ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

درون ﺳﺘﺎره ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم  ............اﻧﺮژی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی آزاد ﻣﯽﺷﻮد ............ .ﻫﺮ ﺳﺘﺎره ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ در

1

آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻪ دﻣﺎی ﺳﺘﺎره ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ............در آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
 (1واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای  -دﻣﺎ و اﻧﺪازۀ  -آﻫﻦ و ﻃﻼ
 (2واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه  -ﭼﮕﺎﻟﯽ  -ﻟﯿﺘﯿﻢ و ﮐﺮﺑﻦ
 (3واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای  -ﭼﮕﺎﻟﯽ  -ﻟﯿﺘﯿﻢ و ﮐﺮﺑﻦ
 (4واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه  -دﻣﺎ و اﻧﺪازۀ  -آﻫﻦ و ﻃﻼ
ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی زﯾﺮ درﺳﺖاﻧﺪ؟

2

 رادﯾﻮاﯾﺰوﺗﻮپ ﻓﺴﻔﺮ و ﺗﮑﻨﺴﯿﻢ ازﺟﻤﻠﻪ رادﯾﻮاﯾﺰوﺗﻮپ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ. -اﯾﺰوﺗﻮپ ﻫﺎی آﻫﻦ ،در آراﯾﺶ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ و ﻃﯿﻒ ﻧﺸﺮی ﺧﻄﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 ﻋﻨﺼﺮ ﻫﯿﺪروژن دارای  5رادﯾﻮاﯾﺰوﺗﻮپ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﻧﯿﻤﻪﻋﻤﺮ  ۴۱ Hاز ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. -در اﺗﻢ ﻫﯿﺪروژن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ،اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون از  n = ۶ﺑﻪ  ،n = ۱ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﻮلﻣﻮج ﮐﻤﺘﺮ از رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۱
 در ﯾﻮن ﻧﯿﺘﺮﯾﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮم اﻟﮑﺘﺮون ﺑﻪ ﺟﺮم ﮐﻞ ﯾﻮن ﺑﻪﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ۲۸۰۰

3

5 (1

4 (2

3 (3

2 (4

(۱۴
اﺳﺖ۷ N ) .

در ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻣﻮﻧﯿﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎر ﺟﻔﺖاﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﻪ ﻧﺎﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ............اﺳﺖ و در  ۲۰ﮔﺮم ﻣﺤﻠﻮل  ۶۶درﺻﺪ

ﺟﺮﻣﯽ آﻣﻮﻧﯿﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت  ............ﻣﻮل ﯾﻮن وﺟﻮد دارد(N = ۱۴ , O = ۱۶ , H = ۱ : g.mol −۱ ) .
۲ (2
۳
۰/۳ - ۱ (4

۰/۱ - ۱ (1
۲ (3
۳
4

۰/۳ -

۰/۱ -

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﺗﻌﺪاد  5ﻋﻨﺼﺮ از ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی دورۀ ﭼﻬﺎرم ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﯽ در آراﯾﺶ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﺧﻮد ،زﯾﺮﻻﯾﮥ ﻧﯿﻤﻪﭘﺮ دارﻧﺪ.
 (2در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ واﺳﻄﮥ دورۀ ﭼﻬﺎرم ،ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮی ﻋﺪد ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎی ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۹اﺳﺖ.
 (3ﮐﺎﺗﯿﻮن ﻓﻠﺰی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺎ ﮐﺎﺗﯿﻮن ﺳﺎزﻧﺪۀ  ،M nCl ۲آراﯾﺶ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ

ﻣﺸﺎﺑﻪ دارد(۲۵ M n) .
 (4ﺷﻤﺎر

اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎی

ﻣﺒﺎدﻟﻪﺷﺪه

در

ﺗﺸﮑﯿﻞ

10/8

ﮔﺮم

آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم

اﮐﺴﯿﺪ،

ﺑﺮاﺑﺮ

ﺑﺎ

0/3

ﻣﻮل

اﺳﺖ.

) (Al = ۲۷ , O = ۱۶ : g.mol −۱

ﻟﺮﻧﯿﺘ ﻮ 1398

1/ 15

5

ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﮑﻞ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺮﺷﯽ از اﺗﻢ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ آن ،ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1روش ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻘﺮونﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻋﻨﺼﺮ  ،Aﺗﻘﻄﯿﺮ
ﺟﺰءﺑﻪﺟﺰء ﻫﻮای ﻣﺎﯾﻊ اﺳﺖ.

