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شروع 11 :صبح

پايان13 :

هم
)) واره خداوند را انرظ رب اعمال و رفتار خود بدانيد((
لطفا پاسخ سوالها را در فرم طراحی شده به نشانی زير وارد كنید.
yun.ir/fwewt3
رديف

بارم

((سوالهاي الزامي))
توجه :براي كسب  16نمره  %80محتوا ضروري است كه به سوال  1تا  17پاسخ دهيد.

1

واژه مناسب براي پركردن جاي خالی هر عبارت را از كادر زير انتخاب كنید( چند واژه كادر اضافی است و از هر واژه فقط براي پر
كردن يك جاي خالی استفاده كنید و در مورد عنصرها فقط نماد عنصر را بدون عدد اتمی بنويسید).

واكنشپذيري  - 6 C -سبز – سيرشده Ge -

32

 -تعداد پروتون – فلزها – سيرنشده – قرمرقهوهايCl -

17

 -شبه فلز-

 )aپيشرفت صنعت الكترونيك بر اجزايي مبتني است كه از موادي به نام  ..................ساخته ميشود.
 )bعنصر  .................همانند Si

14

در اثر ضربه خرد شده و رسانايي گرمايي كمي دارد.
7

 )cتمايل به اشتراك يا گرفتن الكترون از خواص عنصر  .................است.
 )dدر يك دوره از چپ به راست  ...................افزايش مييابد.
 )eتمايل  ...............به گرفتن الكترون از S

16

بيشتر است.

 )fدر واكنش محلول آهن ( )IIكلريد با محلول سديم هيدروكسيد ،رسوب  ...................تشكيل ميشود.
 )gمحصول واكنش اتن با آب در مجاورت سولفوريك اسيد تركيبي  ....................است.
2

درستی يا نادرستی هر يك از عبارتهاي داده شده را مشخص كنید.

 )aبا سوزاندن  2گرم گردو و ماكاروني دماي  50mLآب به يك ميزان افزايش مييابد.
 )bاز آب برم ميتوان براي شناسايي  -1بوتن از سيكلوهگزان استفاده كرد.
 )cروش گياه پااليي ،روشي مقرون به صرفه براي استخراج همه فلزها است.
 )dبازيافت فلزها از جمله آهن ،سبب از بين رفتن گونههاي زيستي بيشتري ميشود.

8

1
 )eنسبت تعداد اتم كربن سيكوهگزان به نفتالن
2
 )fمحتواي انرژي ايزومرهاي يك تركيب با هم يكسان است.
است.

 )gدر بيان انرژي پيوند  ، N = Nواژه آنتالپي پيوند را به كار ميبريم.
 )hبه گرماي مبادله شده در واكنش )→ 2Br(g
⎯⎯ ) ، Br2 (lآنتالپي پيوند گفته ميشود.
3

عامل موثر بر هر عبارت ستون( )1را از ستون ( )2انتخاب كنید.

ستون ()2

ستون ()1

 )1سرعت واكنش سديم و پتاسيم با آب متفاوت است.

 )aغلظت

 )2آغشتن يك حبه قند به خاك باغچه ،باعث افزايش سرعت سوختن ميشود.

 )bماهيت مواد

 )3توري فوالدي درارلن پر از اكيسژن به سرعت شعلهور ميشود.

 )cكاتاليزگر

 )4خردههاي چوب سريعتر از يك تكه چوب قطور شعله ور ميشود.

 )dسطح تماس

4

 )eدما
(( ادامه سوالها در صفحه دوم))

جمع صفحه

19

4

با توجه به ساختار تركیبهاي داده شده به پرسشهاي زير پاسخ دهید.

3

 )aكدام نام براي ساختار( )2درست است.
ب)  – 2اتيل  – 2-متيل بوتان

الف)  –3 ،3دي متيل پنتان
 )bساختار پيوند – خط تركيب( )1كدام است؟

 )cكدام ساختارها با هم ايزومر هستند.
الف)  1و 2
5

ب)  2و 3

د)  1و  2و 3

ج)  1و 3

آلومینیوم از بوكسیت كه سنگ معدن ناخالص اكسید آلومینیوم است استخراج میشود 1 .تن بوكسیت حاوي  825Kgآلومینیوم
اكسید 100Kg ،آهن( )IIIاكسید و  75كیلوگرم شن است.

