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درسزمانمدرسه

شماره آزمونمبحثدبیر

نام و نام خانوادگی

با توجه به شکل زیر، که به واکنش فرضی  در یک ظرف 4 لیتری مربوط است، سرعت متوسط واکنش در فاصلۀ زمانی  تا  چند 1

 و چند برابر سرعت متوسط آن در فاصلۀ زمانی  تا  است؟ (هر گوی هم ارز 0/05  مول از هر ماده است) 

A → Bt۲t۳
mol.L .min−۱ −۱t۳t۴

(1

(2

(3

(4

۱/۵ , ۷/۵ × ۱۰−۳

۱/۵ , ۱۸۷/۵ × ۱۰−۳

۳ , ۱۸۷/۵ × ۱۰−۳

۳ , ۷/۵ × ۱۰−۳

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1395

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 1 1395

،  و  به ترتیب برابر با ۴۱، ۴۹۶ و ۱۷۸ کیلوژول بر مول باشد و در هر 3/1 میلی گرم  فقط2 اگر میانگین آنتالپی پیوندهای 

، در یک  پیوند یگانۀ  وجود داشته باشد، باتوجه به واکنش 

مولکول  چند پیوند اشتراکی وجود دارد؟ (در مولکول  همۀ پیوندها از نوع  هستند) 

P − PO = OP − OP ۴

۹/۰۳× ۱۰۱۹P − PP (g) +۴ ۵O (g) →۲ P O (g) , ΔH =۴ ۱۰ −۱۲۲kJ
P O (g)۴ ۱۰P O۴ ۱۰P − O(P = ۳۱ g.mol )−۱

12 (2 8 (1

18 (4 16 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 10 1398

گروه عاملی موجود در کدام ترکیب به درستی ذکر نشده است؟3

بادام: آلدهید (2 گشنیز: کربونیل (1

میخک: کتون (4 رازیانه: اتر (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 10 1398

اگر برای تبخیر یک مول آب در دمای  به 45 کیلوژول گرما نیاز باشد و ظرفیت گرمایی ویژه آب و آلومینیم به ترتیب 4/2 و 0/9 4

، تقریبًا چند لیتر آب  را به بخار آب  تبدیل می کند؟ ( باشد، گرمای حاصل از سرد کردن یک تن آلومینیم از  به 

 و چگالی آب را  فرض کنید)

۱۰۰ C∘J .g . C−۱ ∘ −۱

۱۵۰ C∘۱۰۰ C∘۳۰ C∘۱۰۰ C∘

H = ۱ , O = ۱۶ : g.mol−۱۱ g.mL−۱

151/77 (2 161/06 (1

16/106 (4 15/177 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 8 1397

telegram/success10035شیمی یازدهم

fmoeini.irدر پی غذای سالماستاد معینی

 پاسخ تشریحی را فقط پس از ارسال جواب به پشتیبان مربوطه دریافت می کنید .
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کدام موارد از عبارت های زیر، درست اند؟ 5

،  می باشد. الف) فرمول مولکولی ترکیب 

ب) در هر دو ترکیب گروه عاملی کربونیل و گروه متیل وجود دارد.

، تقریبًا 1/5 برابر تعداد پیوندهای یگانه در ترکیب پ) تعداد پیوندهای یگانه در ترکیب 

 است.

ت) اختالف جرم مولی دو ترکیب برابر 54 گرم می باشد.

ث) ترکیب های  و  به ترتیب دارای گروه های عاملی آلدهیدی و کتونی هستند و

ترکیب  ماده آلی موجود در دارچین می باشد.

(H = ۱ , C = ۱۲ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

(II)C H O۹ ۱۰

(I)
(II)

(II)(I)
(I)

ب - ت (1

الف - پ - ت (2

الف - ب - ث (3

پ - ث (4

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 10 1397

چند مورد از عبارت های زیر نادرست است؟6

الف) مقدار گرمای مبادله شده در واکنش هایی که در دمای ثابت انجام می شوند، همواره صفر است.

