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 بخش اول، تست های کنکور سراسری و خارج کشور

  گرماسنجی و دما، گرما، گرمای ویژه 

به ازای  KJ 033تقریب برابر  هغذایی انرژی نیاز دارد. اگر ارزش غذایی یک نوع ماده غذایی ب Cal 033بدن یک فرد برای فعالیت روزانه به  2

 گرم از آن باشد، برای تامین انرژی مورد نیاز این فرد، تنها از راه خوردن این ماده، به تقریب چند کیلوگرم از آن الزم است؟ 233

 79تجربی معمولی است.(   cal 2333معادل  Cal)کالری غذایی 

2 )0/2                                  1 )1/0                                 0 )6/5                                0 )0/9 

-2گرم از یک ماده غذایی در یک گرماسنج بمبی با ظرفیت گرمایی  1از سوزاندن کامل  1
℃.J 93 رسیده است.  55℃به  15℃، دمای آن از

 79تجربی خارج کشور می باشد.(   cal 2333ابر بر Calاین ماده غذایی با توجه به جدول زیر، کدام است؟ )ارزش غذایی 

 ( نان                       2

 ( برنج1

 ( سیب0

 ( تخم مرغ0

 تخم مرغ نان سیب برنج نوع ماده غذایی

(Cal گرم )203 153 53 063 ارزش غذایی 233 

 79تجربی خارج کشور با توجه به واکنش های داده شده، چند مورد از مطالب زیر درست است؟   0

KJ 755-  =∆H  ،(g)O1H0 ( +g)1N0 → (g)O1N0 ( +g)0NH1 (I 

KJ 2093-  =∆H  ،(l)O1H0 ( +g)1CO1  →  (g)1O0 ( +l)OH5H1C (II 

 .در هر دو واکنش، دمای محیط افزایش می یابد 

  اگر در واکنشI ( آب به صورتl)O1H ،تولید شود ،∆H  واکنش بزرگ تر از مقدار داده شده در واکنشI .خواهد شد 

  فراورده ها نسبت به واکنش دهنده ها در واکنشI پایداری بیشتری نسبت به واکنش ،II  .دارند 

  برابر گرمای واکنش هر مول آمونیاک در واکنش  5/1گرمای سوختن هر مول اتانول مایع، به تقریبI   .است 

2 )2                                  1 )1                                  0 )0                                    0 )0 

( اکسید با هم واکنش کامل داده اند. اگرر ظرفیرت گرمرایی ویر ه     IIIمول آلومینیم و دو مول آهن ) 0در یک واکنش جوشکاری ترمیت،  0

0O1Al  2و فلز آهن با یکای-
℃.2-J.g باشد، دمای پایانی فرراورده هرای واکرنش بره تقریرب چنرد درجره         05/3و  5/3، به ترتیب برابر

 79تجربی خارج کشور درصد گرمای واکنش تلف شده است.    53آغاز شده و  15℃سلسیوس خواهد شد؟ )واکنش در دمای 

(2-g.mol  :56  =Fe  ،19  =Al  ،26  =O) 
2-

KJ.mol 2693-  =∆H ( ،s)0O1Al → (g)1O 
 

 
  ( +s)Al1 

2-
KJ.mol 513-  =∆H ( ،s)0O1Fe → (g)1O 

 

 
  ( +s)Fe1 

2 )1053                               1 )0105                                     0 )0913                                 0 )6003 

بوده و در اثرر مخلروش شردن، ترییرر      0/206و  0/95، به ترتیب برابر K.2-J.mol-2اگر ظرفیت گرمایی مولی آب و اتیلن گلیکول با یکای  5

 ، به تقریب چند کیلوژول گرما الزم2℃نکند، برای باال رفتن دمای پنج کیلو گرم مخلوش آب و ضد یخ درون موتور خودرو به اندازه 

 76ریاضی( g.mol  :2 =H  ،21  =C  ،26  =O-2% جرمی است. )53است؟ )مخلوش آب و اتیلن گلیکول به نسبت 

2 )55/11                                1 )70/13                                 0 )79/25                                 0 )09/23 

گررم   063باالتر می رود. اگرر در شررایط یکسران، از     1℃گرم آب، دمای آب به اندازه  733با انجام یک آزمایش در یک گرماسنج دارای  6

 76تجربی خارج کشوربه جای آب استفاده شود، دمای پایانی گرماسنج به چند درجه سلسیوس می رسد؟  13℃اتانول با دمای 

(2-g.mol  :26  =O  ،21  =C  ،2  =H  ،2-℃.2-J.mol  :223 اتانول =c  ،95  =O1cH )76تجربی خارج کشور 

2 )1/10                                       1 )5/16                                     0 )6/15                                      0 )6/00 
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حرل   13℃باید در یرک کیلروگرم آب    0SO، چند گرم گاز KJ 201-  =∆H  (  ،aq)0SO1H→ (l)O1H ( +g)0SOبا توجه به واکنش:   9

 و جرم آب ترکیب شده، صرف نظر شود.      0SO1H(aqباالتر رود؟ )از گرمای جذب شده به وسیله ) 23℃تا دمای آن به تقریب شود 

 (2-C.2-g.J1/0  =O1cH )75تجربی 

2 )5/13                                 1 )5/15                                  0 )1/00                                0 )9/05 

درون یک گرماسنج در همرین دمرا واکرنش     15℃در دمای  0SO1Hموالر  2/3محلول  mL 253با  NaOHموالر  6/3محلول  mL 53اگر  5

، بره تقریرب چنرد    O1H1 ( +aq)0SO1Na →(aq)0SO1H ( +aq)NaOH1(lواکرنش: )  H∆باشرد،   03℃دهد و دمای پایانی برابر 

و چگالی همه محلول هرا،   C.2-g. J1/0  =O1cH-2کیلوژول است؟ )فرض کنید همه گرمای واکنش، صرف باال رفتن دمای آب شده است. ) 

 75ریاضیدر نظر گرفته شود.(    g.mL-2حدود 

2 )203                                    +1 )203-                                      0 )153                                 +0 )153- 

کیلوژول گرما الزم باشد، حجم این قطعه آهن برابر چند سانتی متر مکعرب   52/0،   13℃اگر برای افزایش دمای یک قطعه آهن، به میزان  7

-2است؟ )ظرفیت گرمایی وی ه آهن را برابر 
C.2-g.J 05/3  0و چگالی آهن را برابر-

g.cm 5/9 ).در نظر بگیرید 

   75ریاضی خارج کشور            233( 0                                   95( 0                                       53( 1                                     15( 2

23 mL 253  2محلول-mol.L 0/3 ( ازaq)A    وmL 233  2محلول-mol.L 5/3 ( ازaq)1X  درون یرک گرماسرنج هرم دمرا      15℃، در دمای

است؟ )چگالی و ظرفیرت   KJ، چند  Z → (aq)1X ( +aq)A(aqواکنش: ) H∆باشد، مقدار  19℃مخلوش شده اند. اگر دمای پایانی برابر 

شود. از گرمای جذب شده بره  گرمایی وی ه همه محلول ها را مانند آب فرض کنید. در این فرایند، گرما تنها از واکنش شیمیایی تولید می 

 70تجربی(   c= آب  d   ،2-℃.2-J.g 1/0آب  ≈ g.mL 2-2وسیله بدنه گرماسنج صرف نظر شود. ) 

2 )01-                                        1 )05-                                         0 )1/15-                                          0 )5/26- 

22 ∆H  انحاللواکنش ( 2کلسیم کلرید-g.mol 222  =M ،در آب )2-KJ.mol 05-   ترا   15℃گررم آب از دمرای    153است. برای گرم کرردن

 ، از گرمای جذب شده به وسیله کلسیم کلرید صرف نظر شود.(   c= آب  J.g 1/0-2.℃-2چند گرم از آن باید در آب حل شود؟ ) 05℃

            70ریاضی                                55/207( 0                             15/50( 0                               6/66( 1                               0/00( 2

21 ∆H°  واکنش سوختن متان برابرKJ 573-    و∆H°   واکنش سوختن اتان برابرKJ 1113-   است. گرمای آزاد شده به ازای تولید یک مول

 در سوختن متان است؟  1COدر سوختن اتان، چند کیلو ژول بیشتر از گرمای آزاد شده به ازای تولید یک مول  1COگاز 

 70تجربی خارج کشور           2003( 0                                     665( 0                                  113( 1                                          223( 2

+ باشد، برای تهیه یک کیلو گرم هیدروژن در این فراینرد، چنرد   KJ 200برابر   ، 1H ( +g)CO → (g)O1H ( +s)C(g): واکنش H∆اگر  20

 70تجربی خارج کشور ( g.mol    :2 =H-2مگاژول گرما باید صرف شود؟ )

2 )165                                      1 )200                                         0 )69                                   0 )5/00 

-2لیتر آب ) 5/1 20
Kg.L 2  =d 2لیتر اتیلن گلیکول )  1( و-

Kg.L 2/2  =d    با یکدیگر مخلوش شده و درون رادیاتور خرودرو بره کرار رفتره ) 

، چند کیلو ژول است؟ ) ظرفیت گرمرایی ویر ه آب و اتریلن    23℃است. مقدار گرمای جذب شده برای افزایش دمای این محلول به اندازه 

 ژول بر گرم بر درجه سلسیوس است و ظرفیت گرمایی مواد در محلول ترییر نکرده است(   0/1و  1/0گلیکول به ترتیب برابر 

 70ریاضی خارج کشور                          5/259( 0                           250( 0                                 5/25( 1                             0/25( 2

باشد، گرمای آزاد شده ضمن تشرکیل چنرد    -KJ 253، پس از موازنه برابر  1H ( +s)0O0Fe → (g)O1H ( +s)Fe(gواکنش: ) H∆اگر  25

 باال می برد؟   03℃آب را به اندازه  g 033لیتر است، دمای  15لیتر گاز هیدروژن در شرایطی که حجم مولی گازها برابر 

(2-℃.2-J.g 1/0  =O1cH)     70ریاضی خارج کشور 

2 )6/00                                    1 )5/26                                     0 )1/21                                  0 )0/5  

را  23℃گرم آب با دمرای   215باشد، چند گرم از آن باید بسوزد تا گرمای آزاد شده بتواند  -KJ.mol  933 -2سوختن متانول برابر°H∆اگر  26

 70ریاضی ( c )آب(=  g.mol   :21  =C    ،26  =O    ،2  =H    ،2-℃   .2- J.g 1/0-2به جوش آورد؟ )  atm 2در فشار 

2 )26/1                                 1 )65/2                               0 )51/1                                 0 )06/0 
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آب درون یک گرماسنج اضافه شده است. اگر دمای اولیه همه مواد برابر   g 253(  به g.mol  :56  =M-2گرم پتاسیم هیدروکسید )   0/5 29

ژول بر گرم درجه سلسیوس و دمای سامانه پس از   2و    1/0باشد و ظرفیت گرمایی وی ه آب و پتاسیم هیدروکسید به ترتیب   15 ℃

است؟ )از گرمای جذب شده به وسیله بدنه   KJ.mol-2، به تقریب چند KOHباشد. مقدار گرمای انحالل   03 ℃رسیدن به تعادل،  

 70ریاضیگرماسنج صرف نظر شود( 

2 )5/57                                1 )56                                 0 )5/60                                 0 )95 

واکنش سروختن آن، بره    H∆به جوش آورد،   atm 2را در فشار  13℃ی گرم آب با دما 233اگر گرمای سوختن یک گرم پروپانول، بتواند  25

 70تجربی خارج کشور ( c  ،2-g.mol  :26  =O  ،21  =C  ،2  =H= )آب( J.g 1/0-2.℃-2تقریب چند کیلوژول بر مول است؟ )

2 )0/2095-                         1 )1513-                          0 )1326-                            0 )5/2595- 

گررم از آن در آب بررای    5/55است. گرمای حاصل از حل شدن  -KJ.mol 07-2انحالل کلسیم کلرید در آب برابر  H∆با توجه به اینکه  27

 70تجربی خارج کشور است.(   KJ.mol 6-2ذوب یخ برابر  °H∆ذوب کردن چند گرم یخ در دمای صفر درجه کافی است؟ ) 

                                                                                                                    (2-g.mol  :03  =Ca  ،5/05  =Cl  ،26  =O  ،2  =H) 

2 )5/55                               1 )5/27                                 0 )95/7                                0 )15/0 

مول متان، یک کیلوگرم از کردام مراده    5/3باشد، بر اثر جذب گرمای سوختن  -KJ.mol 573-2اگر آنتالپی استاندارد سوختن متان برابر  13

 71تجربی خارج کشورکمترین ترییر دما را خواهد داشت و دمای آن به تقریب چند درجه سلسیوس باالتر می رود؟     

 6/55( هلیم، 1                        236( آب، 2

 6/55( آمونیاک، 0                      03( آهن، 0

 

 

