قرار گرفته كه مشاحات شما بر روی آن نوشته شده است .در صورت نادرست بودن مشاحات برگه  ،در اسرع وقت مسوول
جلسه را مطلع كنید.

.4

برگهی پاسخ نامه را دستگاه صححیح میكند ،پس آن را صا نكنید و صمیز نگه دارید .پاسخ ر پرسش را با مداد مشكی نرم در محل مربوط عالمت بزنید .خانهی مورد
نظر را كامالً سیاه كنید.

.5

پاسخ درست به ر سوال  3نمره مثبت و پاسخ نادرست یك نمره منفیدارد.

.6

مراه داشتن رگونه كتاب ،جزوه و جدول صناوبی عناصر مجاز نمیباشد.

.7

مراه داشتن لوازم الكترونیكی نظیر صلفن مراه و لپ صاپ ممنوع است .مراه داشتن این قبیل وسایل حتی اگر از آن استفاده نكنید یا خاموش باشد،صقلب
محسوب خوا دشد.

.8

آزمون مرحلهی دوم برای دانشآموزان سال اول دبیرستان صرفاً جنبهی آزمایشی و آمادگی دارد و شركتكنندگان در دورهی صابستانی از بین دانشآموزان پایهی
دوم و سوم دبیرستان انتااب میشوند.

.1

داوطلبانی میصوانند دفترچهی سؤاالت را با خود ببرند كه صا پایان آزمون در جلسه حضور داشته باشند ،درغیراین صورت دفترچه باید مراه پاسخ نامه صحویل داده
شود.

كليهی حقوق اين سؤاالت برای باشگاه دانش پژوهان جوان محفوظ است
www.ysc.ac.ireduco.ir
آدرس سايت اينترنتي :

educo.ir

ﻛﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﻮاﻻت 1 :
 -1ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1اﺻﻞ آﻓﺒﺎ )ﺑﻨﺎﮔﺬاري( ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮﺷﺪن اورﺑﻴﺘﺎﻟﻬﺎي ﻳﻚ زﻳﺮ ﻻﻳﻪ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 (2رادرﻓﻮرد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺪل اﺗﻤﻲ ﺗﺎﻣﺴﻮن ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﺪ.
 ml (3ﺗﻌﺪاد اورﺑﻴﺘﺎﻟﻬﺎ و ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي آن ﻫﺎ را در ﻓﻀﺎ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 (4ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر آﻧﮕﺴﺘﺮوم  ،ﭼﻬﺎر ﺧﻂ ﻃﻴﻒ ﻧﺸﺮي اﺗﻢ ﻫﻴﺪروژن را ﻳﺎﻓﺖ.
 -2ﺑﻪ ﻛﺪام ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻫﺮ دو اﺳﻢ را ﻧﺴﺒﺖ داد؟
 : Sn(SO4)2 (1اﺳﺘﺎﻧﻴﻚ ﺳﻮﻟﻔﺎت – ﻗﻠﻊ ) (IVﺳﻮﻟﻔﺎت
 : CCl4 (2ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن – ﻛﺮﺑﻦ ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪ
 : Al2O3 (3آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺗﺮي اﻛﺴﻴﺪ – آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ) (IIIاﻛﺴﻴﺪ
 : N2O3 (4دي ﻧﻴﺘﺮوژن ﺗﺮي اﻛﺴﻴﺪ – ﻧﻴﺘﺮوژن ) (IIIاﻛﺴﻴﺪ
 -3در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﻛﺮﺑﻦ – اﻛﺴﻴﮋن

‐CO2 > CO > CO32

 (2ﻧﻴﺘﺮوژن – ﻧﻴﺘﺮوژن

N2 > N2F2 > N2H4

 (3ﻫﺎﻟﻮژن – ﻫﺎﻟﻮژن

Cl2 > Br2 > F2 >I2

 (4اﻛﺴﻴﮋن – اﻛﺴﻴﮋن

O2 > O3 > H2O2

 -4در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﻜﺴﺎن در ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ  ،اﻋﺪاد اﻛﺴﺎﻳﺶ ﻳﻜﺴﺎن دارﻧﺪ؟
K2O2 ، Na2S2O3 (1