 (2ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻨﺼﺮ  Bو  Cﺑﻪﺻﻮرت C ۳ B ۲

اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ﯾﻮن ﻫﺎ

آراﯾﺶ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﮔﺎز آرﮔﻮن را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

 (3ﺷﺒﮑﮥ ﺑﻠﻮری ﻋﻨﺼﺮ  Cﺑﺮﺧﻼف ﻋﻨﺼﺮ D

ﺷﺎﻣﻞ آراﯾﺶ ﻣﻨﻈﻤﯽ از

ﮐﺎﺗﯿﻮن ﻫﺎ در درﯾﺎﯾﯽ از اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ.

 (4ﻋﻨﺼﺮ D

در ﮔﺮوه دﻫﻢ و دورۀ ﭼﻬﺎرم ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﻗﺮار دارد.

واﮐﻨﺶﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ از ﻋﻨﺼﺮ  Aﺑﯿﺸﺘﺮ و از ﻋﻨﺼﺮ C
6

ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ درﺳﺖاﻧﺪ؟
 -در دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﯾﮑﺴﺎن ،ﺣﺠﻢ  ۸ﮔﺮم ﮔﺎز ﮔﻮﮔﺮد ﺗﺮیاﮐﺴﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  3/2ﮔﺮم ﮔﺎز ﻫﯿﺪرازﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.

) (S = ۳۲ , O = ۱۶ , N = ۱۴ , H = ۱ : g.mol −۱

NA
 ﺷﻤﺎر اﺗﻢ ﻫﺎی ﮐﻠﺮ در  5/6ﻟﯿﺘﺮ ﮔﺎز ﮐﻠﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ  ST Pﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ۲
 ﭼﮕﺎﻟﯽ ﮔﺎز ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ  ST Pﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱/۲۵g.L−۱اﺳﺖ(CO = ۲۸ g.mol −۱ ) . ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺎز از  ۱۲۷ ∘ Cﺑﻪ  ۲۷ ∘ Cدرون ﺳﯿﻠﻨﺪری ﺑﺎ ﭘﯿﺴﺘﻮن روان ،ﺣﺠﻢ ﮔﺎز  %۷۵ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.اﺳﺖ.

7

4 (1

3 (2

2 (3

1 (4

ﻫﻤﮥ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی زﯾﺮ درﺳﺖاﻧﺪ ،ﺑﻪﺟﺰ:
 (1در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺟﺰءﺑﻪﺟﺰء ﻫﻮای ﻣﺎﯾﻊ ،ﮔﺎز آرﮔﻮن زودﺗﺮ از اﮐﺴﯿﮋن از ﻣﺨﻠﻮط ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد.

 (2ﻣﺠﻤﻮع ﺿﺮﯾﺐ ﻓﺮآورده ﻫﺎ در ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﻣﻮازﻧﻪﺷﺪۀ واﮐﻨﺶ C ۳ H ۵ N ۳ O۹ → CO۲ + H ۲ O + N ۲ + O۲

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۲۹

اﺳﺖ.
 (3در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪ ،ﻧﯿﺘﺮوژن ،ﻫﯿﺪروژن ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ و اﺗﯿﻦ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد و ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﮔﺸﺘﺎور
دوﻗﻄﺒﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.
 (4ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮥ ﮔﯿﺎﻫﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮل ﺳﻮﺧﺘﯽ و ﻣﺒﺪل ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار
اﺳﺖ.
8

ﺑﺮای ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن آب ﯾﮏ اﺳﺘﺨﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻠﺮ  0/7درﺻﺪ ﺟﺮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﮐﻠﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آب اﺳﺘﺨﺮ

 ۱ ppmﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮای ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن  ۷۰۰ m۳آب ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ )ﭼﮕﺎﻟﯽ آب اﺳﺘﺨﺮ را ۱ kg.L−۱

در ﻧﻈﺮ

ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ(
150 (1

100 (2

1000 (3

490 (4
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ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
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 (1در ﻓﺸﺎر ﯾﮏ اﺗﻤﺴﻔﺮ و در ﻫﺮ دﻣﺎﯾﯽ ،اﻧﺤﻼلﭘﺬﯾﺮی ﮔﺎز  N Oاز  CO۲ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

 (2ﻣﺤﻠﻮل ﯾﮏ ﻣﻮﻻر ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮﺋﻮرﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﺎ = ۱۰−۴

 ،K aرﺳﺎﻧﺎﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل  0/02ﻣﻮﻻر ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ

اﺳﯿﺪ دارد) .ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻣﺤﻠﻮل ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ(
 (3در ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺎرازاﯾﻠﻦ و ﻫﮕﺰان ،ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺨﻠﻮط ﭼﺮﺑﯽ در اﺳﺘﻮن ﺣﺎﻟﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﻠﻮط ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ ،ﻏﻠﻈﺖ
و  ...در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آن ﯾﮑﺴﺎن و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ.
 (4ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ

ﻧﻘﻄﻪﺟﻮش

> HF > N H ۳ > CH ۴
10

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی

ﻫﯿﺪروژندار

ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی

دوم

دورۀ

از

ﮔﺮوه

۱۴

ﺗﺎ

۱۷

ﺑﻪﺻﻮرت

 H ۲ Oاﺳﺖ.

اﻟﮑﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﻤﯿﺮ  3/6ﺗﻦ ﮔﻠﻮﮐﺰ را ﻣﯽﺗﻮان از واﮐﻨﺶ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز اﺗﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ آب در ﺷﺮاﯾﻂ ST P
) (C = ۱۲ , O = ۱۶ : g.mol −۱

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد؟

)C ۶ H ۱۲ O۶ (aq) → ۲C ۲ H ۵ OH(aq) + ۲CO۲ (g

11

896 (1

224 (2

8960 (3

4480 (4

ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﻤﻮدار اﻧﺤﻼلﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی ﯾﻮﻧﯽ را در آب ،ﺑﺮﺣﺴﺐ دﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ آن ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ

اﺳﺖ؟ ) (K = ۳۹ , N = ۱۴ , O = ۱۶ : g.mol
−۱

 (1ﻣﻌﺎدﻟﮥ

اﻧﺤﻼلﭘﺬﯾﺮی

= −۰/۱۶θ + ۳۶

ﻟﯿﺘﯿﻢ

ﺳﻮﻟﻔﺎت

ﺑﺮﺣﺴﺐ

دﻣﺎ

ﺑﻪﺗﻘﺮﯾﺐ

ﺑﻪﺻﻮرت

 Sاﺳﺖ.

 (2ﻧﻘﻄﮥ  Bﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ اﻧﺤﻼلﭘﺬﯾﺮی KCl

ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮاﺳﯿﺮ

ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل  KN O۳ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﯿﺮﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

 (3ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﯿﺮﺷﺪۀ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻧﯿﺘﺮات در دﻣﺎی ۵۵∘ C

ﺑﻪﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ

 ۱۰ mol.L−۱اﺳﺖ) .ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱ g.mL−۱در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ(

 (4ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﻣﺎی  ۲۰ﮔﺮم ﻣﺤﻠﻮل ﺳﯿﺮﺷﺪۀ ﺳﺪﯾﻢ ﻧﯿﺘﺮات را از  ۳۵∘ Cﺑﻪ ۱۰∘ C
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ ،ﺣﺪود  ۲ﮔﺮم از ﻧﻤﮏ ﺣﻞﺷﺪه ﺑﻪﺻﻮرت رﺳﻮب از ﻣﺤﻠﻮل ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.
12

ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی زﯾﺮ درﺳﺖاﻧﺪ؟
 ﺑﻪﺗﻘﺮﯾﺐ ﺟﺮم ﮐﻞ ﻣﻮاد در ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮ اﺟﺰاﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﺮرﺳﺎﻧﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎی دوﭼﺮﺧﻪ از ﻓﺮآوری ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ. ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ. از ﺑﯿﻦ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ،ﺷﯿﺸﻪ ،ﻓﻠﺰ آﻫﻦ ،ﭘﻨﺒﻪ ،ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻨﺰﯾﻦ ،ﻧﺎﯾﻠﻮن و ﺳﻨﮓ ﻓﯿﺮوزه ۳ ،ﻣﺎده ،ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.1 (1

2 (2

3 (3

4 (4
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در ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی دورۀ ﺳﻮم ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﻓﻠﺰی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ  ............و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑﺎر ﯾﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ............اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد  ............ﻋﻨﺼﺮ در واﮐﻨﺶ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﺗﻢ ﻫﺎ ،اﻟﮑﺘﺮون ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد  ............ﻋﻨﺼﺮ رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ
و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ.