 آهن آمونیاک هلیم آب ماده

 ظرفیت گرمایی وی ه

(2-℃ .2-J.g) 
1/0 1/5 3/1 05/3 

انحالل این ماده بره تقریرب چنرد                H∆برسد،  12℃، دمای محلول به 15℃آب با دمای   g 253گرم پتاسیم نیترات در  5اگر با حل شدن  12
2-KcaL.mol      ).71ریاضی خارج کشوراست؟)از تبادل گرمایی پتاسیم نیترات صرف نظر شود 

   (2-g.mol 232  =0MKNO  ،2-°C.2-cal.g =c)آب 

2 )30/6                                  1 )21/21                                  0 )1/03                                   0 )3/62 

انحرالل ایرن مراده برر حسرب                     H∆رسیده است.  02℃به  05℃گرم آب، دمای محلول از  233گرم پتاسیم نیترات در  5بر اثر حل شدن  11
2-KJ.mol ( 2به تقریب کدام است؟-g.mol 20  =N ،26  =O ،07  =K  2.℃-2، ظرفیت گرمایی وی ه آب و پتاسیم نیترات را بر حسرب-J.g ،

 72ریاضی خارج کشوردر نظر بگیرید(   12/3و  1/0به ترتیب برابر 

2 )293                                 +1 )293-                                  0 )00                                  +0 )00- 

نمونه هایی با جرم برابر از فلزهای زیر را در آب جوش قرار می دهیم تا با آب همدما شوند. سپس هر فلز را در یک لیوان آب برا حجرم و    10

دمای یکسان قرار می دهیم . بعد از گذشت دو دقیقه دمای آب را در لیوانها اندازه می گیریم . کدام گزینه در مرورد دمرای آب لیوانهرای    

 گرمایی وی ه                  درست است.                                                                                                    فلز        ظرفیت حاوی فلزها

2  )Au > Cu > Ag > Fe                                                                                             Cu            05/3     

 1 )Ag > Fe > Au > Cu                                                                                            Fe             05/3 

 0 )Cu > Au > Ag > Fe                                                                                            Au            20/3 

0 )Fe > Cu > Ag > Au                                                                                             Ag             10/3 

 

کیلو ژول گرما از دست بدهد، جنس ایرن قطعره از    395/2، مقدار 25℃به  63℃گرم از یک قطعه فلز خالص برای رسیدن از دمای  233اگر  10

 است.( 217/3و  105/3، 003/3، 731/3به ترتیب برابر با  ℃J.g-2کدام فلز است؟ )گرمای وی ه آلومینیم، نیکل، نقره و سرب بر حسب 

 57تجربی خارج کشور                          ( نقره     0( سرب                           0( آلومینیم                            1( نیکل                            2
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 پاسخ نامه دما، گرما، گرمای وی ه و گرماسنجی 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 

0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0 2 2 0 

18 19 21 21 22 23 24           

0 2 1 1 0 0 0           
. 

 (مواد آنتالپی )محتوای انرژی 

 میانگین آنتالپی پیوند بین دو اتم داده شده در کدام گونه، در مقایسه با گونه های دیگر پیشنهاد شده، بیشتر است؟ 2

2 )C  وC                1در استیلن )O  وO  1درO                    0 )N  وN  1درN                    0 )C  وC در سیکلوهگزان 

میلری لیترری تقسریم     95میلی لیترری و   15میلی لیتر محلول یک ماده رنگی با دمای معین را در دو ظرف مشابه به دو قسمت  233اگر  1

 75تجربی خارج کشورکنیم، چند مورد از وی گی های محلول درون هر ظرف، ثابت خواهد ماند؟                                

 ت ماده رنگیغلظ ● ظرفیت گرمایی وی ه ● چگالی ●

  نقطه جوش ● ظرفیت گرمایی ●

2 )0                                             1 )0                                          0 )5                                    0 )6 

 ژول بر گرم بر درجه سلسیوس در نظر بگیرید(  0/3و    1/0کدام گزینه نادرست است؟ )ظرفیت گرمایی وی ه آب و مس را به ترتیب  0

 70ریاضی         ( ظرفیت گرمایی وی ه هر ماده برعکس ظرفیت گرمایی آن به مقدار آن بستگی ندارد.                                                   2

 کسان است.گرم مس در دمای ی  05/7برابر ظرفیت گرمایی   23گرم آب،   7( ظرفیت گرمایی 1

 ( ترمودینامیک، روش بررسی تبدیل شکل های گوناگون انرژی به یک دیگر و راه های انتقال آن هاست.0

 ( ظرفیت گرمایی یک سانتیمتر مکعب بخار آب از ظرفیت گرمایی یک میلی لیتر آب در دما و فشار اتاق بیش تر است.0

لیترر   1/0اگر مخلوطی از گازهای اکسی ن و هیدروژن به حجرم   ،KJ 101-  =∆H° ،(g)O1H → (g)1O1/2 ( +g)1Hبا توجه به واکنش:  0

 در شرایط استاندارد، بر اثر جرقه با هم ترکیب می شوند و چیزی از آن ها باقی نمی ماند. چند کیلوژول گرما آزاد می شود؟

 73تجربی خارج کشور                               0/01( 0                            15/03( 0                               1/12( 1                            15/13( 2

، اگر مخلوطی از گازهای پروپان و اکسی ن بره  kJ1356-  =∆H°    (g)O1H0 ( +g)1CO0 →(g)1O5 ( +g)5H0Cبا توجه به واکنش:    5

 ( با هم به طور کامل واکنش دهند )چیزی از آنها باقی نماند( چند کیلو ژول گرما آزاد می شود؟      STPلیتر )در شرایط   55/16حجم 

 59ریاضی                               5/025( 0                                1/022( 0                                2/120( 1                                0/122( 2

 میانگین آنتالپی پیوند بین دو اتم داده شده در کدام گونه، در مقایسه با گونه های دیگر پیشنهاد شده، بیشتر است؟ 6
2 )C  وC                1در استیلن )O  وO  1درO                    0 )N  وN  1درN                    0 )C  وC در سیکلوهگزان 

-2در مولکول متان برابر  C–Hاگر میانگین آنتالپی پیوند  9
KJ.mol 021  ،در نظر گرفته شود∆H   کدام واکنش برابرKJ 2605                                                          است؟  + 

2( )g)1H1 ( +s)C → (g)0CH                                              1( )g)1H1 ( +g)C → (g)0CH                                               

0( )g)H0 ( +s)C → (g)0CH                                               0( )g)H0 ( +g)C → (g)0CH                                           59ریاضی         

 گرمای سوختن کدام هیدروکربن، بیشتر است؟ )ترییر آنتالپی منفی تر است(   5

2 )0CH                                1 )6H1C                                           0 )5H0C                                         0 )23H0C 

 آنتالپی مثبت است؟در نمونه های زیر برای چند واکنش، ترییر  7

  H1O(l)  →  H1O(s)                                CaCl1(s)  →  CaCl1(aq) 

  CO1(s)  →  CO1(g)                                 NH0Cl(s)  →  NH0Cl(aq) 

2 )2                                         1 )1                                   0 )0                                  0 )0 
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 کدام مطلب زیر درست است؟ H1 →q  +1Hبا توجه به رابطه  23

 انرژی جذب است.   1H( اتمهای هیدروژن هنگام تشکیل مولکول 2

 است.   1Hکمتر از یک گرم  H( گرمای حاصل از سوختن یک گرم 1

 با اکسی ن است.   1Hبا اکسی ن برابر با یک گرم  H( گرمای حاصل از سوختن یک گرم 0

 است. 1Hگرم  1بیشتر از  Hگرم  1( انرژی درونی 0

 .هر چه انرژی تفکیک مولی یک پیوند بیشتر باشد، انرژی درونی آن ............. و برای گسستن پیوند، به انرژی .............. نیاز است 22

 ( بیشتر ، کمتری0( بیشتر ، بیشتری                  0( کمتر ، بیشتری                     1( کمتر ، کمتری                  2

 انرژی درونی کدامیک در دمای معین بیشتر است؟ 21

 1Nگرم  N                                 0 )20گرم  N                                   0 )20مول  1N                           1 )1( یک مول 2

 پاسخ نامه آنتالپی )محتوای انرژی مواد( 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12      

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1      
. 

 فرمول نویسی و نام گذاری ترکیب های آلی، ایزومری -اول قسمت شیمی آلی،  

 79ریاضی کدام دو ترکیب، هم پار )ایزومر( هستند؟   2

 بوتانول ؛ دی اتیل اتر -2( 1اتن ؛ پروپان آمین                                                      ( سیانو 2

 ( دی نیتروژن تترااکسید ؛ نیتروژن دی اکسید0( استیک اسید ؛ فرم آلدهید                                                 0

 79کشور ریاضی خارج کدام عبارت درست است؟    1

 هگزن، نام درستی برای یک آلکن است. -0( 2

 است. 0CH( تفاوت فرمول مولکولی پروپن با اتین، برابر 1

 متیل پنتان، یکسان است. -1متیل بوتان با  -1( فرمول تجربی )ساده شده( 0

 است. n1H2-Cn-1 اتم کربن است، برابر n( تفاوت فرمول شیمیایی مولکول متان با آلکانی که دارای 0

 76تجربیفرمول تجربی )ساده شده( کدام الکل با فرمول مولکولی آن متفاوت است؟  0

 ( گلیسیرین0( اتیلن گلیکول                             0( اتانول                                1( متانول                                    2

 76ریاضیاگر از مولکول سیکلو هگزان، سه مولکول هیدروژن حذف شود، به کدام هیدروکربن مبدل می شود؟  0

 ( سیکلو هگزین0( سیکلو هگزن                               0( بنزن                               1( هگزین                                  2

 75تجربیکدام دو فرمول ساختاری به یک آلکان مربوش اند؟    5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ب، پ0( پ، ت                              0( آ، ت                                1( آ، ب                                    2
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 76ریاضیدی متیل اوکتان کدام است؟  -5،  0فرمول تجربی )ساده شده(  6

2 )21H5C                                        1 )22H5C                                   0 )6H0C                                    0 )5H0C    

 75ریاضی خارج کشوردر چند مورد از موارد زیر، نام ترکیب با فرمول آن مطابقت دارد؟  9

 1  ،0- :دی اتیل پنتان 

 
 

 

 1  ،5-   :دی متیل هگزان 

 
 

 

      :اتیل بوتانوات 

 

 

 1-   :هگزانون   
2 )2                                        1 )1                                         0 )0                                   0 )0 

 70تجربیفرمول مولکولی هپتان کدام است و با کدام ترکیب ایزومر است و در مولکول آن چند جفت الکترون پیوندی شرکت دارد؟   5

2 )26H9C  26( 1                                    12تری متیل بوتان و  -1،0،0وH9C  11اتیل پنتان و  -0و 

0 )20H9C  20( 0                                  11تری متیل بوتان و  -1،0،0وH9C  12اتیل پنتان و  -0و 

 70ریاضیدر کدام دو ترکیب داده شده، شمار اتم های کربن برابر است؟     7

 بوتانوآت، هپتان ( اتیل1هپتانون                                                               -1( بنزآلدهید، 2

 دی متیل هگزان، نفتالن -5و  1( 0متیل پروپان                                               -1( تری متیل آمین، 0

 70ریاضیدر نام گذاری کدام آلکن، اتم های کربن زنجیر اصلی را می توان از هر دو سوی مولکول شماره گذاری کرد؟    23

 هگزن – 1 –دی متیل  – 0،  1( 1            پنتن                                         – 1 –دی متیل  – 0،  1( 2

 هگزن - 0 –دی متیل  – 5،  1( 0پنتن                                                – 1 –دی متیل  – 0،  1( 0

 70ریاضی خارج کشورکدام ترکیب، ایزومر سیکلو هگزان است و نام آن درست بیان شده است؟     22

 هگزن -0                                                                                                

 

 هگزن -1                                                                                                

 

 دی متیل بوتان -0و  1                                                                                                

 

                                                                                           

 اتیل بوتان                         -1                                                                                                  
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 71تجربیکدام گزینه درست است؟    21

 دی متیل بوتان تشکیل می شود. -1و1مولکول متان، گروه متیل قرار گیرند،  H( اگر به جای اتم های 2

 هگزن با فرمول تجربی )ساده شده( سیکلوپنتان یکسان است. -2( فرمول تجربی )ساده شده( آلکنی با نام 1

 متیل اوکتان است. -1متیل پنتان ایزومر ساختاری  -0 –اتیل  -0( 0

 ( فرمول تجربی همه آلکان های راست زنجیر، یکسان است.0

 71ریاضی(    0کدام فرمول شیمیایی به یک استر مربوش و نام آن درست است؟    )گزینه 20

 

 

 

 

 

 71تجربی خارج کشورکدام گزینه درست نیست؟     20

 اتیل هگزان با فرمول مولکولی اوکتان راست زنجیر یکسان است. -0( فرمول مولکولی 2

 مقایسه با هیدروکربن هم کربن خود، قوی تر است.( نیروی جاذبه میان مولکول های بنزوئیک اسید در 1

 ( بنزن و نفتالن، جزء ترکیب های آروماتیک اند و فرمول تجربی )ساده شده( یکسانی دارند.0

