
OHAlFNaHFNaOHOAl) 263321 

OHCOOHC) 2221882 

 3شيمي       
 

 است؟ درست عبارتكدام  ،، پس از موازنهرو روبههاي  با توجه به واكنش -31

  . است 26برابر ) 1(واكنش  ي هاي مولي مواد در معادله مجموع ضريب) 1
 .است 8در دو واكنش برابر  هدهند هاي مولي مواد واكنش اختالف مجموع ضريب) 2
 .است) 1(سه برابر ضريب اين ماده در واكنش ) 2(كنش در وا OH2 ضريب) 3

8برابر 2COضريب به) 1(واكنش  ي معادله هاي مولي مواد در مجموع ضريب) 4
 .است 30

 است؟ نادرست مطلبكدام  -32

aq(CuSO)s(Al(...با انجام واكنش) 1   . شود لومينيم تشكيل ميفلز سرخ فام مس روي سطح ورقه آ 4
 . شود توليد مي s(ClNH4(، گرد سفيد رنگ آمونيوم كلريدHClو بخار 3NHثر واكنش بخارا بر) 2
 . شود لريك اسيد نيز توليد مينيم با هيدروكي، در واكنش آلوم)g(OHCH3((متانول ي يكي از گازهاي حاصل از تجزيه) 3
 . شود از تجزيه يك مول كلسيم كلرات و پتاسيم كلرات مقدار يكساني گاز اكسيژن توليد مي) 4

 جايي يگانه است؟ كدام واكنش زير جابه -33
1( 3223 2HNOCdSSH)NO(Cd   2( 3232 SAlSAl  
3 (OH)NO(BaHNO)OH(Ba 22332 22  4 (Ag)NO(ZnAgNOZn 22 233  

)mol.g:N,C,S,H,O(ها برابر است؟  ي زير، تعداد اتم هاي برابر از كدام دو ماده در جرم -34 1141232116  
 CO -ت 2N -پ SH2 -ب NO -آ
 ب و پ) 4 آ و ت) 3 پ و ت) 2 آ و ب) 1

 ؟است نادرستكدام عبارت  -35

 .لوساك وضع شد هاي تركيبي گازها، توسط گي قانون نسبت) 1
 .ليتر حجم دارد 4/22، يگازهر مول از يك ، atm1و فشار  Cدر دماي) 2
 .اكسيژن دارد گاز گرم 10گرم گاز هيدروژن حجمي برابر حجم  10در شرايط استاندارد، ) 3
 .ن آووگادرو، در فشار و دماي ثابت، يك مول از گازهاي مختلف، حجم ثابت و برابري دارندبراساس قانو) 4

)mol.g:O,H,C( است؟ نادرستمطلب كدام با توجه به ساختارهاي زير  -36 116112  

                                    
 . ژن وجود داردمول اكسي 4مول هيدروژن و  8مول كربن،  C ،9 ي در يك مول از ماده) 1
 . آيد با متانول به دست مي Bشود و از واكنش ماده  به عنوان طعم دهنده مواد غذايي استفاده مي Aده ما) 2
 . آيد به دست مي Cماده  ،وارد واكنش كنيم Bبا ماده  HClاگر الكل چوب را در حضور ) 3
 . دهد را اكسيژن تشكيل ميدرصد از جرم آن  56/35 حدود را كربن و Cدرصد از جرم ماده  60) 4

فرض شود ( اند؟  ي محدودكننده و جرم يد حاصل كدام گرم پتاسيم يديد وارد شد، واكنش دهنده 3/8ليتر گاز كلر در  STP ،7/0در شرايط  -37
)mol.g:I,K( .)نشده استواكنش جانبي انجام  112739  

   45/3 -پتاسيم يديد) 4    35/6 -پتاسيم يديد) 3     76/3 -گاز كلر) 2     46/4 -گاز كلر) 1
در شرايط طور كامل انجام شوند،  ها به كنيم تا واكنش وارد مي در آبرا  Kمول عنصر  3و  Ca، يك مول عنصر Beمول عنصر  2مخلوطي از  -38

STP، 2چند ليتر گازH  ؟ شود ميتوليد 

1 (8/100 2 (4/78 3 (56 4 (4/22 
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بـا   2NOليتـر گـاز   10هاي موجـود در   چند برابر تعداد مولكول تحت شرايط استاندارد، تقريباً 2SOليتر گاز  8/2ي موجود در ها تعداد اتم -39
)mol.g:O,N(  گرم بر ليتر است؟ 92/0چگالي  11614   

1 (88/1   2 (54/0  3 (17/2    4 (63/0 
 است؟ رستنادكدام مطلب  -40

 . متيل پنتان است تري -4و  2و  2ايزواوكتان،  آيوپاكنام ) 1
 .ي هوا با حجم مشخص، به چگالي گاز وابسته است كه آن هم به دما بستگي دارد حجم گاز مورد نياز براي پر كردن كيسه) 2
 . توان از واكنش زغال سنگ با بخار آب بسيار داغ تهيه كرد گاز متان را مي) 3
 . دهد نيوم اكسيد با آهن بسيار داغ واكنش مييآلوم ،واكنش ترميتدر ) 4