14

 (1ﺳﺪﯾﻢ 3 - 4 - Al ۳+ -

 (2ﺳﺪﯾﻢ 4 - 3 - Al ۳+ -

 (3ﺳﺪﯾﻢ 3 - 4 - P ۳− -

 (4آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم 4 - 3 - P ۳− -

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ،ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻘﻄﻪ -ﺧﻂ ﯾﮑﯽ از اﯾﺰوﻣﺮﻫﺎی دﮐﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
 (2ﻧﺎم آﯾﻮﭘﺎک اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ 4 ،2 ،و  -5ﺗﺮیﻣﺘﯿﻞ ﻫﭙﺘﺎن اﺳﺖ.
 (3ﻓﺮﻣﻮل ﻓﺸﺮدۀ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪﺻﻮرت  (CH ۳ )۲ CHCH ۲ CH(CH ۳ )CH(CH ۳ )C ۲ H ۵اﺳﺖ.
 (4اﯾﺰوﻣﺮی از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ اﺻﻠﯽ  ۵ﮐﺮﺑﻨﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ دارای  4ﺷﺎﺧﮥ ﻓﺮﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﻫﻤﮥ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﺎدرﺳﺖاﻧﺪ ﺑﻪﺟﺰ:
 (1ﻓﺮآوردۀ ﺣﺎﺻﻞ از واﮐﻨﺶ ﭘﺮوﭘﻦ ﺑﺎ ﺑﺮم ﻣﺎﯾﻊ ،ﺳﻪ اﯾﺰوﻣﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺧﻮد دارد.
 (2درﺻﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﻧﺮوی ﺑﺎﻻ در ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ درﯾﺎی ﺷﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ.
 (3ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ آﻟﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ دوازده ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺖ.

۱
 (4ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎر اﺗﻢ ﻫﺎی ﻫﯿﺪروژن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر اﺗﻢ ﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ در ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭘﻨﺘﯿﻦ
۲
16

ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻧﻔﺘﺎﻟﻦ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ زﯾﺮ واﮐﻨﺶ ﻣﯿﺎن ﮔﺎز ﻫﯿﺪروژن و ﺑﺨﺎر ﺑﻨﻔﺶ رﻧﮓ ﯾﺪ را در دﻣﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﻫﺮ ذره ﻫﻢارز ﺑﺎ  0/1ﻣﻮل از ﻣﺎده و

ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  2ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ واﮐﻨﺶ در ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ دوم واﮐﻨﺶ ﭼﻨﺪ mol.L−۱ .h−۱

اﺳﺖ؟ اﮔﺮ واﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ

ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ،ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ واﮐﻨﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟
50 - 0/15 (1
50 - 0/3 (2
100 - 0/15 (3
100 - 0/3 (4

17

در واﮐﻨﺶ )C ۲ H ۴ (g) + H ۲ (g) → C ۲ H ۶ (g

ﺑﻪ ازای ﺳﻮﺧﺘﻦ  7/5ﻟﯿﺘﺮ ﮔﺎز اﺗﻦ در دﻣﺎی اﺗﺎق ،ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮژول ﮔﺮﻣﺎ آزاد

ﻣﯽﺷﻮد؟ )آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﺳﻮﺧﺘﻦ اﺗﻦ ،اﺗﺎن و ﻫﯿﺪروژن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  -1560 ،-1410و  -286ﮐﯿﻠﻮژول ﺑﺮ ﻣﻮل اﺳﺖ و ﺣﺠﻢ ﻣﻮﻟﯽ ﮔﺎزﻫﺎ در
دﻣﺎی اﺗﺎق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۵ﻟﯿﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد(
45/1 (1

40/8 (2

1020 (3

136 (4
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ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﺎدرﺳﺖاﻧﺪ؟
 -ﮐﻤﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.

 اﮔﺮ ﺗﮑﻪای ﻧﺎن و ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ )ﺑﺎ ﺟﺮم و ﺳﻄﺢ ﯾﮑﺴﺎن( ﮐﻪ دﻣﺎی آن ﻫﺎ  ۶۰ Cاﺳﺖ ،در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ دﻣﺎی ۲۰ C∘

∘

ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﺗﮑﮥ

ﻧﺎن زودﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻢدﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

 در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﻮارش و ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز ﺷﯿﺮ در ﺑﺪن ،ﺷﯿﺮ ﮔﺮم )ﻣﺜﻼ ﺑﺎ دﻣﺎی  (۶۰ Cﺑﻪ ﺷﯿﺮ C∘

