


اگر سرعت متوسط تولید ماده ي خاصی از ابتداي شروع واکنش تا پایان دقیقه ي سوم برابر  و در دو دقیقه ي بعدي واکنش - 1

 باشد، سرعت متوسط تولید این ماده از ابتدا تا پایان دقیقه ي پنجم چقدر است؟

0٫1mol ⋅ min−1

0٫05mol ⋅ min−1

0٫075mol ⋅ s−10٫15mol ⋅ min−10٫08mol ⋅ min−10٫06mol ⋅ s−1

زمان 

غلظت 

 

با توجه به جدول مقابل که غلظت سه ماده  و  و  را نشان می دهد به جاي  و  به ترتیب چه اعدادي میتوان نوشت؟ - 2

 و  و 

 و  و 

ABCxy1050(s)

M

22٫22٫6A

x0٫80B

y1٫60C

12٫22٫21٫8

1٫22٫42٫22٫4

با استفاده از داده هاي زیر:  - 3

مقدار  واکنش سوختن آهن کدام است؟ 

F (s) + C(s)→ C (g) + 2Fe(s)e2O3
3
2

3
2

O2 ; ΔH =+234٫1∘

ΔH

C(s) + (g)→C (g);ΔH =−393٫5O2 O2
∘

4Fe(s) + 3 (g)→ 2F (s);ΔH =?O2 e2O3
∘

−1648٫7−1255٫3−129٫4−1021٫2

با توجه به  واکنش هاي زیر،  واکنش تشکیل گاز آب، چند کیلوژول بر مول است؟ - 4

راهنمایی: واکنش تشکیل گاز آب به صورت زیر است: 

: واکنش تشکیل گاز آب 

ΔHΔH

C(s) + (g)→C (g)O2 O2

2CO(g) + (g)→ 2C (g)O2 O2

2 (g) + (g)→ 2 O(g)H2 O2 H2

,

,

,

Δ =−393٫5kJH1

Δ =−556kJH2

Δ =−483٫6kJH3

C(s) + O(g)→H2 CO(g) + (g)H2
  

گاز آب

−120٫9−128٫4+126٫3+141٫5

( با توجه به داده هاي زیر، آنتالپی واکنش  کدام است؟   (المپیاد شیمی  - 5PC (l) +C (g)→ PC (s)l3 l2 l578
(s) + 6C (g)→ 4PC (l)P4 l2 l3

(s) + 10C (g)→ 4PC (s)P4 l2 l5

;

;

Δ =−1280kJH1

Δ =−1776kJH2

−496+124−124+496

1
2
3
4

زمان

غلظت

B,C

D

A

E

با توجه به نمودار مقابل که متعلق به واکنش می باشد، کدام گزینه درست است؟ - 6

 و 

 و  و 

aA+ bB+ cC → dD+ eE

e = a, a = 2dd = b
3
4

e = c
3
2

a = ee = b
2
3

c = bd = a

1

شیمى یازدهم فصل دوم-پرواز تستى

در پى غذاى سالم



چه تعداد از مطالب پیشنهاد شده دربارة ترکیب هاي زیر درست است؟  - 7

الف) ترکیب   یک اتر است.  

O C C H3

O

a( (

  ب) ترکیب   دومین عضو خانوادة کتون هاست و نام آن بوتانون است.

OH پ) مادة   نمونه اي از ترکیب آلی موجود در رازیانه است.

c( (

ت) فرمول مولکولی ترکیب   به صورت   است.

H

O

d( (

(a)

(b)C −C − −CH3 H2 C
||

O

H3

(b)

(c)

(d)OC6H11

1234

گرماي واکنش چهارم را با استفاده از تغییرات آنتالپی در سه واکنش اول کدام است؟  - 8
I) 2Fe(s) + (g)→ 2FeO(s)O2

II) 4Fe(s) + 3 (g)→ 2F (s)O2 e2O3

III) F (s)→ 3Fe(s) + 2 (g)e3O4 O2

IV ) FeO(s) + F (s)→ F (s)e2O3 e3O4

;

;

;

;