ب) در شرایط یکسان، پایداری الماس از گرافیت کمتر است.

پ) اتم ها در حالت برانگیخته با جذب انرژی به اتم های در حالت پایه تبدیل می شوند.

ن و کربن، اکسیژن نیز وجود دارد. ت) در ساختار سوخت های سبز، افزون بر هیدروژ

3 (2 1 (1

4 (4 2 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 10 1397

اگر سرعت متوسط تولید گاز  در واکنش  در 15 ثانیۀ اول واکنش 7

 باشد، باتوجه به داده های جدول زیر، سرعت متوسط مصرف  در بازۀ زمانی 10 تا 15 ثانیه برحسب  کدام

است؟

5 ثانیه اول0/25-

5 ثانیۀ دوم0/15-

Cl۲۴HCl(g) + O (g) →۲ ۲Cl (g) +۲ ۲H O(g)۲

۱/۵ × ۱۰ mol.L .s−۲ −۱ −۱HClM .s−۱

Δ[HCl](mol.L )−۱Δt(s)

0/01 (2 0/09 (1

0/18 (4 0/02 (3

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 18 1395

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 18 1395

 پاسخ تشریحی را فقط پس از ارسال جواب به پشتیبان مربوطه دریافت می کنید .
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در یک گرماسنج لیوانی، 4 گرم کلسیم کلرید با خلوص 75 درصد را به 50 گرم آب با دمای اولیۀ  اضافه می کنیم. اگر دمای نهایی آب به 8

 برسد، گرمای حاصل از انحالل یک مول کلسیم کلرید برحسب کیلوژول بر مول کدام است؟ (ناخالصی ها در آب نامحلول هستند) 

۲۷/۷ C∘

۳۷/۷ C∘

(CaCl =۲ ۱۱۱ g.mol , c =−۱
آب ۴/۲J .g . C )−۱ ∘ −۱

58/2 (2 43/3 (1

83/9 (4 77/7 (3

گزینه دو علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

گزینه دو ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

در ظرفی 36 گرم آب با دمای  و گلوله ای از جنس آلومینیم به جرم 21 گرم با دمای  در مجاورت هم قرار دارند دمای مجموعۀ آب و9

گلوله پس از رسیدن به تعادل دمایی تقریبًا چند کلوین است؟ (از تغ�ر دمای ظرف صرف نظر کنید) 

۱۰ C∘۶۰ C∘

(C =Al ۰/۹ , c =H O۲ ۴/۲ : J .g . C )−۱ ∘ −۱

44/45 (2 15/56 (1

257/44 (4 288/56 (3

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

Hباتوجه به نمودار زیر، انرژی پیوند  برابر با چند کیلوژول است؟10 − Cl

297 (1

862 (2

431 (3

494 (4

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 11 1398

ن و گاز متان در دمای اتاق به ترتیب 32/79، 143 و 55/63 کیلوژول گرما آزاد می شود. به ازای تشکیل11 ، گاز هیدروژ از سوختن ۱ گرم 

3/2 گرم گاز متان مطابق واکنش زیر به تقریب چند کیلوژول گرما آزاد می شود؟ 

C(s , (گرافیت
(C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol )−۱

C(s , (گرافیت + ۲H (g) →۲ CH (g)۴

94 (2 9/4 (1

15/1 (4 151/0 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 11 1398

عبارت کدام گزینه درست است؟12

شیمی دان ها تغ�ر آنتالپی هر واکنش را هم ارز با گرمایی می دانند که در فشار ثابت به محیط پیرامون منتقل می کند. (1

، مثبت است. نماد تغ�ر آنتالپی  است و عالمت آن برای فرآیند  (2

واکنش  نشان می دهد که برای شکستن پیوند در یک مولکول  مقدار 436 کیلوژول انرژی الزم (3

است.

