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 ثبسوِ تعبلی :ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 

آهَصش ٍ پشٍسش هٌطقِ

  
  دٍم اهتحبًبت ًَثت

 2ضیوی  : سئَاالت اهتحبى دسس 

  :  اهتحبىتبسیخ 

 :سبعت اهتحبى

 دقیقِ 90:   اهتحبى ٍقت

 سَال 14:تعذاد سئَال

        2  : ثشگ سَالتعذاد 

  : سضتِ     یبصدّن:  پبیِ 

    :ًبم دثیش           : ضوبسُ کالس 

 :ضوبسُ غٌذلی 

                           :اهضای دتیز  تاریخ ٍ                          (                                               ): ًوزُ تا حزٍف   (             )تا عدد : ُ ًوز

 تارم  ضشح سَاالت         .استفادُ اس هاشیي حساب سادُ هجاس هی تاشد.هحاسثات تا دٍ رقن اعشار اًجام شَد: تَجِ ردیف
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 .سا اصداخل پشاًتض اًتخبة کشدُ ٍدس پبسخ ًبهِ ثٌَیسیذ گضیٌِ ی دسستدس ّش هَسد 

 .کن تش است(ًقشُ، سٍی، طال )ٍاکٌص پزیشی هس اص  –آ 

 (کشثي ، قلع ، سیلیسین ).دسگشٍُ چْبسدّن عٌػشی ثب سسبًبیی کن کِ دساثش ضشثِ خشد هی ضَد –ة 

 .است (+ 1173،  -782+ 391، -391)ثشاثش 3NH → (g)H +(g)2NH(g)کیلَطٍل ثشهَل ثبضذ،آًتبلپی ٍاکٌص  391ثشاثش  N-Hاگش آًتبلپی  –ح 

،  648،   1296)کیلَطٍل ثشهَل ثبضذ، آًتبلپی سَختي پشٍپي  1410ٍ  2706ثَتي ٍ اتي ثِ تشتیت  -1اگش آًتبلپی سَختي  –ت 

 .کیلَطٍل ثشهَل هی ثبضذ ( 2058

 .است (هبلتَص سبکبسٍص ،گلَکض ، فشٍکتَص ،  )قٌذ هَجَد دس جَاًِ گٌذم  –ث 

 .یک تکِ صغبل،سطح توبس آى سا ثب ضعلِ ٌّگبم سَختي ًطبى هی دّذ(حجن ، هسبحت جبًجی  ) –ج 
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 .دسستی یب ًبدسستی عجبست ّبی صیشساهطخع کٌیذ،دسغَست ًبدسست ثَدى ضکل دسست آى ساثٌَیسیذ

 .ّشچِ تعذاد رسات یک گبص ثیطتش ثبضذ،دهبی آى گبص ثیطتش است –آ 

 .هطبثِ است Fe2+ 26ثب   +27CO3آسایص الکتشًٍی یَى  –ة 

 .ثب افضایص طَل صًجیش کشثٌی دس الکل ّب ٍاسیذّبی آلی،اًحالل پزیشی آى ّب دس آة افضایص هی یبثذ –ح 

 .گشهبسٌجی، سٍش هستقین ثشای اًذاصُ گیشی گشهبی یک ٍاکٌص است –ت 

 .دس یک دٍسُ ثب افضایص عذد اتوی،خبغیت فلضی کبّص هی یبثذ –ج 

 .تا اًجام یک ٍاکٌش گزهاگیزدر یک ساهاًِ، هَاد تا هحتَای آًتالپی کن تز تِ هَادی تا هحتَای آًتالپی تیشتز تثدیل هی شًَد –د 
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 .ثب تَجِ ثِ سبختبسّبی سسن ضذُ ثِ پشسص ّبی صیش پبسخ دّیذ

 طعن ٍثَی ساصیبًِ هشثَط ثِ کذام تشکیت است؟ –آ 

  .ًبم ثجشیذ 1ٍ3گشٍُ ّبی عبهلی سا دس تشکیت ّبی  –ة 

 قَی تش است؟ ( 2یب 1 )ًیشٍی ثیي هَلکَلی دس کذام تشکیت –ح 

 طعن ٍثَی داسچیي ، هشثَط ثِ کذام تشکیت است؟ –ت 
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،چٌذ گشم فلض تیتبًیَم % 20کلشیذ ثبخلَظ ( V)گشم تیتبًیَم 38ثبضذ، اص ٍاکٌص % 80اگش ثبصدُ دسغذی ٍاکٌص صیش 

  →ثِ دست هی آیذ؟
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 (2)ساختار  (3)ساختار  (1)ساختار 