ΔH =−544∘

ΔH =−1648٫4∘

ΔH =+1118٫4∘

ΔH =?∘

−1074−22٫2+2214٫6+249٫8

با توجه به واکنش هاي زیر: - 9

  واکنش:  برابر چند کیلوژول است و اگر در این واکنش  کیلوژول گرما آزاد شود، چند

مول  تشکیل می شود؟

(s) + 6 O(l)→ 4 P (aq)P4O10 H2 H3 O4
PC (l) + 4 O(l)→ P (aq) + 5HCl(g)l5 H2 H3 O4

POC (l) + 3 O(l)→ P (aq) + 3HCl(g)l3 H2 H3 O4

ΔH =−397 kJ

ΔH =−136kJ
ΔH =−68kJ

ΔH(s) + 6PC (l)→ 10POC (l)P4O10 l5 l3266٫5

POCl3

5 ، − 5335 ، − 3444 ، − 5334 ، − 344

براي تعیین گرماي کدام واکنش زیر استفاده از گرماسنج لیوانی مناسب تر است؟ - 10

2Al(s) + 6HCl(aq) → 2AlC (aq) + 3 (g)l3 H2(s) + 5 (g) → (s)P4 O2 P4O10

Ba (aq) + 2HN (aq) → Ba (aq) + 2 O(l)(OH)2 O3 (N )O3 2 H22HCl(aq) + CaC (s) → C (g) + O(l) + CaC (aq)O3 O2 H2 l2

جرم دو جسم  و  به ترتیب برابر  و  گرم است. اگر به هر دوي آنها به یک اندازه گرما بدهیم و دماي هر دو نیز به یک میزان افزایش یابد. - 11
کدام نتیجه گیري درست است؟

ظرفیت گرمایی ویژة  و  با هم برابر است اما ظرفیت گرمایی  سه برابر  است.

ظرفیت گرمایی ویژة  و  با هم برابر است اما ظرفیت گرمایی  سه برابر  است.

ظرفیت گرمایی  و  با هم برابر است اما ظرفیت گرمایی ویژة  سه برابر  است.

ظرفیت گرمایی  و  با هم برابر است اما ظرفیت گرمایی ویژة   سه برابر  است.

AB515

ABBA

ABAB

ABAB

ABBA

2



 ( با توجه به داده هاي زیر کدام گزینه درست است؟   (المپیاد شیمی  - 1277
(g) + (s)→ 2HI(g)H2 I2

2HI(g)→ (g) + (g)H2 I2

(g)→ (s)I2 I2

;

;

;

ΔH =A

ΔH =B

ΔH =C

A + C − B = 0A + B − C = 0A + B + C = 0B + C − A = 0

زمان 
( )

 

 ضریب استوکیومتري 

 

 

با توجه به جدول زیر که مربوط به واکنش  است، مقدار  و  به ترتیب کدام است؟ - 13aA→ 2Bxa
min

[A]

(mol ⋅ )L−1

−Δ[A] /Δt

A

[B]

(mol ⋅ )L
−1

120٫251

30٫5X

2, 13, 1

2, 23, 2

کدام یک از عبارت هاي زیر در خصوص «لیکوپن» درست می باشد؟ - 14

در ساختار آن  شاخۀ فرعی متیل  وجود دارد. با جذب  مول گاز هیدروژن به حالت سیر شده تبدیل می شود.

» می باشد. ساختار کربنی غیرحلقوي داشته و فرمول مولکولی آن « ترکیبی آروماتیک می باشد که رادیکال ها را به دام می اندازد.

129(−C )H3

C40H56

دماي  از یک عنصر فلزي با جذب  گرما از  به  می رسد. اگر ظرفیت گرمایی   مول از این فلز برابر - 15
باشد، کدام یک از گزینه هاي زیر می تواند فلز مورد نظر باشد؟

  

30g 108J C220 C300125٫2J ⋅0 C−1

Cu
64
29Fe

56
26Ca

40
20Ba

137
56

در دماي  در مدت  دقیقه از حرارت دادن  مول پتاسیم نیترات   مول گاز نیتروژن مطابق واکنش زیر تشکیل شده است. - 16

مقدار پتاسیم نیترات باقیمانده چند مول و سرعت متوسط تشکیل گاز  چند مول بر دقیقه است؟ (اعداد را از راست به چپ بخوانید) 

