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1:  سواالت دفترچه كد  

 9 از 1 صفحه    1: سواالت دفترچه كد
 

  ؟ندارندكدام دو گونه هم الكترون هستند ولي ساختار يكسان  -1

1 (, SNF3 H2S2O3            2 (CO2 , BN2
3-     

IF5) 4                       بورازين 3 , C6H6(HBNH)بنزن ) 3
2- , XeF5

- 

[N5]چه تعداد فرم هاي رزونانسي غير حلقوي براي  -2
) اكتت(مي توان رسم كرد كه براي همه اتم ها قاعده هشت تايي  +

  رعايت شده باشد؟ 

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

شده و تركيبات كمپلكس به وجود در كدام گزينه همه گونه ها مي توانند از طرف كربن و نيتروژن با كاتيون هاي فلزي تركيب  -3
  آورند؟

  از طرف نيتروژن  از طرف كربن  
1( OCN-  ,  CH3

-  N2  ,  NO3
-  

2( CN-  ,  CO SCN-  ,  C2H4(NH2)2  

3( C2O4
2-  ,  CO  CNO-  ,  CN-  

4( CH3
-  ,  SCN-  NH3  ,  NO+  

  درست است؟) ها(است، كدام نمودار molL-1s-1كه يكاي ثابت سرعت آن   2HI  H2  +  I2براي واكنش گازي  -4

              
 1 (c , b         2 (d , a        3(a            4 (d    
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1:  سواالت دفترچه كد  

 9 از 2 صفحه    1: سواالت دفترچه كد
 

  كدام مقايسه درست است؟ -5

  HF < HCl < HBr < HI  :قدرت اسيدي محلول آبي          )1

SO3  :پايداري نسبي بازهاي مزدوج   )2
2- < FSO3

- < SO4
2-  

3(  pKa                                                :  H2SO3 < H2Se < H2S 

4(    Kb                                                 : CO3
2- > C2O4

2- >NH3  

واكنش از ............... و تعداد  كاهش- ع اكسايشواكنش از نو............... از واكنش هاي زير در شرايط مناسب به ترتيب تعداد  -6
  .نوع تسهيم نامتناسب هستند

Cl2   +   2NaOH   →   NaCl   +   NaClO   + H2O 

AsF5   +   5I2   →   2[I5][AsF6]   +   AsF3 

Cr2O7
2-   +   2OH-   →   2CrO4

2-   +   H2O 

NaH   +   H2O   →   NaOH   +   H2 

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

، كه در ، چگونگي تغيير پتانسيل كاهشي را در شرايط غيراستاندارد نشان مي دهد  - lnQ   E = Eoمعادله نرنست - 7
 nدما برحسب كلوين و  Tثابت فاراده ،   Cmol-1 96485  =F  ثابت مولي گازها ، R=  ٨/٣١۴ JK-1mol-1  آن

نسبت غلظت در آن كه  pH=  5/2با توجه به نيم واكنش زير براي محلولي با  .الكترون انتقال يافته استتعداد مول هاي 
MnO4-  به غلظتMn2+  است، در دماي  100برابر°C 25 كدام گزينه درست است؟  

MnO4
-(aq)   + 8H+(aq)   +   5e-   Mn2+(aq)   +4H2O      Eo = 51/1 V 

MnO4و افزايش غلظت  pHافزايش ) 1
  . ، اثر همديگر را خنثي مي كنند و تغييري در پتانسيل كاهشي نيم واكنش ايجاد نمي شود ‐

  .نيم واكنش مي شود Eoدرصد كوچكتر از  14پتانسيل كاهشي نيم واكنش حدود ) 2
  .مي شود ولت 7/1پتانسيل كاهشي نيم واكنش حدود ) 3
  .نيم واكنش مي شود Eoدرصد بزرگتر از  6پتانسيل كاهشي نيم واكنش حدود  )4

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


1:  سواالت دفترچه كد  

 9 از 3 صفحه    1: سواالت دفترچه كد
 

  در كدام گزينه در همه پيوندها طول پيوند از مجموع شعاع هاي كوواالنسي اتم هاي شركت كننده در آن كمتر است؟ -8

1(  C2H2  , BF3 , O3 , SO3 

2(  NO2
- , H2SO3 , N2H4 , BCl3  

3(  SO4
2- , PH3 , AlCl4

- , CO3
2-  

4( PCl4
- , PF3 , SiO4

4- , BeF2  

Se4در ساختار حلقوي يون  -9
 چند است؟ Se-Seمتوسط مرتبه پيوند    +2

1 (1                            2  (5/1                                3 (25/1                               4 (2    

