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  »شیمی«
  ) دقیقه25: گویی مدت پاسخ(

   هدف از این آزمایش که توسط رادرفورد صورت گرفت چه بود؟شده، شکل دادهبا توجه به  -156
  کشف هسته اتم) 2  تعیین ساختار اتم و موقعیت بارهاي الکتریکی در اتم) 1  
  کشف الکترون) 4  تعیین ماهیت تابش مواد پرتوزا) 3  

157- A B و 3−   :اند، بنابراین  تعداد الکترون برابر دارند و هر دو به آرایش یک گاز نجیب رسیده2+
  1 (A و Bهاي الکترونی برابر دارند  تعداد الیه.  
  .تر است  کوچکBاز عدد اتمی  پنج واحد Aعدد اتمی ) 2  
  .تر است  بزرگB یک واحد از شماره تناوب Aشماره تناوب ) 3  
Bفرمول ترکیب این دو عنصر ) 4   A2   . است3

  کدام مقایسه درست است؟ -158
Li: یشعاع اتم) 1   F>3 Si: الکترونگاتیوي) 2    9 C>14 6  
Mg: انرژي نخستین یونش) 3   Be>12 Cr: تعداد اوربیتال نیمه پر) 4  4 Mn<24 25  

  .شود استفاده می... ........ها از  براي تعیین جرم حجمی اجسام و نیز برداشتن حجم معینی از مایع -159
  استوانه مدرج) 4  پیپت) 3  ارلن) 2  بالون) 1  

  کدام ترتیب در مورد نقطه جوش مواد درست است؟ -160
  1 (H O F OF> >2 2 2  2 (OF H O F> >2 2 2  3 (F OF H O> >2 2 2  4 (H O OF F> >2 2 2  

هـاي   اسـت و در آن گـروه  ......... آسپیرین، فرمول مولکـولی آن     با توجه به فرمول ساختاري       -161
  .وجود دارند............ و ............ 

  1 (C H O9 8 C) 2   کربونیل-، هیدروکسیل4 H O9 8    کربوکسیل-، استر4
  3 (C H O3 8 C) 4   کربونیل-، هیدروکسیل4 H O3 8    کربوکسیل-، استر4

   در یک گروه قرار داشته باشند، کدام مورد صحیح است؟B و A باشد و BClتر از   بیشAClاگر انرژي شبکه بلور  -162
  . است+Bتر از   بیش+Aشعاع ) 2  .باشد  میBتر از   بیشA الکترونگاتیوي) 1  
  . استAClتر از   بیشBClدماي ذوب ) 4  .باشد  میBتر از   کمAانرژي یونش ) 3  

، واکـنش  .............. ، واکنش گاز آمونیاك بـا گـاز هیـدروژن کلریـد از نـوع            ........... واکنش بسپارش اتن، واکنشی از نوع        -163
  .باشد می..............  سولفات محلول در آب، از نوع (II)آلومینیم با مس 

  جایی دوگانه  جابه-جایی یگانه  جابه-ترکیب) 2  جایی یگانه  جابه-هجایی دوگان  جابه-ترکیب) 1  
  جایی دوگانه  جابه- ترکیب-تجزیه) 4  جایی یگانه  جابه- ترکیب-ترکیب) 3  

(g)واکنش  - 164 (g) (g)N H NH+ →2 2 33 0/براي تهیه . گیرد انجام می% 50 با بازده 2  مول آمونیاك چند مول نیتروژن 5
  نیاز است؟

  1 (1  2 (1
4  3 (/0 5  4 (2  
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0/تر محلول پتاسیم پرمنگنات با غلظت لی  میلی500براي تهیه  -165   موالر به چند گرم از آن نیاز است؟2

(K , Mn , O g.mol )−= = = 139 55 16  
  1 (/0 158  2 (/15 8  3 (/1 58  4 (/20 5  

 نادرسـت گیـري   صورت زیر است، کـدام نتیجـه   شود، به  میDي  به تولید ماده   که منجر  B با   Aمراحل نمودار واکنش     -166
  است؟

  .کاهش آنتالپی ناشی از انتقال گرما از محیط به سامانه است) 1  
  .شود واکنش در دو مرحله انجام می) 2  
  .نمودار براي نشان دادن قانون هس است) 3  
  . استkJ−150تغییر آنتالپی واکنش کلی برابر ) 4  

  ضمن انجام کدام واکنش در ظرفی با پیستون متحرك، تغییر انرژي درونی فقط ناشی از انتقال گرما است؟ -167
  1 (CH (g) O (g) CO (g) H O(g)+ → +4 2 2 22 2  

  2 (C H (g) O (g) CO (g) H O(g)+ → +3 8 2 2 25 3 4  

  3 (NH (g) q N (g) H (g)+ → +3 2 22 3  

  4 (NO (g) N O (g) q→ +2 2 42  

Hمولی  گرماي تشیکل    -168 O(l)2   و H O (l)2 هـا   بـا توجـه بـه ایـن داده    .  کیلوژول بر مول است188− و 286−ترتیب   به2

Hآنتالپی واکنش  O(l) O (g) H O (l)+ →2 2 2 2
1
   کدام است؟2

  1 (+476  2 (−98  3 (−476  4 (+98  

  .شود در آب بیان می................ پذیري  در انحالل............ قانون هنري در ارتباط با اثر افزایش  -169
   مواد غیرفرار-فشار) 4  ها  نمک-دما) 3   گازها-فشار) 2   گازها-دما) 1  

