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: استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.توجه

.و در پاسخنامه بنویسیدكنید    واژه  درست را انتخاب    .  علم شیمي استدر  از جمله های زیر توصیف یک واژه     هریک 1

 (  حلبي  / آهن سفیدنوعي آهن كه با پوششي از قلع تهیه مي شود.)  آ(

 ( ترفتالیک اسید. ) پارازایلن /  است  PETسازنده    های  مونومریکي از  (ب

 ثابت یونش اسید ( /) ثابت تعادل     .ز نظر كمي  توصیف مي كندكمیتي كه یک سامانه  تعادلي را  ا  پ(

 تایي(دوتركیب یوني     /تایيچند) تركیب یوني  .تسفراورده واكنش یک فلز با یک نافلز ا  ت(

 (اتن  /ول  ) اتانمي دهد واتیل استات تولید مي شود.  واكنش  ید  سیک اوئنااست كه با اتماده ای    ث(

(  خورنده  /  بونيغیر صا)  .میان ذره های آالینده با آنها واكنش مي دهدنش كهمبر    ،زون برنوعي پاک كننده كه اف  (ج
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.  سیدبنویرا    نادرست  هایتعبارر را مشخص كنید . شکل درست  های زیدرستي یا نادرستي هر یک از عبارت 2

) نیمتاتیآرایش الکتروني  آ( )Ti22  در حالت اكسایش)(II به صورت Ar s24   .است

است.  دروالس نیروی جاذبه غالب بین مولکول های عسل وآب از نوع وان ب(

 .ودمي ش  ه اتیلن گلیکول تبدیلیط مناسب بشراگنات در  گاز اتن در اثر واكنش با محلول آبي و غلیظ پتاسیم پرمن  (پ

ست.ا  آنها  ظرفیتته به الکترونهای  های فیزیکي فلزها وابسرفتاربرخي    (ت
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با توجه به ساختار پاک كننده داده شده به پرسش ها پاسخ دهید.  3

 ؟  ، چند كربن داردركیبتین  ا  دوست  آببخش   آ(

 ؟شده است  استفاده  وشیميپتر  موادیا    چربياز     ، هدننید این پاک كتول  برای ب(

كند؟ چرا؟  پاک كنندگي خود را حفظ مي  قدرت  در آب های سخت    تركیباین  آیا   (پ

1

H یاOF2 انسیل الکتروستاتیکي كدام مولکولنقشه پت ، شکل مقابل   (آ 4 O2

.ود را بنویسیدتخاب خدلیل ان  ؟هدمي د  نشان  را  

 جهت گیری مي كند؟ چرا؟الکتریکي  مولکول در میدان  این   آیاب(

1

)»تركیب یخ    دومورد  در   5 )H O s2»  سیلیس »   و( )SiO s2  پاسخ دهید   ها  «  به پرسش

. ضیح دهیدوت  سخت اما زود گداز است؟، بكیتركدام  (ب              ؟    تسسیلیس چه  نوع جامدی ا   آ(

1

"دوم   صفحةسواالت در    ادامة"
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2  

یب های كتر با غلظت یکسان از روی بطری های حاوی  محلول هایي كرده است كه فراموش  شگاهیآزمااریدست کی 6

 یها برچسب آنها،  يیاشناس یابر . برچسب بزند را  تهیه شده  ز ، استیک اسید و پتاسیم هیدروكسیدآمونیاک ، گلوك

در   جیشد. نتا یریگ اندازه  oC25در دمای  هر محلول pH و يکیالکتر يیارسان ور داده ها قرا یبطر یرو( 4) تا( 1)

 به پرسش های زیر پاسخ دهید .   آن،. با توجه به  نشان داده شده است  زیر  جدول

 (4) (3) (2) (1) ببرچس

 كم كم ندارد  زیاد رسانایي الکتریکي 

pH 13 7 3/4 6/10 

 بنویسید.  را  انتخاب خود  علتاست؟    محلول گلوكزكدام   (آ

 را تعیین كنید.و آمونیاک    هیدروكسید  پتاسیم    ، استیک اسید  هریک از تركیب های   برچسب  شماره  ب(
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»كنش تعادلي او ر  زی  شکل های 7 ( ) ( ) ; »A g B g H 2    .نشان مي دهدتفاوت  م را در سه دمای  0

o(1)کل  شدما در  اگر    (آ
C25    در دمای را    تعادل  (3  )یا     (2  )كدام شکل ،باشد o

C5 چرا؟؟  مي دهد  نشان 
     
 كنید.  حساب (1شکل )ثابت تعادل واكنش را در    مقدار  ،باشد  مول  01/0  با  ارزهم     Aو     B  ره  ذهر    اگر  (ب

 .است  رلیت  5     انهسام  حجم       
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 .ویسیدبنل  ریک از موارد زیر دلیبرای ه 8

 .نور را پخش مي كند ، ژله (آ 
    .اسید آرنیوس است  (SO3ی اكسید )تر  گردگوآبي  محلول   (ب

 هوای آلوده به رنگ قهوه ای دیده مي شود.(پ

 .دشیره معده را افزایش مي ده  pH  ، شیر منیزی (ت

  ي، انگساخت لوازم خ  از آن در  ،هوا اكسید مي شود  ت دربه سرع  واست   آلومینیم فلزی فعالبا وجود آنکه  (ث

  استفاده مي شود...   ..هواپیما و        
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 "م  صفحة سو  ت درالواس  امةدا" 

(3)                                            (2)                                         (1) 

 

B 
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از   كوچک مناسب است  يبرقدستگاه های    وقابل حمل    یرایانه ها  یانرژ  نیام ت  یكه برا  يسوخت  ل  ولنوعي سدر   9

CH)متانول عنوان سوخت استفاده مي شود. در این دستگاه  به  متانول O4) كسید و آب كربن دی ا  به  با اكسیژن 

 به صورت زیر است:    ر این سلول سوختيام شده دنیم واكنش های انج  تبدیل مي شود.