C2H2 ، H2S2O7 (2

Cr2O72‐ ، Fe3O4 (3

N3H ، P4O6 (4

 -5ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻛﺪام دو ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ؟
‐

‐

SbCl3 ، SeO3 (1

NO3 ، SnCl3 (2

S2O ، I3 (3

SiF4 ، XeF4 (4

+

 -6در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ زواﻳﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1زاوﻳﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ  CCCدر اﻟﻤﺎس > ﮔﺮاﻓﻴﺖ > ﭘﺮوﭘﻴﻦ
3

(2

H

O

N

2

1

N

O

H

 (3زواﻳﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪ در دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن
 (4زاوﻳﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ
1

ClAlCl

:

زاوﻳﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ 1 = 2 = 3

:

HCH = ClCCl = HCCl

:

‐

Al2Cl6 > AlCl4 > AlCl3
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ﻛﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﻮاﻻت 1 :
 -7ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮون ﻫﺎي ﻇﺮﻓﻴﺖ  ،در ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ  X ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻠﻮﺋﻮر ﺑﺎﺷﺪ؟
‐

‐

+

)N2X (16e) , HXO2 (18e) , X2O3(28e) , NXN2 (16e) , OXN(16e
4 (1

2 (2

1 (4

3 (3

 -8ﻛﺪام ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش PCl3 > S2Cl2 > SiCl4 :

 (2ﻧﻘﻄﻪ ذوب  > SiO2 > Si > CO2 :اﻟﻤﺎس

 (3اﻧﺮژي ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻠﻮر KF > NaCl > KBr > RbI :

 (4اﻧﺮژي ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻠﻮر AlF3 > MgF2 > NaF :

 -9ﺑﺮاي ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ رﺳﻢ ﻛﺮد؟
P2 , C6H6 , XeO2 , C5H10 , C2N2 , C2Cl2
3 (1

2 (3

4 (2

1 (4

 -10اﮔﺮ ﻫﻴﺪروژن و اﻛﺴﻴﮋن ﻫﺮ ﻛﺪام ﺗﻨﻬﺎ داراي دو ﻧﻮع اﻳﺰوﺗﻮپ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻣﻮﻟﻜﻮل آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
8 (1

9 (3

10 (2

12 (4

-11ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﺟﻤﻼت زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﭘﺪﻳﺪه ﭘﺮﺗﻮزاﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮم ﻣﺎده ﭘﺮﺗﻮزا ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
 (2ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻛﺎﺗﺪي ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺎده ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﻨﺖ ﻧﻮراﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 (3ﻣﻮاد داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻧﻮر ﺑﺎ اﻧﺮژي ﻣﻌﻴﻨﻲ را ﺟﺬب و ﺳﭙﺲ ﻧﻮر ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮي را ﻧﺸﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 (4از اﻳﻨﻜﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ورﻗﻪ ﻃﻼي رادرﻓﻮرد ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ از ذرات آﻟﻔﺎ ﺑﺎ زاوﻳﻪ ﺑﻴﺶ از  90درﺟﻪ از ﻣﺴﻴﺮ اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺤﺮف
ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﻫﺴﺘﻪ از ﻗﻄﺮ اﺗﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﺳﺖ.
-12اﮔﺮ  5×10-3ﻣﻮل از ﻳﻚ ﻧﻤﻚ ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺣﺮارت داده ﺷﻮد ،ﺟﺮم آن  0/36ﮔﺮم ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﻬﺎي آب ﺗﺒﻠﻮر ﻣﻮﺟﻮد در
ﻳﻚ ﻣﻮل اﻳﻦ ﻧﻤﻚ ﻛﺪام اﺳﺖ؟ )(O= 16 ، H= 1
10 (1