، بیشتر است. آنتالپی پیوند در مولکول  از آنتالپی پیوند در مولکول  (4

ΔHCO (s) →۲ CO (g)۲

H (g) +۲ ۴۳۶kJ → ۲H(g)H (g)۲

Cl۲HCl

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 11 1397

 پاسخ تشریحی را فقط پس از ارسال جواب به پشتیبان مربوطه دریافت می کنید .
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ΔHدر یک واکنش گرماگیر محتوای انرژی مواد فرآورده، از محتوای انرژی مواد واکنش دهنده ................ و  واکنش ................ است.13

بیشتر - کوچک تر از صفر (2 کمتر - کوچک تر از صفر (1

بیشتر - بزرگ تر از صفر (4 کمتر - بزرگ تر از صفر (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 10 1397

اگر آنتالپی سوختن متان و پروپان به ترتیب 890- و ۲۲۲۰- کیلوژول بر مول باشد، با انرژی آزادشده در اثر سوختن 20/3 گرم بوتان با بازدۀ ۸۰ درصد،14

Ca)چند گرم کلسیم کربنات را می توان به طور کامل تجزیه کرد؟  = ۴۰ , O = ۱۶ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol )−۱

CaCO →۳ CaO + CO ΔH =۲ +۱۷۵ kJ

77/2 (2 772 (1

46/16 (4 461/6 (3

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 10 1398

توضیحات ارائه شده در مورد چه تعداد از واکنش های زیر درست است؟15

الف)  فرآیندی گرماده است و عالمت  در آن منفی است.

ب)  با انجام این واکنش سامانه پررنگ تر می شود.

پ)  فرآیندی گرماگیر است و عالمت  در آن مثبت است.

ت)  با وجود تولید انرژی، دمای بدن تغ�ر محسوسی نمی کند.

: CO (g) →۲ CO (s)۲ΔH
: N O (g) →۲ ۴ ۲NO (g)۲

: ۲O (g) →۳ ۳O (g)۲ΔH
: C H O (s) +۶ ۱۲ ۶ ۶O (g) →۲ ۶CO (g) +۲ ۶H O(l)۲

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 9 1397

ن در گروه عاملی مادۀ موجود در بادام را  و اختالف تعداد اتم های کربن با16 ن با اتم های هیدروژ اگر اختالف مجموع تعداد اتم های کربن و اکسیژ

اتم های اکسیژن در مولکول مادۀ موجود در میخک را  بنامیم، حاصل  کدام است؟

A
BB − A

5 (2 4 (1

7 (4 6 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 9 1397

، کدام گزینه صحیح نیست؟17 ن کلرید از گازهای  و  H۲Cl۲در رابطه با واکنش تشکیل گاز هیدروژ

مجموع آنتالپی پیوند فرآورده ها بیشتر از مجموع آنتالپی پیوند واکنش دهنده ها است. (1

انرژی الزم برای شکستن پیوندها بیشتر از انرژی الزم آزاد شده در نتیجۀ تشکیل پیوندها است. (2

پایداری فرآورده ها بیشتر از پایداری واکنش دهنده ها است. (3

در صورتی که حالت فیزیکی  از گاز به مایع تغ�ر کند، گرمای بیشتری آزاد می شود. (4HCl

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 14 1397

 پاسخ تشریحی را فقط پس از ارسال جواب به پشتیبان مربوطه دریافت می کنید .
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کدام موارد از مطالب زیر درست اند؟ (کامل ترین گزینه را انتخاب کنید)18

الف) در برخی منابع از انرژی پتانسیل موجود در یک نمونه ماده با نام انرژی شیمیایی یاد می شود.

ب) گرماشیمی شاخه ای از علم شیمی است که تنها به بررسی کمی گرمای واکنش های شیمیایی، تغ�ر آن و تأثیر آن بر حالت ماده می پردازد.