 اتیل پنتان، می تواند وجود داشته باشد. -0( آلکانی با نام 0

            71کشورریاضی خارج در کدام گزینه، نام ترکیب با فرمول آن مطابقت ندارد؟     25

2  )CHCl1CH                                                     1: وینیل کلرید  )CHO – 5H6C بنزآلدهید : 

0  )OH20H6C                                                          5(  0: هگزانولH1C – O – CO – 5H1C اتیل اتانوآت : 

 72ریاضی    آلکانی با فرمول مقابل کدام است؟نام  26
 دی اتیل بوتان -1و1( 2
 دی متیل هگزان -0و0( 1
 دی متیل هگزان -0و1( 0
 متیل پنتان -0اتیل، -1( 0

 72ریاضی خارج کشورکدام عبارت نادرست است؟     29

 ( فرمول تجربی بنزن با فرمول تجربی ساده ترین آلکین یکسان است.2

 ساختاری اتانول هشت پیوند کوواالنسی وجود دارد.( در فرمول 1

 ( شمار جفت الکترون های پیوندی در مولکول های اتان و متانول برابر است.0

 اکسی ن است. –ی کربن  ( بر حالف گروه عاملی اتر، گروه عاملی کربونیل و استر دارای پیوند دوگانه0

 72ریاضی خارج کشورنادرست است؟    21H6Cمولکولی ی هیدروکربنی با فرمول  کدام مطلب در باره 25

 ( دارای سه ایزومر ساختاری با نام هگزن است.                             2

 ( می تواند یک ترکیب حلقوی سیر شده باشد.1

 ی زنجیری است.                                          ( یک ترکیب سیر شده0

 ل ساختار متقارن دارد.هگزن، مولکو -0( در ایزومری از آن با نام 0
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 73ریاضینام هیدروکربنی با فرمول داده شده کدام است؟   27
 

پنتا متیل اوکتان                                                 – 9،  6،  6،  1،  1( 2

 پنتا متیل اوکتان – 9،  9،  0،  0،  1( 1

 تری متیل هپتان                                                  – 6،  6،  1 -پروپیل -1( 0

 تری متیل هپتان – 6،  1،  1 -پروپیل -6( 0

 57ریاضی     نام هیدروکربنی با فرمول  کدام است؟ 13

 

 

 

 

 پنتا متیل اوکتان – 9و 9و 0و 0و 1( 1پنتا متیل اوکتان                                            – 9و 6و 6و 0و 1( 2

 تری متیل هپتان         -6و 1و 1 –ایزوپروپیل  -6( 0تری متیل هپتان                            –6و 6و 1 –ایزوپروپیل –1( 0

 در کدام ردیف جدول روبرو، نام با ترکیب مطابقت دارد؟ 12

 2( ردیف 2 

 1( ردیف 1

 0( ردیف 0

 57تجربی خارج کشور         0( ردیف 0

 
 

 نام ترکیب ردیف

2 0CH – CO – 0CH دی متیل اتر 

1 0CH – COO – 5H1C متیل استات 

0 5H1C – O – 5H1C دی اتیل اتر 

0 CHO – 0CH استون 

 59ریاضی کدام نامگذاری در باره آلکان ها، درست است ؟     11

 متیل هگزان – 5 –اتیل  -1( 1دی متیل پنتان                                              – 0و  0 –اتیل  -0( 2

 دی متیل هگزان – 0و  1 –اتیل  – 0( 0متیل پنتان                                                    – 1 –اتیل  – 0( 0

10  
 

                                                                                     56ریاضینام ترکیبی با فرمول                                                                                   کدام است؟  

 

 

 دی متیل اکتان         -5و0 –اتیل  -1( 1تری متیل نونان                                                      -6و5و0( 2

 دی متیل هگزان -0و1 -دی اتیل -5و2( 0دی متیل نونان                                           – 5و0اتیل  -9( 0

 هستند؟  O5H0Cمولکولی  چند ترکیب مختلف دارای فرمول 10

 ( چهار0( سه                                      0( دو                                      1( یک                                    2  

 ، چند ایزومر حلقوی دارد؟     23H5Cترکیبی با فرمول  15

 2  )0                                   1  )0                                         0  )5                                            0  )6 

 ، کدام است؟ 5H1C – 1(0CH)C – (0CH)CH – 0CHنام ترکیبی با فرمول  16

 اتیل بوتان –1–دی متیل  – 0و1( 1                            دی متیل بوتان                - 0و1 –اتیل  -0( 2

 تری متیل پنتان -0و0و0( 0تری متیل پنتان                                                      – 0و0و1( 0
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 به روش آیوپاک کدام است؟  CH – 1(0CH)C – CH  =1CH(5H1C)1نام ترکیبی به فرمول  19

 بوتادی ان  -0و  2 –دی متیل  -0و 0(  1                                    بوتادی ان -0و 2 –دی اتیلن  -0و  0(  2

 پنتادی ان -0و 2 –دی اتیل  -5و0(  0                               هگزن -2–اتیل  – 0 –دی متیل  -0و0(  0

 به روش آیوپاک کدام است؟، 0CH – CHCl – C ≡ C – Br1CHنام ترکیب  15

 پنتین     0-کلرو-1-برومو-5(  1پنتین                                                      -1-کلرو-0-( برومو 2 

 ( هر سه 0پنتین                                                     -1-برومو-کلرو-0(  0

 ، به روش آیوپاک کدام است؟ 0CH – 1CH – (5H1C)CH - (5H1C)CH – 0CHنام ترکیب  17

 دی اتیل پنتان                 – 0و0( 1دی اتیل پنتان                                                         – 0و1( 2

 متیل هگزان -0 –اتیل  – 0( 0اتیل هگزان                                              – 0 –متیل  – 0( 0

 به روش  آیوپاک کدام است؟، CCl1CH(Br)CH0CH(0CH)1نام  03

 متیل پنتان  -1برومو  -0کلرو  -1(  1                                       متیل پنتان -1کلرو  -0برومو  -1( 2

 دی متیل بوتان -2و  2کلرو  –برومو  -0( 0                     متیل پنتان -1کلرو  -1برومو  -0(  0

 ، به روش آیوپاک کدام است؟CH – (5H1C)CH – 1CH – 5H1C(0CH)1نام  02

 متیل هگزان1-اتیل  -0(  1اتیل هگزان                                                     -0متیل  -1(  2

 ایزوپروپیل هگزان -0(  0                                    دی متیل پنتان  2و  2اتیل  -1(  0

 تری متیل پنتان چگونه است؟ -1،1،0فرمول مولکولی برای ترکیب سیرشده با نام  01

2 )20H9C                                    1 )20H5C                                   0 )26H5C                                   0 )25H5C     

 فرمول مولکولی اتیل متیل هگزان کدام است؟ 00

2 )26H5C                                    1 )25H5C                                   0 )25H7C                                   0 )13H7C    

 بنزن و سیکلو هگزان کدام گزینه نادرست است؟با در نظر گرفتن  00

 دارند. 21H6C( هر دو فرمول مولکولی 1( بنزن از هیدروکربن های سیر نشده است.                                2

 ک است.( بنزن جزو ترکیب های آروماتی0( هر دو ساختار حلقوی دارند.                                                   0

 دسته معرفی شده برای کدام ترکیب نادرست است؟ 05

 ( اتین )آلکین(0( متانال )آلدهید(                                 0( پنتانون )اتر(                         1( هپتانول )الکل(          2

 ، را دارند؟1nO1CnHکدام یک از ترکیب های زیر فرمول کلی  06

 ( آلدهیدها0( کربوکسیلیک اسیدها و استرها                 0( الکل ها و استرها                     1                     ( اترها 2

 فرمول نویسی و نام گذاری ترکیب های آلی، ایزومری -اول قسمت شیمی آلی، پاسخ نامه  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 

1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 

18 19 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 31 32 33 34 

0 2 1 0 2 2 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 

35 36                

1 0                

. 
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 گروه های عاملی  -دوم  قسمتشیمی آلی  

 داده شده، درست است؟چند مورد از مطالب زیر در باره ترکیبی با ساختار مولکولی  2
 79ریاضی 

 .دارای گروه عاملی اسیدی است 

   .می توان از آن در تهیه پلی آمیدها، استفاده کرد 

  .با دو مول هیدروکلریک اسید واکنش می دهد 

 .شمار اتم های کربن در مولکول آن با شمار اتم های کربن در مولکول هگزان، برابر است 

2 )2                                        1 )1                                         0 )0                                      0 )0 

 با توجه به شمار اتم های تشکیل دهنده یک مولکول از یک ماده شیمیایی )مطابق شکل(، چند مورد از مطالب زیر درست است؟   1

(2-g.mol  :26  =O  ،21  =C  ،2  =H  ) 79ریاضی 

 .به مولکول بنزآلدهید مربوش است 

 .یک ترکیب زنجیری سیر شده است 

  درصد جرم آن را اکسی ن تشکیل می دهد. 56/05به تقریب 

  است. 5/20نسبت جرم اتم های کربن به جرم اتم های هیدروژن در آن، برابر 

2 )2                                     1 )1                                     0 )0                                        0 )0 

 در باره ترکیبی با ساختار مولکولی روبرو، کدام مطلب درست است؟ 0

 ( به خوبی در آب حل می شود.2

 ( دارای گروه های عاملی کتونی و استری است.1

 الکترونی اند. اتم کربن در آن دارای سه قلمرو 26( حداکثر، 0

 تشکیل می شود.   1COمولکول  13( از سوختن کامل هر مولکول آن، 0
 79تجربی خارج کشور 

 

 79ریاضی خارج کشور کدام عبارت در باره ترکیب روبرو، درست است؟    0

 

 ( در ساختار آن، حداکثر شش اتم دارای سه قلمرو الکترونی اند.2

 شمار اتم های مولکول اوکتان یکسان است.( شمار اتم های کربن آن با 1

 ، دو گروه اسیدی  NH( با جایگزینی اتم اکسی ن گروه اتر در آن با گروه 0

 و آمین به یک اتم کربن متصل خواهند بود.

 آن است. ( مجموع شمار الکترون های ناپیوندی اتم های کلر در آن، کمتر از مجموع شمار الکترون های ناپیوندی در اتم های اکسی ن0

 کدام موارد از مطالب زیر، در باره ترکیبی با ساختار روبرو، درست است؟ 5

 76تجربیاست.  N0O10H25Cآ( فرمول مولکولی آن، 

 اتم در آن، هر یک دارای سه قلمرو الکترونی اند. 5ب( 

 پ( دارای گرو های عاملی آمینی، استری و الکلی است.

 الکترون ناپیوندی وجود دارد. 20 ت( در الیه ظرفیت اتم های آن،

 ( پ، ت1( آ، پ                                            2

 ( ب، پ، ت0( آ، پ، ت                                     0
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 76ریاضیکدام موارد از مطالب زیر درست اند؟  6

 است. O13H23Cآ( فرمول مولکولی منتول 

 بنزآلدهید، گروه عاملی کربونیل دارند و ایزومر یکدیگرند.هپتانول و  -1ب( 

 متیل نونان است.   -0پ( نام هیدروکربنی با فرمول نقطه خط                                 

 ( آ، پ، ت0              ( ب، پ، ت                 0( ب، پ                                       1( آ، ب                                  2

 (، در کدام مورد شباهت دارند و تفاوت جرم مولی آن ها چند گرم است؟0CH5H6Cمولکول بنزآلدهید و مولکول تولوئن ) 9

(2-g.mol  :21  =C  ،26  =O  ،2  =H   )76ریاضی خارج کشور 

 20( وجود حلقه بنزنی، s)O1Ag ،20                                           1( واکنش پذیری با )2

 21(  وجود حلقه بنزنی، s)O1Ag ،21                                          0( واکنش پذیری با )0

 در باره ترکیبی با فرمول ساختاری روبرو، کدام موارد از مطالب زیر درست اند؟  5

 آ( دارای یک گروه عاملی آمینی است.

 استری است. ب( دارای دو گروه عاملی

 مول اکسی ن می سوزد. 15پ( هر مول آن با 

 قلمرو الکترونی دارند. 0اتم در مولکول آن، هر یک  23ت( 

 جفت الکترون پیوندی بین اتم های کربن در مولکول آن وجود دارد.  29ث( 

 76تجربی خارج کشور             ( ب، پ، ت، ث0پ، ث                       ( آ، ب، 0( ب، پ، ت                         1( آ، ب، ت                        2

 در مولکول ترکیبی با ساختار روبرو، کدام گروه های عاملی وجود دارند؟    7

 ( استری، آلدهیدی، فنولی2

 ( اتری، آلدهیدی، الکلی1

 ( استری، کتونی، الکلی0

 ( اتری، کتونی، فنولی0
 75تجربی

 

 75تجربی خارج کشورچند مورد از مطالب زیر درست اند؟    23

 وی گی مشترک گروه های عاملی آلدهیدی و کتونی در گروه                  است. ●

 گستردگی و تفاوت خواص مواد آلی، به دلیل آرایش وی ه اتم ها در مولکول آن ها است. ●

 دلیل وجود دسته ای از مواد آلی به نام استرها در آن ها است.طعم و بوی خوش برخی از گل ها و میوه ها، به  ●

دی برومو اتان از مجموع شمار جفت الکترون هرای پیونردی    -1، 2مجموع شمار جفت الکترون های ناپیوندی الیه ظرفیت اتم ها در  ●

 بیشتر است.