∘

 ۳۷ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

 ﮔﺮﻣﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪﺷﺪه در ﻫﺮ واﮐﻨﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻮاد واﮐﻨﺶدﻫﻨﺪه و ﻓﺮآورده ﻫﺎاﺳﺖ.
 -ﺑﺮای ﺗﻬﯿﮥ آباﮐﺴﯿﮋﻧﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽﺗﻮان از واﮐﻨﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﺎز ﻫﯿﺪروژن و اﮐﺴﯿﮋن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
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4 (1

3 (2

2 (3

1 (4

ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﺴﺘﺮول را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ آن ،داده ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
"ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻧﻮﻋﯽ  ............ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ  ............اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﻮل از اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺷﺮاﯾﻂ  ST Pﺑﺎ  ............ﻟﯿﺘﺮ ﮔﺎز ﻫﯿﺪروژن
واﮐﻨﺶ داده و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﯿﺮﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﺴﺘﺮول ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺷﺘﺮاﮐﯽ  ............آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد".

 (1اﻟﮑﻞ ﺣﻠﻘﻮی ﺳﯿﺮﻧﺸﺪه (C − H) - 22/4 - C ۲۷ H ۴۵ O -
 (2اﺳﯿﺪ ﭼﺮب آروﻣﺎﺗﯿﮏ (C − O) - 11/2 - C ۲۷ H ۴۵ O -
 (3اﻟﮑﻞ ﺣﻠﻘﻮی ﺳﯿﺮﺷﺪه (C − C) - 22/4 - C ۲۷ H ۴۶ O -
 (4اﺳﯿﺪ ﭼﺮب آروﻣﺎﺗﯿﮏ (C − C) - 22/4 - C ۲۷ H ۴۶ O -
20
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ﭼﻨﺪ ﮔﺮم ﻣﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ  40ﺗﻦ آب ۲۵∘ C
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ؟ )ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ وﯾﮋۀ آب را  ۴/۲ J .g −۱ .C −۱در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ(
۱۴ × ۱۰−۵ (1

۴/۲ × ۱۰−۱۰ (2

۱۴ (3

۱۴ × ۱۰−۸ (4

را در ﻓﺸﺎر ﯾﮏ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪﺟﻮش آن

ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد اﺗﻢ ﻫﺎی ﻫﯿﺪروژن در ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ ﺳﺎزﻧﺪۀ ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺮن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﮐﻮواﻻﻧﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ ﺳﺎزﻧﺪۀ
ﭘﻠﯽﺳﯿﺎﻧﻮاﺗﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟

۱ (1
۲
۱ (3
22

۴ (2
۳
۸ (4
۹

درﻧﺘﯿﺠﮥ آﺑﮑﺎﻓﺖ  46/4ﮔﺮم اﺗﯿﻞ ﺑﻮﺗﺎﻧﻮات ﺑﺎ ﺧﻠﻮص  ،%۷۵ﭼﻨﺪ ﮔﺮم ﻓﺮآوردۀ آﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن در ﺗﻬﯿﮥ ﺣﻼل

ﭼﺴﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟ ﺑﺎزدۀ واﮐﻨﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  %۲۵اﺳﺖ(C = ۱۲ , O = ۱۶ : g.mol −۱ ) .
6/6 (1
6/9 (2
3/45 (3
13/2 (4
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ﻧﺎم ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﻫﺮﯾﮏ از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی زﯾﺮ در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

 -ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺮاوان زﻣﯿﻦ ،اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻫﺸﺖ اﻟﮑﺘﺮون ﺑﺎ ﻋﺪد ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ = ۲

 lدارد.

 ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺮاوان در ﺳﯿﺎرۀ ﻣﺸﺘﺮی ،از اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﺳﺎﺧﺖ ﻻﻣﭗ ﻫﺎی رﺷﺘﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪۀ ﺟﺎﻣﺪﻫﺎی ﮐﻮواﻻﻧﺴﯽ ،ﻋﺪد اﺗﻤﯽ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ  ۴واﺣﺪ از ﻋﺪد اﺗﻤﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﻋﺒﺎرت دومﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