 دٍم: صفحِ                                     2شیوی :  ًام درس                               :          ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 تارم شزح سَاالت ردیف
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 .   علت اًتخبة خَد سا ثٌَیسیذ.یکی اص دٍ تشکیت پشٍپي ٍ پشٍپبى  سا قشاسدّیذ A   ٍBدستػَیش صیش ثِ جبی هبدُ ی  -آ 

 Br2افضایص  Br2افضایص                                                                          

 

 ثشم ثی سًگ ًوی ضَد                                     ثشم ثی سًگ هی ضَد                                         

                                                                                                                                   

 

 .سا ثٌَیسیذ (b)ٍ (a )دس ٍاکٌص صیش فشهَل ضیویبیی دٍ هبدُ –ة 

CH2=CH− CH3 + H2O 
  ( 𝒂)  
       (b)                                                                                                                     
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 .سا دس َّای اتبق قشاس هی دّین تب ثب هحیط ّن دهب ضَد  2 ℃هقذاسی آة ثب دهبی 

 .عجبست صیش سا ثشای ایي سبهبًِ ثب اًتخبة ٍاطُ ی هٌبست کبهل کٌیذ –آ 

)جْت اًتقبل گشهب اص 
ساهاًِ

هحیط
)ثِ  (  

ساهاًِ

هحیط
 )است،پس اص هذتی اًشطی سبهبًِ (  

کاّش

افشایش
 دس ایي ضشایط دهبی سبهبًِ .هی یبثذ (  

( 
کن

سیاد
∙>𝑸 )ضذُ ٍ  ( 

𝑸>∙
 .است (  

 کذام یک اص کویت ّبی دهب یب گشهب سا هی تَاى ثشای تَغیف فشآیٌذ اًجبم یبفتِ ثِ کبس ثشد؟ –ة 

 

 

 

 

5/1 

 

 

7 

ساثشحست کیلَطٍل ثِ دست   2NH3(g) + 3N2O (g) → 4N2(g) +3H2O (l)ٍاکٌص   𝑯∆ثب تَجِ ثِ ٍاکٌص ّبی صیش، 

4NH3(g) + 3O2(g) → 2N2(g) +6H2O(l)        ∆𝑯(1.آٍسیذ = −1350Kj                                                         

     2)N2O(g) + H2(g) → N2(g) + H2O(l)        ∆𝑯 = −336kJ                                                                          

                           ∆𝑯 = −386Kj   H2O(l) (g) →2  3)H2(g)+ 
𝟏

𝟐
𝑶  
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کیلَطٍل گشهب ّوشاُ ثبضذ ،آًتبلپی سَختي اتبى چٌذ کیلَ  312ثب آصاد ضذى  ( C2H6)گشم اتبى 6اگش سَختي کبهل  –آ 

 ( ;1، ; 12 )طٍل ثش هَل است؟

کیلَطٍل  5/7کیلَطٍل ثش گشم است، فعبلیت سجک هبًٌذ هطبلعِ ٍتوبضبی تلَیضیَى حذٍد  12اسصش سَختی ًبى  –ة 

 ثش دقیقِ اًشطی هػشف هی کٌذ، جشم ًبى هػشفی ثشای تبهیي اًشطی یک سبعت هطبلعِ چقذس است؟
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.ثشای ّشیک اص هَاسد صیش دلیل هٌبست ثٌَیسیذ    

.ًیشٍی ثیي هَلکَلی دس پلی اتي ضبخِ داس ضعیف تش اص پلی اتي ثذٍى ضبخِ است –آ     

.پلیوشّبی سبختِ ضذُ اص آلکي ّب دس طجیعت تجضیِ ًوی ضًَذ ٍسبلیبى طَالًی ثبقی هی هبًٌذ–ة     
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 :                                                              ثب تَجِ ثِ تشکیت ّبی دادُ ضذُ 

 1)                                      .                             سا ثِ سٍش آیَپبک ًبم گزاسی کٌیذ 1تشکیت  –آ 

 2).                                                                                                   ثٌَیسیذسا  2ًبم ٍ فشهَل هَلکَلی تشکیت -ة

1 

 
 

 
 

 
 

 سَم: صفحِ                                     2شیوی :  ًام درس                               :          ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 Bتشکیت  Aتشکیت 



 تارم سَاالتشزح  ردیف
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   .جبّبی خبلی سا دس ٍاکٌص ّبی صیش سا کبهل کٌیذ -آ 

 .                                                                                                                   سا ًَضتِ ٍیک کبسثشدثشای آى ثٌَیسیذ(ة )ًبم فشآٍسدُ ی ٍاکٌص  –ة 

H2O                                       ........................................ + CH2− OH  →   CH3− + CH3− CH2 −CH2− C− OH ( آ 

                                                                                             (s )                      →   (g).........................n  (ب 

 