6 (3

5 (2

4 (4

 -13اﻧﺤﻼل ﭘﺬﻳﺮي ﻳﻚ ﻧﻤﻚ در دﻣﺎي  20درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮاﺑﺮ  100ﮔﺮم در  100ﮔﺮم آب و در دﻣﺎي  80درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد
ﺑﺮاﺑﺮ  250ﮔﺮم در  100ﮔﺮم آب اﺳﺖ .اﮔﺮ  14ﮔﺮم از ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻴﺮ ﺷﺪه اﻳﻦ ﻧﻤﻚ از  80درﺟﻪ ﺗﺎ  20درﺟﻪ ﺳﺮد ﺷﻮد ﭼﻨﺪ ﮔﺮم
ﻧﻤﻚ رﺳﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد؟
6 (1
2

8 (3

4 (2

ﻛﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﻮاﻻت 1 :
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ﻛﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﻮاﻻت 1 :
 -14ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮون ﻫﺎي ﻧﺎﭘﻴﻮﻧﺪي ﻛﺪام ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟
XeO3 (1

‐

ICl3 (3

ICl2 (2

N2O3 (4

 -15ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﺑﺎران ﻫﺎي اﺳﻴﺪي  SO2ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 (2دﻟﻴﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺸﺮات در اﻳﺴﺘﺎدن روي ﺳﻄﺢ آب ،ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ آب اﺳﺖ .
 (3در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ،از روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
(4

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺠﻢ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود.

 -16ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻫﻮا دﻗﻴﻘﺎ ﺷﺎﻣﻞ  78درﺻﺪ ﻣﻮﻟﻲ ﮔﺎز  21 ، N2درﺻﺪ ﻣﻮﻟﻲ ﮔﺎز  O2و  1درﺻﺪ ﻣﻮﻟﻲ ﮔﺎز  Arاﺳﺖ .اﮔﺮ ﻛﻞ اﻛﺴﻴﮋن
ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا را ﺧﺎرج ﻛﻨﻴﻢ  ،ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻮاي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﭼﻨﺪ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد؟ ) (Ar= 40/0 ، O= 16/0 ، N= 14/0
30/96 (1

28/84 (2

28/15 (4

28/56 (3

 -17دﻣﺎي اﻧﺠﻤﺎد ﻛﺪام ﻣﺤﻠﻮل از ﻫﻤﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ؟
 (1ﻣﺤﻠﻮل  0/015ﻣﻮﻻل ﺷﻜﺮ در آب

 (2ﻣﺤﻠﻮل  0/010ﻣﻮﻻل  MgSO4در آب

 (3ﻣﺤﻠﻮل  0/010ﻣﻮﻻل ﺷﻜﺮ در آب

 (4ﻣﺤﻠﻮل  0/010ﻣﻮﻻل  NaClدر آب
‐

+

 -18اﮔﺮ  750ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  180 ppmاز  Agﺑﺎ  450ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  45 ppmاز  Clﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻲ
ﮔﺮم رﺳﻮب  AgClﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد؟ )(Ag= 107/9 ، Cl= 35/5
82 (1

130 (3

105 (2

179 (4

 -19ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از  H2Sو  CS2را در اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺳﻮزاﻧﻴﻢ ﺗﺎ  CO2 ، H2Oو  SO2ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺮم  SO2ﺣﺎﺻﻞ  ،دﻗﻴﻘﺎ  3/85ﺑﺮاﺑﺮ
ﺟﺮم  CO2ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .درﺻﺪ ﺟﺮﻣﻲ  H2Sدر ﻣﺨﻠﻮط اوﻟﻴﻪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ )(O= 16 ، H= 1 ، C= 12 ، S= 32
17/6 (1

