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مدت امتحان 011 :دقیقه

بارم

جای مهر
جاهای خالی را با عبارتهای مناسب پر کنید.
الف -ظرفیت گرمایی ویژه جزء خواص  ...................و حجم جز خواص  ......................سیستم است.

0/5
0/5

ب -درمحاسبه ی بازده درصدی واکنش مقدار  ....................از مقدار  ....................همیشه کمتر است.

0/5

ج -در تقسیم بندی انواع واکنشهای شیمیایی ،پلیمری شدن جزء واکنش  ................است.

0/5

د -در یک واکنش گرما ده ،گرما آزاد می شود وانرژی درونی سیستم  ......................می یابد.
2

کدامیک از جمالت زیر صحیح و کدامیک غلط است؟ (درست جمالت غلط را بنویسید )
0/5

الف -سامانه بسته سامانه ای است که فقط در آن مبادله ماده صورت می گیرد.

0/5
ب -واکنش رسوبی شدن جزء واکنش های جابجایی یگانه است .

0/5

ج -اگر انتقال انرژی گرمایی از محیط به سامانه باشد در این صورت عالمت آن منفی است.
3

واکنشهای زیر را کامل کرده و نوع آنها را مشخص کنید.
)→ ………… + CO2 (g
→ ……… + ……….
→ ………….
→……….. + I2

)( Li2CO3 (Sالف

)( MgO (aq) +Na Cl (aqب
)( CO2(g) + H2O(Lج
)( Br2 (ℓ) + kI (aqد
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1
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4
یک ترکیب مجهول به جرم 7/44گرم دارای  2/88گرم پتاسیم و 1/30گرم نیتروژن و مابقی آن اکسیژن می باشد ،فرمول
تجربی این ترکیب را بدست آورید.
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1/5

در سیلندری با پیستون متحرک واکنش زیر انجام یافته است :
C4H10(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(g) + q
عالمت  ∆E ،W ، ∆Vرا مشخص کنید.

6

ازواکنش چند مول  HClبا منیزیم هیدروکسید  54گرم آب تولید می شود ؟

1/5

)Mg(OH)2 (aq) + HCl (aq) → MgCl2 (aq) + H2O (L

7

پتاسیم هیدروژن کربنات مطابق واکنش زیر تجزیه می شود:
)2KHCO3 (S) → K2CO3 (s) + H2O(ℓ) + CO2 (g
از تجزیه کامل  13گرم پتاسیم هیدروژن کربنات چند لیتر گاز  CO2تولید می شود؟
( در دمای واکنش چگالی گاز CO2 1. 2 g .L-1است).
)(KHCO3 =100 gr.mol-1 , CO2= 44 gr.mol-1

1/5
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الف -ازسوختن  4/4گرم پروپان ( )C3H8با 6/ 4گرم اکسیژن چند گرم  CO2تولید می شود؟
)→ CO2(g) + H2O(g

)C3H8(g) + O2(g

ب -اگر ضمن واکنش  0گرم گاز  CO2تولید شده باشد بازده درصدی واکنش چقدر است؟

9

2

برای واکنش زیر  ΔE= +300KJاست(.شرایط  STPاست)

1atm

الف -مقدار کار انجام شده چند لیتر اتمسفر است؟

12mol

1 atm

8mol

ب -مقدار  ΔHچند کیلوژول است؟ و عالمت آن چیست؟
))1L.atm=0/101 KJ

1/5
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از حل کردن 4/8گرم منیزیم ناخالص با درصد خلوص  03درصد چند گرم  MgCl2مطابق واکنش زیر بدست می آید :
)→ MgCl2 (aq) + H2(g

)Mg (S) + 2 HCl (aq

11

اگر برای افزایش دمای  43گرم آهن به مقدار  02درجه سانتیگراد به  226/40ژول گرما نیاز باشد  ،ظرفیت گرمای ویژه وظرفیت
گرمای مولی آهن را محاسبه کنید.

***و به امید آن خدایی که در این نزدیکی است***
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جمع
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