 .)ژول بر گرم بر درجه سلسيوس در نظر بگيريد 4/0و  2/4آب و مس را به ترتيب  ي ظرفيت گرمايي ويژه( است؟ نادرست مطلبكدام  -41
 .ظرفيت گرمايي ويژه هر ماده برعكس ظرفيت گرمايي آن به مقدار آن بستگي ندارد) 1
 .گرم مس در دماي يكسان است 45/9برابر ظرفيت گرمايي  10گرم آب،  9رفيت گرمايي ظ) 2
 .هاست هاي انتقال آن ديگر و راه هاي گوناگون انرژي به يك ترموديناميك، روش بررسي تبديل شكل) 3
 .تر است اق بيشليتر آب در دما و فشار ات متر مكعب بخار آب از ظرفيت گرمايي يك ميلي ظرفيت گرمايي يك سانتي) 4

كنيم  مي C25مساوي از آب با دماي هاي را وارد حجم C100آلومنيوم، نقره، مس و آهن و با دماي لزهاي برابر از چهار ف چهار ميله به جرم -42
 ت؟ دماي آب در ظرف محتوي كدام فلز، باالتر از بقيه اس ،پس از رسيدن به تعادل گرمايي

Fe Cu Ag Al فلز 
45/0 38/0 235/0 9/0 )C.g.J(C 11   

 آهن )4 مس) 3 نقره) 2 آلومينيوم) 1
 . است... آنتالپي تبخير مولي آب برابر و ... آنتالپي استاندارد سوختن پروپان برابر  ،داده شدههاي   معادلهبا توجه به  -43

kJH)g(OH)g(CO)g(O)g(HC)I 2056435 22283  

kJH)l(OH)g(CO)g(O)g(HC)II 2220435 22283  

1( kJ،mol.kJ 2056164 1  2 (kJ،mol.kJ 2220164 1  
3 (kJ،mol.kJ 205641 1  4( kJ،mol.kJ 222041 1   

 است؟صحيح  كدام مطلب -44

 . شود گيري مي اندازهدر گرماسنج بمبي، گرماي سوختن يك ماده به صورت تقريبي و در فشار ثابت  )1
 . درون گرماسنج يك سامانه منزوي است در گرماسنج بمبي، بمب فوالدي )2
 . آنتالپي استاندارد تشكيل مانند آنتالپي سوختن همواره منفي است )3
 . تر از گرماي سوختن يك مول متان است گرماي سوختن يك مول متانول كم )4

62HC ،11560با توجه به اين كه آنتالپي سوختن -45  mol.kJ  ،62مول 7/0سوختن ر گرماي حاصل از اگاستHC   20كيلـوگرم آب   4را بـه 
  خواهد شد؟ گراد دماي نهايي آب چند درجه سانتيگراد بدهيم،  ي سانتي درجه

C.g

J
/ 24 ظرفيت گرمايي ويژه آب 

1 (60 2 (75 3 (85 4 (95 
چنـد   ،يـت بـه المـاس   گرم گراف 96است، به هنگام تبديل  كيلوژول بر مول -396و  -394برابر يت و الماس به ترتيب فآنتالپي سوختن گرا -46

)mol.gC(شود؟ كيلوژول گرما مبادله مي 112  

1 (16 2( 790 3( 16 4 (790 
H،)g(NOتشكيلهاي داده شده با توجه به واكنش -47   است؟چند كيلوژول بر مول 

15222 532252  mol.kJH)g(ON)g(O)g(N 
1 (90+ 2 (180+ 122 14122  mol.kJH)g(NO)g(O)g(NO 
3 (35+ 4 (70+ 15222 11024  mol.kJH)g(ON)g(O)g(NO 
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برابر g(NH3( تشكيل با توجه به اين كه آنتالپي استاندارد -48
mol

kJ46 وS 322واكنش 23 NHHN  در دمايC27 برابر
K

J200 
 اين واكنش برابر چند كيلو ژول است؟  Gاست،

1( 32  2 (32-  
3 (14+  4 (14- 

kJH,)g(NH)g(H)g(N: اگر واكنش -49 9223 322 در دماي ،C187    به تعادل برسد، مقدار آنتروپي آن چند ژول بـر كلـوين
 است؟ 

1 (128- 2 (79-  3 (200-  4 (103-     
 ي اين فرايند همواره درست است؟  تر از صفر هستند كدام گزينه درباره ، هر دو بزرگSو Hبراي فرايندي در فشار ثابت، -50

1( G 2  .خودي است آن منفي و خودبه(G خودي است خودبهغيرو  ثبتآن م . 
 . خودي بودن آن، به دما بستگي دارد گويي خودبه خودي يا غيرخودبه پيش) 4 . هاي گازي همراه است هاي فراورده با افزايش شمار مول) 3