2 )2                                    1 )1                                  0 )0                                   0 )0 

 75ریاضی خارج کشور( g.mol  :21  =C  ،2  =H-2کدام یک از موارد زیر درست است؟ ) 22

 درصد جرم مولکول پروپین را هیدروژن تشکیل می دهد. 23( 2

 است. O0CH( دی متیل اتر، ترکیبی قطبی با فرمول تجربی 1

 مانندی است که از گوجه فرنگی رسیده آزاد می شود. ( اتان، ماده هورمون0

 بیشتر است. 1SOClدر مقایسه با مولکول  1COCl( شمار الکترون های ناپیوندی در الیه ظرفیت اتم ها در مولکول 0
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بنشیند، به کدام ترکیب تبدیل مری شرود و جررم مرولی ترکیرب جدیرد، چنرد                     CHOاگر در مولکول تولوئن به جای گروه متیل، گروه  21
2-

g.mol  تولوئن دارای یک حلقه بنزنی است که در آن یک گره( 0است؟CH   به جای یک اتمH ).نشسته است 

(2-g.mol  :21  =C  ،26  =O  ،2  =H )75ریاضی خارج کشور  

 211( بنزآلدهید، 0                  236( بنزآلدهید، 0                   211( بنزوییک اسید، 1                 236( بنزوییک اسید، 2

 70ریاضیشمار جفت الکترون های ناپیوندی در کدام دو گونه شیمیایی، برابر است؟   20

 ( اتیلن گلیکول، استیک اسید                        1        ( اتانول، کلرواتان                                                             2

 ( یون کربنات، گوگرد دی اکسید0( اگزالیک اسید، فرمیک اسید،                                                0

از نظرر شرمار قلمروهرای     اتیل بوتانوات جزو کدام دسته از ترکیب ها و فرمول تجربی )ساده شده( آن کدام است و اترم هرای اکسری ن    20

 70تجربی خارج کشور الکترونی در مولکول آن چگونه اند؟ 

 ، یکسانند. O6H0C( اسیدهای آلی، 1، متفاوتند.                                                  O6H0C( استرها، 2

 ، متفاوتند.                                                                     1O21H5C( اسیدهای آلی، 0، یکسانند.                                             1O21H5C( استرها، 0

 70تجربیکدام عبارت در باره ترکیب داده شده درست است؟   25

 

 ا وجود دارد.جفت الکترون ناپیوندی در الیه آخر اتم ه 22( در ساختار آن، 2

( اتم های نیتروژن در آن دارای سه جفت قلمرو الکترونری انرد و دارای پیونرد    1

 آمیدی است.

کربن در آن به  –( در واکنش با سه مول هیدروژن، همه پیوندهای دوگانه کربن 0

 تبدیل می شوند.  C – Cپیوند یگانه 

 اکسی ن و شمار قلمروهای الکترونی اتم های اکسی ن در آن با یکدیگر برابر است.( شمار اتم های کربن در آن، سه برابر اتم های 0

 در ترکیب زیر به ترتیب از راست به چپ، چند اتم دارای سه قلمرو   26

 70ریاضی خارج کشور الکترونی و چند اتم دارای چهار قلمرو الکترونی اند؟ 

2 )0    ،0 

1 )5    ،0 

0 )6    ،1 

0 )9    ،2 

 

 70ریاضی خارج کشور همه مطالب در باره دی متیل اتر درست اند، به جز:  29

 ( ایزومر اتانول بوده و یک ترکیب قطبی است.                                 2

 است.  0CH – CO – 0CH( فرمول شیمیایی آن 1

      پیوند بین اتم ها وجود دارد.         5( در ساختار مولکول آن 0

 الکترون ناپیوندی در الیه آخر اتم های آن، وجود دارد.( دو جفت 0

 با توجه به ساختار مولکولی ترکیب روبرو، کدام عبارت نادرست است؟ 25

 ( گروه عاملی اتری و استری در ساختار آن شرکت دارد.2

 ( شمار قلمروهای الکترونی اتم های اکسی ن در آن یکسان نیست.1

 دی متیل بوتان یکسان است. -1،1کربن مولکول آن با مولکول ( شمار اتم های 0

( شمار جفت الکترون های ناپیوندی در مولکول آن از مولکرول اگزالیرک اسرید    0

                                                                                                                                                                70تجربیبیشتر است.  
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 کدام گزینه در باره ترکیبی با فرمول روبه رو درست است؟ 27
 70تجربی خارج کشور                                                                 

 ( مولکول آن یک الکل است.2

 کتونی سیکلوهگزان است. –( یکی از مشتقات الکلی 1

 قلمرو الکترونی دارند. 0( تمام اتم های کربن در آن 0

 ( شمار جفت الکترون های ناپیوندی الیه ظرفیت اتم های مولکول0

 یکسان است.آن با مولکول متیل استات 

قرار گیرد و در هر دو مرورد مولکرول کترون بره      C = O، گروه 1CHبه جای یک گروه  Bبه جای اکسی ن و در مولکول  Aاگر در مولکول  13

 70تجربی خارج کشور به ترتیب از راست به چپ، کدام دو مولکول می توانند باشند؟  Bو  Aدست آید، 

 اتن -( اتانال 0پروپانون                     –( متانال 0پروپانون                    –( اتانال 1اتن                          –( متانال 2

 71تجربیکدام گزینه در باره ترکیبی با فرمول روبرو، درست است؟    12

 ( فاقد گروه استری است و می تواند پیوند هیدروژنی تشکیل دهد.2

 قلمرو الکترونی اند. 0( همه اتم های اکسی ن در آن دارای 1

 ( یک گروه عاملی کتونی و دو گروه عاملی هیدروکسیل دارد.0

 ، است.  5O13H25C( فرمول مولکولی آن 0

                                                                       

 

 71تجربی خارج کشورکدام گزینه در باره ترکیبی با فرمول روبرو درست است؟                   11

 است.  0O12H20C( فرمول مولکولی آن 2

 ( یک گروه عاملی آمین و دو گروه عاملی اتری دارد.1

 ( یک گروه عاملی کتونی و یک گروه عاملی آلدهیدی دارد.0

 قلمرو الکترونی اند. 0( همه اتم های کربن در آن دارای 0

 
 
 
 
 

 شمار جفت الکترون های ناپیوندی اتم ها در مولکول اگزالیک اسید و بنزوئیک اسید به ترتیب از راست به چپ، کدام است؟ 10

 71تجربی خارج کشور                  5و  26( 0                                 6و  5( 0                                0و  5( 1                               0و  0( 2

کدام بیان در باره ترکیب روبررو درسرت    10

 است؟   

 

 

 

 است.  O17H25C( فرمول مولکولی آن 2

 لقه آروماتیک است.ح ( یک الکل حلقوی سیر نشده با یک 1

 ( با مخلوش کردن یک مول از آن با یک مول آب، یک مخلوش دو فازی تشکیل می شود.0

 72تجربی     ( با جذب چهار مولکول هیدروژن در مجاورت کاتالیزگر مناسب، به یک ترکیب سیر شده زنجیری مبدل می شود. 0
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     در باره ی ترکیبی که ساختار آن نشان داده شده نادرست است؟کدام مطلب  15

                   72تجربی خارج کشور
        

 ( دارای دو گروه عاملی اتری است.  2

 است.  N0O29H27C( فرمول مولکولی آن 1

 ( دارای هفت جفت الکترون ناپیوندی در الیه ظرفیت اتم هاست.0

مولکول هیدروژن در فرایند هیدروژن دار شدن کاتالیز شده به  0( با جذب 0

 یک ترکیب سیر شده مبدل می شود.  

 73است. تجربی با توجه به فرمول ساختاری ترکیب های زیر، می توان دریافت که ترکیب ............ یک ........... و ترکیب ........... یک .......... 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  آ( استر ، پ( آلکان            1(  ب( اتر ، ت( کتون                                                           2

 (  آ( کربوکسیلسک اسید ، پ( آمین0(  ب( کتون ، ت( آلدهید                                                  0 

 که ساختار مولکول آن نشان داده شده است، نادرست است ی ترکیبی کدام بیان در باره 19

 57تجربی خارج کشور     ( دارای یک گروه آمینی است.2

 است. اتری( دارای سه گروه 1

 ( یک ترکیب حلقوی مشتق از بنزن است.0

 است. 0NO23H5C( فرمول مولکولی آن 0

 کدام عبارت در باره ترکیبی با فرمول ساختاری روبرو درست است؟           15

 55( فاقد گروه عاملی استری است.    تجربی2

 است.  0O7H7C( فرمول مولکولی آن 1

 ( دارای گروه عاملی کربوکسیل و حلقه آروماتیک است.0

 ( دارای گروه عاملی هیدروکسیل و خواص الکلی است.0

 

 

فرمول مولکولی ترکیبی با فرمول ساختاری زیر کدام  17

 50است.   تجربی

2 )O17H12C  

1 )O15H11C  

0 )  O17H11C  

0 )O03H12C  
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 گروه های عاملی – قسمت دومشیمی آلی، پاسخ نامه  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 

0 1 0 0 1 2 1 2 0 0 2 0 1 2 0 0 1 

18 19 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29      

2 0 2 0 2 1 0 1 0 1 0 0      

. 

 اص فیزیکی، کاربردها، واکنش ها و ...خو –سوم  قسمتشیمی آلی  

 79ریاضی چند مورد از مطالب زیر درست است؟   2

 .از اتین، ترکیب های آلی بسیاری می توان تهیه کرد 

  آید.از واکنش آب با کلسیم کاربید، گاز اتن به دست می 

 0.اتین، ساده ترین آلکین است و مولکول آن خطی و ناقطبی است ) 

 .پلی پروپن، جزو ترکیب های سیر شده است و در تولید طناب و فرش به کار می رود 

2 )2                                    1 )1                                  0 )0                                    0 )0 

 از سوختن کامل یک مول از هگزانوییک اسید، به ترتیب از راست به چپ، چند مول آب و چند مول کربن دی اکسید به وجود می آید؟   1

 76تجربی                                 6،    9( 0                               6،    6( 0                                0،    9( 1                               0،    6( 2

 76تجربیلکل سازنده آن، کدام اند؟ خط زیر است. اسید کربوکسیلیک و ا –بوی موز، اغلب مربوش به ترکیبی با ساختار نقطه  0

 بوتانول -2( فرمیک اسید، 1              پنتانول -2( استیک اسید، 2

 پنتانول -2( فرمیک اسید، 0             بوتانول -2( استیک اسید، 0

 

انررژی تولیرد          kJ 021آب مرایع و   g 5/23کرربن دی اکسرید و    g 6/29نمونه ای از هیدروکربن سیر شده و خالص در اکسی ن سوخته و  0

 76تجربی( g.mol  :2  =H  ،21  =C  ،26  =O-2)می کند. آنتالپی استاندارد سوختن این ترکیب چند کیلو ژول بر مول است؟ 

2 )953-                                   1 )2303-                                       0 )2105-                                0 )2563- 

 76ریاضیبین مولکول های کدام ترکیب، امکان تشکیل پیوند هیدروژنی وجود ندارد؟  5

 ( تری متیل آمین0( استیک اسید                          0( گلیسرین                              C                             1( ویتامین 2

 75ریاضیدر باره ترکیب روبرو چند مورد از مطالب زیر درست اند؟   6

 .دارای دو گروه آمینی است 

 6 .اتم در آن دارای سه قلمرو الکترونی اند 

 .در ساختار آن یک گروه کتونی وجود دارد 

 .از آبکافت آن در شرایط قلیایی متانول به دست می آید 

  استری دارد.یک گروه عاملی کربوکسیل و یک گروه عاملی 
2 )2                                       1 )1                                         0 )0                                         0 )0 

 70تجربیکدام گزینه درست است؟    9

 اتم مرکزی )نیتروژن( یک الکترون منفرد ناپیوندی دارد. NOو  1NO( در مولکول های  2

 ( پیوند هیدروژنی در نیروهای جاذبه بین مولکولی در همه ترکیب های هیدروژن دار نقش موثری دارد.1

 پروپانول به هر نسبتی در آب حل می شود.   -2هگزانول مانند  -2( به دلیل شباهت نیروهای بین مولکولی، 0

 ل یک ترکیب درشت تر و شمار الکترون های آن بیشتر باشد، نیروهای واندروالسی در آن کمتر است.( هر چه مولکو0
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% از جرم مولی آلکن نظیر خود )با شماره اتم های کربن یکسان( بیشتر باشد، فرمول مولکولی این آلکران  05/1اگر جرم مولی یک آلکان  5

