طراح ∶ محمد حسن پور

پاسخ تشریحی

 -1گزینهی ()2

گزینهی اول می بایست منگنز ( )IVاکسید باشد ،گزینهی سوم می بایست آهن ( )IIIاکسید باشد .گزینهی

دوم و چهارم درست است ( .صفحات  3و 8و ) 10

 -2گزینهی ()3
در گزینهی اول محصول واکنش Aرسوب است اما محصول واکنش  Dرسوب نمی باشد.
در گزینهی دوم یکی از محصوالت  Bگاز است اما در واکنش  Cمحصول گازی وجود ندارد.
در گزینهی چهارم واکنش  Bمربوط به واکنش تجزیهی آمونیوم دیکرومات است.
گزینهی سوم درست می باشد( .واکنش مربوط به شکل های صفحهی  9 ،8،7و ) 10

 -3گزینهی ()4
از پلی پروپن تولید شده در جهت تولید ریسمان استفاده می شود) .واکنش صفحهی ) 7
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-4گزینهی ()4
جرم مولی یعنی جرم یک

مکول از مکادهی جامکد ،در واککنش اول جامکد  NH4Clبکا جکرم مکولی

 53.5 g.mol-1تشکککیل مککی شککود .در واکککنش دوم جامککد  CaOبککا جککرم مککولی  ، 56 g.mol-1در
واکنش سکوم جامکد  Al2O3بکا جکرم مکولی  102 g.mol-1و در واککنش چهکارم  Agبکا جکرم مکولی
 107 g.mol-1تشکیل می شود( .واکنش مربوط به صفحات  8،7و)9

 -5گزینهی ()4
گزینهی اول کانهی هالیت ،در گزینهی دوم ،مقدار بیشتری از مادهی خالص و در گزینهی سوم
منگنر( )IVاکسید میبایست نوشته میشد .گزینهی چهارم به این دلیل درست است که از  200گرم کانهی
هالیت  195گرم نم

خوراکی خالص یافت می شود( .صفحات  23و خود را بیازمایید )24

195/200×100= 97.5%

×100جرم مادهی ناخالص/جرم ماده خالص = درصد خلوص

 -6گزینهی ()3
MnCl2 +Cl2+2 H2O

MnO2+ 4HCl

1+1+2=4

KMnO4

K2MnO4+MnO2+O2

2KMnO4

1+1+1=3

16 CO2+18H2O
18+16=24

2
2

1+1=2

2C8H18 +25O 2
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-7گزینهی ()2
)CaCO3 (s

)CaO (s) + CO2(g

𝟑𝑶𝑪𝒂𝑪𝒍𝒐𝒎𝟏
𝟐𝑶𝑪𝒍𝒐𝒎𝟏
𝐎𝐥𝐨𝐦𝟐
𝐀𝐍
×
×
×
𝟑𝐎𝐂𝐚𝐂𝟎𝟎𝟏
𝑶𝒍𝒐𝒎𝟏 𝟐𝑶𝑪𝒍𝒐𝒎𝟏 𝟑𝐎𝐂𝐚𝐂𝐥𝐨𝐦𝟏

× 𝟑𝑶𝑪𝒂𝑪𝒈𝟎𝟏 = 𝑶 اتم𝒙

𝐀𝐍𝟐 = 𝟎.
(صفحات  7و )18-21

 -8گزینهی ()3
الف)
= 0.28NA

𝐀𝐍
𝟐𝒍𝑪𝐥𝐨𝐦𝟏

×

𝟐𝒍𝑪𝐥𝐨𝐦𝟏
𝟐𝑶𝒏𝑴𝐥𝐨𝐦𝟏

×

𝟐𝑶𝒏𝑴𝐥𝐨𝐦𝟏
𝟐𝑶𝒏𝑴𝒈𝟗𝟖𝟔.

×

𝟐𝑶𝒏𝑴𝒈𝟎𝟗
ناخالص 𝟐𝑶𝒏𝑴𝐠𝟎𝟎𝟏

𝐭𝐢𝐋𝟕𝟐 = 𝟔.

ب)

× ناخالص 𝑪𝒍𝟐 = 27.2𝑀𝑛𝑂2مولکول𝒙

𝐭𝐢𝐋𝟒𝟐𝟐.
𝟐𝒍𝑪𝐥𝐨𝐦𝟏

× 𝟐𝒍𝑪𝐥𝐨𝐦𝟖𝟐 𝑿𝑳𝒊𝒕𝑪𝒍𝟐 = 𝟎.

(صفحه ی )24

-9گزینهی ()2
𝒄𝒍𝒐𝒎𝟏
𝟔𝟔 = 𝟔.
𝒄𝒈𝟐𝟏

× 𝑪𝒈𝟎𝟖 = 𝑪𝒍𝒐𝒎𝒙
𝟔𝟔 𝟔.
𝟏=
𝟔𝟔 𝟔.

𝑯𝒍𝒐𝒎𝟏
𝟎𝟐 =
𝑯𝒈𝟏

فرمول تجربی CH3

فرمول مولکولی C2H6

3

n=30/15=2

= 𝑪𝒍𝒐𝒎

× 𝑯𝒈𝟎𝟐 = 𝑯𝒍𝒐𝒎𝒙

𝟎𝟐
𝟑=
𝟔𝟔 𝟔.

= 𝑯𝒍𝒐𝒎
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حال می بایست معادله ی موازنه شدهی سوختن این ترکیب هیدروکربنی را نوشت

4 CO2+6H2O

2C2H6 + 7O 2

𝟔𝑯 𝟐𝑪𝒍𝒐𝒎𝟏
𝟐𝑶𝐥𝐨𝐦𝟕
𝟐𝑶𝐠𝟐𝟑
×
×
𝐠𝟑 = 𝟑𝟕.
𝟐𝑶𝐥𝐨𝐦𝟏 𝟔𝑯 𝟐𝑪𝒍𝒐𝒎𝟐 𝟔𝑯 𝟐𝑪𝒈𝟎𝟑

× 𝟔𝑯 𝟐𝑪𝒈𝟎𝟏 = 𝟐𝑶𝒈𝑿

-10گزینهی ()4
در شرایط  ،STPی

مول از هر گازی  22.4لیتر یا  22400میلی لیتر حجم اشغال می کند.

موفق و سربلند باشید

محمد حسنپور
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