 پايداري بيشتري دارد؟ فرم رزونانسيكدام   OCN-در يون    -10

1(                         2(                                  3(                       4(    

كيلوژول  برحسب  1030،  2597،  923،  2924 اگر انرژي شبكه فلوريدهاي سديم، ليتيم، كلسيم و منيزيم را با اعداد -11
  انرژي شبكه كلسيم فلوريد كدام است؟ ،بر مول نشان دهيم

1  (1030        2   (2924    3  (923              4(  2597           
2-در دسته تركيبات  -21

3XO   ،-
3YO   3وZO  عناصر ،X  ،Y  وZ مولكولي يكسان حاصل شود؟د تا گونه هايي با شكل نكداميك باش  

1  (X=C, Y=N , Z=S                                        2 ( X=P, Y=Cl , Z=S 

3(  X=P, Y=Cl , Z=B                                       4 (X=S, Y=N , Z=B     

  در كدام گزينه امكان تشكيل پيوند جديد براي اتم مركزي در همه ي گونه ها وجود دارد؟ -13

1(       ICl3, POCl3 , CCl4                                 2     (PH3 , AlCl3 , BF4
-   

3   (NO2 , NH3 , SF6                                           4   ( PCl3 , SiF4 , ClO3
-                                       

  كدام عبارت در مورد بلور سديم كلريد درست است؟ -14

  .قرار دارد 1/2d(3) و هشت كاتيون در فاصله ي  dبه ازاي هر سديم، شش آنيون در فاصله ي )  1
  .قرار دارد 1/2d(2) و شش كاتيون در فاصله ي  dبه ازاي هر سديم، دوازده آنيون در فاصله ي ) 2
  . قرار دارد 1/2d(3) و هشت آنيون در فاصله ي  dبه ازاي هر سديم، شش آنيون در فاصله ي ) 3
  .قرار دارد   1/2d(2)و دوازده كاتيون در فاصله ي dبه ازاي هر سديم، دوازده آنيون در فاصله ي ) 4

O C NO C NO C NO C N
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1:  سواالت دفترچه كد  

 9 از 4 صفحه    1: سواالت دفترچه كد
 

∆كدام گزينه نسبت  -15
∆

   )ثابت عمومي گازها است Rدما در مقياس كلوين و  T(را در واكنش زير به درستي نشان مي دهد؟   

N2(g)   +   3H2(g) → 2NH3(g) 

1(   1 2
∆

    2( -2RT             3(  1 2
∆

            4( -RT             

  :را به صورت زير در نظر بگيريد) تجزيه نيترو گليسيرين(معادله گرماشيمي انفجار نيتروگليسيرين  -16

4C3H5N3O9(l)  →  12CO2(g)  +  10H2O(g) +  O2(g)  +  6N2(g)   :   ∆ = -5650 kJ 

مول نيتروگليسيرين مايع در يك ظرف در بسته به حجم ثابت يك ليتر منفجر شود و گرماي حاصل  040/0با توجه به آن ، هرگاه 
اه دماي در حجم ثابت داده شده گردد، آن گ و محصول حاصل از انفجار  K298از انفجار صرف گرم كردن ظرف با دماي اوليه 

  . در نظر بگيريد JK-1 0/66برابر با  را فيت گرمايي ظرف و محتويات آن در حجم ثابتظر نهايي آن بر حسب كلوين كدام است؟

1 (867        2( 1165         3 (845            4( 1143      

و  Aهرگاه فشار جزيي هريك از . در نظر بگيريد Tرا در دماي  ∆  :  A2(g)    2A(g)     0 =:واكنش فرضي  -17
A2 خلوطي غيرتعادلي از آن دو در دماي در مT  اتمسفر باشد، آن گاه فشار جزيي  2برابر باA2(g)   در موقعي كه مخلوط واكنش

  )آل در نظر بگيريدي شركت كننده در تعادل را ايده گازها(ا چند اتمسفر خواهد بود ؟ به تعادل برسد، برابر ب Tدر همان دماي 
1 (25/2                        2 (33/1         3 (5/2      4 (0/2  

  درست است؟) دستگاه الكتروليز(كدام مقايسه در مورد آند يك سلول ولتايي با آند يك سلول الكتروليتي  -18