 75تجربی خارج کشورکدام است؟   

2 )20H6C                              1 )26H9C                           0 )21H5C                           0 )23H0C 

در واکنش تعادلی اتانول و استیک اسید در محیط اسیدی، به تقریب چند درصد جرمی فراورده های واکنش را ترکیب آلی تشرکیل مری    7

 70ریاضی (  g.mol  :26  =O    ،21  =C    ،2  =H-2دهد؟  )

2 )05/13                               1 )53                                    0 )15/95                               0 )50 

 (g.mol  :2 =H  ،21 =C ،5/05 =Cl-2نسبت درصد جرمی هیدروژن در وینیل کلرید به درصد جرمی آن در پروپین، کدام است؟ ) 23

 70تجربی خارج کشور                   5/3( 0                                 6/3( 0                                   05/3( 1                                    01/3( 2

 70تجربی خارج کشور کدام گزینه درست است؟  22

 در خود حل کند، در آب نامحلول است.( هر حاللی که بتواند چربی ها را 2

 ( بر پایه قانون هنری، برای افزایش دادن انحالل پذیری گازها، باید دمای آب را باال برد.1

 ( انحالل گازها در آب، با کاهش انرژی جنبشی مولکول های گاز همراه و قطبی بودن آن ها در انحالل پذیری آن ها موثر است.0

 )با جرم برابر( به خوبی در یک دیگر حل می شوند و محلول یکنواخت تشکیل می دهند.( اوکتان، دکان و آب 0

 70تجربی خارج کشور ( g.mol  :03 =Ca    ،01 =O    ،20 =N    ،21 =C    ،2 =H-2کدام گزینه درست است؟ ) 21

 مول از آن است. 30/3گرم اتیل بوتانوات، شامل  5/2( 2

 گرم کلسیم اکسید، واکنش کامل می دهد. 5/0با  مول هیدروکلریک اسید 35/3( 1

 ( درشت مولکول هایی مانند سلولز، نشاسته و پروتئین، پلیمر ساختگی محسوب می شوند.  0

 ( در واکنش بنزوئیک اسید با متانول در شرایط مناسب، استر و آب به عنوان فراورده به دست می آید.0

 70ریاضی خارج کشور گرم آب به دست می آید. جرم مولکولی این آلکین کدام است؟  5/20 مول از یک آلکین، 15/3از سوختن کامل  20

(2-g.mol  :26 =O    ،21 =C    ،2 =H) 

2 )55                                       1 )56                                    0 )50                                     0 )51 

 71ریاضی خارج کشوردر کدام ترکیب، نیروی جاذبه بین مولکولی از نوع پیوند هیدروژنی نیست؟     20

 ( بنزوییک اسید0( اتانول                                0( متیل استات                           1( فنول                          2

 73تجربی خارج کشور عبارت درست است؟    هگزن، کدام -1در مقایسه سیکلوهگزان و  

 ( فرمول مولکولی و فرمول تجربی هر دو ترکیب یکسان است.2

 هگزن است. -1( واکنش پذیری سیکلوهگزان بیش تر از 1

 هگزن از نظر ساختار مولکولی شباهت زیادی به اتن دارد و یک ترکیب سیر شده است. -1( 0

 ای کربن حلقه ی شش ضلعی تشکیل می دهند و هر دو هیدروکربن سیر نشده اند.( در سیکلوهگزان مانند بنزن، اتم ه0

 ( کدام گزینه درست نیست؟b( و )aدر مورد فراورده هر یک از واکنش های ) 25

 ( فراورده هر دو واکنش هیدروکربن های سیر شده هستند.2

 برومو پروپان است. -a )1( فراورده واکنش )1

 متیل بوتان ایزومر است. -1با ( b( فراورده واکنش )0

 ( با انجام واکنش محلول از رنگ قرمز به بی رنگ تبدیل می شود.a( در واکنش )0

 کربن در مولکول آنها .......... است.    –واکنش پذیری ............. ها در مقایسه با ............ ها ............. است و مقدار متوسط انرژی پیوند کربن  26

 کمتر                                                                –کمتر  –آلکن  –( آلکین 1بیشتر                                              –بیشتر  –آلکن  –( آلکین 2

      55تجربیبیشتر                                  –کمتر  –آلکن  –( آلکان 0کمتر                                              –بیشتر  –آلکین  –( آلکان 0
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اکرنش پرذیری   اتن )اتیلن( دارای فرمول مولکولی ................. است و در مولکول آن بین دو اتم کربن یک پیوند ................ برقرار است و و 29

                                                              56آن در مقایسه با اتان .................. و دمای شعله سوختن آن در مقایسه با اتین .................. است.  ریاضی

2 )1H1C                                            1( 1،  سه گانه ،  بیشتر ،  کمترH1C         سه گانه ،  کمتر ،  بیشتر  ، 

0 )0H1C                                          0( 0،  دو گانه ،  کمتر،  بیشترH1C دو گانه ،  بیشتر ،  کمتر  ، 

 گرم پروپن الزم است؟   2/11در واکنش برم دار شدن پروپن، چند گرم برم برای واکنش کامل با  25

2 )1/95                                1 )5/53                                  0 )7/50                           0 )0/60 

 تهیه کرد؟                                                              6O20H7Cاز واکنش اتانوئیک اسید با کدام الکل می توان استری به فرمول  27

 ( تری متیل بوتانول0   ( اتان دی اُل                        0( دی متیل پروپان                        1( پروپان تری اُل                      2

                                    می دهد؟                                                                            1O23H5Cکدام اسید با الکل اتانول، استر  13

 ( پروپانوئیک اسید0( بوتانوئیک اسید                   0   ( اکسالیک اسید                  1( اتانوئیک اسید                       2

 به کدام علت زیر حاللیت ید در کربن تترا کلرید در مقایسه با حاللیت ید در آب به مراتب بیشتر است؟ 12

 ، ضمن انحالل ید در کربن تترا کلرید.H∆( بیشتر بودن مقدار2

 تترا کلرید. ( نزدیک بودن نیروهای بین مولکولی ید و کربن1

 ( نزدیک بودن جرم مولکولی ید و  کربن تترا کلرید.0

 ( یکسان بودن قطبیت پیوند در مولکول های ید و کربن تترا کلرید.0

ر بخش ............ غلبره  پذیری ............ در آب، از انحالل پذیری ............. در آب کمتر است، زیرا در مولکول ............، بخش .............. ب انحالل 11

 55ریاضیدارد.  

 قطبی -ناقطبی -اتانول -بوتانول -( اتانول1                     ناقطبی -قطبی -اتانول -بوتانول -( اتانول2

 قطبی -ناقطبی -بوتانول  -اتانول  -( بوتانول 0                     ناقطبی -قطبی -بوتانول  -اتانول  -( بوتانول 0

 59تجربیکدام مطلب درست است.      10

 ( در بوتانول بخش بیشتری از مولکول قطبی است و از این رو، به خوبی در آب حل می شود.2

 ( حل شدن هیدروژن کلرید در آب، بر اثر تشکیل پیوندهای هیدروژنی بین مولکول های آن با آب است.1

 کول هگزان، لیتیم کلرید در هگزان حل می شود.( به دلیل برقراری نیروی جاذبه قوی بین یون ها و مول0

 ( ضمن حل شدن اتانول در آب، پیوندهای هیدروژنی قوی تری بین مولکول های اتانول و آب به وجود می آید.0

 مواد زیر بر حسب قابلیت حل شدنشان به کدام صورت زیر قرار می گیرند؟ 10

2 )OH1CH6(1CH)0CH > OH1CH0CH > OH1CH1HOCH > 0CH6(1CH)0CH 

1 )OH1CH0CH > OH1CH1HOCH > 0CH6(1CH)0CH > OH1CH6(1CH)0CH 

0 )OH1CH1HOCH > OH1CH6(1CH)0CH > OH1CH0CH > 0CH6(1CH)0CH 

0 )OH1CH1HOCH > OH1CH0CH > OH1CH1HOCH >  0CH6(1CH)0CH   

 اص فیزیکی، کاربردها، واکنش ها و ...خو – قسمت سومشیمی آلی، پاسخ نامه  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 

0 0 2 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1 1 2 0 

18 19 21 21 22 23 24           

0 0 0 1 0 0 0           

. 
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 محاسبه گرمای واکنش با استفاده از قانون هِس 

 79تجربی ، چند کیلوژول است؟  1  CO +(s)Fe  →  (g)CO ( +s)FeO(g)واکنش:  °H∆با توجه به واکنش های داده شده،  2

KJ 10-  =∆H                     (g)1CO0  +(s)Fe1  → (g)CO0 ( +s)0O1Fe  آ( 

KJ 07 = +∆H              (s)0O0Fe0 ( +g)CO  →(s)0O1Fe1 ( +g)1CO  ب( 

KJ 25 = +∆H                    (g)1CO  +(s)FeO0  → (g)CO ( +s)0O0Fe  پ( 
2 )22-                                   1 )22                                    +0 )00-                                  0 )00+ 

 +KJ 09باشد، با توجه به واکنش:  -KJ 591و  -KJ 2130و واکنش سوختن هیدروژن، به ترتیب برابر  اگر آنتالپی واکنش سوختن منیزیم 1

 =∆H ( ،l)O1H ( +s)MgO → (s)1(OH)Mg شرایط را( آنتالپی واکنش زیر چند کیلو ژول بر مول است؟ ،STP ).در نظر بگیرید 

(s)1(OH)Mg → (g)1H ( +g)1O ( +s)Mg 

      76تجربی                                 -2519( 0                              -715( 0                               -552( 1                             -575( 2

 ، پس از موازنه چند کیلو ژول است؟  HF ( +g)0CF → (g)1F ( +g)0H1C(gواکنش: ) H∆با توجه به واکنش های زیر،  0

KJ51-  =∆H ( ،g)0H1C → (g)1H1  گرافیت( +– s)C1 آ( 

KJ509 = +∆H ( ،g)1F ( +g)1H → (g)HF1 ب( 

KJ653 = +∆H ( ،g)1F1  گرافیت( +– s)C → (g)0CF ج( 

 76تجربی خارج کشور            -906( 0                             -1051( 0                             -0056( 1                             -0563( 2

 6H6C → (g)1H0 ( +s)C0(lترالپی واکرنش: )  باشرد، آن  kJ 0169اگر گرمای آزاد شده از سوختن یک مول بنزن در شرایط استاندارد  0

 76ریاضی خارج کشوراست؟  kJ.mol-2چند 

KJ 070-  =∆H        (s)1CO → (g)1O ( +s)C 

   KJ 155-  =∆H     (g)O1H → (g)1O 
 

 
 ( +g)1H 

2 )05                                       +1 )05                                   +0 )05-                                     0 )05- 

 75ریاضیبا توجه به واکنش های زیر، برای تولید هر کیلوگرم گاز آب، چند کیلوژول انرژی باید مصرف شود؟   5

(2-g.mol  :26  =O  ،20  =N  ،21  =C  ،2  =H) 

    C)s گرافیت( + O )1 g(→ CO )1 g(      ،       ∆H= 070-  kJ  

                                                                                                         KJ 150-  =∆H      (            ،g)1CO → (g)1O  
 
 ( +g)CO   

    1H )1 g( + O )1 g(→1H1O)g(              ،     ∆H = 073-  kJ 

2 )22500                               1 )20033                               0 )9/0066                                  0 )0/6956 

 75ریاضی خارج کشور ، چند کیلوژول بر مول است؟NOCl(gتشکیل ) °H∆با توجه به واکنش های زیر،  6

                                                                                                 KJ 6/253 = +∆H   ،(g)NO1  →  (g)1O ( +g)1N 

                                                                                            KJ 6/05 = +∆H (   ،g)1Cl1/2 ( +g)NO → (g)NOCl 
2 )9/52                                  +1 )92                                 +0 )0/230                                 +0 )201+ 

 -KJ.mol156-2برابرر برا    O1H(lکیلوژول بر مول و گرمای تشرکیل )   -2037و    -2175اگر آنتالپی سوختن اتین و اتن به ترتیب برابر  9

 70ریاضیباشد، تفاوت آنتالپی استاندارد واکنش های زیر، چند کیلو ژول بر مول است؟   

(g)1H1C → (g)1H ( +s)C1                             (g)0H1C → (g)1H1 ( +s)C1 

2 )222                                     1 )210                                       0 )295                                     0 )199 

برای تهیره هرر مرول نیتریرک      KJنیتریک اسید به صورت صنعتی از اکسایش آمونیاک تهیه می شود. مقدار گرمای مبادله شده با یکای  5

 70ریاضی، کدام است؟    O1H ( +aq)0HNO → (g)1O1 ( +g)0NH(lاسید با استفاده از واکنش: )

   (2  0NH )0 g( + 5O )1 g( → 0NO)g( + 6H1O)l(  ,  ∆H = a KJ 
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   (1  1HNO )0 aq( + NO)g( → 0NO )1 g( + H1O)g(  ,  ∆H = b KJ 

   (0  1NO )1 g( → O )1 g( + 1NO)g(  ,  ∆H = c KJ 

2  )
      

 
                               1  )

       

 
                           0  )

