سئَاالت شیوی سَم دثیرستبى
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
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شْرستبى هبًِ ٍ سولقبى
زهبى  80دقیقِ

دثیرستبى ًوًَِ دٍلتی صذرا
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ٍاکٌشْبی  2ٍ1را هَازًِ کٌیذ
ًَع ٍاکٌش  3را هشخص کٌیذ

Cl2+KCl+MnCl2+H2O

هحصَالت ٍاکٌش  5ٍ4را ثٌَیسیذ

1( KMnO4 +HCl
2( C8H18+O2

CO2+H2O
Cu+ZnCl2

2

3)Zn+CuCl2

)………………..(aq)+…………………..(s

)4( AgNO3(aq)+K2CrO4(aq

)…………………(s)+……………..…….(aq

)5( FeCl3(aq)+Na(OH)3(aq
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جبّبی خبلی را ثب کلوبت صحیح پر کٌیذ
هطبثق قبًَى....................................در دهب ٍ فشبر ثبثت،گبزّب ثب ًسجتْبی حجوی هؼیي ثب ّن ٍاکٌش هی دٌّذ
درتشکیل ثرف گرهب از سبهبًِ ثِ هحیط هٌتقل هی شَد ثٌبثرایي فرایٌذی...................است ثٌبثرایي ػالهت .................... Eاست
ظرفیت گرهبیی ٍیصُ یک کویت  ........................در حبلیکِ ظرفیت گرهبیی کویت ............................است
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فرهَل هَلکَلی ّیذرٍکرثٌی را تؼییي کٌیذ کِ از سَختي کبهل آى  2/64گرم گبز  0/54ٍ CO2گرم آة حبصل هی شَد ٍ جرم هَلی آى

2

جْت تْیِ سذین آزیذ  NaN3هطبثق ٍاکٌش زیر  7/8گرم  NaNH2را در هجبٍرت6/6گرم از  N2Oقرار هی دّین تب ٍاکٌش اًجبم شَد

2

78است.
4

)(C=12g/mol, O=16g/mol, H=1g/mol

الف) ٍاکٌش دٌّذُ هحذٍد کٌٌذُ را تؼییي

2NaNH2+N2O

NaN3+NaOH+NH3

ة) اگر  0/2هَل از  N2Oثِ طَر کبهل هصرف شَد چٌذ گرم  NaN3ثذست هی آیذ؟ کٌیذNa=23g/mol, N=14g/mol
5

شیوی داًی ثٌب ثر هحبسجِ اًتظبر داشت کِ در شرایط هٌبست  40گرم دی اتیل اتر از ٍاکٌش زیر تْیِ کٌذ
CH3CH2OH

CH3CH2OCH2CH3

2

اهب در ػول تَاًست فقط  25گرم دی اتیل اتر ثذست آٍرد .ثبزدُ درصذی ٍاکٌش راحسبة کٌیذH=1g/mo,C=12g/mol,O=16g/mol .
6

ثب تَجِ ثِ شکل ٍ دادُ ّب ثِ ّر هَرد پبسخ دّیذ
قجل از اًجبم ٍاکٌش پیستَى در هَقؼیت  Aقرار دارد ٍقتی هحلَل سَلفَریک اسیذ ٍارد ارلي شَد ثب فلس هٌیسین ٍاکٌش هی دّذ پس از
ٍاکٌش پیستَى در ٍضؼیت  Bقرار هی گیرد.
H2SO4
الف) هؼبدلِ ٍاکٌش را ثٌَیسیذ
ة) ثب اًجبم ٍاکٌش سبهبًِ رٍی هحیط کبر اًجبم هی دّذ یب هحیط رٍی سبهبًِ؟ چرا؟
ج) ػالهت کبر اًجبم شذُ هثجت است یب هٌفی؟

A B
Mg

2

7

دلیل ػلوی پذیذُ ّبی زیر را ثٌَیسیذ

2

ظرفیت گرهبیی ٍیصُ آة در حبلتْبی فیسیکی جبهذ-هبیغ ٍ گبزهتفبٍت است
آًتبلپی استبًذارد تشکیل ثسیبری از هَاد هٌفی است
8

ػالهت آًتبلپی استبًذارد تشکیل یک هَل از گًَِ ّبی زیر را در حبلت استبًذارد پیش ثیٌی کٌیذ( .هثجت –هٌفی -صفر)

1

راٌّوبیی :آًتبلپی استبًذارد ّر ػٌصری در حبلت استبًذارد صفر است
)C(s
9

)H2O(g

)Na(l

)Hg(s

فرض کٌیذ  10هَلکَل ّیذرٍشى ٍ هقذار کبفی اکسیصى ثب ّن هخلَط شًَذ .چٌذ هَلکَل آة از آًْب تشکیل هی شَد؟ آیب هَلکَلی در

2

اًتْبی ٍاکٌش ثبقی خَاّذ هبًذ؟ چرا؟
10

فرض کٌیذ  12/2لیتر ًوًَِ گبز O2در فشبر  1اتوسفر ٍ دهبی صفر درجِ سبًتیگراد در اختیبر دارین .اکر ایي هقذار  O2در ّویي دهب ٍ

2

فشبر ثِ اٍزٍى تجذیل شَد حجن اٍزٍى تَلیذ شذُ چِ هقذار خَاّذ ثَد؟
2O3

هَفق ثبشیذ

3O2

22