22/4 (2

35/1 (3

 -20در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻚ ﻫﺎ در آب ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
HgS , PbS , AgNO3 , SrSO4 (1
CaCl2 , NaBr , Pb(NO3)2 , PbCl2 (2
K2SO4 , Na3PO4 , CaCl2 , AgNO3 (3
CaCl2 , KNO3 , NaCl , Ca3(PO4)2 (4
3

ﻛﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﻮاﻻت 1 :
educo.ir

39/3 (4

educo.ir

ﻛﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﻮاﻻت 1 :
 -21ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺎز ﻛﺎﻣﻞ  PV=nRTاﺳﺖ  ،ﻛﻪ در آن  nﺗﻌﺪاد ﻣﻮل ﮔﺎز را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻮﻟﻲ ﮔﺎزﻫﺎ در
ﺷﺮاﻳﻂ  ،STPﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ  Rﺑﺮ ﺣﺴﺐ  atm.L.mol‐1K‐1ﻛﺪام اﺳﺖ؟
0/08314 (2

8/205 (1

8/314 (4

0/08205 (3

 -22ﻫﺮﮔﺎه ﻃﻲ ﻳﻚ واﻛﻨﺶ  1 ،ﻣﻮل ﮔﺎز از ﻳﻚ واﻛﻨﺶ دﻫﻨﺪه ﺟﺎﻣﺪ ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻊ در دﻣﺎي  300 Kو ﻓﺸﺎر ﺛﺎﺑﺖ  1اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد ،
در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻛﺎري ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  2500 Jاز ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ واﻛﻨﺶ رواﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ∆E ،واﻛﻨﺶ اﻧﻔﺠﺎر ﻧﻴﺘﺮوﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ
 C3H5(NO3)3(l) ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﻣﻮل در ﺷﺮاﻳﻂ داده ﺷﺪه ﻛﺪام اﺳﺖ؟
qp, 300K = ‐23291 kJ
-23243/5 (1

)4C3H5(NO3)3(l) → 12CO2(g) + 10H2O(l) + 6N2(g) + O2(g

:

-23338/5 (2

-22555/5 (4

-23145/3 (3

 ∆Ho -23واﻛﻨﺶ  B→Dﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داده ﺷﺪه  ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮژول ﻛﺪام اﺳﺖ؟

∆H4 = +150 kJ ، ∆H2 = -100 kJ ، ∆H1 = -200 kJ
-150 (1

+100 (2

+50 (4

+150 (3

 ∆Ho -24واﻛﻨﺶ ) A‐A(g) + B‐B(g) → 2A‐B(gﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﺘﺎﻟﭙﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﺎي داده ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮژول
ﻛﺪام اﺳﺖ؟
‐1

-170 (1

= 280kJmol

-196 (2

∆ = 0/7

∆ = 0/8

-224 (3

∆
-156/8 (4

 -25ﻫﺮﮔﺎه  100ﮔﺮم آب ﺑﺎ دﻣﺎي  80 °Cﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎ دﻣﺎي  30 °Cدر ﻓﺸﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺮد ﺷﻮد  ،ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻣﻮرد ∆H
و  ∆Eآب در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ﺣﺠﻢ آب در ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮد ﺷﺪن ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮض ﻣﻲ ﺷﻮد .ﮔﺮﻣﺎي وﻳﮋه آب ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 4/18 Jg‐1°C‐1
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
∆E = ∆H = -20/9 kJ (1

∆E < ∆H = -20/9 kJ (2

∆E - ∆H = +20/9 kJ (3

∆E + ∆H = -20/9 kJ (4

-26آﻧﺘﺎﻟﭙﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻮﺧﺘﻦ اﺗﺎﻧﻮل  ، C2H5OH(l) ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  -1371 kJmol‐1اﺳﺖ .آﻧﺘﺎﻟﭙﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺸﻜﻴﻞ ) CO2(gو
) H2O(lدر ﺷﺮاﻳﻂ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  -394و  -286ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﻣﻮل اﺳﺖ .آﻧﺘﺎﻟﭙﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺗﺎﻧﻮل در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮ ﻣﻮل ﻛﺪام اﺳﺖ؟
-680 (1
4