       

 
                         0  )

       

 
 

 70ریاضی خارج کشور       واکنش تبدیل آلوتروپ گرافیت به الماس، چند کیلو ژول است؟ H∆، با توجه به معادله های شیمیایی زیر 7

                                                                                                                  KJ 075-  =∆H  (  ،g)1CO → (g)1O  + الماس(– s)C آ( 

                                                                                                                       KJ 566-  =∆H  (  ،g)1CO1 → (g)1O ( +g)CO1 ب( 

                                                                                                             KJ 290+  =∆H  (  ،g)CO1 → (g)1CO +  گرافیت(– s)C پ( 

2 )13-                                     1 )1-                                     0 )1                                         +0 )13+ 

 (g.mol  :02=P-2با توجه به واکنش های زیر، به ازای تبدیل هر گرم فسفر به فسفر پنتاکلرید، چند کیلو ژول گرما آزاد می شود؟) 23

     a( P )0 s( + 6Cl )1 g( → 0PCl )0 g(    , ∆H 2205- =   KJ 

     b(PCl )5 g( → PCl )0 g( + Cl )1 g(   , ∆H 226= +   KJ 

 70تجربی                                               5/12( 0                             5/29( 0                              25( 1                              20( 2

  0CaCO → (g)1O(sبا توجه به واکنش های داده شده، گرمای واکنش: ) 22
 
  ( +s)C ( +s)Ca  2،برابر چند-KJ.mol   70تجربیاست؟ 

      1CaO)s( → 1Ca)s( + O )1 g(                , ∆H 2193= +   KJ 

     CaCO )0 s( → CaO)s( + CO )1 g(          , ∆H 253= +   KJ 

     C)s( + O )1 g( → CO )1 g(                      , ∆H 070- =   KJ 

2 )2050-                                 1 )2135-                                    0 )2225-                                   0 )679- 

 70ریاضیبرابر چند کیلو ژول است؟     1Fو    ClFاز گازهای   0ClF(lتولید ) H∆ با توجه به واکنش های زیر 21

     a( O )1 g( + 1ClF)g( → Cl1O)g( + OF )1 g(          ,  ∆H = 265+   KJ 

     b( O )1 g( + 1F )1 g( → 1OF )1 g(                           ,   ∆H = 00-    KJ 

     c( 1ClF )0 l( + 1O )1 g( →  Cl1O)g( + 0OF )1 g(    ,   ∆H = 070+   KJ 

2 )205-                                    1 )193-                               0 )525                                   +0 )157+ 

 70ریاضی خارج کشور                              با توجه به واکنش های زیر:                                                                                                    20

                                                                                                                                       KJ 225-  =∆H° ( ،g)C → (g)B1 ( +g)A آ( 

                                                                                                                       KJ 51 = +∆H° ( ،g)E1 → (g)B1 + (g)D ( +g)C ب( 

                                                                                                                                    KJ 13-  =∆H° ( ،g)E1 ( +g)A → (g)D1 پ( 

 03℃به تقریب چند گرم آب با دمرای   D0 ( +g)C1 → (g)E0 ( +g)A1(gدر واکنش: ) D(gبا گرمای آزاد شده ضمن تشکیل یک مول )

 (c)آب(=  C °.2-J.g  1/0-2به جوش آورد؟ ) atm2را می توان در فشار 

2 )9/216                            1 )9/266                         0 )0/165                          0 )0/197 

                    70ریاضی خارج کشور                          با توجه به واکنش های زیر:                                                                                                     20

                                                                                        KJ  079-  =∆H  (  ،aq)0PO0H0 → (l)O1H6 ( +s)23O0P 

                                                                        KJ  206-  =∆H  (  ،aq)HCl5 ( +aq)0PO0H → (l)O1H0 ( +s)5PCl 

                                                                      KJ  65-  =∆H  (  ،aq)HCl0 ( +aq)0PO0H → (l)O1H0 ( +l)0POCl 

∆H ( :واکنشl)0POCl23 → (l)5PCl6 ( +s)23O0P  کیلو ژول گرمرا آزاد شرود،    5/166برابر چند کیلو ژول است و اگر در این واکنش

 تشکیل می شود؟   0POClچند مول 

2 )500-    ،5                         1 )000-    ،5                       0 )500-    ،0                            0 )000-    ،0 
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                                                             ( اکسید به فلز آهن، برابر چند کیلو ژول بر مول است؟                                                                                                         IIIگرمای مبادله شده برای کاهش هر مول آهن) با توجه به واکنش های زیر 25

                                                                                                  KJ 11 = +∆H ( ،g)1CO ( +s)FeO0 → (g)CO ( +s)0O0Fe (2 

                                                                                                          KJ 22-  =∆H ( ،g)CO ( +s)FeO → (g)1CO ( +s)Fe (1 

                                                                                           KJ 5/05-  =∆H ( ،g)1CO ( +s)0O0Fe1 → (g)CO ( +s)0O1Fe0 (0 

 71تجربی                                       +5/13( 0+                            5/230( 0                             -5/71( 1                          -5/93( 2

 ، برابر چند کیلو ژول است؟ HCl0 ( +s)1TiO → (l)O1H1 ( +l)0TiCl(gواکنش: ) H∆با توجه به واکنش های زیر،  26

                                                                                                                            a  =∆H  (    ،l)0TiCl → (g)1Cl1 ( +s)Ti 

                                                                                                                            b  =∆H  (  ،g)1O ( +g)1H1 → (g)O1H1 

                                                                                                                            c  =∆H  (       ،g)1O ( +s)Ti → (s)1TiO 

                                                                                                                            d  =∆H  (      ،g)1H ( +g)1Cl → (g)HCl1 

2 )d – c – a + b              1 )d + c – a - b             0 )d – c – a + b1-              0 )d + c + a + b1-      71تجربی خارج کشور 

  72تجربی ، چند کیلو ژول بر مول است؟   6H1C(gتشکیل ) °H∆با توجه به واکنش های زیر،  29

   H )1 g( + 1/2 O )1 g( → H1O)l(                               ∆H= 155-  kJ 

   C)s گرافیت( + O )1 g( → CO )1 g(                            ∆H= 070-  kJ 

   1C1H )6 g( + 9O )1 g( → 0CO )1 g( + 6H1O)l(        ∆H= 0213- kJ 

2 )52-                                   1 )50-                                  0 )261                                 +0 )266+ 

 72ریاضی    ، چند کیلو ژول بر مول است؟ 5O1N(gتشکیل )  °H∆با توجه به واکنش های روبرو،  25
1NO)g( + O )1 g(→1NO )1 g(        , ∆H°= 202+  kJ 

0NO )1 g( + O )1 g(→1N1O )5 g(    , ∆H°= 223-  kJ 

   N )1 g( + O )1 g(→1NO)g(            , ∆H°= 253+  kJ 

2 )521                              1 )501                           0 )156                           0 )166 

 ، برابر چند کیلوژول است؟     1H0 ( +s)0O0Fe → (g)O1H0 ( +s)Fe0(gواکنش: ) H∆با توجه به واکنش های زیر،  27

                                                                                          KJ5/10 = +∆H        (        ،g)O1H ( +s)Fe → (g)1H ( +s)FeO 

                                                                                      KJ5/029-  =∆H        (            ،s)0O0Fe → (g)1O  
 
  ( +s)FeO0 

                                                                                          KJ101-  =∆H        (                      ،g)O1H → (g)1O  
 
  ( +g)1H 

                       72تجربی خارج کشور                    -600( 0                               -207( 0                                -233( 1                                -150( 2

13 ∆H° ( :واکنشg)1H0 ( +s)0O0Fe → (g)O1H0 ( +s)Fe0 زیر، برابر چند کیلو ژول است؟، با توجه به سه واکنش 

                                                                                                     KJ 606-  =∆H°                (s)0O0Fe1 → (g)1O ( +s)FeO6 

                                                                                                     KJ 050-  =∆H°                    (g)O1H1 → (g)1O ( +g)1H1                 

                                                                                                     KJ 103-  =∆H°              (g)O1H ( +s)Fe → (g)1H  +FeO 

 72ریاضی خارج کشور+                     600( 0+                             615( 0                               -915( 1                               -900( 2

 57ریاضی           ، چند کیلو ژول است؟HF0 ( +g)0CF1 → (g)1F6 ( +g)0H1C(g، واکنش: ) °H∆ روبرو با توجه به واکنش های 12

C(s) + 1F1(g) → CF0(g)      ,        ∆H° = 653 -      KJ 

1C(s) + 1H1(g) → C1H0(g) +  ,  ∆H° = 51+    KJ 

H1(g) + F1(g) →1HF(g)       ,      ∆H° = 509-    KJ 

2 )1556-                                     1 )1650-                                0 )1566-                                  0 )1056- 
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گرمرا آزاد شرود،    KJ5/01و  KJ53 ،KJ201(، به ترتیب sاگر از سوختن یک گرم از هر یک از گازهای اتن و هیدروژن و یک گرم گرافیت) 11

ΔH نداردواکنشاستا :(g)0H1C → (g)1H1 ( +s)C1 ،     55تجربیچند کیلو ژول بر مول است؟ 

2)  51+   1)  60-   0 ) 0/95-   0)  0/51+ 

 55، چند کیلو ژول است؟ تجربی O(l)1H0 +(g)1N0 →O(g)1N0 +(g)0NH1واکنش:  ΔHهای زیر،  با توجه به واکنش 10

     0NH )0 g( + 0O )1 g( → 1N )1 g( + 6H )1 g( + 6H1O)l               ( ∆H = 2502-  kJ 

     N1O)g( + H )1 g(→ N )1 g( + H1O)l                                           ( ∆H = 0/069-  kJ 

     H )1 g( + 1/2 O )1 g(→ H1O)l                                                        ( ∆H = 7/155-  kJ 

2 )713-                1 )5/501+  0 )553-                0 )1/705+ 

 55، چند کیلوژول است؟  ریاضی C0→D + Aواکنش نمادین:  H∆ رو، به های رو بر اساس واکنش 10

   A →1B      ,    ∆H2 = 03+  kJ 

   B → C       ,     ∆H1 = 53-  kJ 

   1C → D    ,     ∆H0 = 13-  kJ 

2)63-           1 )03+   0 )03-   0 )63+ 

 55است؟    ریاضی  نادرستهای آن، کدام مطلب  با توجه به شکل زیر و داده 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای است. ( واکنش سوختن گرافیت دو مرحله2

 است. -Kj.mol 5/223-2برابر با  CO( گرمای سوختن گاز 1

 به روش تجربی به آسانی انجام داد.توان  ، را میg)CO → (g)1O1/2 ( +s)C( واکنش )0

0 )ΔH ( واکنشg)1CO → (g)1O1/2 ( +g)COتوان به آسانی حساب کرد.       ، را می 

 پاسخ نامه محاسبه گرمای واکنش با استفاده از قانون هس 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 

2 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1 2 1 2 0 0 2 

18 19 21 21 22 23 24 25          

0 0 0 0 2 2 0 0          

. 
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 محاسبه گرمای واکنش از روی مقادیر آنتالپی پیوند 

کیلوژول انرژی آزاد می شرود. نسربت    531مول از گازهای متان و اتان است،  6/3از سوختن کامل یک مخلوش گازی که در مجموع دارای  2

 کیلوژول بر مول است.(     -2563و  -573شمار مول های اتان به متان در این مخلوش، کدام است؟ )آنتالپی سوختن متان و اتان، به ترتیب 

 79ریاضی خارج کشور                                5/1( 0                                   1( 0                                    2( 1                               5/3( 2

کیلوژول بر مول باشد، گرمرای   076و  060،  063،  021، به ترتیب برابر  O = Oو  C – H  ،C – O  ،O – H  ،C = Oاگر انرژی پیوندهای  1

 70ریاضی خارج کشورگرم بخار متانول با فراورده های گازی، برابر چند کیلو ژول است؟    5آزاد شده در واکنش سوختن 

 O1H ( +g)1CO → (g)1O ( +g)OH0CH(g)موازنه نشده:       

                                                                                                                                          (2-g.mol   :26  =O    ،21  =C    ،2  =H) 

2 )25/250                             1 )5/200                          0 )15/291                             0 )95/260 

گرم از این ماده، چند گرم جیروه از تجزیره    07باشد، با گرمای آزاد شده از تجزیه  -KJ 73اگر آنتالپی واکنش تجزیه پتاسیم کلرات برابر  0

 70ریاضی خارج کشور(    g.mol   :26  =O    ،5/05  =Cl    ،07  =K     ،133  =Hg-2( اکسید به دست می آید؟  )IIجیوه )

 (KJ 253 = +∆H ( ،g)1O ( +l)Hg1 → (s)HgO1 

2 )13                           1 )03                           0 )63                           0 )53 

0 ∆H°      :واکنش سنتز آمونیاک در فرایند هابر، برابر چند کیلوژول اسرت؟ ) آنترالپی پیونردهایN−H    ،H−H    وN≡N             را برر حسرب
2-

kJ.mol  72تجربی در نظر بگیرید.      705و  005،  072، به ترتیب برابر با 

2 )57-                                    1 )57                                      +0 )76-                                         0 )76+ 