  .                      آند هم در سلول ولتايي و هم در سلول الكتروليتي پايانه مثبت است) 1
  .آند هم در سلول ولتايي و هم در سلول الكتروليتي پايانه منفي است) 2
  .     آند در سلول ولتايي پايانه منفي و در سلول الكتروليتي پايانه مثبت است )3
  . انه مثبت و در سلول الكتروليتي پايانه منفي استآند در سلول ولتايي پاي) 4

از اكسايش در هوا و ساير گازهاي خورنده صرف (قابل نگهداري است؟ ذكر شده كدام محلول براي مدت طوالني در ظرف  -19
      )نظر مي شود

   خالص رويمحلول آبي آمونيوم كلريد در ظرفي از ) 1
  محلول آبي روي سولفات در ظرفي از مس خالص     ) 2
                        محلول آبي نقره نيترات در ظرفي از آلومينيم خالص) 3
   سركه در بشكه هاي آهني )4
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1:  سواالت دفترچه كد  

 9 از 5 صفحه    1: سواالت دفترچه كد
 

با در نظر گرفتن  برحسب كيلوژول بر مول   U(s)  +  3Ag+(aq)   U3+(aq)  +  3Ag(s)واكنش  ∆ -20
  ) Cmol-1  96500  =F(     معلومات داده شده كدام است؟

Ag+(aq)   +   e-   → Ag(s)   :   Eo = 0.80 V 
  U3+(aq)   +  3e-  →  U(s)    :   Eo = -1.60 V 

1 (6/231 -     2 (8/694+       3 (6/231+       4 (8/694 -                      
           

  :هستنددو واكنش زير از مرتبه اول  -21

k = 0.010 s-1    :محصول   →A(aq)  

k = 0.020 s-1    :محصول   →B(aq)  

با هم برابر باشد ، آن گاه نسبت  Tهرگاه سرعت اين دو واكنش در دماي ثابت 
B

  كدام است؟ 

1 (1        2 (2            3 (5/0         4 (25/0  

  استوكيومتري واكنش زير پس از موازنه كدام است؟مجموع ضرايب  -22

CrSCN2+  +  Cl2  +  H2O  →   Cl-  +  NO3
-  +  CO2  +  HSO4

-  +  Cr2O7
2-  +  H+ 

      1 (78            2 (141               3 (77      4 (139      

محلول به  pHجامد اضافه مي كنيم تا  NaOHموالر ، مقداري  10/0 (H3Cit)ميلي ليتر محلول سيتريك اسيد  100به  -23
،  14/3براي سيتريك اسيد  pKaمقادير . در اين محلول چقدر است؟ از تغييرات حجم صرف نظر كنيد +Naغلظت . برسد 95/4
  .است 40/6و  76/4

1 (18/0       2 (14/0       3( 16/0      4 (20/0  

  :با توجه به پتانسيل هاي استاندارد كاهشي زير -24

M3+  +  3e-  →   M      :     Eo= -0.10 V 

M2+  +  2e-  →   M      :     Eo= -0.50 V 

         چند ولت است؟  +M3+   +   e-  →   M2پتانسيل استاندارد كاهشي 

1( 70/0 +                        2 (40/0 +                          3 (40/0-                         4( 60/0-    
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1:  سواالت دفترچه كد  

 9 از 6 صفحه    1: سواالت دفترچه كد
 

نور  اگر طول موج. مرئي  تبديل مي كند يك المپ حبابي با توان دويست وات ، پانزده درصد از انرژي الكتريكي را به نور -25
  نانومتر در نظر بگيريم، اين المپ در هر ثانيه چند فوتون مرئي توليد مي كند؟ 550مرئي را به طور متوسط 

 )Js 34-10 × 626/6  =h  ،ms-1 108 × 998/2  =c(  

1( 1019 × 3/8                 2 (1020 × 5/5                   3 (1021 × 7/3                 4 (1014 × 5/5                              

در فاز گاز  -Tmنانومتر به آنيون  1064يك ليزر با طول موج ) Tm(براي اندازه گيري انرژي الكترون خواهي اتم توليم  -26
چند  Tmانرژي الكترون خواهي اتم . ژول اندازه گيري شده است 195/2 × 10- 20تابانده ايم و انرژي جنبشي الكترون آزاد شده 

  كيلوژول بر مول است؟

  صفر )4                         - 112 )3                                     - 99 )2               - 126) 1

 ، NaClآناليز عنصري يك مخلوط حاوي  -27    Na2SO4و NaNO3  را براي درصد جرمي عناصر داده است زيرمقادير:         
 %5/19  =Cl   08/32%  و =Na . در اين مخلوط درصد جرميNaNO3  وNa2SO4 23(  به ترتيب چقدر است؟=Na ،   32 =S 
،  5/35  =Cl ،  14=N ،  16=O (  