پ) در اکسایش گلوکز در بدن با وجود دادوستد گرما، دمای بدن تغ�ر محسوسی نمی کند و  برابر با صفر است.

ت) شیمی دان ها گرمای جذب یا آزادشده در هر واکنش شیمیایی را به طور عمده وابسته به تفاوت میان انرژی پتانسیل مواد واکنش دهنده و فرآورده

می دانند.

Δθ

الف - پ (2 الف - ب (1

ب - پ - ت (4 الف - پ - ت (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 9 1398

چندمورد از مطالب زیر دربارۀ ترکیبی با ساختار داده شده، درست است؟19

- گروه عاملی آن با گروه عاملی ترکیب آلی موجود در رازیانه یکسان است.

- هر مول از این ترکیب با شانزده مول اکسیژن به طور کامل می سوزد و ۲۱ مول فرآوردۀ گازی تولید می کند.

- طعم و بوی گشنیز به طور عمده وابسته به وجود این ترکیب در آن است.

ن به یک ترکیب سیرشده تبدیل می شود. - هر مول از این ترکیب با دو مولکول هیدروژ

صفر (1

1 (2

2 (3

3 (4

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 14 1398

4 مول  را در یک ظرف 2 لیتری وارد می کنیم تا واکنش فرضی  انجام شود. اگر بدانیم سرعت متوسط مصرف 20

در هر 10 دقیقه، 50 درصد کاهش می یابد و پس از گذشت 30 دقیقه 9/25 مول گاز در ظرف وجود داشته باشد، با فرض اینکه 

برابر  است، تعداد مول های گازی موجود در ظرف پس از گذشت 20 دقیقه چه مقدار است؟

A۲A(g) → ۴B(g) + C(g)A
R̄A (t=۱۰−۲۰ min)

۰/۰۵mol.L .min−۱ −۱

7/5 (2 8/5 (1

7 (4 8 (3

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 1398

Cاختالف تعداد ایزومرهای کتونی و آلدهیدی ترکیب  کدام است؟21 H O۵ ۱۰

4 (2 3 (1

2 (4 1 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 9 1398

، گرمای مبادله شده ضمن سوختن 0/12 گرم منیزیم کدام است؟ 22 Mgباتوجه به واکنش  + O →
۲
۱

۲ MgO , ΔH = −۶۰۲kJ

(Mg = ۲۴ g.mol )−۱

(2 (1

(4 (3

−۹/۰۶kJ−۱۲/۰۴ kJ

−۶/۰۲kJ−۳/۰۱kJ

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 10 1397

 پاسخ تشریحی را فقط پس از ارسال جواب به پشتیبان مربوطه دریافت می کنید .
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سرعت متوسط واکنش تجزیۀ پتاسیم کلرات دو برابر سرعت متوسط تجزیۀ پتاسیم پرمنگنات است. حجم گاز  حاصل از واکنش تجزیۀ پتاسیم23

کلرات چند برابر حجم گاز  حاصل از تجزیۀ پتاسیم پرمنگنات در شرایط برابر از دما و فشار است؟    

O۲

O۲

KClO (s) → KCl(s) + O (g)۳ ۲

KMnO (g) → K MnO (s) + MnO (s) + O (g)۴ ۲ ۴ ۲ ۲

4 (2 2 (1

8 (4 6 (3

گزینه دو ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 2 1395

کدام مقایسه درست است؟24

1) (ارزش سوختی)

2) (ارزش سوختی)

3) (قدرمطلق آنتالپی سوختن)

4) (قدرمطلق آنتالپی سوختن)

کربوهیدرات > پروتئین

C H OH >۲ ۵ C H۲ ۶

C H OH >۲ ۵ C H >۳ ۶ C H >۲ ۶ CH۴

C H >۳ ۶ C H >۲ ۶ C H OH >۲ ۵ CH۴

گزینه دو علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

گزینه دو ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

C)باتوجه به واکنش های زیر کدام گزینه نادرست است؟ 25 H =۲ ۶ ۳۰ , C H OH =۲ ۵ ۴۶ : g.mol )−۱