لیتر در شرایط استاندارد، بر اثر جرقه به طور کامل برا   5/9، هرگاه مخلوطی از گازهای هیدروژن و اکسی ن به حجم زیر با توجه به واکنش 5

 72ریاضی هم واکنش دهند، حدود چند کیلو ژول گرما آزاد می شود؟    
kJ 050-  =∆H°  (  ،g)O1H1 → (g)1O ( +g)1H1 

2 )05                            1 )06                                0 )50                                   0 )65                                              

 ∆H°  :واکنش(g)0NH1 → (g)1H0 ( +g)1N   برابر چند کیلوژول است؟ آنترالپی پیونردهای ،N ≡ N ،H – H  وN – H    را برر حسرب

 73تجربی خارج کشور در نظر بگیرید.    055، 005، 705کیلوژول بر مول، به ترتیب برابر با 

2 )57-                                     1 )59-                                      0 )95-                                     0 )75- 

،  621،  053،  021، بر حسب کیلو ژول بر مول به ترتیرب برابرر برا     C – Brو   Br – Br  , C = C , C – C , C – Hای : اگر انرژی پیونده 6

 57است؟   تجربی KJ، برابر چند زیر واکنش °H∆باشد،  196و  270

(l)1Br1H1C→ (l)1Br ( +g)0H1C 

2 )52-                                1 )56-                                 0 )70-                               0 )79- 

هرا بره    و تبردیل آن  HClو  1H  ،1Clبرای شکستن پیوندها در یک گرم از گازهرای   HCl1  →  (g)1Cl ( +g)1H(g)طبق واکنش:  اگر 9

 55، برابر چند کیلوژول است؟  ریاضیزیر واکنش H∆کیلوژول گرما الزم باشد،  5/22و  0/0،  125های گازی مربوش، به ترتیب  اتم

 2 )0/251-          1 )250-   0 )255-   0)  0/566- 

، چند کیلو ژول برر مرول اسرت؟ )انررژی      N–Nباشد، انرژی پیوند   – KJ  76، برابر   0H1N→ (g)1H1  ( +g)1N(gواکنش: )  H∆اگر  5

 59است. تجربی 005و  057،  702، بر حسب کیلو ژول بر مول، به ترتیب برابر با   H – H , N – H , N ≡ Nپیوندهای

2 )159                                     1 )165                              0 )061                                 0 )052 

7 ∆H  :چند کیلو ژول است؟ )انرژی های پیوندهای  زیرواکنشC−H  ،O=O  ،C=O  ،O−H   را بر حسب کیلو ژول بر مول، به ترتیب برابرر

 در نظر بگیرید.(    065،  533،  075،   025با 

(g)O1H1 ( +g)1CO → (g)1O1 ( +g)0CH 

2  )936-                               1 )910-                                        0 )530-                                0 )526- 
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بره   1Oو   1Nچند کیلو کالری بر مول اسرت؟ ) انررژی پیونردی     NO، انرژی پیوندی NO1 → Kcal 00  +1O  +1Nبا توجه به واکنش:  23

 کیلو کالری بر مول است ( 227و  115ترتیب 

2 )011                                    1 )253                                          0 )270                                   0 )033 

 برابر انرژی پیوند   5/2و  9/2، 15/3به ترتیب  B – Dو   C – D   ،A – Cبا توجه به واکنش نمادین زیر، و با فرض این که انرژی پیوندهای  22

A – B  باشد، انرژی پیوندA – B                چند کیلو ژول بر مول است؟ ، 

KJ 073  =∆H    (      ،g)BD ( +g)AC → (g)CD ( +g)AB 

 57تجربی خارج کشور        153( 0                                         133( 0                                    253( 1                                          233( 2

 محاسبه گرمای واکنش از روی مقادیر آنتالپی پیوندپاسخ نامه  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11       

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0       
. 

 آهنگ واکنش )سرعت واکنش(، عوامل موثر بر سرعت واکنش 

 15℃با توجه به شکل زیر که در باره واکنش مقدار معینی از کلسیم کربنات با هیدروکلریک اسید )در سه ظررف جداگانره( در دماهرای     2

موالر این اسید است، می توان دریافت کره نمرودار ...............    1/3با محلول  15℃موالر هیدروکلریک اسید و در دمای  2/3با محلول  3℃و

 79تجربی ................... و با محلول .................... موالر اسید، مربوش است.   ℃دمای به واکنش در 

2 )A ،3  ،2/3  

1 )A ،3  ،1/3 

0 )B ،15  ،1/3 

0 )B ،15  ،2/3 

 

 

سردیم هیدروکسرید    M 30/5لیتر محلرول   133سولفوریک اسید در مخزن بزرگی که دارای  M 5/3از یک محلول  mL 053در هر ثانیه،  1

 است وارد می شود. چند دقیقه طول می کشد تا محلول درون مخزن خنثی شود و حجم محلول در نقطه خنثی شدن چند لیتر است؟     

 79ریاضی خارج کشور                 2335،  05( 0                       2135،  05( 0                        2135،  10( 1                       2335،  10( 2

موالر نقره نیترات قرار داده شده است. اگر کامل شدن این واکنش ده دقیقره طرول    10/3محلول  mL 153مقدار کافی از مفتول مسی در  0

 بکشد، سرعت متوسط مصرف فلز مس چند مول بر ثانیه و غلظت کدام گونه در طول واکنش، به تقریب ثابت است؟  

2 )
5-

( 1، یون نیترات                                                        5×  23
5-

 79ریاضی خارج کشور (                    II، کاتیون مس ) 5×  23

0 )
0-

( 0، یون نیترات                                                              23
0-

 (II، کاتیون مس ) 23

با توجه به نمودار پیشرفت واکنش نسبت به زمان روبررو، مجمروع ضرریب     0

ریاضی خارج های استوکیومتری مواد شرکت کننده در واکنش، کدام است؟   

 79کشور 

2 )0 

1 )0 

0 )5 

0 )9 
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 اگر نمودار پیشرفت واکنش تجزیه هیدروژن پراکسید به صورت   5

 روبرو باشد، کدام نمودار نشان دهنده تقریبی ترییر مقدار اکسی ن  

 (1)گزینه  76ریاضیدر این واکنش است؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(، نسبت به پیشرفت واکنش زیر نسربت داد؟ )واکرنش از مرتبره    kJ.s-2کدام نمودار را می توان به مقدار گرمای آزاد شده بر واحد زمان ) 6

 H  (  ،g)AB1 → (g)1B ( +g)1A∆ < 3(                                                                    2صفر است.( )پاسخ گزینه 
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متصرل   cm1هیدروکلریک اسید که دهانه آن به یک سرنگ استوانه ای به قطرر   M 36/3محلول  mL 233در یک ظرف شیشه ای دارای  9

گرم انداخته می شود. برای انجام نیمی از این واکنش، به چند ثانیه زمان نیاز است و در این هنگرام،   1است، یک تکه نوار منیزیم به وزن 

 فرض شود.   𝛑=  0و  L13ولی گاز در شرایط آزمایش برابر نسبت به محل اولیه خود جابه جا می شود؟ )حجم م cmپیستون چند 

(2-g.mol  :10  =Mg) 

2 )633  ،23 

1 )633  ،13 

0 )63  ،13 

0 )63  ،23 

 
 76ریاضی خارج کشور

 

 

 

 

 یک تکه فلز مس درون ظرف دارای نیتریک اسید غلیظ انداخته شده است. پس از گرم کردن و کامل شدن واکنش: )موازنه نشده(:   5

(l)O1H ( +g)1NO ( +aq)1(0NO)Cu → (aq)0HNO ( +s)Cu گرم ترکیب یونی به دست آمده است. سرعت  70دقیقه  23، در مدت

 است.( L10است؟ )حجم مولی گازها در شرایط آزمایش  mL.s-2در این واکنش چند  1NOمتوسط تولید گاز 

(2-g.mol  :26  =O  ،20  =N  ،60  =Cu  ،2  =H                                                                         )75تجربی خارج کشور 

2 )13                                1 )03                                    0 )63                                  0 )53 

نسربت بره    1O(gو ) NO(g، پس از موازنه کدام نمودار در باره ترییر غلظت )0O1N→ (g)1O ( +g)NO(gبا توجه به معادله واکنش:  ) 7

 75ریاضی خارج کشور(0)گزینه مول بر لیتر فرض شود.( 2و  1به ترتیب  1O(gو ) NO(gزمان درست است؟ )غلظت اولیه )

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

-2واکنش تجزیه هیدروژن پراکسید با سرعت متوسط  23
mol.s 31/3  در حال انجام است. چند ثانیه زمان الزم است تا در شرایطی که حجم

 0را  𝛑از آن پر شود؟ )بادکنک قبل از واکنش خالی بوده اسرت. عردد    cm 13لیتر است، بادکنک گردی به شعاع  01مولی اکسی ن برابر 

 75ریاضی خارج کشورفرض کنید.(

2 )53                                  1 )233                                   0 )133                                 0 )153 
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مرول آب   1/3گررم از آن براقی مانرده و     1/0دقیقره،   23سدیم هیدروژن کربنات خالص، پس از گذشت اگر در تجزیه گرمایی یک نمونه  22

تشکیل شده باشد، سرعت تجزیه سدیم هیدروژن کربنات، برابر چند مول بر دقیقه است و با همین سرعت متوسرط، چنرد ثانیره دیگرر     

 70ریاضی(  g.mol  :10 =Na    ،26  =O    ،21  =C    ،2  =H-2واکنش کامل می شود؟ )

 O1H ( +g)1CO ( +s)O1Na(gموازنه نشده:            )
∆
→ (s)0NaHCO 

2 )
1-

23  ×0    ،95                          1 )
1-

23  ×1    ،95                         0 )
1-

23  ×0    ،63                            0 )
1-

23  ×1    ،63                                                                      

  0tتا    1tلیتری مربوش است، سرعت متوسط واکنش در فاصله زمانی    0در یک ظرف   A → Bبا توجه به شکل زیر که به واکنش فرضی  21

مول از هر ماده است.(                               35/3است؟ )هر گوی هم ارز   0tتا    0tدر فاصله زمانی  و چند برابر سرعت متوسط آن   min  .2-mol.L-2چند 

 70ریاضی

2 )
0-

23  ×5/9    ،5/2 

1 )
0-

23  ×595/2    ،5/2 

0 )
0-

23  ×595/2    ،0 

0 )
0-

23  ×5/9    ،0 

، به صورتی پیش می رود که در هر ساعت غلظت ماده ی اولیه نصف می شود. اگر غلظت ماده اولیه  B1 ( +g)A → (g)1AB(gواکنش ) 20

 70ریاضی، چند ساعت زمان الزم است؟   1AB%  مولکول های 95/70باشد، برای تجزیه   mol.L 2-2برابر 

2 )0                                            1 )5                                             0 )5                                            0 )23 

در فاصله زمانی بررسی  1NO، به دست آمده است. سرعت متوسط مصرف  1O ( +g)NO1 → (g)1NO1(gداده های زیر برای واکنش: ) 20

ثانیه نخست با سرعت متوسط ثابتی انجام می گرفت، زمران کرل انجرام ایرن      03است و اگر واکنش پس از  s.2-mol.L-2شده، برابر چند 

 70تجربی خارج کشور واکنش چند ثانیه می شد؟ 

2 )1-23  ×5  ،263               1 )0-23  ×5  ،263 

0 )1-23  ×5  ،273              0 )0-23  ×5  ،273 

 3 23 13 03 03 (sزمان )

]1[NO 5/3 01/3 06/3 01/3 0/3 

،  1tو  2t، در یک ظرف دو لیتری مربوش است، سرعت متوسط واکنش در فاصله زمرانی   A → Bبا توجه به شکل زیر که به واکنش فرضی  25

و  2tچند برابر سرعت متوسط واکنش در فاصله زمانی 

0t  مول از هر ماده است(   31/3است؟ )هر گوی هم ارز
 70کشورریاضی خارج 

2- 61/2 

1- 0/2 

0- 10/2 

0- 5/2 
-2، برابر  1Br ( +g)NO1 → (g)NOBr1(gدر واکنش: ) NO(gدر صورتی که سرعت تشکیل ) 26

mol.s 0-23  ×6/2  باشد، سرعت واکنش

-2بر حسب  1Br(gو سرعت تولید )
mol.s     71ریاضیبه ترتیب از راست به چپ، کدام اند؟ 

2 )
5-

23  ×5    ،
0-

23  ×6/2                                                 1 )
5-

23  ×5    ،
5-

23  ×5    

0 )
0-

23  ×6/2  ،
0-

23  ×6/2                                                 0 )
0-

23  ×6/2  ،
5-

23  ×5    
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  با توجه به نمودار روبرو، به تقریب چند ثانیه زمان الزم است      29

 از تجزیه پتاسیم کلرات در گرما، در   1Oلیتر گاز  25تا 

 در شرایط 1O، به دست آید؟ ) چگالی گاز  1MnOمجاورت 

-2آزمایش، برابر  
g.L 5/3  2و-g.mol 26  =O .)است 

2 )05 

1 )13 

0 )15 

0 )23 

 
 71تجربی

 

 

مول آمونیاک تجزیه شود، سرعت تشکیل گراز   0دقیقه،  15، اگر در شرایط معین، در مدت 1H0 ( +g)1N → (g)0NH1(gدر واکنش: ) 25

 71تجربی خارج کشوراست؟      STPنیتروژن برابر چند میلی لیتر بر ثانیه در شرایط 

2 )1/22                                     1 )0/11                                   0 )6/00                                   0 )5/00 

 72تجربی با توجه به شکل روبرو، که ترییر غلظت واکنش دهنده و                               27

 1O ( +g)NO1 → (g)1NO1(gفراورده ها را در واکنش: )

 نشان می دهد، کدام مطلب درست است؟

 است.  1NO(g، نمودار ترییر غلظت ) 2(  2

 است.  1O(g، نمودار ترییر غلظت ) 1  (1

    NO(gدر مقایسه با )  g)1O( شیب نمودار ترییر غلظت )0

 تندتر است.