الف) درصد خلوص اكسيد آلومنيوم اين سنگ معدن چقدر است؟( فقط عدد را در پاسخ نامه بنويسيد ).
ب) از  1تن بوكسيت  370Kgآلومينيوم حاصل ميشود.

C = 12 ,O = 16 , Al = 27 g.mol −1

⎯⎯ 2Al2O3 + 3C
→ 4Al + 3CO2

 )aمقدار نظري از كدام روش زير به دست ميآيد.

1mol Al2O3
4mol Al
27g Al


102g Al2O3 2mol Al2O3 1mol Al

 ): ?Kg Al = 1000kg Al2O3 روش اول

1mol Al2O3
4mol Al
27g Al


102g Al2O3 2mol Al2O3 1mol Al

4

 ): ?Kg Al = 825 kg Al2O3 روش دوم

 )bمقدار عددي بازده درصدي واكنش را در پاسخ نامه وارد كنيد (تا دور قم بعد از اعشار).
پ) اگر تمام آهن( )IIIاكسيد از سنگ معدن بوكسيت حذف شود ،درصد خلوص آلومينيوم اكسيد چه مقدار خواهد شد؟( عدد آن را تا دو رقم
بعد از اعشار در پاسخ نامه وارد كنيد).
(( ادامه سوالها در صفحه سوم))

جمع صفحه

7

6

در دو آزمايش مجزا فلزهاي  A , Bبا مقدار كافی هیدروكلريك اسید واكنش دادهاند .نمودار زير نتايج اين دو آزمايش را نشان
میدهد.

الف) سرعت واكنش كدام فلز با هيدروكلريك اسيد بيشتر است.

X
3

ب) هر يك از منحنيهاي  X , Yبه كدام شرايط واكنش فلز  Bبا
Y

هيدروكلريك اسيد مربوط است.
 )aزماني كه غلظت هيدروكلريك اسيد بيشتر باشد.
 )bزماني كه واكنش در دماي پايينتر انجام شود.
7

با توجه به جدول داده شده به پرسشهاي زير پاسخ دهید:

الف) استخراج كدام فلز از سنگ معدن آن راحتتر است؟
 )2سديم
 )1آهن

3

 )3مس

ب) احتمال يافتن كدام عنصر به شكل عنصر در طبيعت بيشتر است؟
 )2روي
 )1پتاسيم

 )4روي
 )4سديم

 )3نقره


⎯⎯ ) FeO(s) + C(sانجام پذير است ،انجام پذير بودن يا انجام ناپذير بودن
پ) با توجه به آن كه واكنش )→ CO2 (g) + Fe(s
واكنش زير را مشخص كنيد.

⎯⎯ )CuO(s) + C(s
)→ CO2 (g) + Cu(s

8

با توجه به تصوير داده شده در مورد دو آلكان  A , Bبه پرسشها پاسخ دهید.

آلكان A

آلكان B

9

الف) تعداد اتمهاي كربن كدام آلكان بيشتراست؟
پ) كدام مقايسه درباره گشتاور دو قطبي آنها درست است؟
B > A )2
A > B )1
عالمت  Hهر يك از فرآيندهاي زير را مشخص كنید.
⎯⎯ )O2 (g
الف) )→ 2O(g

10

3

ب) دماي جوش كدام آلكان باالتر است؟
B = A > 0 )3

A = B = 0 )4
2

⎯⎯ )H2O(g
ب) )→ H2O(l

هنگامی كه  1مول ) NO(gاز عنصرهاي سازندهاش تشكیل میشود 90/29 kJ ،گرما جذب میشود.

الف) معادله ترموشيمايي اين واكنش كدام است.

