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هحل هْش آهَصؿگاُ

متن سوال(صفحه اول)

تا خط صدى ٍاطُ ًادسػت جوالت دسػتی تذػت آٍسیذ.

تاسم
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آ) ػٌصشّادسجذٍل دٍسُ ای تشاػاع تٌیادی تشیي ٍیظگی آًْا یؼٌی(ػذداتوی/ػذدجشهی) چیذُ ؿذُ اًذ.
ب)ّشچِ اتن فلضی دسؿشایط هؼیي آػاًتشالکتشٍى(تگیشد/اصدػت تذّذ)خصلت فلضی تیـتشی داسد.
ج) دس ؿشکت ّای فَالد جْاى اص اتن(ػذین/کشتي)تشای اػتخشاج آّي اػتفادُ هی ؿَد.
ت) دس کـاٍسصی اص گاص(اتیي /اتي)تؼٌَاى ػول آٍسًذُ اػتفادُ هی ؿَد
ث) ّشچِ دسصذ(ًفت کَسُ/خَساک پتشٍؿیوی)دس ًفتی تیـتش تاؿذ آى ًفت ػٌگیي تش اػت.
ج) اگش دس یک فشایٌذ دهای یک ػاهاًِ کاّؾ یاتذ آى ػاهاًِ(گشهاکیش/گشهادُ)هی تاؿذ.
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تشای ّشیک اص هَاسد صیش یک دلیل تٌَیؼیذ.
آ)اص آلکاًْا تشای حفاظت اص فلضات اػتفادُ هی ؿَد.
ب)گاصّای خشٍجی ًیشٍگاّْا سا اص سٍی کلؼین اکؼیذ ػثَس هی دٌّذ.
ج)ؿؼاع یَى اکؼیذ اص ؿؼاع اتن اکؼیظى تضسگ تش اػت.

3

ّشیک اص هفاّین آ تا ج ،کذام ػٌصش اص ػٌاصش صیش سا هؼشفی هی کٌذ؟(یک هَسد اضافی اػت).
))Ti,Na,Au,S,Fe,Sc,Si
آ)فلضی ًقشُ فام کِ ًشم اػت ٍ تا چاقَ تِ ساحتی تشیذُ هی ؿَد.ایي فلض تِ ػشػت دس َّا کذس هی ؿَد) (.
ب)ایي ػٌصش ػاصًذُ اصلی ػلَل ّای خَسؿیذی اػت) (.
ج)ًخؼتیي فلض ٍاػطِ دس جذٍل دٍسُ ای اػت کِ دس ٍػایل خاًِ هاًٌذ تلَیضیَى سًگی ٍ تشخی ؿیـِ ّا کاستشد
داسد) (.
ت)فلضی اػت هحکن،کن چگال ٍ هقاٍم دس تشاتش خَسدگی) (.
ث)ایي ػٌصشتا اکؼیظى دسَّای هشطَب تِ کٌذی ٍاکٌؾ هیذّذٍکن کن دچاسخَسدگی هیـَد) (.
ج)ایي ػٌصش تِ اًذاصُ ای چکؾ خَاس ٍ ًشم اػت کِ چٌذ گشم اص آى سا هی تَاى تِ صفحِ ای تِ هؼاحت چٌذ هتش
هشتغ تثذیل کشد) (.
ادامه سواالت صفحه بعد
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سدیف
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متن سوال(صفحه دوم)

تِ دٍ فلض  B ٍ Aتا جشم تشاتش هقذاس یکؼاًی گشها دادُ ؿذُ اػت.اگش افضایؾ دهای فلض  Aتیـتش اص فلض  Bتاؿذ گشهای

1

ٍیظُ دٍ فلض Bٍ Aسا تا رکش ػلت تا ّن هقایؼِ کٌیذ.
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تاتَجِ تِ هؼادلِ صیش تِ ػَاالت پاػخ دّیذ:
H2O(l) + 44/1kJ

)H2O(g
آ)ایي ٍاکٌؾ گشهادُ اػت یا گشهاگیش؟ػالهت  Qسا تؼییي کٌیذ.
ب)اًشطی پتاًؼیل هَاد ٍاکٌؾ دٌّذُ ٍ هحصَل سا تاّن هقایؼِ کٌیذ.
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تا تَجِ تِ ٍاکٌؾ ّای صیش تشتیة ٍاکٌؾ پزیشی ػٌاصش Mg,Fe,Cuسا هـخص کٌیذ.
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)MgO(s)+Fe(s