 است و شیب آن با نمودار    1NO(g، نمودار ترییر غلظت ) 0(  0

 یکسان است. 1O(gترییر غلظت )

 

 

-2، برابر  D0  +C1 →B  +A1در واکنش:  Cسرعت تشکیل  13
mol.s 2  است. سرعت کلی واکنش و سرعت تشکیلD سرعت مصرف ،A  و

B  به ترتیب برابر چندmol/s    72ریاضی است؟ 
 5/3و  2،  5/2،  5/3( 0                  5/3و  5/2،  2،  5/3( 0                    1و  2،  5/2،  1( 1                   1و  2،  5/3،  1( 2

مرول از   0/3دقیقه  23مورد بررسی قرار گرفته است. اگر در مدت  atm2و فشار  3℃، در دمای C0 ( +s)B → (aq)A1(gواکنش تجزیه ) 12

                           72تجربی خارج کشورکدام است؟     STPبر حسب میلی لیتر بر ثانیه در شرایط  Cتجزیه شود، سرعت متوسط تولید گاز  Aماده ی 

2 )7/20                                      1 )0/11                                      0 )207                                  0 )110 

، پس از موازنره ضرریب مرولی آب برابرر      NO13 ( +aq)0PO0H21  →  (l)O1xH ( +s)0P0 ( +aq)0HNO13(gبا توجه به واکنش ) 11

 57تجربیاست.  O1H، ................ برابر سرعت متوسط مصرف  0PO0Hتولید ........... و سرعت متوسط 

2 )5 – 1/2                            1 )5 – 5/2                          0 )21 – 1                              0 )21 – 2    
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نمودار ترییرات غلظت نسبت به زمان در یک واکنش به صرورت زیرر اسرت.     10

، min .2-mol.L-2سرعت متوسط این واکنش در زمان مشخص شده، بر حسب 

 57تجربی خارج کشور به کدام عدد نزدیک تر است؟  

 

2) 11/3                              1 )17/3 

1) 05/3                             0  )09/3 

 

 

 

 

 1O0 ( +s )KCl1( gاگر در واکنش : ) 10
∆
→ (s )0KClO1  لیتری انجام می گیرد، سرعت متوسط تولیرد گراز    23که در یک ظرف سر بسته

 گرم پتاسیم کلرات به طور کامل تجزیه شود؟   5/069باشد، چند دقیقه طول می کشد تا  molL-1s-1  3325/3اکسی ن برابر 

 (2-gmol  :07  =K   ،5/05  =Cl  ،26  =O    )57ریاضی 

2 )23                                           1 )5                                         0 )0                                            0 )5                  

مول گراز   36/3مول از آن باقی بماند و  35/3دقیقه  1گذشت  ، پس از1NOو  1Oو تبدیل آن به گازهای  5O1Nاگر در تجزیه گرمایی گاز  15

 چند مول بر ثانیه است؟)عددها را از راست به چپ بخوانید(    1NOچند مول و سرعت تشکیل گاز  5O1Nاکسی ن آزاد شود، مقدار اولیه 

 55تجربی             330/3 – 1/3( 0                             331/3 – 1/3( 0                       330/3 – 21/3( 1                      331/3 – 21/3(  2

تشکیل شود، سررعت متوسرط    STPلیتر گاز کربن دی اکسید در شرایط  6/5ثانیه، مقدار  53پس از  اگر در واکنش سوختن کامل اتانول، 16

 55ریاضیمصرف اکسی ن در این واکنش، چند مول بر دقیقه است؟    

2 )15/3                    1 )01/3                0 )01/3                               0 )05/3 

19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گررم نیتریرک    30/5ثانیه، مقدار  23، پس از O1H0 ( +g)1NO1 ( +aq)1(0NO)Cu0 → (aq)0HNO5 ( +s)Cu0(lاگر در واکنش: ) 15

)mol.g:O,N,H(نیترات، چند مول بر دقیقه است؟ ( II) اسید مصرف شود، سرعت متوسط تشکیل مس
116141  

 55ریاضی خارج کشور                                05/2( 0                         25/2( 0                       05/3( 1                       25/3( 2

 

نمودار شکل های زیر را به ترییرات مول مواد نسبت به پیشرفت واکرنش،  

در کدام واکنش می توان نسبت داد؟ سرعت متوسط واکرنش برر حسرب    

مصرف واکنش دهنده در فاصله زمانی داده شده، چنرد مرول برر دقیقره     

 55شورتجربی خارج کاست؟                                                             

2 )B → A ،321/3 

1 )B → A ،21/3 

0 )C  +B → A ،325/3 

0 )C  +B1 → A ،25/3 
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17 
-2اگر یون هیپوبرومیت در محلول 

mol.L 5/1 ،مطاب  خود ( :ق واکرنشaq)
-

Br1 ( +aq)
-

0BrO → (aq)
-

BrO0  73، تجزیره شرود و 

          مول بر لیتر کاهش یابد، سرعت متوسرط تشرکیل یرون برمرات برابرر چنرد       76/2غلظت این یون در محلول به  ثانیه پس از آغاز واکنش،
2-

min
2-

mol.L   59تجربیاست؟ 

2 )26/3                                 1 )10/3                                    0 )21/3                                        0 )01/3   

1H ( +aq)(g) سرعت واکنش: 03
+1

Fe → (aq)
+

H1 ( +s)Fe ،59ریاضی یابد؟   بر اثر کدام ترییر کاهش می 

 آهن به جای مفتول )سیم( آهنیی  ( استفاده از براده2

 ( گرم کردن محلول اسید در آغاز واکنش1

 های آهن ی آهن به جای قطعه ( استفاده از براده0

 ی یکسان ( بکار بردن هیدروکلریک اسید به جای سولفوریک اسید باموالریته0

درصد  15/3ثانیه  13را در ظرفی گرما دهیم و پس از گذشت  5PClگرم  00/5مقدار  1Cl ( +g)0PCl → (g)5PCl(g)طبق واکنش:  اگر 02

-2کدام است؟) سرعت تشکیل گاز کلر در این واکنش برحسب مول بر دقیقه، از آن تجزیه شده باشد،
g.mol  :5/05,Cl= 02P=    ) 

 59ریاضی                                    35/3( 0                                    30/3( 0                                    30/3( 1                             31/3( 2
پرس از  ، 1O0 ( +s)KCl1 → (s)0KClO1(g) اگر در واکنش تجزیه گرمائی پتاسیم کلرات )در مجاورت کاتالیزگر منگنرز دی اکسرید(   01

مول گاز اکسی ن تشکیل شده باشد، مقدار اولیه پتاسیم کلرات چند مرول و سررعت    25/3مول از آن باقی مانده و  35/2دقیقه  0گذشت 

  56ریاضی متوسط تشکیل پتاسیم کلرید چند مول بر دقیقه است. ) عددها را از راست به چپ بخوانید ( 

2 )1/2 – 30/3                        1 )1/1 – 30/3                           0 )1/2 – 30/3                             0 )1/1 – 30/3 

مرول از   15/3دقیقه  5پس از گذشت ، 1O5 ( +g)1N1 ( +s)O1K1 → (s)0KNO0(g): ی گرمایی پتاسیم نیترات اگر در واکنش تجزیه 00

ی پتاسیم نیترات برابر چند مول و سرعت متوسط تشکیل گاز اکسی ن چند  آزاد شد باشد، مقدار اولیه 1Nمول گاز  36/3آن باقی مانده و 

 56ریاضی خارج کشورمول بر ثانیه است؟ )عددها را از راست به چپ بخوانید.(   

2 )20/3- 335/3               1 )0/3- 3335/3                    0 )5/3- 330/3                    0 )5/3- 3330/3                      

، نشان می دهد، کدام نتیجه 1O ( +g)1NO0 → (g)5O1N1(gرا در واکنش: ) 5O1Nبا بررسی داده های جدول زیر که ترییرات غلظت  00

 55ریاضیگیری درست است؟  

 3 233 133 033 033 (sزمان )

(2-]mol.L5O1[N 313/3 329/3 320/3 321/3 323/3 

-2تشکیل شده در گستره زمانی این پنج آزمایش، برابر با  1NO( مقدار 2
mol.L

0-
 است.  5×23

 افزایش می یابد.  1NO( با گذشت زمان، سرعت متوسط تشکیل 1

-2در گستره زمانی این پنج آزمایش، برابر با  1O( سرعت متوسط تشکیل 0
s
2-

mol.L
5-

 است.  15/2×23

 در گستره زمانی دو آزمایش اول، در مقایسه با فاصله زمانی سه آزمایش بعدی کمتر است. 1O( سرعت متوسط تشکیل 0

میلی لیتر باشد سرعت واکرنش براسراس    53گرم فلز آلومینیوم مصرف شده است اگر حجم محلول  9/1 ثانیه 23در مدت  زیر، در واکنش 05
 (  Al= 19بر لیتر بر ثانیه کدام است؟ ) با واحد مول H2SO4مصرف 

 1H ( +aq)0(0SO)Al → (aq)0SO1H ( +s)Al(gموازنه نشده:        )

2) 325/3                      1) 25/3                         0) 30/3                                    0) 0/3 

میلی گرم گاز هیدروژن تولید شود. سررعت   103ثانیه  13اگردر واکنش مقدار معینی فلز روی با مقدار کافی هیدروکلریک اسید، در مدت  06

 (     =H 2متوسط تولید هیدروژن در این واکنش ، چند مول بر دقیقه است ؟ )

2) 3/06                       1 )3/10                          0) 3/21                                   0) 3/05   
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 مول از این ماده مصرف شود، سرعت این واکنش از نظر تشکیل سردیم هیدروکسرید   0اگر در واکنش سدیم اکسید با آب در یک دقیقه  09

 چندمول در ثانیه است؟    

2 )2/3                            1 )1/3                            0 )0/3                                    0 )6/3  

تولیرد گراز   فلز روی با مقدار اضافی محلول هیدروکلریک اسید بر اساس معادله زیر واکنش می دهد. کدام ترییر سبب افرزایش سررعت    05

هیدروژن می شود؟

(g)1H ( +aq)
-

Cl1 ( +aq)
+1

Zn → (aq)
-

Cl1 ( +aq)
+

H1 ( +s)Zn

I استفاده از پودر روی به جای قطعه روی ) 

II  استفاده از محلول )HCl ،1  موالر به جایHCl ،2 موالر 

III  استفاده از )mL 133  محلولHCl ،2  موالر به جایmL 233 از همان محلول

III , II 0 )III , II , I( فقط II , I  0( فقط I       1( فقط 2

نمی شود؟ 1O ( +l)O1H1 → (aq)1O1H1(gکدام عمل سبب افزایش سرعت واکنش ) 07

( به کار بردن کاتالیزگر0( افزایش غلظت مولی هیدروژن پراکسید         0          ( افزایش دمای محلول 1( افزایش فشار             2

بین سرعت متوسط مصرف هر یک از واکنش دهنده ها و تولید هر یک از فراورده ها با سرعت واکنشی، رابطه زیر برقررار اسرت. معادلره     03

موازنه شده واکنش کدام است؟

Rواکنش = - 
∆        

∆ 
× 

∆     

∆ 
 = 

 

 
 × 

∆

∆ 
× 

∆  

∆

2( )g)1CO0 ( +s)Fe1  →  (g)CO0 ( +s)0O1Fe             1( )g) CO0 ( +s)0O1Fe→  (g)1CO0 ( +s)Fe1

0( )g)1
 

 
CO ( +s) 

 
Fe→  (g) 

 
CO ( +s)0O1Fe                   0( )g)1CO0 ( +s)0O1Fe→  (g)1

 

 
CO ( +s )Fe

پاسخ نامه آهنگ واکنش )سرعت واکنش(، عوامل موثر بر سرعت واکنش

1234567891111121314151617

00201221022120010

1819212122232425262728293131323334

11011110022221210

353637383941

122122
.
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