                   20و  48) 4                      11و  48) 3                      11و  45)  2                              20و  45) 1

در  Ca+2غلظت يون . است 0/1 × 10- 60به صورت يوني در آب برابر با  F3)4(PO5Caثابت تعادل حل شدن  -28
  از اين نمك چند مول بر ليتر است؟  محلول اشباع

1( 7-10 × 2                   2  (8-10 × 6              3 (7-10 × 3                             4( 7-10 × 1                      

29- pH  مول  00/1 × 10-7محلولي كه از حل شدن كاملCaO(s) در يك ليتر آب به دست مي آيد چقدر است؟  

    1 (30/7              2 (48/7             3 (38/7           4( 00/7      

مول  13/0و  15/0به ترتيب  -Aو  HAدر اختيار داريم كه در آن غلظت هاي تعادلي  -A و HAمحلول بافر از ميلي ليتر  300 -30
  .واحد افزايش يابد 25/0آن  pHبايد به اين محلول افزوده شود تا  NaOHچند ميلي مول . بر ليتر است

1( 12                   2  (40                     3( 14                           4( 47  

بار ،  3/1كلوين و فشار  350اگر در دماي . است N2O4   و NO2در فاز گاز ، نيتروژن دي اكسيد به صورت مخلوطي از  -31
 ) JK‐1mol‐1 3145/8  =R( در مخلوط چقدر است؟  N2O4گرم بر ليتر باشد، درصد مولي  3/2چگالي اين مخلوط 

1 (21           2 (12                    3 (8                      4 (17  
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1:  سواالت دفترچه كد  

 9 از 7 صفحه    1: سواالت دفترچه كد
 

پس از كامل شدن واكنش ، . گرم منيزيم اضافه مي كنيم 00/13مقدار   ، CuSO4ميلي ليتر محلول  175به يك بشر حاوي  -32
 ، Mg  ،5/63  =Cu=  3/24( چند بوده است؟  CuSO4موالريته محلول اوليه . گرم است 20/17جامد  Cuو  Mgجرم مخلوط 

  32=S  ،16=O(  

1 (44/0          2 (11/0             3 (27/0           4 (61/0                          

  در چه تعداد از مولكول هاي زير همه اتم ها در يك صفحه هستند؟ -33

 
  

1 (1                                    2 (2                               3( 3                                    4 (4  

  كدام است؟  )P(محصول واكنش زير  -34

  
 

1  (                             2    (                              3 (                                  4 (  

  در چه تعداد از ساختارهاي زير تمام اتم هاي كربن در يك صفحه هستند؟ -35

CH3

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

  

  

H2C CH2 H2C C CH2 H2C C C CH2 H2C C C C CH2
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1:  سواالت دفترچه كد  

 9 از 8 صفحه    1: سواالت دفترچه كد
 

  : كنيد توجههيدروليز زير  هاي واكنش  به -36

  كدام تركيب تشكيل مي شود؟ Aspartameدر نتيجه هيدروليز 

  
  

1  (                                                                             2  (  

3  (                                                                             4  (  

 .كنيدنقطه ذوب تركيبات زير را با هم مقايسه  -37

  
1 (B>C>A      2 (A>B>C    3 (B>A>C    4 (C>B>A    

چون بر خالف  نمي شوندبوتن فرمول بسته يكسان دارند ولي ايزومرهاي ساختاري محسوب - 2ايزومر هاي سيس و ترانس  - 38 
) به عنوان مثال گروه هاي متيل(با اين وجود، موقعيت فضايي گروه ها  . ايزومر هاي ساختاري نحوه اتصال اتم ها در آن ها يكسان است

  در شكل زير چند ايزومر فضايي وجود دارد؟. دگفته مي شوايزومر هاي فضايي به آن ها متفاوت است و به همين خاطر اين ايزومرها در 

  
  

1 (2                               2 (3                                  3 (4                                    4 (5  

HO
H
N

O
O OH

H2N

O OH

NH2

HOOC

COOHH
NHO

O

R1COOR2 R1COOH + R2OH R1CONHR2 R1COOH + R2NH2,
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1:  سواالت دفترچه كد  

 9 از 9 صفحه    1: سواالت دفترچه كد
 

  :آلكن ها را مي توان در شرايط مناسب به روش زير تهيه كرد -39
  

R

R
O + O

R

R

R

RR

R

  
  

