دثیرستبى غیر دٍلتی اهیي

اهتحبى هبدُ درسی  :شیوی 3
تعذاد صفحِ 4 :
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :

تعذاد سئَال

:

پبیِ  :سَم

13

تبریخ اهتحبى :
هذت زهبى اهتحبى :

رشتِ :

کالس :

93/10/10
90

دقیقِ

شوبرُ صٌذلی :

سئَاالت
1

1

عجبر ت ّبی زیر را ثب کلوبت هٌبست پر کٌیذ؟

الف) تجسیِ ػٌصری رٍشی است کِ عی آى ....................تشکیل دٌّذُ ٍ ّ...........................ریک از آى ّا در ترکیة شیویایی تؼییي
هی شَد.

ب) َّای درٍى یک الهح ساهاًِ  .........................هی تاشذ .
ج) یک هؼادلِ ًوادی اعالػاتی در تارُ ( ًسثت ّای هَلی هَاد  -ترتیة اختالط هَاد -حالت فیسیکی هَاد ) ارائِ ًوی دّذ.
2

مورد صحیح را انتخاب کنیذ؟
الف) آهًَین د ی کرٍهات در حضَر شؼلِ هستقین تجسیِ شذُ ٍ عی آى گاز  ٍ ......................هادُ جاهذ  .....................رًگی
تِ ًام ...........تر جای هی هاًذ.

ب) کذام گسیٌِ زیر هؼادلِ ًوادی ٍاکٌش ختاسین کرٍهات ٍ سرب (ً )IIیترات را کِ تِ تَلیذ سرب ( )IIکرٍهات ٍ ختاسین ًیترات
هی اًجاهذ را تِ درستی ًشاى هی دّذ؟(هَازًِ را در ًظر ًگیریذ)

1

پ) ّرگاُ در یک ساهاًِ ی تستِ تا اًتقال اًرشی از …… تِ …… اًرشی درًٍی ساهاًِ …… یاتذ  ،در ایي شرایظ  ∆ Eساهاًِ
………خَاّذ تَد.
 )1هحیظ  -ساهاًِ  -افسایش – هٌفی

 )2ساهاًِ  -هحیظ  -افسایش – هثثت

 )3هحیظ  -ساهاًِ  -کاّش – هٌفی

 )4ساهاًِ  -هحیظ  -کاّش  -هٌفی

ت) کذام گسیٌِ ،درست است؟
 )1ظرفیت گرهایی ٍیصُ  100گرم تخار آب تراتر  100آب هایغ است.
)2ظرفیت گرهایی ٍیصُ ،هؼیاری از هیساى ٍاتستگی تغییر دهای یک جسن تِ هقذار گرهای هثادلِ شذُ است.
 )3گرهای هثادلِ شذُ در حجن ثاتت ،تراتر تغییر اًرشی درًٍی ساهاًِ است.
)4اگر کار اًجام شذُ در ساهاًِ هَجة افسایش حجن آى شَد ،هقذار کار هثثت است
3

ترای افسایش دهای  84گرم هادُای از دهای  35°Cتِ  45°Cهقذار  0/42kJگرها الزم است .اگر جرم هَلی ایي هادُ 56g.mol-1
تاشذ ،ظرفیت گرهایی هَلی ایي هادُ را هحاسثِ کٌیذ.
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4

از تررسی شکل زیر کذام قاًَى در گازّا ًتیجِگیری هیشَد؟ آى را تٌَیسیذ.
/ 75
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= T:20℃ , P=1atm , V
1L

ثب تَجِ ثِ ٍاکٌش ّبی هقبثل ثِ سَاالت زیر پبسخ دّیذ؟

P4O10

الف ) ٍاکٌش  Aرا هَازًِ کٌیذ؟

+

)2H2(g) + ………(g

ج) ًَع ٍاکٌش ّای ,C,Dرا هشخص کٌیذ ؟
6

P2 I4

)B)….……….+ CO2(g) + H2O (g

)NaHCO3(s
ب ) ٍاکٌش ّای  ,C ٍBٍDرا کاهل کٌیذ ؟

P 4 O6 + I 2

)A

)NH4Br(s

)C) CH3OH(g
D) NH3(g) + …………….