C500∘24(KN )O30٫6

O2

4KN (s)→ 2 O(s) + 2 (g) + 5 (g)O3 K2 N2 O2

0٫75 − 2٫80٫3 − 2٫80٫3 − 1٫20٫75 − 1٫2

با در نظر گرفتن معلومات زیر و دانستن این که آنتالپی پیوند  برابر  می باشد، آنتالپی فرایند  برحسب - 17

 ( کیلوژول بر مول کدام است؟   (المپیاد شیمی 

H −H435kJ ⋅mol−1C(s)→C(g)

79
C(s) + 2 (g)→C (g)H2 H4

C(g) + 4H(g)→C (g)H4

C(s)→C(g)

;

;

;

ΔH =−74٫8kJ
ΔH =−1662٫1kJ
ΔH =?

1434٫61301٫9+866٫9+717٫3

اگر آنتالپی سوختن متان و اتان به ترتیب برابر  و  کیلوژول بر مول باشد. آنتالپی سوختن هگزان چند   است؟ - 18−890−1560kJ ⋅mol−1

−3570−2680−4240−5340

3



گروه عاملی به کار رفته در ساختار هر کدام از مولکول هاي  تا  به ترتیب از راست به چپ با گروه عاملی موجود در ساختار همۀ ترکیبات کدام - 19
گزینه کامًال مشابه است؟ 

    (AO

H

     (BO

          (CCH2 OH (D

میخک - بادام - رازیانه - زردچوبه   دارچین - زردچوبه - گشنیز - رازیانه   میخک - گشنیز - دارچین - رازیانه  دارچین - میخک - گشنیز - بادام  

AD

C −C −C(C −O−H3 H2 H3)2 C2H5

در واکنش تجزیه ي  و تبدیل به  و  در یک ظرف  لیتري، اگر  ثانیه پس از آغاز واکنش،  مول  باقی مانده و - 20

در این گستره ي زمانی سرعت متوسط تولید   برابر باشد. تعداد مول هاي  در آغاز واکنش چقدر می باشد؟

N (g)O2NO(g)(g)O241510NO2

O23٫2mol ⋅ ⋅L−1 min−1NO2

11٫614٫813٫216٫4

اگر در واکنش تجزیۀ پتاسیم نیترات در اثر گرما که در ظرف سربسته به حجم  لیتر انجام میگیرد، سرعت متوسط تولید گاز نیتروژن - 21

 باشد، چند دقیقه طول میکشد تا  گرم پتاسیم نیترات به طور کامل تجزیه شود؟

 

20

1٫6 × mol ⋅ ⋅10−4
L

−1
s
−138٫784

(K = 39 , O= 16 , N = 14 : g ⋅mo )l
−1

4KN (s) 2 O(s) + 2 (g) + 5 (g)O3 −→
Δ

K2 N2 O2

10٫521٫5

،  درصد خالص چند ژول انرژي الزم است؟  با توجه به گرماي واکنش هاي داده شده، براي تجزیۀ  گرم  - 22

 (آ

 (ب

 (پ

2٫16N2O580

2 (g)→ 4N (g) + (g)N2O5 O2 O2

(g) + (g)→ 2NO(g),ΔH = 180kJN2 O2

2N (g)→ 2NO(g) + (g),ΔH = 114kJO2 O2

2 (g) + 5 (g)→ 2 (g),ΔH = 22kJN2 O2 N2O5

110880137٫5357٫2

اگر در واکنش تجزیه  مول گاز  مطابق واکنش زیر، بر اثر گرما، پس از  ثانیه  گرم از آن باقی مانده باشد، سرعت متوسط تشکیل - 23

گاز اکسیژن برابر چند مول بر ثانیه است و با فرض اینکه واکنش با همین سرعت متوسط پیش برود، چند ثانیه طول میکشد تا  مول از این گاز تجزیه
شود؟ 

 و  و  و  و 

4٫5NO210138

4٫5

(N = 14,O= 16 g ⋅mo )l
−1

2N (g) 2NO(g) + (g)O2 →
Δ

O2

0٫15300٫075300٫075450٫1545

مقدار  مول  در مقداري آب حل میکنیم و به آن کاتالیزگر اضافه میکنیم تا واکنش  انجام شود. اگر پس از - 24

گذشت  ثانیه از زمان واکنش، غلظت  به  مول بر لیتر برسد و سرعت مصرف  برابر  موالر بر ثانیه باشد، حجم محلول چند
لیتر است؟