-

-

)     ( ) ( ) ( ) (  / )

)     ( )  ( ) ( )  ( )   (  / )

o

o

O g H aq e H O l E V

CH O l H O l H aq CO g e E V

+

+

+ + → = +

+ → + + = +

2 2

4 2 2

1 4 4 2 1 230

2 0 016
 

   .نیدرا موازنه ك  (2)یم واكنش ن  (آ

CHدر   را  عدد اكسایش كربن    ب( O4و CO2  تعیین كنید.  

 سلول را حساب كنید .  emf  (پ

 دروژن  در سلول سوختي مقایسه كنید.خت متانول با سوخت هیاز دید محیط زیست سو  (ت
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 .مانند ينم  زنده   7/4كمتر از   pH با    آب در  ها  ماهي  اغلب زیرا  ،ها استبرای ماهي    اکخطرن  عامل  یک  اسیدی  باران 10

oدمای  در  نمونه آب یک دریاچه پس از بارش باران  هیدرونیوم در  مولي یون  ظتغل
C25ربرابmolL

 است.   7×5-10  1−

log)ید .را حساب كن  آب  نمونهاین  pH (آ / )=7 0 85  

 مي مانند؟   این نمونه آب زنده  آیا ماهي ها در  (ب

 د.حساب كنیدر آب دریاچه  را    وكسیدغلظت یون هیدر  (پ
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                                               .دیپاسخ ده    جدول  توجه بهبا   11

 ؟ چرا؟  كدام عنصر یک فلز است(آ

را محاسبه     Aبار یون  مقدار(ب

 كنید.

 

 بار به شعاع یون  مقدار نسبت  (pm)عاع یونش (pm)شعاع اتم  عنصر 

A 102 184 2-  10    ×09/1 

B 160 72 2-  01    ×77/2 

1 

   پاسخ دهید  ها  به پرسش    ، داده شدهسلول گالواني     كلي   واكنشتوجه به  با   12
 
 
 آن را بنویسید. نیم واكنش اكسایش  (آ

 است ؟  كاهنده «   nMیا      Ni    2+ گونه »كدام      (ب

 ید.افزایش جرم دارد؟ توضیح ده   ،   (منگنزیا    نیکل)  كدام الکترود  (پ

)/)كدام ، این سلولدر  (ت )  - /o
M ME V

+ =2 0 )/ یا  25 )  - /o
M ME V

+ =2 1 هشي كا  پتاسیل  )18

 ؟اچراست؟  یکلنالکترود    ردااستاند

 

75/1 

  "  چهارمصفحة    ت درسواال  امةدا" 

( )  ( ) ( )  ( )Mn s Ni aq Ni s Mn aq
+++ +→ 22
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مي دهد با   هیدروژن را نشانگاز  وتروژن  نی  گازبرای تهیه آمونیاک از  شده پیشنهاد  مسیر   زیر دو  نمودارهایو    شکل 13

 .ها پاسخ دهید  ه پرسش  ب  نها  آبررسي دقیق  

 د .( است ؟ علت انتخاب خود را توضیح دهی1( یا )ب( مربوط به مسیر )كدام یک از نمودارهای )آ    (آ

 چه نقشي  دارد؟(   2سیر )م آهن در     (ب

؟ ابدكاهش مي یافزایش یا     ،ایش فشارافزبا    آمونیاکمولي  درصد    است تعادل  در  مای معین  د  ر د  واكنش    این  (پ

   .یدوضیح دهت

 این واكنش گرماده یا گرما گیراست؟  (ت
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 : آبکاری شده است  حلقه مسي با فلز پالتین  یک  در سلول الکترولیتي 14

 پالتین است؟نمک مس یا   نمک  كدامدارای  لول  ت این سیرولالکت  (آ

 است؟م قطب باتری متصل  به كدامسي    حلقه(پ                   ت؟آند یا كاتد اسفلز پالتین    (ب
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  پاسخ دهید  .نشان مي دهد ثابت در دمای را لظت ها ی متفاوت ا غبیک  اسید های محلول  كه نمودارهایبا توجه به  15

 پیش از یونش فرض كنید(    مولي  ظترا غل  HA  غلظت(

 بیشتر است؟كدام محلول     pH (آ

 كمتریونش كدام محلول  جهدر (.ب

 ؟  چرا  ؟است

در دو   را اسید  ثابت یونش این (پ

دلیل   نید.قایسه كم شده  حالت داده

 .بنویسید
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 20 جمع نمره                                                                   . باشید و سربلند  یروزپ      
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