  انجامد؟ ها می هاي کلوئیدي و انعقاد آن آیی ذره چه عاملی به گردهم -170
  هاي کلوئیدي کاهش دافعه بین ذره) 2    کاهش غلظت الکترولیت) 1  
  هاي کلوئیدي اثر تیندال در ذره) 4  هاي کلوئیدي حرکت براونی ذره) 3  

BrOموالر طبق واکنش     2 با غلظت    −BrOمحلولی شامل یون     -171 (aq) Br (aq) BrO (aq)− − −→ + 33  تجزیه شـده، اگـر    2

1/ به −BrO دقیقه غلظت 5پس از     در ایـن فاصـله زمـانی،    −Br مول بر لیتر برسد، سرعت متوسط تـشکیل یـون   97

   کدام است؟M.min−1برحسب 
  1 (/0 002  2 (/0 003  3 (/0 004  4 (/0 006  

اگر ایـن  .  کیلوژول بر مول است43 و 26سازي واکنش رفت و برگشت به ترتیب       اي انرژي فعال    در یک واکنش تک مرحله     -172

 کـاهش دهـد، انـرژي    kJ.mol−115ي  سـازي را بـه انـدازه       تالیزگري انجام شود کـه انـرژي فعـال        واکنش در حضور کا   

kJسازي برگشت در حضور کاتالیزگر برحسب  فعال
mol

   کدام است؟
  1 (43  2 (33  3 (28  4 (25  
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1/با توجه به شکل زیر،       -173 0/ و   Br2ز   مول گا  5 اي به   هریک در محفظه H2 مول گاز    5
هرگاه شیر رابط این دو محفظه را .  لیتر با فشار و دماي یکسان محبوس است1حجم 

Hدر دماي ثابت باز کنیم بعد از برقراري تعادل گازي            Br HBr+ 2 2 2  ،5/0 
  ثابت تعادل واکنش کدام است؟. شود  در محفظه تشکیل میHBrمول، 

  1 (1  2 (/0 33  3 (/0 081  4 (/0 8  

kاگر براساس واکنش تعادلی نمادین گازي        -174 /= 2 25 ،A B C+  0/، مقدار 2  را بـا  B و A مول از هریک از دو گاز 1
/0  در شرایط آزمـایش واکـنش دهنـد، کـدام وضـعیت پـیش           در ظرفی یک لیتري، مخلوط کنیم تا با هم         C مول گاز    15
  آید؟ می

  .هاي رفت و برگشت با سرعت برابر انجام خواهندگرفت واکنش) 1  
  2 (Q از Kشود جا می تر است و تعادل در جهت رفت جابه  بزرگ.  
  3 (Q از Kشود جا می تر است و تعادل در جهت برگشت جابه  کوچک.  
  .رسد گیرد و سرعت واکنش در هر دو طرف به صفر می مخلوط در وضعیت تعادل قرار می) 4  

  کدام مطلب درست است؟ -175
  . یک نمک اسیدي است(NaF)سدیم فلوئورید ) 1  
  .تر است  آمونیاك کوچکbpK آن از bpKتر از آمونیاك و  ز قويمتیل آمین، با) 2  
  .قدرت هر اسید با غلظت آن در محلول، رابطه مستقیم دارد) 3  
  .آمین در اتانول زیاد است سین برخالف بوتیل پذیري گلی انحالل) 4  

176- pH است و به عبارت دیگر نمک حاصـل   7تر از     کم................. با بازهاي   ............. ول نمک حاصل از واکنش اسیدهاي        محل 
  .است............ 

   بازي- قوي-ضعیف) 4   اسیدي- ضعیف-قوي) 3   بازي- ضعیف-قوي) 2   اسیدي- قوي-ضعیف) 1  

pHلیتر محلول سدیم هیدروکـسید بـا     میلی50به   -177 = /لیتـر محلـول    ، چنـد میلـی  13 mol.L−10  هیـدروکلریک اسـید   25
  شود؟  باز چه نامیده می- برسد و این نقطه روي نمودار سنجش اسید7 محلول به pHبیفزاییم تا 

  ارزي ، نقطه هم20) 4  ارزي ، نقطه هم25) 3  ، نقطه پایانی25) 2  ، نقطه پایانی20) 1  

که .......... ( در محلول الکترولیت این سلول، به سمت الکترود −OHهاي    شود و یون    می.......... در سلول سوختی، در کاتد       -178
  .کند حرکت می) است.......... از جنس 

   گرافیت- آندي-اکسیژن کاهیده) 2   گرافیت- آندي-هیدروژن کاهیده) 1  
   پالتین- کاتدي-اکسیژن کاهیده) 4   پالتین- کاتدي-اکسیژن اکسید) 3  

  :ضمن برقکافت محلول آبی سدیم فلوئورید -179
  .آید دست می در کاتد فلز سدیم به) 2  .شود در کاتد هیدروژن آزاد می) 1  
  .شود در آند یون هیدروکسید تولید می) 4  .شود در آند فلوئور تولید می) 3  

متصل کرد، در این صورت آن ......... باشد، مانند .........  آهن °E آن از °E آهن، باید آن را با فلزي که براي حفاظت کاتدي  -180
  .کند زدن آهن جلوگیري می کند و از زنگ عمل می......... فلز در نقش 

   آند- منیزیم-تر کوچک) 4   کاتد- مس-تر بزرگ) 3  آند - قلع-تر بزرگ) 2   کاتد- روي-تر کوچک) 1  