0٫3H2O22 → 2 O+H2O2 H2 O2

10H2O20٫1H2O20٫05

0٫5121٫5

4



در واکنش  سرعت تولید  در فاصله زمانی  تا  ثانیه برابر  مول بر ثانیه است  برابر کدام است؟ - 252 → 2 O+H2O2 H2 O2O210150٫08X

(s) زمان
O2 مول

0
0

5
1

10
1٫6

15
a

20
X

1٫91٫8

2٫22٫4

، به صورتی پیش می رود که در هر ساعت غلظت ماده ي اولیه نصف می شود. اگر غلظت ماده اولیه برابر  واکنش  - 26

، چند ساعت زمان الزم است؟  باشد، براي تجزیه  مولکول هاي  

A (g)→A(g) + 2B(g)B2

1mol ⋅ L−193٫75%AB2

45810

- هپتانون یکسان است؟  چه تعداد از ویژگی هاي زیر در بنزآلدهید و  - 27
شمار اتم هاي کربن / شمار پیوندهاي دوگانه / شمار جفت الکترون هاي ناپیوندي / شمار پیوندهاي کربن / کربن

2

4321

اگر از سوختن کامل  مول بنزن،  و از سوختن کامل  مول اتانول،  گرما تولید شود، ارزش سوختی بنزن، به تقریب چند برابر - 28

ارزش سوختی اتانول است و از سوختن این مقدار بنزن، چند مول گاز  تولید می شود؟ (گزینه ها را از راست به چپ بخوانید،

(

0٫0264kJ0٫1138kJ

CO2

H = 1,C = 12,O= 16 : g ⋅mol
−1

0٫12, 1٫250٫15, 1٫370٫15, 1٫250٫12, 1٫37

زمان
غلظت 20

0

64 8

1

20 50

151

350

9070400

9152

z

x

y

C]]

B]]

A]]

با توجه به جدول مقابل،  و  و  به ترتیب کدام اند؟ (برحسب مول بر لیتر)  - 29xyz

1 − 1٫6 − 0٫111 − 1٫45 − 0٫45

0٫95 − 1٫5 − 0٫11٫05 − 1٫25 − 0٫45

اگر  گرم بخار متانول را گرما دهیم و پس از گذشت  ثانیه،  درصد آن تجزیه شود، سرعت متوسط تجزیۀ آن چند مول بر دقیقه است و - 30

در این فاصلۀ زمانی، به تقریب چند لیتر گاز در شرایط  تشکیل میشود؟   

واکنش موازنه نشده متانول

4٫82040

STP(H = 1 , C = 12 , O= 16 : g ⋅mo )l−1

C OH(g)→CO(g) + (g)H3 H2

3 , 0٫273,0٫184,0٫184,0٫27

باتوجه به داده هاي زیر تفاوت میانگین آنتالپی پیوندهاي   و   چند   است؟  - 31C ≡CC =CkJ ⋅mol−1

(I)C →C(g) + 4H(g) , ΔH = 1648kJH4

(II) (g)→ 2C(g) + 4H(g) , ΔH = 2260kJC2H4

(III) (g)→ 2C(g) + 2H(g) , ΔH = 1661kJC2H2

112٫5225131262

اگر  گرم نمک   و  گرم نمک   در  گرم آب حل شوند، بدون آن که بین آن ها واکنشی اتفاق بیفتد و تمام گرماي آزاد شده تنها توسط - 32
آب جذب شود، تغییر دماي آب تقریبًا چند درجه خواهد بود؟ 

22A5B200

(A = 110,B = 80 : g ⋅mo جرم مولی نمک( جرم مولی نمک l−1

A ΔH =−90kJ ⋅moانحالل نمک l−1

B ΔH =−40kJ ⋅moانحالل نمک l−1

= 4٫2J ⋅C OH2
g−1 ⋅∘ C−1

19٫524٫657٫324٫4

5



واکنش تجزیه ي پتاسیم کلرات درظرفی به حجم  لیتر انجام شده است. اگر پس از  دقیقه  مول پتاسیم کلرات باقی مانده و  مول - 33