1
1
⎯⎯ b) N2 (g) + O2 (g) + 90/ 29
)→ NO(g
2
2
1
1
⎯⎯ )d) N2 (g) + O2 (g
→ NO(g) + 90/ 29
2
2

⎯⎯ )a) N2 (g) + O2 (g
→ 2NO(g) + 90/ 29
⎯⎯ c)N2 (g) + O2 (g) + 90/ 29
)→ 2NO(g

2

ب) هنگامي كه  3/5گرم  NOبه عنصرهاي سازندهاش تجزيه ميشود ،چند kJگرما آزاد ميگردد) N = 14 ,O = 16 g.mol −1 (.
( فقط مقدار عددي را بدون واحد در فرم پاسخ برگ وارد كنيد).
(( ادامه سوالها در صفحه چهارم))

جمع صفحه

13

11

تغییر آنتالپی سوختن فسفر قرمز  −296 / 7 kJ.mol −1و فسفر سفید −298 / 4 kJ.mol −1
⎯⎯ )P4 (s) + 5O2 (g
حالت رخ میدهد→ P4O10(s) ،

میباشد .واكنشی كه در هر دو

2

است.

الف) كدام مقايسه در باره پايداري فسفر سفيد و قرمز درست است؟
 )bفسفر سفيد< فسفر قرمز

 )aفسفر سفيد > فسفر قرمز

ب) تغيير آنتالپي ) قرمز → P4 (s ,
⎯⎯ ) سفيد  P4 (s ,را با استفاده از اين دادهها بيابيد (.مقدار عددي را در فرم پاسخ برگ وارد كنيد).
12

با توجه به شكل مقابل به پرسشها پاسخ دهید:

)(2

)(3

)(1

3

الف) ميانگين انرژي جنبشي مايع كدام ظرف بيشتر است (.شماره آن را انتخاب
كنيد).
50mLH 2O 100mLH 2O 50mLH 2O

ب) انرژي گرمايي مايع درون ظرف( )1بيشتر است يا ظرف( )2؟ ( شماره آن را
انتخاب كنيد).

60 C

25  C

25  C

پ) كدام يك از دو كميت(( ظرفيت گرمايي يا گرماي ويژه )) براي مايع هر سه ظرف يكسان است ؟( مورد درست را انتخاب كنيد).
13

⎯⎯ ) H2 (g) + 2NO(gاگر سرعت متوسط مصرف هيدروژن 0/ 01mol.L−1s−1
مطابق واكنش )→ N2O(g) + H2O(g
باشد و واكنش در ظرف بسته به حجم  5ليتر انجام شود به ترتيب از راست به چپ سرعت متوسط مصرف  NOبر حسب
 mol.min−1كدام است و چند ليتر گاز

4/48 – 1/2 )1
14

N2O

پس از  20sدر  STPتوليد ميشود.

1/12 – 22/4 )2

1/12 – 6 )3

22/4 -6 )4

با توجه به واكنشهاي زیر آنتالپي توليد ) NOCl(gچند كيلوژول بر مول است؟
⎯ ) N2 (g ) + O2 (g
⎯→ 2NO(g ) , H = 180 / 6kJ

51/7 )1
15

1

1
⎯ ) NOCl (g
⎯→ NO(g ) + Cl 2 (g ) , H = 38 / 6 kJ
2

103/4 )3

71 )2

1

142 )4

با توجه به آنتالپي پيوندها و واكنش زیر ،كدام هيدروكربن پایدارتر است و آنتالپي واكنش كدام است؟

1

 )1هگزان-40 ،
16

 )2هگزان+40 ،

 )3سيكلوهگزان )4 + 40 ،سيكلوهگزان-40 ،

چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟

•
•
•
•
)1

اندازهگيري آنتالپي بسياري از واكنشها به روش گرماسنجي ،امكان پذير است.
تامين شرايط بهينه ،براي انجام واكنش تهيه متان از هيدروژن و كربن ،آسان است.
واكنشي كه با  Hوابسته به خود بيان شود ،واكنش استوكيومتري است.
به كارگيري قانون هس به اين دليل امكانپذير است كه گرماي واكنش به مسير انجام فرآيند وابسته است.
4 )4
3 )3
1 )2

1

جمع صفحه
جمع بارم سوالهاي الزامي :

9

48  3 = 16

(( سوالهاي اختیاري))
به دو سوال از  4سوال زير به اختیار پاسخ داده و تصوير آن را در محل مربوطه بارگذاري كنید ( شماره سوال در برگه پاسخ نوشته
شود).
17

با توجه به معادله واكنش زير به پرسشها پاسخ دهید.