)a)Mg(s)+Fe2O3(s

)Fe2O3(s)+Cu(s

)b)Fe(s)+CuO(s

پیؾ تیٌی کٌیذ کذاهیک اص ٍاکٌؾ ّای صیش اًجام هیـَد؟چشا؟(دس صَست اًجام ؿذى ٍاکٌؾ فشٍاسدُ ّای حاصلسا تٌَیؼیذ).
……………+…………….
.……………+…………….
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اگش دس ٍاکٌؾ صیش  50gفلض آّي تا هقذاس اضافی گاص ٍ O2اسد ٍاکٌؾ ؿَد Fe2O3 30gتذػت هی آیذ.تاصدُ
دسصذی ٍاکٌؾ سا تذػت آٍسیذ؟()Fe=56,O=16
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)a)Fe(s)+MgO(s
)b)Mg(s)+CuO(s

2Fe2O3

4Fe+3O2

321K

تا تَجِ تِ ؿکل تِ پشػؾ ّا پاػخ دّیذ:
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48C
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آ)هیاًگیي تٌذی هَلکَل ّای هغ( )IIػَلفات دسٍى
دٍ ظشف سا تا یکذیگش هقایؼِ کٌیذ.
ب)اًشطی گشهایی دس کذام ظشف تیـتش اػت ؟چشا؟
()1
9

تِ 10گشم فلض خالصی  32/25Jگشها هی دّین
تا دهای آى اص  200Cتِ 450Cافضایؾ یاتذ.تا
اًجام هحاػثِ هـخص کٌیذ ایي فلض کذاهیک

Cu

فلز
0

گشهای ٍیظُ ()J/g. C

اص هَاسد جذٍل اػت؟
ادامه سواالت صفحه بعد

0/385

Ag
0/235

()2
Fe
0/451

Au
0/129
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سدیف
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تاسم

متن سوال(صفحه سوم)
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تِ ػَاالت صیش پاػخ کَتاُ دّیذ:
آ) ػَخت فٌذک ػوذتا اص ایي گاص هی تاؿذ().................
ب) ؿؼاع اتوی 12Mgتیـتش اػت یا 14Si؟( )....................ج) ػَخت َّاپیوا().....................
ت)یکی اص ساُ ّای تْیِ ػَخت ػثض (  ) ..........................ث)کذام ٍاکٌؾ پزیشتشاػت؟ 17Clٍ 9F؟().......................
ج)تجوغ ایي گاص تاػج اًفجاسدس هؼذى صغال ػٌگ هیـَد().................
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تِ ػَاالت صیش دس هَسد تشکیثات آلی پاػخ دّیذ:
آ)فشهَل هَلکَلی ػاختاس دادُ ؿذُ سا تٌَیؼیذ ٍ هـخص کٌیذ تِ کذام دػتِ اص ّیذسٍکشتي ّا تؼلق داسد؟
ب)ػاختاس -3اتیل پٌتاى سا سػن کٌیذ.

CH3

ج)ًام دٍ ػاختاس دادُ ؿذُ صیش سا تٌَیؼیذ.

a) CH3-CH-CH2-CH2-C-CH3

).....................................................................)-(a

CH3- CH2

Cl
)b

)...................................................................)-(b
ت)هَاسد صیش سا دس دٍ ّیذسٍکشتي دادُ ؿذُ تا رکش دلیل تاّن هقایؼِ کٌیذ:
) ( C8 H 18 ٍ C 10 H 22

آ) فشاس تَدى:
ب) ًقطِ جَؽ:
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تِ جای ػالهت ػَال فشهَل ٍ ًام هادُ هَسد ًظش سا ًَؿتِ ٍ تِ پشػؾ هطشح ؿذُ پاػخ دّیذ:
?

H2SO4

H2C=CH2 + H2O

-دٍ هَسد اص کاستشد ّای هحصَل تَلیذ ؿذُ دس ٍاکٌؾ تاال سا تٌَیؼیذ.
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آسایؾ الکتشًٍی فـشدُ کاتیَى ّای دادُ ؿذُ سا ًَؿتِ ٍ تِ ػَاالت پاػخ دّیذ:
Cu2+:
Mg2+:
Zn2+:
آ)کذام یک اص کاتیَى ّای ًام تشدُ آسایؾ الکتشًٍی گاص ًجیة سا داسد؟
ب)ٍجَد تشکیثات کذام کاتیَى(ّا)دس هَاد هی تَاًذ دلیل سًگی تَدى هادُ هَسد ًظش تاؿذ؟
ادامه سواالت صفحه بعد

سدیف
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تاسم

متن سوال(صفحه چهارم)
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تا تَجِ تِ ٍاکٌؾ ّای دادُ ؿذُ پاػخ دّیذ.
Q1=-2056KJ

)3CO2(g)+4H2O(g

)1)C3H8(g)+5O2(g

?=Q2

)3CO2(g)+4H2O(l

)2)C3H8(g)+5O2(g

آ)گشهای آصاد ؿذُ دس دٍٍاکٌؾ یکؼاى اػت یا هتفاٍت؟چشا؟
ب)هقذاس ػذدی  Qکذاهیک هی تاؿذ؟چشا؟()-2220,+2056,-1892,-2056

موفق باشید
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