پتاسیم کلرید حاصل شده باشد، سرعت متوسط تولید گاز اکسیژن برحسب مول بر لیتر بر دقیقه و مقدار اولیهي پتاسیم کلرات برحسب گرم به ترتیب کدام

است؟     

430٫10٫04

(K = 39,Cl= 35٫5,O= 16)

2KCl → 2KCl+ 3O3 O2

7٫56,0٫017٫56,0٫00517٫15,0٫0117٫15,0٫005

با توجه به واکنش هاي زیر، با حل شدن  مول از  در  آب با دماي  و داراي سولفوریک اسید کافی، طبق معادلۀ: - 34

، دماي نهایی آب، به تقریب به چند درجۀ سلسیوس می رسد؟ (فرض کنید که آنتالپی واکنش

  ( فقط صرف تغییر دماي آب شده است: 

0٫1BaO(s)200gC25∘

BaO(s) + S (aq)→BaS (g) + O(l)H2 O4 O4 H2

= 4٫2J ⋅ ⋅c OH2
g−1 K−1

BaS (s)→BaO(s) + S (g), ΔH =+213kJO4 O3

S (g) + O(l)→ S (aq), ΔH =−78kJO3 H2 H2 O4

16193141

با توجه به واکنش (موازنه نشده) چند مورد از مطالب داده شده درست هستند؟  - 35

 

آ) اگر در شرایط معین، سرعت متوسط مصرف  برابر  باشد، سرعت متوسط تشکیل  برابر  مول بر ثانیه است. 

ب) اگر در دما و فشار معین، سرعت تولید  برابر  باشد، سرعت واکنش برحسب  برابر  است. 

پ) اگر  مول گاز  در یک ظرف دو لیتري به مدت  ثانیه گرما داده شود و معلوم شود که 0.02 مول از آن باقی مانده است، سرعت متوسط

تشکیل گاز اکسیژن در این فاصله زمانی  خواهد شد. 

ت) در یک گسترة زمانی معین، است.

(g)→N (g) + (g)N2O5 O2 O2

N2O50٫06mol ⋅ s−1O20٫03

NO21mol ⋅ s−1mol ⋅min−19

0٫2N2O520

0٫135mol ⋅ ⋅miL−1 n−1

= 2R̄NO2
R̄N2O5

2341

مقدار  مربوط به کدام واکنش زیر منفیتر است؟ - 36ΔH

(g) + (g) → 4C (g) + 5 O(g)C4H10
13
2
O2 O2 H2(l) + (g) → 4C (g) + 5 O(g)C4H10

13
2
O2 O2 H2

(l) + 6 (g) → 4C (g) + 4 O(g)C4H8 O2 O2 H2(l) + 6 (g) → 4C (g) + 4 O(l)C4H8 O2 O2 H2

با استفاده از داده هاي زیر:  - 37

مقدار  واکنش داده شده کدام است؟  

I) C (l) + 3 (g)→C (g) + 2S (g)S2 O2 O2 O2

II) (g) + (g)→ (l)H2 O2 H2O2

III) (g) + (g)→ O(l)H2
1
2
O2 H2

;

;

;

ΔH =−1077∘

ΔH =−188∘

ΔH =−286∘

ΔH

C (l) + 6 (l)→C (g) + 6 O(l) + 2S (g) ΔH =?S2 H2O2 O2 H2 O2

−1175−1551−1665−3921

اگر در واکنش تجزیه پتاسیم نیترات در اثر گرما که در ظرف سر بسته به حجم  لیتر انجام میگیرد، سرعت متوسط تولید گاز نیتروژن - 38

  باشد، پس از گذشت  دقیقه، چند گرم پتاسیم نیترات به طور کامل تجزیه میشود؟ 

 

20

1٫6 × mol ⋅ ⋅10−4
L−1 s−11٫5

(N = 14 , O= 16, K = 39 : g ⋅mo )l−1

4KN (s) 2 O(s) + 2 (g) + 5 (g)O3 −→
Δ

K2 N2 O2

56٫67643٫63258٫17629٫088
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حالت آغازی

انرژی

حالت پایانی

باتوجه به شکل روبه رو چه تعداد از عبارت هاي زیر نادرست است؟ (این فرآیند با تغییر دما همراه است.) الف) تغییر - 39
انرژي فرآیند به دلیل از دست دادن گرما است. 

