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0 

 با استفاده از واژه هاي درون کادر ، عبارت هاي زیر را کامل کنيد .

 

 هستند. اد،ی. با جرم مولی ز........)آ(..... يچرب و استرها يچربی ها، مخلوطی از اسيدها*

در واکنش شيميایی بين فلزها و نا فلزها ، فلزها اغلب تمایل دارند ضمن ........)ب(.......... به کاتيون تبدیل   *

 شوند از این رو، فلز ها اغلب  ........)پ(........ هستند .

 ... )ث(....... است ....... باشد ، ساخت آن.....)ت(......... در ملکول هدف یعامل يهرچه نوع وتعدادگروه ها *

  

25/0 

2 

 .دهدی آهن( نشان م -ي)رو یرا در سلول گالوان ونهایغلظت  رييتغ رینمودار ز

  .                              ديسیواکنش را بنو نیکاهش ا-شیاکسا يها واکنش مينآ(

 ب(با گذشت زمان جرم کدام تيغه افزایش می یابد ؟ دليل بنویسيد. 

5/0 
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 شکل زیر نقشه پتانسيل الکتروستاتيکی چند مولکول را نشان می دهد . 

 

 آ( کدام مولکول )ها( در ميدان الکتریکی جهت گيري می کنند ؟ 

 مولکول )ها( است ؟ب( نقشه پتانسيل مولکول اتين مشابه شکل کدام 

75/1 

4 

 : داده شده ییايميش هبا توجه به معادل

𝑹𝑪𝑶𝑶𝑵𝒂(𝒂𝒒) + 𝑴𝒈𝑪𝒍𝟐 (𝒂𝒒) ⟶ ..........................(𝒔) + 𝟐 𝑵𝒂𝑪𝒍(𝒂𝒒)  

  آ(طرف دوم معادله را کامل کنيد .

 ب(توضيح دهيد چرا ارتفاع کف صابون در آب سخت کم است ؟

 ؟ ستيپس از شستن لباس با صابون چ ديسف يلکه ها( علت ماندن پ

25/0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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5 

 يد آرنيوس را نشان می دهد .محلول آبی سه اس ریز يشکل ها

 مرتب کنيد .  Kaآ( با ارائه دليل و بدون انجام محاسبات اسيدهارا به ترتيب افزایش 

 

 را حساب کنيد .  HYب( درصد یونش اسيد 

75/0 

6 

  دنناست توصیه مي ک ادیکه ترشح اسید معده آن ها ز یپزشکان به افراد

 نکنند.  رفمص نیرپآس

 

  یخاصیت اسید که به آن  نیرپآ( گروه عاملي در مولکول آس

 شکل مشخص کنید.   یمي دهد را رو

 ( عدد اکسایش کربن ستاره دار را در این ترکیب مشخص کنید . ب

 

   قطبی یا ناقطبی هستند . Bو  Aپ( قسمت 

1 

7 

                                       +2Ag+ + Cu → 2Ag +Cu2 .شودی انجام م ریواکنش ز گالوانی ، سلول كیدر

 آ(در رقابت براي گرفتن الکترون ، کدام کاتيون برنده است؟

 ب( کدام گونه کاهنده است؟  

 سلول را حساب کنيد . emfپ( 

       Eo ( Cu2+/Cu)= +1/34V   ،                                 Eo( Ag+/Ag)=+1/81V    

25/0 

 در صفحه بعدادامه سواالت 

 

 

 بسمه تعالی
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8 

هيدرونيوم به هيدروکسيد را در این نمونه است نسبت غلظت یون هاي  7/2یك نمونه از سرکه سيب PH آ(    

 حساب کنيد .

 باشد .    7/4محلول حاصل برابر     PHليتر آب افزوده شود تا  211به   HNO3ب( چه جرمی از 

H=0    -   O = 06    -    N= 04 g.mol-0 )   ) 

5/0 

9 

 با خط زدن واژه نادرست در هرمورد عبارت هاي زیر را کامل کنيد.

يد مخلوطی   آ(کلوئ
 نا همگن

همگن
حاوي توده هاي مولکولی با اندازه هاي متفاوت است ، که نور را     

 پخش نمی کند

  پخش می کند 
و   

 پایدار

 نا پایدار
 

 است 

ب( در ساختار یخ که یك جامد   
 کوواالنسی

 مولکولی
است  ، ميان    

 همه

 شمار معینی از 
اتم ها پيوند اشتراکی وجود دارد به همين دليل   

دماي ذوب 
 پایینی

 باالیی
 دارد و زودگداز است .      