I) ۲C H (g) +۲ ۶ ۷O (g)۲
۲۵ C∘ ۴CO (g) +۲ ۶H O(l) +۲ ۳۱۲۰kJ

II) C H OH(l) +۲ ۵ ۳O (g)۲
۲۵ C∘ ۲CO (g) +۲ ۳H O(l) +۲ ۱۳۶۸ kJ

ارزش سوختی اتان حدود 3/5 برابر ارزش سوختی اتانول می باشد. (1

اگر در هر دو واکنش مقدار یکسانی آب مایع تولید شود، گرمای بیشتری از واکنش  در مقایسه با واکنش  آزاد می شود. (2

در سوختن 1 گرم اتانول نسبت به سوختن 1 گرم اتان، مقدار  کمتری تولید می شود. (3

، مقدار 342 کیلوژول گرما آزاد می شود. در واکنش  به ازای تولید 11/2 لیتر گاز  در شرایط  (4

(I)(II)

CO۲

(II)CO۲STP

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 10 1397

اگر ۸۰ درصد از انرژی حاصل از سوختن اتانول با خلوص ۷۰ درصد بتواند 1 کیلوگرم آب  را تبخیر کند، جرم اتانول ناخالص مصرفی به تقریب26

برابر با چند گرم بوده است؟ (ناخالصی ها در واکنش سوختن بی تأثیر هستند)

 

۶۰ C∘

(C H OH =۲ ۵ ۴۶ , H O =۲ ۱۸ : g.mol , ΔH =−۱
سوختن اتانول −۱۳۶۸ kJ .mol , c =−۱

ویژۀ آب ۴/۱۸ J .g C )−۱∘ −۱

(ΔH تبخیر آب= ۴۴/۱kJ .mol )−۱

196 (2 157 (1

50 (4 100 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 11 1398

 پاسخ تشریحی را فقط پس از ارسال جواب به پشتیبان مربوطه دریافت می کنید .
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27

O

H

چند مورد از عبارت های زیر باتوجه به کتاب درسی درست اند؟

الف) ترکیب آلی موجود در دارچین همانند ترکیب آلی موجود در بادام و گشنیز، ترکیبی آروماتیک است.

ب) گروه عاملی موجود در گشنیز مشابه گروه عاملی موجود در یک نوع سوخت سبز است.

پ) تفاوت جرم مولی ترکیب آلی موجود در میخک و بادام، تنها به علت تفاوت تعداد در هیدروژن آن ها است.

ت) گروه عاملی موجود در دارچین در ترکیب زیر نیز دیده می شود.

4 (1

3 (2

2 (3

1 (4

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

، بتواند 100 گرم آب با دمای  را در فشار  به دمای  برساند،  سوختن28 اگر گرمای سوختن یک گرم پروپانول 

آن، به تقریب چند کیلوژول بر مول است؟ 

(C H OH)۳ ۷۲۰ C∘۱ atm۱۰۰ C∘ΔH
(H = ۱ , C = ۱۲ , O = ۱۶ : g.mol , c =−۱

آب ۴/۲J .g . C )−۱ ∘ −۱

-2520 (2 -1478/4 (1

-1875/5 (4 -2016 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 13 1397

29: ۲A(s)با توجه به واکنش  + ۳B(g) → ۴C(s) + ۲D(g)

سرعت تولید  برحسب مول بر لیتر بر ثانیه نسبت به سایر واکنش دهنده ها و فرآورده ها بیشتر است. (1

سرعت تولید  برحسب مول بر لیتر بر ثانیه با سرعت مصرف A برحسب مول بر لیتر بر ثانیه برابر است. (2

سرعت مصرف  برحسب مول بر لیتر بر ثانیه نسبت به سایر مواد شرکت کننده در واکنش بیشتر است. (3