ب) این نمودار می تواند تغییرات انرژي در فرآیند فتوسنتز را نشان دهد. 
پ) در این فرآیند دماي محیط افزایش می  یابد. 

) در سمت چپ معادله قرار می گیرد. Qت) در این فرآیند نماد گرما (

1234

گرماي سوختن   لیتر از کدام هیدروکربن در اکسیژن در دما و فشار یکسان کم تر است؟ - 40

اتین اتن پروپان اتان

0٫5

باتوجه به اطالعات داده شده کدام نمودار می تواند مربوط به واکنش هاي مورد نظر باشد؟  - 41

آنتالپی

I

III II

آنتالپی

I

III

II

آنتالپی

I

III

II

آنتالپی

I III

II

(I) A+D→E , ΔH =+80kJ

(II) A+E→ J , ΔH =−40kJ

(III) 2A+D→ J

درون ظرفی به حجم  لیتر،  گرم مادة گازي  وارد می کنیم. چنانچه سرعت متوسط واکنش برابر  مول بر لیتر بر ثانیه باشد، در ثانیۀ - 42

چندم از شروع واکنش، مول فرآوردة گازي تولید شده  برابر مول واکنش دهندة باقی مانده در ظرف است. (جرم مولی  برابر  است). 

10420A0٫01

2A40
g

mol

2A(g)→ 3B(g)

15304560

لوبیاي قرمز حاوي  کربوهیدرات،  پروتئین،  چربی و بقیۀ آن آب است. به تقریب چند گرم از آن باید بسوزد، تا گرماي حاصل از آن - 43

بتواند دماي  کیلوگرم آب را به میزان  افزایش دهد؟ (

(

%62%22%2

3٫58C20∘

= 17kJ ⋅ = 38kJ ⋅ = 17kJ ارزش سوختی کربوھیدرات⋅ g−1 و ارزش سوختی چربی g−1 و ارزش سوختی پروتئین g−1

2004002040

چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟  - 44

) را می توان از رابطۀ   بدست آورد.  الف) ظرفیت گرمایی یک جسم (

ب) ظرفیت گرمایی مخلوطی از گازهاي اکسیژن و نیتروژن برابر مجموع ظرفیت هاي گرمایی هر کدام از گازهاست. 

پ) ژول و کالري یکاهاي رایج انرژي در سیستم   هستند و کالري بزرگ تر از ژول است. 
ت) از تقسیم ظرفیت گرمایی ویژة یک جسم بر ظرفیت گرمایی آن می توان جرم جسم را بدست آورد.

CC =
Q

Δθ

SI

1234

چه تعداد از مطالب زیر درست است؟  - 45
الف) فرمول عمومی الکل ها و اترهاي خطی در صورتی که هر دو تک عاملی و سیر شده باشند، یکسان است. 

ب) اتر موجود در رازیانه یک ترکیب آروماتیک است. 
پ) ترکیب آلی موجود در ادویه ها فقط از سه عنصر کربن و هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده اند. 

ت) گروه عاملی یک ترکیب آلی در خواص شیمیایی آن برخالف خواص فیزیکی نقش مؤثري دارد.

1234
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در چه تعداد از موارد زیر بین ساختار و نام یا توضیح نوشته شده هم خوانی وجود ندارد؟  - 46

الف) 

- هپتانون 

 O   ب) 

پ) 

O

O  ت) 

O H
 

H − − − − − − − −HC
|

H

|
H

C
|

H

|
H

C
|

H

|
H

C
|

H

|
H

C
||
O

C
|

H

|
H

C
|

H

|
H

2

ترکیب آلی موجود در رازیانھ :

ترکیب آلی در زردچوبھ :

بنزوییک اسید :

1234

- یک تکه فلز مس درون ظرف داراي نیتریک اسید غلیظ انداخته شده است. پس از گرم کردن و کامل شدن واکنش:  47

(موازنه نشده):  . در مدت  دقیقه،  گرم ترکیب یونی به دست آمده

است. سرعت متوسط تولید گاز   در این واکنش، چند   است؟ (حجم مولی گازها در شرایط آزمایش  است. )  

Cu(s) +HN (aq)→Cu (aq) +N (g) + O(l)O3 (N )O3 2 O2 H21094

NO2mL ⋅ s−124L

Cu= 64 , O= 16 , N = 14 , H = 1 : g ⋅mol−1

20406080

چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟  - 48

الف) عالمت   واکنش ترمیت با واکنش میان گازهاي هیدروژن و کلر یکسان است. 
ب) اگر دماي مواد واکنش دهنده پیش از آغاز واکنش با دماي مواد فرآورده پس از واکنش برابر باشد، میان سامانۀ واکنش و محیط گرما مبادله نمی شود. 