5/0 

01 

 با توجه به برقکافت به سواالت پاسخ دهيد .

 آ( برقکافت سدیم کلرید مذاب، در چه نوع سلولی انجام می شود ؟  

 ب( در برقکافت آب ، الکترودها از چه جنسی هستند ؟ چرا ؟ 

 پ(دربرقکافت منيزیم کلرید مذاب در اطراف آند چه گازي آزاد می شود ؟

 پ نيم واکنش آندي آن را بنویسيد . 

5/0 

00 

 مشخص کنيد .     2SO2(g) + O2(g)  ¾ 2SO3(g)آ( اثر هر یك از تغيير هاي زیر را برتعادل   

    افزایش فشار ( SO2                       2خارج کردن ( 0                   

 باشد ميزان پيشرفت واکنش در دماي اتاق چه تغييري 5/2× 01-4برابر  436ب( اگر ثابت تعادل در دماي 

 می کند ؟ چرا ؟  

به ترتيب  SO2و   O2پ( عبارت ثابت تعادل را براي واکنش باال بنویسيد و در صورتی که غلظت هاي تعادلی 

 را حساب کنيد .  SO3مول بر ليتر باشد غلظت تعادلی   4× 01-2و  0× 01-0برابر 

75/0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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02 

 براي هر یك از عبارت هاي زیر دليل بنویسيد . 

 قدرت اسيدي آنها متفاوت است . ، رسانایی الکتریکی و HF و   HClآ( با وجود یکسان بودن غلظت دو محلول 

شده و در کاتد کم می  ادیطور پيوسته غلظت کاتيون ها در آند زبه که  نیسلول گالوانی در حال کار با ا كیدر ب( 

 .خنثی می مانند کییشود، اما هر دو محلول از نظر الکتر

0 

03 

کيلوژول گرما آزاد می  25/6گرم فراورده  75/32ديتول يبه ازا  → 2NOCl (g)   2NO(g)+Cl2(g)       در واکنش

 این واکنش چند کيلوژول است ؟   (Ea )شود با توجه به نمودار،  انرژي فعال سازي

Cl=35/5 g.mol-0 ) ،O = 06  ،N = 04  ) 

 

 

 

 

 

5/0 

04 

 .ديپاسخ ده ریا توجه به شکل زب

 

 فلز است؟  یکیزيشکل نشان دهنده کدام رفتار ف نیالف( ا

 .ديکن هيالکترون توج يایدر يرفتار فلز را با توجه به الگو نیب(ا

0 

05 

در جدول مقابل آنتالپی فروپاشی شبکه بلور چند ترکیب یونی نشان داده شده 

 است با بررسی آن  به سواالت پاسخ دهید .                  

 چیست ؟  Al2O3از   MgO آ( علت کمتر بودن آنتالپی فروپاشی 

 مقایسه کنید .  KBrرا با   KFب( با ذکر دلیل نقطه ذوب 

 کدام   KClشبکه آنتالپی فروپاشی پ( پیش بینی کنید 

 ؟  یک از اعداد زیر می تواند باشد. چرا

kj.mol -1                                              
  650      ،845     ،717 

5/0 

 21 جمع نمره  «««                                      باشيد.  یّدموفّق و مؤ»»»  

 

 

 بسمه تعالی

 

 

 آنتالپی فروپاشی 

kj.mol -1                  
  

فرمول شیمیایی 
 ترکیب 

821 KF 
682 KBr 
3771 MgO 
15716 Al2O3 
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0 

 (     25/1(                       )پ(   کاهنده  )25/1(              )ب( اکسایش )25/1)آ( بلند زنجير   )

 (25/1(                                 )ث( دشوارتر  )25/1)ت( بيشتر   )                       

25/0 

2 

Zn(s) →   Zn2+
+(aq) + 2e-          ( 5/1)  نيم واکنش اکسایش  

  Fe2+(aq) + 2e- → Fe(s)            ( 5/1نيم واکنش کاهش ) 

وي تيغه آهنی ( یون هاي آهن در کاتد با گرفتن الکترون به شکل اتم هاي آهن بر ر25/1ب(  تيغه آهنی )

 ( 25/1مينشينند . )

5/0 

 75/1 ( 25/1)  0ب( مولکول           (5/1)    3و  2آ( مولکول  3

4 

 2Mg   (25/1)(RCOO)آ( 

 ( 5/1ب(  زیرا صابون با یون هاي موجود در آب سخت رسوب تشکيل ميدهد و به خوبی کف نمی کند .)

