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  ١

    بخش الزامی) الف  

  25/1 14ص» 25/0«آهک) ت    8ص»25/0«دما- »25/0« آب) پ    50ص »25/0«سلول سوختی) ب    86ص»25/0«نیتینول)  آ  1

  18ص  »25/0«درست ) آ  2
  . با افزایش غلظت هاي تعادلی مواد شرکت کننده در یک واکنش ثابت تعادل تغییر نمی کند  - »25/0«درستنا) ب

  22ص »25/0«
ري دگمه اي استفاده شود، کم بودن چگالی و تاز جمله ویژگی هاي لیتیم که سبب شده از آن در ساخت با -»25/0«نادرست) پ

  49ص  »25/0«.آن است °푬کم بودن 
  57ص »25/0«درست) ت
 70ص »25/0«.است نقطه ذوب الماس باالتر از سیلیسیم -»25/0«. درستنا) ث

25/0  
5/0  

  

5/0  

25/0  

5/0  

  »25/0«) 1(ترکیب ) ب           »25/0«)  2(ترکیبو  ) 1(ترکیب ) آ  3
  »25/0«.است داده تشکیل )کربنی بلند زنجیر( ناقطبی رابخش ازمولکول رگیزیرا بخش بز –»  25/0«واندروالسی ) پ
 6تا ص  5ص »  25/0« 3ترکیب ) ت

5/0  
5/0  

25/0  
     »25/0« )1(ظرف  )آ  4

  »25/0« .همین دلیل نور را پخش می کنند  به  هستندذرات کلویید درشت تر از محلول  )ب
  7ص     »25/0« )1(ظرف ) ت          » 25/0«) 2(ظرف ) پ

25/0  
25/0  
5/0  

5  풑푯 = −풍풐품[푯 ] = −풍풐품	(1 × 10 3

«٠/٢٥»

) = 	 3⏟
 «٠/٢٥  »

	                                                                             24تا ص 22 ص) آ

      
[푯 ] = [퐀 ] 	= ٠/٠٠١풎풐풍. 푳 ퟏ

 «٠/٢٥  »
                                                                                              )          ب   

푲 =
[퐇 ][퐀 ]
[퐇퐀]

 «٠/٢٥  »

→ ١/٨		یا	 × ٥−١٠ 	= 	
(٠/٠٠١)ퟐ
[퐇퐀] → [퐇퐀] = ٠/٠٥풎풐풍푳 ퟏ

 «٠/٢٥»
 

5/0   
  

75/0 

                »Ag+     »25/0) آ 6
풆풎풇		     »25/0«انتخاب درست آند وکاتد  )ب = 푬کاتد

° −	푬آند
°

 «٠/٢٥  »

  

+١/١
 «٠/٢٥  »

   =)76/0-   ( -  )34/0( +  =  푬퐂퐮° −	푬퐙퐧°=emf 

  48ص تا 44ص   »25/0«. بیشترین اختالف پتانسیل را دارندچون  »25/0« نقره –سلول منیزیم ) پ

25/0  
  

75/0  
  

5/0  

  »راهنما در صفحۀ دوم   ادامۀ«  
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  ٢

  »5/0«. داردنزیرا بار الکتریکی در پیرامون اتم مرکزي توزیع متقارن  - »25/0«قطبی) آ 7

훅(با  ،Sپس اتم  »25/0«در نقشه پتانسیل الکترواستاتیکی رنگ آبی تراکم کمتر بارالکتریکی  را نشان می دهد) ب نشان )  +

  74ص   »25/0«. دار می شود

75/0  

5/0 

چون این واکنش به صورت طبیعی انجام یا . ( زیرا براي انجام برقکافت نیاز به استفاده از باتري است - »25/0«الکترولیتی ) آ   8
 »25/0«.) نمی شود

 »25/0«پایین آوردن نقطۀ ذوب ) ب 

  55ص   »25/0«د کات در تولید سدیمتشخیص   »25/0«درست نیم واکنشنوشتن Na +(aq) + e- →  Na(l)       دکات) پ 

5/0   

25/0   

5/0   

  »25/0«فورمیک اسید ) آ  9

اسید ضعیف تري است و میزان یونش آن در آب  ثابت یونش آن کوچک تر است پس  زیرا »25/0«هیدروسیانیک اسید ) ب

  23ص  »25/0«.  موالر آن کمتر می باشد 1از این رو غلظت یون هیدرونیوم در محلول .  »25/0«استکمتر 

25/0   
75/0  

ادامۀ اکسایش جلوگیري  از  Al2O3ولی  با اکسید شدن و تشکیل الیۀ چسبنده ومتراکم  این فلز به سرعت اکسید می شود )آ 10