سرعت تولید  برحسب مول بر لیتر بر ثانیه دو برابر سرعت مصرف A برحسب مول بر لیتر بر ثانیه است. (4

C

D

B

C

گزینه دو ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1394

گزینه دو علوم تجربی چهارم آزمون شماره 1 1394

،  و  و تبدیل آن ها به اتم های گازی مربوط، به ترتیب 218، 3/4 و 3011/8 اگر برای شکستن پیوندها در یک گرم از هر یک از گازهای 

، برابر چند کیلوژول است؟  کیلوژول گرما الزم باشد،  واکنش: 

H۲Cl۲HCl
ΔHCl (g) +۲ H (g) →۲ ۲HCl(g)(Cl = ۳۵/۵ , H = ۱ : g.mol )−۱

-184 (2 -182/4 (1

-188 (4 -186/3 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 1398

آنتالپی سوختن یک ماده برابر با  است. اگر ظرفیت گرمایی اجزای سازندۀ گرماسنج لیوانی را  در نظر بگیریم و31

گرماسنج حاوی ۵۰۰ گرم آب باشد، تقریبًا چند گرم از این ماده با وزن مولکولی ۳۴۲ گرم بر مول را بسوزانیم تا دمای گرماسنج و محتویاتش 

افزایش یابد؟  (كل گرمای آزادشده صرف افزایش دمای آب و گرماسنج می شود)

۵۶۵۰kJ .mol−۱۱/۲kJ . C∘ −۱

۱۰ C∘

(c =H O۲ ۴/۲J .g . C )−۱ ∘ −۱

0/54 (2 0/73 (1

2 (4 1/27 (3

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 10 1398

 پاسخ تشریحی را فقط پس از ارسال جواب به پشتیبان مربوطه دریافت می کنید .
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مخلوطی به حجم 18/9 لیتر از گازهای  و اکسیژن مطابق واکنش زیر، در دما و فشار معین به طور کامل با هم واکنش می دهند.32

اگر پس از گذشت مدت کوتاهی حجم مخلوط گازی به 23/8 لیتر برسد، چند کیلوژول انرژی آزاد خواهد شد؟

C H۸ ۱۸

۲C H (g) +۸ ۱۸ ۲۵O (g) →۲ ۱۶CO (g) +۲ ۱۸H O(g) +۲ ۱۰۹۰۰kJ

7630 (2 3815 (1

5450 (4 1557 (3

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 4 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 4 1396

جدول زیر، مربوط به واکنش  است. با توجه به اطالعات موجود در آن، حجم ظرف واکنش، چند لیتر است؟    33

زمان مجموع شمار مول های گاز موجود در ظرف

2/80

2/350

A(g) + ۳B(g) → ۲C(g)

(mol.L .s )
۴Δt
+Δ[C] −۱ −۱(s)

۱۰−۳

۱۰−۳

2/5 (2 2 (1

5 (4 4 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1395

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 1 1395

آنتالپی سوختن متان و اتان به ترتیب 890- و 1560- کیلوژول بر مول است، گرمای آزاده شده به ازای تولید یک مول گاز  در سوختن متان، چند34

کیلوژول بیشتر از گرمای آزاد شده به ازای تولید یک مول  در سوختن اتان است؟  

CO۲

CO۲

220 (2 110 (1

1330 (4 665 (3

گزینه دو علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1395

گزینه دو ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 12 1395

باتوجه به نمودار زیر، گرمای حاصل از سوختن کامل 9/6 گرم گرافیت به تقریب با گرمای حاصل از سوختن چند مول کربن مونوکسید برابر است؟ 35

(O = ۱۶ , C = ۱۲ : g.mol )−۱

1/11 (1

0/55 (2

2/22 (3

4/44 (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 13 1398

 پاسخ تشریحی را فقط پس از ارسال جواب به پشتیبان مربوطه دریافت می کنید .
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