خواص فيزيكي متفاوت و قابل امكان تشكيل چند محصول با  ،مخلوطي از كتون هاي زير شرايط فوق اعمال شود ربچنانچه 
  جداسازي وجود دارد؟

  
  

1 (4                                      2 (2                                 3 (6                              4 (3  

  اسيدهاي مزدوج تركيبات را درست نشان مي دهد؟ pKaكدام گزينه مقايسه  -40
  

  
1 (C<B<A      2 (A<C<B    3 (B<C<A    4 (A<B<C  

كدام گزينه ساختار آن را . يك پلي آميد است كه از واكنش هگزامتيلن دي آمين و آدي پيك اسيد تهيه مي شود 6،6نايلون  -41
  درست نشان مي دهد؟

  
  

1  (                                                                             2  (  

3  (                                                                             4  (  

  چند ايزومر ساختاري غير حلقوي مي توان رسم كرد؟ C2H3NOبراي تركيبي با فرمول بسته  -42
  

  4بيشتر از ) 4                                    4) 3                                 3) 2                              2) 1
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و ششمين دوره المپياد شيمي 8/2/1395–بيست

���و�دا
	 �و�ن��ان
را در جايي غير از محل تعيين شده. بنويسيد"1سوال نامهپاسخ"را در انتهاي سوال در بخش�پاسخ سوال: توجه چنانچه پاسخ خود

)بنويسيد به آن نمره اي تعلق نخواهد گرفت

)امتياز��(:به پرسش هاي زير پاسخ دهيد–1سوال

: معادله زير را در نظر بگيريد) امتياز�(-1-1

V= ���� � ��-��  ( 
����
� )

، وVدر اين معادله كميت هايي بدون واحدQ2وQ1 همچنين. آنگستروم استفاصله دو ذره بار دار برحسبrانرژي پتانسيل بر حسب ژول

كه  به بار يك الكترون نشان مي دهند�و�بار دو ذره هستند .را نسبت

كه در زير آمده است محاسبه كنيدVانرژي پتانسيل را.)هر بار بزرگي به اندازه بار يك الكترون دارد(را براي دو نوع چينش بارهايي در پاسخ خود

كه(.بنويسيددر كادر مربوطه"�پاسخ نامه سوال"انتهاي سوال در بخش حلوجواب آخر درست باشدنمره تنها در صورتي تعلق مي گيرد راه

)شده باشدنوشته

∞-الف-���

-ب-���
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و ششمين دوره المپياد شيمي 8/2/1395–بيست

���و�دا
	 �و�ن��ان
هادر اين جهان. فرض كنيد ما در جهان ديگري هستيم كه قوانين فيزيكي متفاوتي دارد) امتياز�(-��� در اين جهان با چهار عدد در اتم الكترون

مي شوندباكوانتومي  ، توصيف و برخي شروط خاص بر آن ها حاكم نام دارندp،q،r،sاين اعداد كوانتومي. معاني مشابه با آنچه ما ميدانيم

به اين اعداد كوانتومي چنين است. است : قوانين مربوط

p = 1, 2, 3, 4, 5, … 
qو مثبت باشد .فقط مي تواند از اعداد صحيح فرد

q+تاq-r =rباشد) شامل صفر(فقط مي تواند از اعداد صحيح زوج.
�
يا-�

�
�+=s

و رسم كنيد-الف-��� (سه تناوب ابتدايي جدول تناوبي را در اين جهان طراحي كرده به جاي نماد عنا. صر در خانه هاي جدول اعداد اتمي را

را)بنويسيد .بنويسيددر كادر مربوطه"�پاسخ نامه سوال"در انتهاي سوال در بخشپاسخ خود

چ-ب-��� و كه انتظار داريد كمترين واكنش پذيري را داشته باشند مشخص كنيدهاعداد اتمي سومين را. ارمين عنصري در انتهاي پاسخ خود

.بنويسيددر كادر مربوطه"�پاسخ نامه سوال"سوال در بخش

را داشته باشند؟q=�وp=�چه تعداد الكترون مي توانند-ج-��� در كادر مربوطه"�پاسخ نامه سوال"در انتهاي سوال در بخشپاسخ خود

.بنويسيد

مي توانند-د-��� را داشته باشند؟p=�چه تعداد الكترون .بنويسيددر كادر مربوطه"�پاسخ نامه سوال"انتهاي سوال در بخشدر پاسخ خود