  درست است؟مطلب كدام  -51
 . ي حالت استفاده كنيم نواختي و حالت فيزيكي يك سامانه، بهتر است از واژه ي يكبراي معرف )1

4اگر در يك بِشر كه تا) 2
 . دهد ي دو فازي تشكيل مي از آب پر شده است يك قطعه كوچك يخ بلوري بيندازيم، يك سامانه 3

 . ابل تشخيص نيستهاي ناهمگن، مرز ميان دو فاز، همواره ق در مخلوط )3
 . دهند دو فاز را تشكيل مي ،مخلوط استون، هگزان، آب و اتانول به نسبت مولي برابر) 4

گـرم ليتـيم نيتـرات     9/52ي بلـور   انرژي آزاد شود و براي فروپاشـي شـبكه   kJ930م نيترات، يليت يك مول هاي يون پوشي اگر در اثر آب -52
kJ4/330 تقريباً كدام است؟ ك مول از آني گرما الزم باشد، آنتالپي انحالل)mol.g:O,N,Li( 116147  

1 (431+  2 (3/253-  
3 (499-  4 (1361+ 

شـود؟   در آن حـل مـي   s(CaSO4(چند گرم ديگـر  . گرم آب در دماي معين، داراي يك گرم يون كلسيم است 500در  4CaSOمحلولي از -53
)mol.g:CaSO,Ca( .)گرم آب است 100گرم در  02/1در اين شرايط برابر  4CaSOپذيري  انحالل( 14 13640  
  5/1) 2  صفر) 1
3 (7/1  4 (1/4 

 توان تهيه كرد؟ آن را مي ppm 40چند كيلوگرم محلول  تقريباًموالر پتاسيم هيدروكسيد،  02/0محلول ليتر  ميلي 100با  -54

)111639  mol.g:H,O,K( 
1( 8/2   2 (2/1   3 (6/3 4 (4/1       

  ها، درست است؟ ها و محلول ي نقطه جوش مايع كدام مطلب درباره -55
 .رود كند و به تدريج باالتر مي ها، ضمن جوشيدن آن تغيير مي نقطه جوش محلول نمك )1
 .شود ي جامد غير فرار در يك حالل، سبب باال رفتن فشار بخار آن مي حل شدن يك ماده) 2
 .شود آمدن نقطه جوش آن مي ي جامد غير فرار در يك حالل، سبب پايين حل شدن يك ماده) 3
 .تر است نقطه جوش محلول يك موالل منيزيم كلريد، از نقطه جوش محلول دو موالل شكر، پايين) 4

 ؟است الزم% 85با خلوص  NaOHگرم محلول يك موالل سديم هيدروكسيد تقريباً چند گرم  8ي  براي تهيه -56

)mol.g:H,O,Na( 111623  
1 (47/0 2 (36/0 3 (28/0 4 (23/0 
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رسانيم  ليتر مي ميلي 250به دست آمده را با افزودن آب خالص به محلول كنيم و حجم  مقداري آب به آرامي حل مي دررا  ONa2گرم 4/12 -57
121را كه در شرايط آزمايش داراي چگالي 3SOليتر گاز 7/23در يك ظرف ديگر، ). Aمحلول ( L.g/ حجم نهايي . كنيم است وارد آب مي

 30براي واكـنش كامـل بـا     Bليتر از محلول موجود در ظرف  چند ميلي تقريباً ).Bمحلول (ليتر است  ميلي 150محلول موجود در اين ظرف 
)mol.g:S,O,Na(است؟ الزم  Aليتر از محلول موجود در ظرف  ميلي 1321623  

1 (13/10 2(  25/20 3( 44/44  4 (51/40 
. رسانايي چند محلول آبي با هم مقايسه شده است در شكل روبرو -58

 توانند باشند؟ به ترتيب كدام مي هاي پ، ب، آ محلول

 سولفات (II)مس  -آمونياك -استون) 1
 هيدروكلريك اسيد -استون -شكر) 2
 آمونياك -لوئوريك اسيدهيدروف -اتانول) 3
  شكر -سديم كلريد -هيدروفلوئوريك اسيد) 4

 موالل پتاسيم نيترات با شروع نقطه انجماد كدام محلول برابر است؟  1/0ي انجماد محلول  شروع نقطه -59

 موالل كلسيم كلريد 1/0محلول ) 2 موالل ساكارز 2/0محلول ) 1
 موالل گلوكز 1/0محلول ) 4 نيم نيتراتيموالل آلوم 1/0محلول ) 3

 كدام گزينه درست است؟  -60
1( H انحالل پتاسيم كلرات در آب منفي وS انحالل آن مثبت است . 
 . كه فاز پخش كننده و فاز پخش شونده آن مايع استاي از سول هستند  هاي روغني، نمونه رنگ) 2
g(CO)g(SH)g(Cl(ترتيب انحالل پذيري) 3 222  كند در آب، با دما، تغيير نمي.  
 . موالل شكر است 1/0برابر نقطه جوش محلول  2موالل منيزيم كلريد، به تقريب  1/0نقطه جوش محلول ) 4
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