 ( 5/1پ(  صابون منيزیم نامحلول که رسوب سفيد رنگی روي لباس بر جاي می گذارد . )

25/0 

5 

 HY> HZ>HX      (75/1)( 25/1آ( هرچه یونش بيشتر باشد ثابت یونش بزرگتر می شود .)

 (   25/1= درصد یونش   )×  011ب(

 (5/1= درصد یونش ) ×  %100 =  75

75/0 

 0 ( 5/1قطبی   ) Bناقطبی     Aپ( (      25/1)    4-0=3ب(      COOH  (25/1  )آ(  6

  A Eo -  C     Eo  =emf   (75/1 )=   8/1 - 1/ 34=  46/1(    پ( 25/1(    ب( مس )25/1)  +Agآ(  7

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی
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8 

                                                01 –PH = 01-2/7= 011/3×01-3=2×01-3 (1/25) =[+H3O]آ( 

                                                           (25/1    )01-  01   ×5 [OH-]=  →  [OH-]=01-04 [H3O+]×  

 (25/1) 106      ×4  = 

01 –PH = 01-4/7= 011/3×01-5=2×01-5 =   [HNO3 =[+H3O]   ب( 
+]                                             (25/1)        [HNO3

+] 

  = 4×01-3 mol                                                             =         (25/1)             =1/252 g                     

                                               =4×01-3 mol  (25/1) 

5/0 

9 

 (   25/1(        پایدار )25/1(   پخش ميکند  )25/1آ( ناهمگن   )

 (   25/1(      پایينی )25/1(       شمار معينی از    )25/1ب( مولکولی   )

5/0 

01 

 (  25/1آ( سلول الکتروليتی )

 (25/1زیرا بی اثر بوده و در واکنش شرکت نکنند . )  ( 25/1ب( گرافيت )

 Cl2  (  )25/1 )2Cl-  → Cl2 +2e-                    (5/1 )پ( گازکلر ) 

5/0 

00 

 ( 25/1تعادل در جهت رفت پيش می رود . ) -2(    25/1تعادل در جهت برگشت پيش می رود .) -0آ( 

( زیرا تعادل گرماده است با کاهش دما تعادل در جهت رفت پيش می رود و صورت 25/1ب(افزایش می یابد . )

 (   25/1کسر ثابت تعادل افزایش می یابد .) 

 پ(  

K=    (25/1 )        5-01 ×2  =  →    = 4-01 ×5/2 

                                             

                                                                      (25/1)                               (25/1)  

75/0 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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02 

به صورت جزئی  HFاست و یونش در    HClکمتر از   HFآ( در شرایط یکسان غلظت یون هاي موجود در محلول 

 ( 5/1به صورت کامل است  . )  HClودر  

به آند مهاجرت می  ب( از طریق دیواره متخلخل کاتيون ها از نيم سلول آند به کاتد و آنيون ها از نيم سلول کاتد

 ( 5/1کنند . )

0 

03 

04+06+35/5=65/5    (25/1) 

 

 (25/1(                 )5/1(               )5/1) 

   (25/1) 

75/0 

04 

 ( 25/1ی )الکترون ییرساناآ( 

 Nي حاو یکیالکتر انیجر یبار برقرار است.وقت ،تعادلیالکترون يایالکترون بين کاتيون و در يایدر مدل درب( 

همان  دیحفظ تعادل،با يبه هم خورده پس برا یکیشود،تعادل بار الکتر یم يطرف وارد جسم فلز كیاز الکترون 

 (75/1) الکترون خارج شوند. يایدر گریتعداد الکترون از طرف د

0 

05 

 ( 5/1است . )  Al2O3کمتر از  MgOنویچون مقدار بار آ( 

 ( 5/1دارد. )  KBrه نسبت ب يشبکه بيشتر يانرژ رایزباالتر است   KFب( نقطه ذوب 

 ( 5/1. )کلر از فلوئور بيشتر و از برم کمتر است یشعاع اتم رایز - 707پ( 

5/0 

 21 جمع نمره 
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