، حدود زاويه. را تكميل كنيد"�پاسخ نامه سوال"خانه هاي خالي در جدول داده شده در بخش) امتياز�(-��� به عدد اكسايش پاسخ مربوط

و مدل نقطه اي گونه هاي  ، ساختار H2NOH ،HO2F2پيوند
-،HSO5

. را در خانه هاي مربوطه بنويسيدB3O3(OH)3و-
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و ششمين دوره المپياد شيمي 8/2/1395–بيست

���و�دا
	 �و�ن��ان
1پاسخ نامه سوال

-الف-���

ب-���

-الف-���
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و ششمين دوره المپياد شيمي 8/2/1395–بيست

���و�دا
	 �و�ن��ان

، عدد اتمي چهارمين عنصر-ب-���  عدد اتمي سومين عنصر

 داشته باشند؟q=3وp=4چه تعداد الكترون مي توانند-ج-���

مي توانند-د-���  داشته باشند؟p=6چه تعداد الكترون

و مدل نقطه اي گونه هاي.-��� ، ساختار ، حدود زاويه پيوند H2NOH ،HO2F2پاسخ مربوط به عدد اكسايش
-،HSO5

راB3O3(OH)3و-

.در خانه هاي خالي تعيين شده بنويسيد

مدل نقطه ايرسم ساختارحدود زاويه پيوندعدد اكسايش

HNO = H2NOH

OIO = IO2F2
-

S:HSO5براي
-

BOB =B3O3(OH)3
 متابوريك اسيد تك حلقه اي
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و ششمين دوره المپياد شيمي 8/2/1395–بيست

���و�دا
	 �و�ن��ان
)امتياز��(�سوال

هر-��� رااثر كه گرماگير است N2(g)   +   2O2(g)   2NO2(g): در چگونگي جابه جا نمودن تعادل يك از تغييرات به شرح زير

(با ضربدر زدن در خانه مورد نظر مشخص كنيد )امتياز�.

مي شود(افزايش دما در حجم ثابت-الف در N2(g)افزودن مقداري)ب). از تغيير فشار كل در نتيجه افزايش دما صرفنظر به ظرف محتوي تعادل

و حجم ثابت و فشار ثابت)ج. دما به ظرف محتوي تعادل در دما بي اثر مانند آرگون افزودن مقداري از يك كاتاليزگر)د. افزودن مقداري از يك گاز

و حجم ثابت به ظرف محتوي تعادل در دما .مناسب

مي كند به جا به جا نمي كندبه سمت چپ جا به جا مي كندبه سمت راست جا جا

الف

ب

ج

د

و دماي ثابت�/�در يك ظرف خالي با حجم ثابت-��� را قرار مي دهيم C(g)مول�/��و B(g)مول�/��و A(g)مول�/�
، مقدارTليتر

باCهرگاه غلظت. در آن برقرار شود A(g)   +   B(g) 2C(g)تا تعادل شيميايي  به فرض برابر آن�/�� molL-1در تعادل بنا باشد،

(گاه پاسخ صحيح هر مورد خواسته شده را تا دو رقم اعشار در مربع مورد نظر بنويسيد )امتياز�.

 molL-1در تعادل بر حسبBغلظت)ب molL-1در تعادل بر حسبAغلظت)الف

Kمقدار ثابت تعادل)ج

كه)د مي شودCوA،Bدرصد پيشرفت واكنش تا تعادل نسبت به واكنش دهنده محدود كننده از زماني :در ظرف قرار داده
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و ششمين دوره المپياد شيمي 8/2/1395–بيست

���و�دا
	 �و�ن��ان
مي دهيم تا تعادل زير در آن برقرار ���C°خالص را در يك ظرف خالي به حجم يك ليتر در دماي ثابت Ag2CO3(s)يك گرم-2-3 قرار

.:شود

Ag2CO3(s) Ag2O(s) + CO2(g) 

به دست آمده برابر با هرگاه مجموع جرم تركيبات جامد در تعادل�
(گرم فرض شود، آن گاه به مورد هاي زير پاسخ دهيد�/ ) امتياز�:

)��=O،��=C،atmLmol-1K-1 �
�/�=JK-1mol-1 ���/
=R(

،)الف و يك پاسخ عددي با يكاهايKpوKcبراي هريك از ثابت هاي تعادل به صورت يك رابطه اين تعادل در دماي داده شده يك تساوي

