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  ١

   بخش الزامی) الف  

  7تا ص  5ص » 25/0«داردن- » 25/0«همگن ) ب                         72ص »25/0«(품)푪풍٢)  آ  1

  12ص »25/0«داشته باشد »25/0«خورنده ) ت                                62ص»25/0«کمتر) پ

5/1  

  70ص»25/0«بعدي است دوگونه شیمیایی و یک »25/0«گرافن ، تک الیه اي از گرافیت است  - »25/0«نادرست) آ  2
  51ص »25/0«درست) ب
. زیرا این ماده باز آرنیوس اسـت  »25/0«آبی است )BaO(در محلول باریم اکسید  pHرنگ کاغذ  -»25/0«نادرست) پ

 16ص ) 25/0(

75/0  
25/0  

75/0  

  »25/0«.است 퐒퐎٣− یا داراي گروه سولفونات زیرا»25/0«غیر صابونی ) آ  3

»25/0« .دهد رسوب نمی ،با یونهاي موجود در این آب ها زیرا»25/0«بله)ب  
 11ص  »25/0«.زیرا این بخش ناقطبی می باشد. »B»25/0بخش )پ

5/0  
5/0  
5/0  

4  푃퐻 = − log[퐻 ] = 	− log	( ٣ × ١٠ ٤) =
»25/0« 

٣/٥٣
»25/0«

                                                                            )آ

 CH٣COOH(aq) H (푎푞) + 	퐶퐻٣퐶푂푂 (aq)  »5/0«                                                              )ب
   
درصد	یونش = 	غلظت	مولی	اسیدیونیده	شده

غلظت	مولی	اسید	حل	شده
× 	100 = 	 ٠/٠٠٠٣

٠/٠٠٥ 	× 	100
 »25/0«

= %	6
»25/0«

                                          )  پ

25 صو19ص           

  

5/0  

5/0  

5/0  

 یا یکنواخت زیرا توزیع بار الکتریکی پیرامون اتم مرکزي آن متقارن  - »25/0«) 3(و  »25/0«)2(مولکول هاي ) آ  5
  »25/0«.است

  »25/0«. آبی تراکم کمتر بارالکتریکی  را نشان می دهددر نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی رنگ ) ب

     74ص     »25/0«) 2) (پ

75/0  
25/0  
25/0 

  »25/0«کاتد ) آ  6
زیرا باید یون هاي مس در الکترولیت موجود باشد تا هنگام کاهش یافتن در کاتد به شکل »25/0«سولفات IIمس  )ب

  »25/0«. یک الیه روي جسم بنشیند
    60ص و  54ص  »25/0«قطب مثبت ) پ

25/0   
5/0   

25/0  

  »راهنما در صفحۀ دوم   ادامۀ«  
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  ٢

و فاصله » 25/0«. در جرم یکسان از الماس و گرافیت ، حجم الماس کمتر است و اتم ها در الماس فشرده تر هستند) آ 7

  70ص »25/0«.بین الیه ها در گرافیت زیاد است و حجم گرافیت بیشتر است پس چگالی آن کمتر است

  87ص » 25/0«ماده اي سخت و ساینده اي ارزان است » 25/0«زیرا سیلیسیم کربید جزو جامدات کوواالنسی است ) ب

  21ص» 25/0«. و با سرعت برابر انجام می شوند »25/0«برگشت به طور پیوسته زیرا واکنش هاي رفت و )پ

و به » 25/0« د و محیط زیست را آلوده می کنند این پسماندها به دلیل داشتن مواد شیمیایی گوناگون سمی هستن) ت

  50ص » 25/0«. دلیل داشتن مقدار قابل توجهی از مواد و فلزهاي ارزشمند منبعی براي بازیافت این مواد هستند

5/0  

  

5/0  

5/0 

5/0 

8  				퐊퐎퐇 → 퐊 +퐎퐇 		⇒ 				퐦퐨퐥	퐎퐇 = 퐦퐨퐥	푲푶푯 »25/0«    

[푶푯 ] =
0/05풎풐풍

200풎풍
 »25/0«

	×
1000풎풍

1푳
»25/0«

= 		0/25	푚표푙	퐿 ١ »25/0«  

10 14 = [퐻 ][푂퐻 ] → 0/25[퐻 ] = 	10 14 		→
»25/0«

[퐻 ] = 4 × 10 14푚표푙	퐿−1

»25/0«
 

  ٣٠ص

5/1  

  زیرا براي انجام آن از باتري استفاده شده است یا چون این واکنش به صورت طبیعی انجام  -   »25/0«الکترولیتی) آ  9

 »25/0«. نمی شود 

  »25/0«.)موازنه نیم واکنش ها الزامی نیست( در هر نیم واکنشوارد کردن نماد الکترون   )ب
٢	푯٢푶(풍) → 	푶٢(품) + ٤푯 (풂풒) 	+ ٤	퐞	− نیم واکنش آندي                  »25/0«  