پ) انرژي پتانسیل یک نمونه ماده، انرژي نهفته شده در آن بوده که هم ارز با انرژي ناشی از نیروهاي نگهدارندة ذره هاي سازندة آن است. 
ت) با انجام واکنش هاي شیمیایی گرماده در یک سامانه، مواد با محتواي انرژي بیشتر به موادي با انرژي کم تر تبدیل می  شوند.

ΔH

1234

اگر در واکنش   مقدار   گرم هیدروژن - 49

سیانید تولید شود، با گرماي آزاد شده چند گرم گاز هیدروژن را می توان از واکنش زیر با بازدة درصدي  به دست آورد؟ 

ΔH =−2208kJ , 2 N(l) + 5 (g)→ 4C (g) + 2 O(l) + 2HCN(g)C3H3 O2 O2 H28٫1

75

2N (g)→ (g) + 3 (g) , ΔH =+92kJH3 N2 H2

(H = 1 , C = 12 , N = 14 : g ⋅mo )l−1

14٫428٫816٫28٫1

چه تعداد از عبارت هاي زیر نادرست است؟ - 50
الف) هرگونه شیمیایی که مجموع شمار الکترون هاي الیۀ ظرفیت اتم هاي آن، عددي فرد باشد، یک رادیکال است. 

ب) قند موجود در جوانۀ گندم (مالتوز) بر اثر از دست دادن آب به  گلوکز تبدیل می شود. 

پ) در واکنش تجزیۀ کلسیم کربنات به کلسیم اکسید و کربن دي اکسید، سرعت متوسط تولید یک ماده را فقط می توان با یکاي  بیان
کرد. 

ت) در واکنش کلسیم کربنات با محلول هیدروکلریک اسید در دما و  فشار اتاق در ظرفی در باز با گذشت زمان جرم گاز آزاد شده و سرعت متوسط تولید
آن، افزایش می یابد.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

mol ⋅ ⋅L−1 S−1

1234
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کدام مطلب دربارة واکنش ... نادرست است؟  - 51

، و  کیلوژول بر مول است.)   ،  ، (آنتالپی پیوندهاي  ،  ،  ،  و  به ترتیب 

واکنش گرماده بوده و از واکنش  گرم گاز اتن با مقدار کافی گاز کلر،  کیلوژول گرما آزاد می شود.

ـ دي کلرواتان است که می تواند در واکنش پلیمري شدن شرکت کند.  ، نام فراوردة واکنش 

کلرید است که در حضور آن واکنش با سرعت بیش تري انجام می شود. کاتالیزگر واکنش، آهن

اگر از فراوردة واکنش یک مول  جدا شود به ماده ا ي می رسیم که به عنوان مونومر کاربرد زیادي دارد.

C =C (g) +C (g)→H2 H2 l2

C −HC −CC −ClCl−ClC =C415348330242614

(H = 1,C = 12,O= 16 : g ⋅mo )l−1

1476

12

(III)

HCl

از واکنش   گرم فلز منیزیم با مقدار کافی هیدروکلریک اسید گرمایی آزاد می شود که می تواند  گرم یخ با دماي   را به آب با دماي - 52

  تبدیل کند. آنتالپی واکنش فلز منیزیم با هیدروکلریک اسید چند کیلوژول است؟ 

0٫123C0∘

C50∘

(Δ = 6kJ ⋅mo , = 4J ⋅ )Hذوب یخ l−1 Cآب g−1⋅∘C−1

Mg(s) + 2HCl(aq)→MgC (aq) + (g)l2 H2

Mg= 24g ⋅mol−1

−120−160−320−480

چه تعداد از مطالب زیر درست است؟  - 53
الف) مهم ترین تفاوت میان آلدهیدها و کتون ها یک هیدروژن بیشتر در فرمول عمومی آلدهیدهاست. 

