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1ـ درستی یا ًادرستی جوالت زیر را هشخض کردُ ٍ علت ًادرستی یا شکل درست جوالت ًادرست را تٌَیسیذ)1/5( .

آ) در شرایظ یکساى دها ٍ فشار تعذاد هَلکَلّا در یک لیتر آهًَیاک ( ٍ )NH3یک لیتر ّیذرٍشى ( )H2تراتر است.
ب) هرز ساهاًِ فقظ دیَارُ حقیقی است کِ ساهاًِ را از هحیظ پیراهَى آى جذا هیکٌذ.
ج) هتیل سالیسیالت از ٍاکٌش سالیسلیک اسیذ ٍ اتاًَل در حضَر کاتالیسگر ّیذرٍکلریک اسیذ حاصل هیشَد.
ت) اگر تٌسیي در ظرف سر تاز تسَزد ∆E ،تٌْا تِ صَرت گرها ظاّر هیگردد.
2ـ کلوِ یا عثارت درست را از داخل پراًتس اًتخاب کردُ ٍ تِ پاسخًاهِ هٌتقل کٌیذ ()1/5

آ) هطاتق قاًَى (آٍٍگادرٍ /گیلَساک) در دها ٍ فشار ثاتت گازّا تا (ًسثت حجوی هعیي /حجنّای هساٍی) در
ٍاکٌشّا شرکت هیکٌٌذ.
ب) گازی کِ درٍى کیسِّای َّا ٍارد هیشَد (ًیترٍشى /اکسیصى) تَدُ ٍ از تجسیِ (سذین آزیذ /سذین ًیتریذ)
حاصل هیشَد.
ج) گرهای ٍاکٌش در فشار ثاتت تاتع (حالت /هسیر) ٍ کار تاتع (حالت /هسیر) است.
3ـ هفاّین زیر را تعریف کٌیذ ()1/5

آ) اًرشی فعالسازی
ب) تازدُ عولی
ج) ترهَ شیوی

4ـ تا تَجِ تِ ٍاکٌشّای دادُ شذُ تِ پرسشّا پاسخ دّیذ)1/5( .

آ) ٍاکٌش زیر را هَازًِ کٌیذ.

ب) ترای شرٍع هَازًِ ٍاکٌش  KHCO3 → K2CO3 + CO2 + H2Oهَازًِ را از  .......شرٍع هیکٌین.
ج) عالهت ∆

در ٍاکٌشّای شیویایی چِ هعٌایی دارد؟

 5ـ تا تَجِ تِ ٍاکٌشّا تِ پرسشّا پاسخ دّیذ)1/5(.

1) Zn(s) + 2HCl(aq) → …a…(aq) + H2
2) n…..b…… → (─ CH─CH2─)n
CH3

)3) AgNO3 (aq) + NaCl(aq) → NaNO3 (c) + AgCl(d
آ) تِ جای  b ٍ aدر ٍاکٌشّای  2 ٍ 1چِ فرهَلّایی تایذ ًَشتِ شَد؟
ب) ّ d ٍ cر یک ًشاىدٌّذُ چِ حالت فیسیکی ّستٌذ؟ ًواد هرتَط تِ ّر حالت را تٌَیسیذ؟
ج) ٍاکٌشّای  2 ٍ 1جسٍ کذام دستِ از ٍاکٌشّای شیویایی ّستٌذ؟
 6ـ تِ پرسشّای زیر پاسخ دّیذ)1/5(.

آ) دٍ علت ترای استفادُ از  Fe2O3در کیسِ َّای اتَهثیلّا را تٌَیسیذ.
ب) دٍ هَرد از هشکالت کوثَد اکسیصى ترای سَختي تٌسیي را تٌَیسیذ.
ج) از تیي دٍ ٍاکٌش زیر کذاهیک ترای تصفیِ َّای فضاپیواّا هٌاسةتر است؟ چرا؟

)1) 2Li2O2 (aq) + 2CO2 (g) → 2Li2CO3 (aq) + O2 (g
)2) 2LiOH(aq) + CO2 (g) → Li2CO3 (aq) + H2O(L

 7ـ ّ 4gیذرٍشى تا  0/75هَل اکسیصى هطاتق هعادلِ زیر ٍاکٌش هیدّذ)1/5( .

)2H2 (g) + O2 → 2H2O(L
آ) ٍاکٌشدٌّذُ هحذٍدکٌٌذُ را هشخص کٌیذ.
ب) چٌذ گرم از ٍاکٌش دٌّذُ اضافِ تاقی هیهاًذ؟
 8ـ تِ پرسشّای زیر پاسخ دّیذ)1/5( .

آ) در شکل زیر چگالی ٍ ظرفیت گرهایی دٍ ظرف را تا رکر دلیل هقایسِ کٌیذ.

50 g H2O

100 g H2O

T= 298 k

T= 25 °C
() 1

() 2

ب) دهاسٌج ٍ فالسک چای ّر یک جسٍ کذام دستِ از ساهاًِّا ّستٌذ؟
 9ـ از تجسیِ  24/5گرم پتاسین کلرات تا خلَص  %25چٌذ لیتر گاز اکسیصى تا چگالی  0/8گرم تر لیتر تَلیذ هیشَد؟ ()1/5

)2KClO3 (s) → 2KCl(s) + 3O2 (g
 10ـ ترکیثی دارای ً %25/92یترٍشى ٍ  %74/08اکسیصى است فرهَل تجرتی ایي ترکیة را تِ دست آٍریذ)1/5( .
 11ـ تا تَجِ تِ ٍاکٌش زیر از سَختي  1/5gاز گاز اتاى چٌذ شٍل گرها آزاد هیشَد؟ ()1

∆H= -3120 Kj

)2C2H6 (g) + 7O2 (g) → 4CO2 (g) + 6H2O(g

 12ـ  385شٍل گرها تایذ از قطعِای از هس تِ جرم  25گرم گرفتِ شَد ٍ دهای آى از  50°Cتِ  10°Cترسذ ،ظرفیت
گرهایی هَلی هس را تذست آٍریذ)1( .

 13ـ در ساهاًِای هجْس تِ پیستَى هتحرک  20کیلَشٍل گرها از ساهاًِ خارج هیشَد ٍ  14شٍل کار اًجام هیگیرد تا
پیستَى تِ طرف پاییي حرکت کٌذ تغییرات اًرشی درًٍی ( )∆Eرا در ایي ساهاًِ تِ دست آٍریذ)1( .
 14ـ از ٍاکٌش  2/7گرم آلَهیٌیَم تا هقذار کافی از هس ( )IIسَلفات چٌذ گرم هس تَلیذ هیشَد زهاًی کِ تازدُ
درطذی ٍاکٌش تراتر  20تاشذ)1( .

)2Al(s) + 3CuSO4 (aq) → Al2(SO4)3 (aq) + 3Cu(s
 15ـ هطاتق ًوَدار زیر ٌّگام هیعاى  450گرم آب چٌذ کیلَشٍل گرها آزاد هیشَد؟()0/5

)H2O(g
∆H= -41KJ

آًتالپی
KJ

)H2O(L
16ـ تا تَجِ تِ ٍاکٌش شوارُ ٍ ∆H ،1اکٌش شوارُ  2کذاهیک از اعذاد ( )-890 ٍ -726هیتَاًذ تاشذ؟ چرا؟()0/5

∆H= -808 Kj

)1) CH4 (g) + 2O2 (g) → CO2 (g) + 2H2O(g
)2