2

Na = 23 ,Cl = 35 / 5 ,Ti = 48 g.mol −1

⎯⎯ TiCl4 + 4Na
→ Ti + 4NaCl

الف) واكنشپذيري  Ti , Naرا با بيان دليل مقايسه كنيد.
ب) از واكنش  380گرم تيتانيم كلريد با مقدار كافي سديم ،چند گرم تيتانيم توليد ميشود؟( بازده درصدي واكنش را  %80در نظر بگيريد).
پ) براي تهيه  9/6گرم تيتانيم به چند گرم سديم با خلوص  %75نياز است؟
18

واكنش فرضی )⎯→ X2Y(aq
⎯ )  2X(aq) + Y(lدر ظرفی عايق كه حاوي  100گرم مواد واكنش دهنده است به طور كامل رخ
میدهد.

الف) اگر در اثر واكنش دما از  21 cبه  31 cتغيير يابد ،چند ژول گرما آزاد ميشود ( .فرض كنيد ظرفيت گرمايي محلول
J
mol.K

 4 /18است و .) X = 3. , Y = 40 g.mol −1

2

ب) اگر بخواهيد دماي  100گرم محلول از  21 cبه  ، 51 cافزايش يابد ،چند ژول گرما الزم است؟
kJ
پ) اگر براي تهيه فرآورده واكنش در قسمت الف  0/02مول  Xو  0/01مول  Yاستفاده شده باشد ،آنتالپي واكنش چند
mol
19

است.

كوالر پلیمري است كه از فوالد هم جرم خود  5برابر مقاومتر است .ساختار اين پلیمر به شكل زير است.

2

الف) علت استحكام زياد اين پليمر چيست؟
ب) ساختار مونومرهاي سازنده آن را رسم كنيد.
پ) با جايگزين شدن اتمهاي  Hگروه آميدي با اتم  Clدر بسپار كوالر ،استحكام پليمر چه تغييري ميكند .چرا؟
20

پلی آكريالمید كه براي پوشش سقفهاي چوبی به كار میرود از بسپارش مونومر زير حاصل میشود.

H2C = CH − CONH2
الف) ساختار پليمر حاصل از اين مونومر را رسم كنيد.

2

ب) اين پليمر خيلي سخت و محكم است .عامل اين استحكام را در چه ميدانيد.
پ) ساختار محصوالت حاصل از آبكافت اين تركيب را رسم كنيد.
((با امید موفقیت و شادكامی شما))
(( پايان))

جمع كل

20

پاسخنامه
1

2
3

 )aشبه فلز

Ge )b

P )C

Cl )e

 )fسبز

 )gسیر شده

 )aغلط

 )bصحیح

 )cغلط

 )dغلط

 )eغلط

 )fغلط

 )gغلط

 )hغلط

)1ماهیت مواد

 )2كاتالیزگر

 )3غلظت

 )4سطح تماس

 )aالف

4
5

 )bب

 )dتعداد پروتون

 )Cج

825
100 = 82 / 5
1000

الف)

= درصد خلوص

ب)  )aروش دوم

1mol Al2O3
4mol Al
27g Al


= 436 / 76
102g Al2O3 2mol Al2O3 1mol Al

)b

370
100 = 84 / 71
436 / 76

=

بازده درصدي

825
100 = 91/ 66
900

=

درصد خلوص

پ)

6

الف) A
ب)

X )a

7

الف) 3

8

الف) آلكان B

9

الف) مثبت

10

الف) b

Y )b
ب) 3

پ) انجام پذير

ب) آلكان B

پ) 4
ب) منفی

1mol NO 90/ 29 kJ

= 10/ 53
30g NO 1mol NO

ب)
11

?Kg Al = 825 kg Al2O3 

Q(kJ) = 3 / 5g NO 

الف)  : bچون آنتالپی سوختن فسفر سفید بیشتر است بنا براين سطح انرژي آنتالپی سفید از قرمز باالتر بوده و فسفر قرمز پايدارتر
است.
ب)