٢	푯٢푶(풍) + ٢	퐞	− 	→ 	푯٢(품) + ٢푶푯 (풂풒) نیم واکنش کاتدي               »25/0«  
54ص   

5/0   
  
1  

  »5/0«.زیرا تفاوت نقطه ذوب و جوش آن کمتر است - »A»25/0) آ  10

 76ص  »C»25/0 ) ب

75/0  

25/0  

   »وم سراهنما در صفحۀ   ادامۀ«  
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  ٣

را ایجاد می کنند که تفاوت یا   emfنیم سلول ها درتشکیل سلول گالوانی هنگامی  بیشترین   - »Al - Cu»25/0)     آ  11
  »25/0«.آن ها در سري الکتروشیمیایی بیشتر باشد °		푬فاصلۀ میان

  »25/0«جواب آخر   »25/0« رمول یا گذاشتن اعداد در فرمولنوشتن ف )ب
9 V/0  +=  )66/1-(-76/0-  emf =    «     یا		풆풎풇 = 푬کاتد

° −	푬آند
° 

 48 ص»25/0«. است) کوچکتر( زیرا پتانسیل کاهشی استاندارد آن منفی تر   -» Zn»25/0)  پ

5/0  
  

5/0 
  

5/0  

 »بخش انتخابی«  

  .آموز به بیش از چهار سوال انتخابی پاسخ داده باشد، فقط چهار سوال اول را تصحیح نماییداگر دانش:  مصحح گرامی
 

 .اضـافه مـی کننـد    ه را مـاد ایـن   به منظور افزایش خاصیت ضدعفونی کنندگی و میکروب کشی صابون ها به آن ها )آ  12
  12ص »25/0«

  8ص )»25/0«هر مورد و  مورد نوشته شود2باید( نوع پارچه ، دما ، نوع آب ، مقدار صابون ، نوع صابون ) ب
   +Naدر حالی که کاتیون صـابون جامـد   است  퐍퐇٤و  +Kیا کاتیون صابون مایع  ( »25/0«متفاوت بودن نوع کاتیون )پ

  6ص). است 

25/0   

5/0   

25/0  

  

  »25/0«پتاسیم پر منگنات غلیظ ) ب»                           25/0«پارازایلن ) آ 13

  115ص »   25/0«زیاد) ت»                                 25/0« -3) پ

5/0   

5/0   

و کمتر 푲		بیشتر از   푵풂چگالی بار پس » 25/0«است 푳풊و بیشتر از 푲		کمتر از   푵풂شعاع یونی -» 25/0« 750  14
 81تا ص  77ص »  25/0«.بیشتر است KBrکمتر و از   LiBrاز   NaBrآنتالپی فروپاشی  بنابراین»  25/0«است 푳풊از 

1  

گازي بیشتر جابه جا  هاي تعادل به سمت تعداد مول ،زیرا طبق اصل لوشاتلیه با افزایش حجم »25/0«سمت راست ) آ   115
  »25/0«. می شود

زیرا طبق اصل لوشاتلیه با افزایش غلظت یک ماده تعادل به سمتی جابه جا می شود که آن ماده  »25/0«سمت چپ ) ب
  105تا ص  101ص » 25/0«. مصرف گردد

5/0   
  

5/0   

  

  »25/0«روها دبه منظور کاهش یا حذف آالینده هاي  خروجی از خو) آ  16
  »25/0«تماس آالینده ها با این قطعه افزایش می یابد   حزیرا سط) ب
  100تا ص  98ص  »                                  25/0«در خودرو بنزینی:  bواکنش  » 25/0«در خودرو دیزلی :  aواکنش  ) پ

25/0  
25/0  
5/0  

    »م چهارراهنما در صفحۀ   ادامۀ« 
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  ٤

  »25/0«بیشتر است HCl چون درصد یونش  یا غلظت یون هادر محلول ) آ 17
  »HCl»25/0 )ب
  17ص . »25/0«آن اسید بیشتر است  Kaچون هرچه اسید قویتر باشد »I (»25/0(رابطۀ)پ

25/0  
25/0  
5/0  
  

18  Mn (s) + CuSO4(aq) → Mn SO4 (aq) + Cu (s) 

 »25/0«مسیا منگنز   عناصر اعداد اکسایش

  صفر                              +    ٢  »25/0«      
»  25/0«منگنز: گونه اکسایش یافته   

57تاص 53ص              صفر            »25/0« ٢+         

1  

  » 25/0« .زیرا سطح انرژي فرآورده ها باالتر از سطح انرژي واکنش دهنده هاست-» A  (»25/0(نمودار )آ  19

  99تا ص  96ص »25/0«. زیرا انرژي فعالسازي این واکنش کمتر است»  B (»25/0( نمودارهاي  )ب

5/0  
  

5/0  

  24  خسته نباشید                                                                         جمع نمره  

نمره ) به جز به کاربردن تناسب درحل مسایل عددي(کتاب  ۀدرست بر پایهايپاسخ برايلطفاًخدا قوت ؛ همکار محترم ضمن عرض 
 .منظور فرمایید