ب) بنزآلدهید ساده ترین آلدهید آروماتیک و مادة آلی موجود در میخک است. 
پ) ساده ترین کتون به هر نسبتی در آب حل می شود. 

- هپتانون یکسان است. 2ت) شمار اتم هاي کربن مولکول هاي بنزآلدهید و 

1234

اگر  واکنش زیر برابر  باشد، براي تبدیل  گرم گاز کلر به اتم هاي سازندة آن در فاز گازي چند کیلوژول انرژي الزم است؟ ( - 54

 (

  
O

H H
(g (

پیوند 

آنتالپی پیوند 

ΔH−119kJ17٫75

C = 71g ⋅mol2 l−1

4H −Cl(g) +O=O(g) → 2 +2Cl−Cl(g)

H −ClO−HO=O

431463495kJ ⋅mol−1

60٫7563٫972٫977٫8

- در یک ظرف  لیتري در دماي معین  پتاسیم کلرات را حرارت می دهیم تا تجزیه شود. اگر در مدت  دقیقه،  این ماده تجزیه شود، 55
سرعت واکنش برحسب گاز حاصل، تقریبًا چند مول بر لیتر بر ثانیه است؟ 

261٫25g5%80

2KCl (s)→ 2KCl(s) + 3 (g)O3 O2

K = 39g ⋅mo ; Cl= 35٫5g ⋅mo ; O= 16g ⋅mol−1 l−1 l−1

0٫0010٫0021٫33 × 10−30٫06

چه تعداد از واکنش هاي زیر گرماده هستند؟  - 56

الف)   

ب)   

پ)   

ت)  

H(g) +HBr(g)→Br(g) + (g)H2

I(g) +HF (g)→ F (g) +HI(g)

F (g) +HCl(g)→Cl(g) +HF (g)

(g) +Cl(g)→H(g) +HCl(g)H2

1234
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در اثر سوختن کامل مخلوطی از گازهاي متان و اتان که در مجموع شامل  مول هستند.   گرما آزاد می شود. باتوجه به داده هاي زیر درصد - 57

متان ،   اتان) جرمی متان در مخلوط اولیه کدام است؟  (

57120kJ

(C = 12 , H = 1 g ⋅mo )l−1= 880KJ ⋅mol−1= 1560KJ ⋅mol−1

11٫761523٫931٫19

انرژي پیوندهاي   و   و   به ترتیب برابر  و  و  کیلوژول بر مول است. اگر آنتالپی تبخیر آب برابر  - 58

کیلوژول بر مول باشد، از سوختن  گرم گاز هیدروژن در اکسیژن در دما و فشار اتاق چه مقدار گرما برحسب کیلوژول تولید می شود؟

H −HO=OO−H43249445944

10

(H = 1g ⋅mo )l−1

28356614152420

، در یک مخزن داراي  کیلوگرم آب،  مول گاز  با توجه به واکنش: - 59

 با سرعت یکنواخت در مدت پنج دقیقه حل شده است. میانگین افزایش دماي مخزن در هر دقیقه، به تقریب چند  است؟ (فرض شود گرماي

( واکنش، تنها صرف گرم شدن آب شده است، 

S (g) + O(l)→ S (aq),ΔH =−228kJO3 H2 H2 O410٫1810

SO3C∘

= 4٫2J ⋅ ⋅c آب g−1 K−1

0٫541٫085٫4210٫86

C

O

H
)( بادام

C

C

H
)( دارچین

C

OH

H

  ( با توجه به ساختارهاي زیر، چند مورد از مطالب زیر صحیح است؟ ( - 60

الف) اختالف جرم مولی مادة آلی موجود در دارچین و بادام برابر  می باشد. 
ب) نسبت تعداد اتم هیدروژن در مولکول مادة آلی دارچین به تعداد اتم کربن در مادة

آلی بادام برابر  است. 
ج) درصد جرمی کربن براي هر دو ترکیب آلی موجود در دارچین و بادام با یکدیگر برابر

است. 
د) گروه عاملی ترکیب هاي آلی موجود در طعم دارچین و بادام، یکسان و از نوع آلدهیدي

است.

صفر مورد  مورد  مورد  مورد 

C = 12,O= 16,H = 1 : g ⋅mol−1

24

1٫25

123
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