+691 (3

-691 (2

ﻛﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﻮاﻻت 1 :
educo.ir

-275 (4

educo.ir

ﻛﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﻮاﻻت 1 :
 -27ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ∆Hoدو واﻛﻨﺶ زﻳﺮ در دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﻳﻜﺴﺎن ﻛﺪام اﺳﺖ؟
∆
∆
)) I2(sﺷﻜﻞ ﭘﺎﻳﺪار ﻳﺪ اﺳﺖ و ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ

)I2(s) + H2(g) → 2HI(g
)I2(g) + H2(g) → 2HI(g

:
:
>0

∆(

,

∆<

(1

∆>

∆

(2

(3

∆=

∆

 (4ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ.

∆

 -28ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻣﻮرد ﻳﻮن ﻫﺎي داده ﺷﺪه درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 : Aﻳﻮﻧﻲ ﻛﻪ وﺟﻮد آن در آب ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 : Bﻳﻮﻧﻲ ﻛﻪ زﻳﺎد ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ آن در آب ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺳﺨﺘﻲ داﺋﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 : Cﻳﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ دﻧﺪان ﺑﻪ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﻨﺪ.
 : Dﻳﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻟﺨﺘﻪ ﻛﺮدن ذره ﻫﺎي ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي ،در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻪ آب اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 : Eﻳﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
A

B

C

D

E

(1

Na+

‐HCO3

‐F

Cu2+

Fe3+

(2

‐HCO3

Fe2+

‐F

Fe3+

Cu2+

(3

Na+

Fe2+

‐F

Fe3+

Hg2+

(4

‐HCO3

Fe3+

Fe2+

‐F

Cu2+

-29ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ داراي ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻧﻮع ﻛﺮﺑﻨﺎت ازﻓﻠﺰات ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺣﺮارﺗﻲ  2/88ﮔﺮم از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ  0/448ﻟﻴﺘﺮ
ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد .اﮔﺮ  2ﮔﺮم از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺎ  200ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  0/1ﻣﻮﻻر  HClواﻛﻨﺶ
دﻫﻴﻢ ﺣﺠﻢ ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ آزاد ﺷﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻟﻴﺘﺮ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ )، Sr = 87 ، Mg= 24 ، Ba = 137
(O= 16 ، C= 12 ، Ca = 40
0/311 (1

0/224 (3

0/100(2

(4اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ

 1/41 -30ﮔﺮم ﭘﺮﻛﻠﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺧﺎﻟﺺ  HClO4.xH2Oﺑﺎ  20mLﻣﺤﻠﻮل اﺿﺎﻓﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺑﺎرﻳﻢ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ  1 Mﺑﻪ ﻃﻮر
ﻛﺎﻣﻞ واﻛﻨﺶ ﻣﻲدﻫﺪ و  2ﮔﺮم ﺑﺎرﻳﻢ ﭘﺮﻛﻠﺮات ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺮاي ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن  20 mLﻣﺤﻠﻮل  KOHﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ 1Mﭼﻨﺪ ﮔﺮم
 HClO4.xH2Oﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ؟ ) ( Ba =137/3 ، Cl = 35/5 ، O = 16
2/73 (1
5

2/01(2

2/37 (3
ﻛﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﻮاﻻت 1 :
educo.ir

3/09(4

educo.ir

ﻛﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﻮاﻻت 1 :
 -31ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻣﻴﺰان ﻳﻮنﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ و ﻛﻠﺮﻳﺪ را در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر اﺑﺘﺪا  50 mLاز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب
را ﺑﺎ ﻣﻘﺪار اﺿﺎﻓﻲ ﻣﺤﻠﻮل  AgNO3ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ  400mgرﺳﻮب  AgClو  Ag2Sدر ﺗﻪ ﻇﺮف ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻪ
 50 mLدﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻘﺪار اﺿﺎﻓﻲ  ZnSO4ﻣﻲاﻓﺰاﻳﻴﻢ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن 16 mgرﺳﻮب  ZnSﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.
‐

ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن  Clدر ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﭼﻨﺪ  ppmاﺳﺖ؟ )( Ag= 108 ، Cl= 35/5 ، S= 32 ، Zn= 65
1382 (1

1567 (3

1776 (2

1839 (4

 -32در ﻳﻚ ﻇﺮف در ﺑﺴﺘﻪ  ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،دو ﻇﺮف  Aو  Bﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺤﺘﻮي ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ  NaClو آب ﻣﻘﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻣﺎن ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﺪﻫﻴﻢ  ،وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

 (1ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻇﺮف  Aﺑﻪ ﻇﺮف  Bﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮد..
 (2ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻇﺮف  Aﻛﺎﻣﻼ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪاري از آن ﺑﻪ ﻇﺮف  Bﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
 (3ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻇﺮف  Bﺑﻪ ﻇﺮف  Aﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
 (4ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻇﺮف  Bﻛﺎﻣﻼ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪاري از آن ﺑﻪ ﻇﺮف  Aﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
 -33ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ و اﻛﺴﻴﮋن در دﻣﺎ وﻓﺸﺎر ﻣﻌﻴﻦ  1/357ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻫﻤﺎن دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر
اﺳﺖ .ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮم اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ دراﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ )( N= 14 ، O=16 ، C= 12
 44 (1ﺑﻪ 32

 32(3ﺑﻪ 22

 22(2ﺑﻪ 32

 32 (4ﺑﻪ 44

 -34درﺻﺪ ﺟﺮﻣﻲ ﻛﺪام ﻋﻨﺼﺮ در ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟
 (1آﻫﻦ

 (3ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻢ

 (2آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ

 -35ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺪام ﻣﻨﺒﻊ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺮه زﻣﻴﻦ از ﻫﻤﻪ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ؟
 (1رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك

 (2ﺑﺨﺎر آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا

 (3رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  ،درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ  ،آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ

 (4آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ

6

ﻛﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﻮاﻻت 1 :
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 (4ﻛﻠﺴﻴﻢ
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ﻛﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﻮاﻻت 1 :
-36ﻧﺎم ﻇﺮف آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ زﻳﺮ ﻛﺪام اﺳﺖ؟

 (1ﺑﺸﺮ

 (2ﺑﺎﻟﻦ ﺣﺠﻤﻲ

 (4ارﻟﻦ

 (3اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج

-37در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  CH3Fو  CH3Iﻛﺪام ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﺤﻼل ﭘﺬﻳﺮي در آب را دارﻧﺪ؟
 CH3I (1و CH3F

 CH3F (2و CH3I

 CH3I (3و CH3I

 CH3F (4و CH3F

 -38ﺳﻴﻜﻠﻮﻫﮕﺰان در ﻛﺪام ﻳﻚ از ﺣﻼل ﻫﺎي زﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺤﻼل ﭘﺬﻳﺮي را دارد؟
 (1ﭘﻨﺘﺎﻧﻮل

 (2دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮ

 (4ﻫﮕﺰان

 (3اﺗﺎﻧﻮل

 -39اﺑﺘﺪاي ﻧﺎم ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺴﺘﻪ  C11H24ﺑﺮ روي ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻇﺮف آن ﭘﺎك ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ " -4.....ﭘﺮوﭘﻴﻞ ﻫﭙﺘﺎن " ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ؟
2 (1

3 (2

1 (4

4 (3

 -40ﻣﺤﺼﻮل واﻛﻨﺶ زﻳﺮ ﻛﺪام اﺳﺖ؟

H
N

(1

7

(2

(3

ﻛﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﻮاﻻت 1 :
educo.ir

H
N

(4