 »5/0«. استحکام خود را حفظ می کند هاي زیرین براي مدت طوالنی دست نخورده باقی می ماند ومی شود به طوري که الیه

 61ص 

بنابراین چگالی بار یون کلرید بیشتر از یون برمید است  »25/0«. ون برمید بیشتر از یون کلرید استزیرا شعاع ی)ب

 80ص »25/0«

و از تشکیل رسوب و » 25/0«زیرا این نمک ها با یون هاي کلسیم و منیزیم موجود در آب هاي سخت واکنش می دهند، ) پ

  12ص » 25/0«. ایجاد لکه جلوگیري می کنند

هیدروکلریک اسید در  پس »25/0« .مجاري می شوند، خاصیت بازي دارندزیرا موادي که سبب گرفتگی این لوله ها و  )ت

  31ص »  25/0«. لوله ها و مجاري باز می شوند وواکنش با این مواد فراورده هاي محلول در آب یا گاز تولید می کند 

5/0   

  

5/0   

  

5/0   

  

5/0  
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  ٣

  »Al »25/0 یا Cu اعداد اکسایش   11
   »Cu2+»25/0:     اکسنده     »Al»25/0:   کاهنده 

      53تا ص  52ص 
  
 

25/1  

 76ص  »25/0«. زیرا تفاوت نقطۀ ذوب ونقطۀ جوش آن کمتر است  -»N2»25/0) آ  12

  72ص  »25/0«. زیرا این ترکیب جامد کوواالنسی است  -»SiO2»25/0) ب

5/0  
5/0 

    انتخابیبخش )ب  

  »25/0«گرماگیر  ) :  2(واکنش               »25/0«گرماده ) :  1(واکنش ) آ 13
  96ص        »25/0«. زیرا هر چه انرژي فعالسازي واکنش کمتر باشد سرعت واکنش بیشتر است - »25/0«)  1(واکنش ) ب

5/0  
5/0  

  35ص               »25/0«. زیرا با حل شدن در آب غلظت یون هیدرونیوم زیاد شده است -  »25/0«اسید آرنیوس ) آ 14
  ) ب

درصد	یونش	 =	
	شمار	مول	ھای	یونیده	شده
شمار	کل	مول	ھای	حل	شده

× درصد	یونش		یا100 =	
4
6 × 100 =

 «٠/٢٥  »

%66/67
 «٠/٢٥  »

 

5/0  
  

5/0 

در جهت  تعادلپس  »25/0«زیرا با افزایش حجم در دماي ثابت فشار کم می شود  - »25/0«) سمت چپ( در جهت برگشت ) آ  15
   105تا ص  104ص            »25/0«. بیشتر جا به جا می شودافزایش فشار و تعداد مول هاي گازي 

   105ص  »25/0«.کم می شود) ب

75/0  
25/0  

  59ص       »25/0«گالوانیزه یا آهن سفید آهن )آ  16
  »25/0«زیرا فلز روي با مواد غذایی واکنش می دهد وباعث فساد ومسمومیت غذاها می شود )ب
     »25/0« :نیم واکنش اکسایش  »25/0«تشخیص فلز اکسایش یافته  )پ

Zn (s)→Zn2+(aq) + 2e- 

25/0   

25/0   

5/0  

  113ص    »25/0«. زیرا واحدهاي تکرار شونده آن گروه عاملی استري است »25/0«. از دسته پلی استرها است) آ   17
  )ب

  
                                                                        »25/0«                                         »25/0«  

5/0   

5/0  
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  ٤

  67ص    »25/0«) 2(شکل  -ب     82ص    »25/0«) 1(شکل  –آ   18

دافعۀ ایجاد شده سبب در هم  نام کنار هم قرار میگیرند وهم ها، یون ها با بارجایی الیهزیرا با جابه –»25/0«) 2(شکل  - پ 

  87ص   »25/0«. ریختن شبکۀ بلور می شود

5/0   

5/0  

 112ص                                                                                                                                   »푪ퟐ푯ퟓ푶푯»25/0اتانول  )1(  19

 »푪ퟐ푯ퟔ»25/0اتان      )2(

 »푪ퟐ푯ퟓ푪풍»25/0کلرواتان    )3(

  

1  

20  
250mLHCl(aq)×

0/01	mol HCl
1L	HCl(aq)

×
1mol	C푶ퟐ

1mol	HCl		
×

4/22 LC푶ퟐ

1mol	C푶ퟐ
=  56 mLC푶ퟐ

																																		«٠/٢٥	»           «٠/٢٥	»          «٠/٢٥	»        «٠/٢٥	» 
 

  36ص

1  
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