از واکنش72/8گرم  Ca3P2ناخالص با آب  ،هقدار 14/96گرم  PH3به دست آهده است  ،درصد خلوص کلسین فسفید را
حساب کنید ؟

1molPH3=34g

1molCa3P2=182g

(Ca3P2(s) + 6H2O(l) → 3Ca(OH)2(s) + 2PH3(g

7
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از واکنش  400گرم آىن ( )IIIاکسید خالص با کربن کافی چند گرم آىن تولید می شود ( در صورتی کو باز ده درصدی واکنش
1mol Fe= 56g
1molFe2O3=160g
 %40باشد ) ؟
)+ 3 CO2(g

)4 Fe(l

)3 C(S

+

)(S

2Fe2O3
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درستی یب ًبدرستی عجبرت ّبی زیر را ثب رکر دلیل ثٌَیسیذ ؟

الف) برای تصفیِ َّای درٍى فضا پیوا استفادُ از لیتن ّیذرٍاکسیذ هٌاسبتر از لیتین پراکسیذ است.
ب) بٌسیي یک هادُ شیویایی سادُ است.
2

پ) شذت جٌبش هَلکَلْا در شکل هقابل در ظرف  Bبیشتر است.
ت)برای افسایش دهای دٍ ظرف تا 30درجِ گرهای یکساًی الزم است .

9

ثب تَجِ ثِ ٍاکٌش ّبی زیر کِ دریک سیلٌذر ثب پیستَى هتحرک اًجبم هی شَد ثِ سَاالت دادُ شذُ پبسخ دّیذ:

)2CO2(g) +2H2O(g

الف ) در کذام ساهاًِ کار هٌفی است ؟ چرا ؟

)a) C2H4(g) + 3O2(g

)4CO2(g) + 2H2O(g

)b) 2C2H2(g) + 5O2 (g

)4CO2(g) + 6H2O(g

)c ) 2C2H6(g) + 7O2 (g

2

ب)  ∆H ٍ ∆ Eرا در ٍاکٌش  bبارکرعلت هقایسِ کٌیذ ؟

پ) در کذام ساهاًِ تغییر اًرزی درًٍی با گرهای هبادلِ شذُ برابر است ؟ چرا؟
ت) عالهت  ∆ Eرا در ٍاکٌش  Cبا رکر علت هشخص کٌیذ ؟
10

پبسخ دّیذ؟
الف)کویت( ّبی) هقذاری را هشخص کٌیذ ؟

 )bغلظت

 ) aظرفیت گرهایی

 )cآًتالپی ٍاکٌش

 )dچگالی

ة ) ثب تَجِ ثِ هعبدلِ ّبی زیر هشخص کٌیذ  ،کذام ًوَدار هرثَط ثِ کذام هعبدلِ است ؟ علت تفبٍت چیست ؟
)3CO2(g) + 4H2O(l
)3CO2(g) + 4H2O(g

)a) C3H8(g) + 5O2(g
)b) C3H8(g) + 5O2(g
2

ح) کذام یک از کویت ّبی زیر تبثع حبلت است ؟ چرا ؟
)a

11

w

 ) bآًتبلپی

اگر هخلَطی از  10گرم گبز ّیذرٍژى ٍ  64گرم گبز اکسیژى را در ظرفی سرثستِ ثب ایجبد جرقِ ثب ّن ٍاکٌش کبهل دٌّذ،
)2H2(g) + O2(g
)2 H2 O(g
1molH=1g
1mol O=16 g

الف) ٍاکٌش دٌّذُ ی هحذٍد کٌٌذُ را تعییي کٌیذ؟
2

ب) چٌذگرم ٍاکٌش دٌّذُ اضافی باقی هی هاًذ ؟

12

ترکیبی شاهل گَگرد ٍ آّي بِ جرم  3گرم  ،هقذار  1/6گرم گَگرد دارد فرهَل تجربی آى را هشخص کٌیذ ؟
1mol S=32g

13
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1molFe = 56

تا تَجِ تِ ًوَدار زیر خاسخ دّیذ ؟

آنتالپی
الف) ٍاکٌش هقاتل گرهادُ است یا گرهاگیر ؟ چرا ؟
11/6kj
)ٍ(2NO2 (gاکٌش دٌّذّا )
1

ب) ٍ ∆Hاکٌش حساب کٌیذ ؟

)N2O4(g

هَفق ثبشیذ .