1 
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 .سًٍذ صیش چگًَگی تَلیذ ًَعی پلیوش سجض سا ًطبى هی دّذ

 رست    →   ًطبستِ   →الکتیک اسیذ   →     ..................                                                                     

 ًبم پلیوش حبغل سا دس ًقطِ چیي ثٌَیسیذ –آ 

 چشا پلیوش حبغل سا پلیوش سجض هی گَیٌذ؟ –ة 

 .دٍ کبسثشد پلیوش حبغل سا ثٌَیسیذ –ح 
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 :سبختبس فشهَل کَالس ثِ غَست صیش است

 O        O    . ًبم گشٍُ عبهلی کِ دٍس آى خط کطیذُ ضذُ سا هطخع کٌیذ –آ 

          N                N  C   C           .           فشهَل سبختبسی هًََهشّبی سبصًذُ کَالس سا سسن کٌیذ –ة 

  

 .دٍ کبسثشد ثشای ایي پلیوش ثٌَیسیذ –ح 
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 .ثب تَجِ ثِ ًوَداسٍ ٍاکٌص دادُ ضذُ ثِ پشسص ّب پبسخ دّیذ

                            2NO(g) +O2(g)  →  2NO2(g) 

 ایي ًوَداس تغییشهقذاس کذام هبدُ سا ًطبى هی دّذ؟ –آ 

 یب تَلیذ هشثَط ثِ کذام هبدُ است؟چشا؟ هػشف کوتشیي سشعت هتَسط –ة 

دقیقِ ًخست ثِ  4دس  mol.L-1s-1لیتش اًجبم گیشد،سشعت ٍاکٌص سا ثشحست  2اگش ٍاکٌص دس ظشفی ثِ حجن  -ح 

 .دست آٍسیذ
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 20 جوع ًوشُ

 هَفق ٍسزتلٌد تاشید 
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 "تسوِ تعالی"

  

             دٍماهتحاًات ًَتت  

       : تاریخ اهتحاى                                          یاسدّن : پایِ :                         کالس :                   ًام ٍ ًام خاًَادگی

 دقیقِ          10:هدت آسهَى                              : ًام دتیز     : رشتِ ّای  -2شیوی : ًام درس

  یاسدّنسَاالت تستی    شیوی 

درصد آى تجشیِ شدُ تاشدسزعت تشکیل گاس کلزدر ایي ٍاکٌش تز حسة هَل تز دقیقِ کدام  25ثاًیِ ،20را درظزفی گزها دّین ٍپس اس گذشت  PCl5گزم  34/8اگز  – 1

→                                  است؟

 

1 –  02/0                                2 –   03/0                              3 –    04/0                              4 – 05/0 

 بر اثر کدام تغییرکاىش هی یابد؟ →  FeCl2 (aq)+H2(g) Fe(s)+2HCl(aq)    سرعت واکنش– 2

 استفادُ اس تزادُ ّای آّي تِ جای قطعِ ّای آّي ( 2                                        گزم کزدى هحلَل اسیددر آغاس ٍاکٌش( 1

molاستفادُ اس هحلَل ( 4                               استفادُ اس تزادُ ّای آّي تِ جای گزد آّي   ( 3
1molاسید تِ جای  12-

-1 

 چِ تعداد اس ّیدرٍکزتي ّا ی سیز تِ درستی ًام گذاری شدُ است؟ – 3

                               پٌتي  -2هتیل  – 2اتیل  – 3( ب                                  پٌتي    -2هتیل  – 2اتیل  – 4( آ

 ّپتي – 2دی هتیل  -4ٍ6اتیل  – 5 ( ت                  ّپتي  -4تتزا هتیل  – 2ٍ2ٍ4ٍ6اتیل  – 5 ( ج 

1) 1                                       2) 2                                 3)3                                      4) 4 

    2K2O(s)+ 2N2(g) +5O2(g) 4KNO3(s) در واکنش– 4
∆
لیتر از فرآورده گازی در  568/1گرم پتاسین نیترات ناخالص تجسیو شود،  05/5اگر هقدار  →

    = 101 )  آزاد شود، درصد خلوص این نوونو پتاسین نیترات کدام است؟ STPشرایط 

1)  95                                   2 )  93                                     3 ) 80                                   4 ) 85  

91kj.mol+ تزاتز →  N2H4(g)  N2(g) +2H2(g) ٍاکٌش   𝑯∆اگز  – 5
تِ تزتیة  −N N≡ ،H  N− ،H  Hتاشد ٍآًتالپی پیًَدّای 1-

 چٌد کیلَصٍل تز هَل است؟ −N  Nکیلَ صٍل تز هَل تاشد،آًتالپی پیًَد 435،ٍ 389، 941

1 ) 164      2) 264             3)450          4)540 
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