:مناسب بنويسيد

Kc= =

Kp= =

با Ag2CO3(s)براي تعادل داده شده برقرار باشد، آياTدر دماي ديگري مانند=Kp�/��� atmهرگاه تساوي)ب و در معرض هواي در آن دما

 بلي خير) در يك مربع عالمت بزنيد(است پايدار خواهد بود؟CO2درصد مولي آن شامل�/���كه� atmفشار كل 

Go،�=∆G،�<∆Go،�<∆G∆=�: زيرا

يكي از مربع ها عالمت بزنيد( ) فقط در

و حجم ثابت اضافه كنيم، آيا Ag2CO3(s)، مقداري Ag2CO3(s) Ag2O(s)  +  CO2(g): اگر به سيستم در حال تعادل)ج در دما

و فعاليت هر جامد خالص در دماي ثابت  ، زيرا غلظت ، خير به جا خواهد شد؟ بلي  تعادل جا

)جمله آخر را كامل كنيد(
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و ششمين دوره المپياد شيمي 8/2/1395–بيست

���و�دا
	 �و�ن��ان
كه ClOzNyHx[Pd(C)[(4(2يك كمپلكس پاالديم با فرمول عنصري آناليز-�سوال مي دهد و كربندرصد��/��شامل اين كمپلكس نشان

 درصد��/�� عنصري، آناليز2(SCN)[Pd(CxHyNz)]تبديل شود، مربوطهبه تركيب تيوسيانات اين كمپلكس وقتي. هيدروژن است درصد�/��

و )�=Pd��C،��=O،�/��=Cl،��=N،��=S،�/=��(.را مشخص كنيد x,y,zمقادير. دهدرا نشان مي هيدروژن درصد�/�كربن

كه( مي گيرد حل) x,y,zمقادير(آخر جواب نمره تنها در صورتي تعلق و راه )نوشته شده باشد درست باشد

x=                                                     y=                                                        z=                                                  

(امتياز�( (امتياز�) ) امتياز�)

:راه حل
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و ششمين دوره المپياد شيمي 8/2/1395–بيست

���و�دا
	 �و�ن��ان
و 3TlNOمول�/��مقدار-�سوال مي 3Pb(NO(2مول�/��جامد و حجم محلول را به يك ليتر به. رسانيم جامد را در آب به طور كامل حل كرده سپس،

و از تغييرات حجم محلول در اثر افزودن. جامد اضافه مي كنيم NaIصورت تدريجي، به اين محلول  جامد NaIبا استفاده از تعادل هاي زير جدول را كامل كنيد

(صرف نظر كنيد )امتياز��.

TlI(s) Tl+ (aq)   +   I-(aq)                    :     Ksp=6.5 × 10-8

PbI2(s)  Pb2+(aq)   +   2I-(aq)              :     Ksp= 7.1 × 10-9 
Pb2+(aq)   +   4I-(aq) PbI4

2-(aq)           :      K= 8.3 × 104

و كه(. جدول زير را كامل كنيدراه حل سوال را نوشته حل)C5تاC1غلظت هاي( آخرجواب نمره تنها در صورتي تعلق مي گيرد و راه نوشته درست باشد

و با دو رقم با معني نوشته شوند در جدول اعداد.شده باشد )�/�× ����: مثال. با نماد علمي

��/���/���/���/����/�
اضافه شده NaIتعداد مول

از ابتداي آزمايش

C5C4C3C2C1
در حال تعادل-I غلظت

)مول بر ليتر(

:C1 محاسبه راه حل

:C2 محاسبه راه حل
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و ششمين دوره المپياد شيمي 8/2/1395–بيست

���و�دا
	 �و�ن��ان
�سوال ادامه راه حل

:C3 محاسبه راه حل

:C4 محاسبه راه حل

:C5 محاسبه راه حل
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و ششمين دوره المپياد شيمي 8/2/1395–بيست

���و�دا
	 �و�ن��ان
را در جايي غير از محل تعيين شده. بنويسيد"�پاسخ نامه سوال"در بخشرا در انتهاي سوال�پاسخ سوال: توجه چنانچه پاسخ خود

)بنويسيد به آن نمره اي تعلق نخواهد گرفت

و ترانس: مقدمه سوال-�سوال :بوتن را درنظر بگيريد-2ايزومر هاي سيس

مي شود به. به اين ايزومرها كه تفاوت آن ها تنها در موقعيت فضايي گروه ها است، ايزومر هاي فضايي گفته گاهي تشخيص ايزومر هاي فضايي نياز