⎯⎯ ) ) +5O2 (gسفيد P4 (s ,
)→ P4O10(s

H = −298 / 4

)→ P4O10(s
⎯⎯ )) +5O2 (gقرمز P4 (s,

H = −296 / 7

? =  ) Hقرمز → P4 (s ,
⎯⎯ ) سفيد P4 (s ,
واكنش دوم بايد عكس و با واكنش اول جمع گردد:
12

الف) ظرف 3

13

گزينه 4

ب) ظرف 2

Hrea = −298 / 4 + 296 / 7 = −1/ 7
پ) گرماي ويژه

mol
mol
60s
mol
) = 2R H2 = 2 0/ 01
 5L 
=6
min
L.s
1min
min
mol n N2O
R N2O = R H2 0/ 01
=
 n N2O = 1mol , L N2O = 22 / 4
L.s 20s  5L
( R NO

14

گزينه1

1
1
1
⎯⎯ )N2 (g) + O2 (g) + Cl2 (g
? = → NOCl(g) H
2
2
2
⎯⎯ )1)N2 (g) + O2 (g
→ 2NO(g) , H = 180/ 6kJ

1
براي به دست آودن آنتالپي واكنش بايد ،واكنش  1در
2

15

گزينه2

1
⎯⎯ )2)NOCl(g
→ NO(g) + Cl2 (g), H = 38 / 6 kJ
2
ضرب و با عكس واكنش دوم جمع شود.

1
Hrea = 180/ 6  − 38 / 6 = 51/ 7
2

])Hrea = [5H(C − C) + 14H(C − H)] − [6H(C − C) + 12H(C − H) + H(H − H
= 2H(C − H) − H(C − C) − H(H − H) = 2  412 − 348 − 436 = +40

چون آنتالپي واكنش مثبت است و واكنش گرماگیر است ،بنابراين سطح انرژي سیكلو هگزان از هگزان باالتر بوده و سیكلو هگزان
ناپايدارتر و هگزان پايدارتر است.
16

گزينه1
تمام گزينهها نادرست است و گزينه درستي وجود ندارد.

17

الف)  Naواكنشپذيرتر است چون توانسته  Tiرا از تركیب آن خارج سازد.
ب)

پ)
18

1mol TiCl 4
1mol Ti
48g Ti 80



= 76 / 8
190g TiCl 4 1mol TiCl 4 1mol Ti 100

g Ti = 380g TiCl 4 

1mol Ti 4mol Na 23g Na 100



= 40/ 88
48g Ti 1mol Ti 1mol Na 75

g Na = 9 / 6g Ti 

چون  100گرم اكنش دهنده به طور كامل واكنش داده يعنی  X , Yبه نسبت استوكیومتري بودهاند .مطابق قانون پايستگی جرم
مجموع جرم مود واكن ش دهنده برابر با مجموع جرم فرآورده است .بنابراين  100گرم فرآورده تولید شده كه با توجه به جرم مولی
 X , Yبرابر با  1مول است.
الف)

J
10 C = 41/ 8 J
mol.K

ب)

J
 30 C = 125 / 4 J
mol.K

پ)
19

Q = 1mol  4 / 18
Q = 1mol  4 / 18

J
1kJ

= 0/ 418 10−3
mol 1000J

الف) به دلیل تشكیل پیوند هیدروژنی بین زنجیرهاي پلیمري
ب)

پ) كاهش میيابد چون امكان تشكیل پیوند هیدروژنی بین زنجیرهاي پلیمري وجود نخواهد داشت.

0/ 01mol  4 / 18

20

الف)

n
ب) توانايی شكیل پیوند هیدروژنی بین زنجیرهاي پلیمري به دلیل وجود گروه NH2
پ) در فرآيند آبكافت پیوند آمیدي میشكند.

⎯⎯ H2C = CH − CONH2
→ H2C = CH − COOH + NH3
((با امید موفقیت و شادكامی شما))
(( پايان))

جمع كل
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