وQوPدقت بيشتري دارد، به عنوان مثال تركيب هاي  همYوXنسبت به هم QوPدر. مثال هاي ديگري از ايزومر هاي فضايي هستند نسبت به

ها(موقعيت فضايي اتم ها نحوه اتصال اتم ها يكسان است ولي ساختارهاي. نياز به دقت بااليي داردYوXتشخيص تفاوت. متفاوت است) يا گروه

XوYر. خيلي به هم شبيه هستند ولي يكسان نمي باشند ا با هم تفاوت آن ها با هم مانند تفاوت دو دست در بدن ما است كه چنانچه جاي آن ها

در واقع شكل تقارني دست راست به گونه است كه هرگز نمي توان آن را جايگزين دست! عوض كنيم كامال در شكل ظاهري قابل تشخيص خواهد بود

هاYوXايزومر هاي. چپ كرد كه در آن ننحوه اتصال اتم ها يكسان است ولي نيز مي موقعيت فضايي اتم ها متفاوت است، ايزومر هاي فضايي اميده

.شوند

ان- �����با استفاده از اطالعات فوق براي تركيب-��� مي توان-�چند ايزومر فضايي شبيه ايزومر هاي فضايي) در پايين داده شده(اكتاتري بوتن

در پاسخ خود( در نظر گرفت؟ .)مربوطه بنويسيدداخل كادر"� سوال نامه پاسخ"در بخش انتهاي سوالرا

2,4,6-Octatriene        :        CH3CH=CHCH=CHCH=CHCH3

از���از بخشI2وI1وقتي دو ايزومر فضايي و ازI1 در شرايط مناسب قرار داده شوند، به دستI2تنها يك محصول مخلوطي از دو محصول

به دلخواه. هستند C8H12اين محصوالت نسبت به هم ايزومرهاي فضايي با فرمول بسته. آيد مي .نامگذاري كنيدCوA،Bاين محصوالت را
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و ششمين دوره المپياد شيمي 8/2/1395–بيست

���و�دا
	 �و�ن��ان
مي آيندC6H10O2با فرمول بستهFوD،Eبه ترتيب تركيب هايCوA،Bتركيب هاي از ازونوليز ها.به دست همچنين در اين واكنش

مي گردد OHC-CHOيك محصول مشترك  )مثالي از يك واكنش ازونوليز در پايان بخش آخر اين سوال آمده است(:تشكيل

A → D (C6H10O2) + OHC-CHO 
B → E (C6H10O2) + OHC-CHO 
C → F (C6H10O2) + OHC-CHO 

D،EوFه و حتما در ساختار آن وقتي يك مول از اين تركيبات در مجاورت.ا شاخه متيل وجود داردنسبت به هم ايزومر هاي فضايي هستند

به تركيب هاي  به ترتيب و به طور كامل مصرف شده با فرمول بسته هاي يكسانIوG،Hمقدار كافي از يك اكسنده مناسب قرار بگيرد،

C6H10O4كه نسبت به هم ايزومرهاي فضايي هستند مي شوند .تبديل

D → G (C6H10O4)
E → H (C6H10O4)
F → I (C6H10O4)

عدم رعايت. رسم كنيد"� سوال نامه پاسخ"در بخش انتهاي سوالدر را با رعايت الگوي نشان داده شده در مقدمه سوال،IتاAساختارهاي-���

و نمايش ساختارها  مي گرددIتاDالگو .در مربع هاي اشتباه موجب حذف كامل نمره

و تحت شرايط مناسب-5-3 ان- �����در واكنشي ديگر مي شودZبه تركيب اكتاتري :تبديل

CH3CH=C=CHCH2CH=CHCH3Z :

در پاسخ خودمي توان رسم كرد؟Zبا اطالعات موجود در اين سوال چند ايزومر فضايي براي داخل"� سوال نامه پاسخ"در بخش انتهاي سوالرا

.كادر مربوطه بنويسيد

: مثالي از واكنش ازونوليز
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و ششمين دوره المپياد شيمي 8/2/1395–بيست

���و�دا
	 �و�ن��ان
�پاسخ نامه سوال

ان-2،4،6تعداد ايزومرهاي فضايي-��� )امتياز�(: اكتاتري

)امتياز(. را با در نظر گرفتن الگو در بخش مقدمه سوال رسم كنيدIتاAساختارهاي-���

CBA

FED

IHG
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 اين قسمت محل سرنويس است و نبايد در آن چيزي نوشته شود

معاونت 

آن چيزي نوشته شوداين قسمت محل زيرنويس است و نبايد در  
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