24

 (1ﮐﺒﺎﻟﺖ  -ﻧﺌﻮن  -ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻢ

 (2ﻧﯿﮑﻞ  -ﻧﺌﻮن  -ﮐﺮﺑﻦ

 (3ﮐﺒﺎﻟﺖ  -آرﮔﻮن  -ﮐﺮﺑﻦ

 (4ﻧﯿﮑﻞ  -آرﮔﻮن  -ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻢ

ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ دارای ﺳﻪ اﯾﺰوﺗﻮپ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺟﺮم ﻫﺎی  ۲۴/۹۸amu ،۲۳/۹۸amuو  ۲۵/۹۸amuو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﺮم اﺗﻤﯽ ۲۴/۳amu
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﺰوﺗﻮپ دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  10%ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﺰوﺗﻮپ ﺳﺒﮏﺗﺮ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

25

%۷۹ (1

%۷۸ (2

%۷۸/۵ (3

%۷۹/۵ (4

ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﻣﺴﯽ را روی ﺷﻌﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،رﻧﮓ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺰی ﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺪ. ﻃﯿﻒ ﻧﺸﺮی ﺧﻄﯽ ﻧﺌﻮن دارای رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻠﯿﻢ اﺳﺖ. ﻣﺪل اﺗﻤﯽ ﺑﻮر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻃﯿﻒ ﻧﺸﺮی ﺧﻄﯽ ﻟﯿﺘﯿﻢ ﺑﻮد. -اﻧﺮژی ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎده در ﻧﮕﺎه ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻣﺎ در ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﮔﺴﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

26

3 (1

4 (2

1 (3

2 (4

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪ از ﮐﺮﺑﻦ دیاﮐﺴﯿﺪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ و ﺷﻤﺎر اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ و ﻧﺎﭘﯿﻮﻧﺪی آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻧﯿﺘﺮوژن ﻧﯿﺴﺖ.

 (2در واﮐﻨﺶ C ۳ H ۵ N ۳ O۹ → CO۲ + H ۲ O + N ۲ + O۲

ﻣﺠﻤﻮع ﺿﺮاﯾﺐ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺳﻪ اﺗﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ

ﻓﺮآورده ﻫﺎی دو اﺗﻤﯽ اﺳﺖ.
 (3ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان اﺳﯿﺪی ﺑﻮدن ،ﺑﻪ آب درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ آﻫﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

 (4ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎر ﮐﺎﺗﯿﻮن ﺑﻪ آﻧﯿﻮن در آﻫﻦ ) (IIIاﮐﺴﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎر ﺟﻔﺖاﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﯿﻮﻧﺪی در SO۲
اﺳﺖ.
27

در واﮐﻨﺶ زﯾﺮ ،ﺣﺠﻢ ﮔﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه در دﻣﺎی  ۹۱∘ Cو ﻓﺸﺎر ۲atm
ﭼﻨﺪ ﮔﺮم اﺳﺖ؟ ) (Al = ۲۷ g.mol −۱

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  1/12ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ .ﺟﺮم آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻣﺼﺮفﺷﺪه در واﮐﻨﺶ

)Al(s) + HCl(aq) → AlCl ۳ (aq) + H ۲ (g
1/35 (1

2/7 (2

4/05 (3

5/40 (4

ﻟﺮﻧﯿﺘ ﻮ 1398
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ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟ ) (N = ۱۴ , C = ۱۲ , O = ۱۶g.mol −۱
 (1ﯾﮑﯽ از راهﺣﻞ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻫﻮاﮐﺮه ،دﻓﻦ ﮐﺮدن ﮐﺮﺑﻦ دیاﮐﺴﯿﺪ در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺎز
اﺳﺖ.
 (2اوزون دارای ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﻗﻄﺒﯽ اﺳﺖ و اوزون ﺗﺮوﭘﻮﺳﻔﺮی از واﮐﻨﺶ ﻧﯿﺘﺮوژن دیاﮐﺴﯿﺪ ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﻫﻮا ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.

 (3ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن آﻣﻮﻧﯿﺎک از ﻣﺨﻠﻮط آن ﺑﺎ ﻧﯿﺘﺮوژن و ﻫﯿﺪروژن ،ﻣﯽﺗﻮان دﻣﺎی ﻣﺨﻠﻮط را ﺗﺎ −۴۰∘ C

ﮐﺎﻫﺶ داد.

 (4در دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﯾﮑﺴﺎن ،ﺣﺠﻢ  14ﮔﺮم ﮔﺎز ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺎ  44ﮔﺮم ﮔﺎز ﮐﺮﺑﻦ دیاﮐﺴﯿﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
29

ﮐﺪام ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ در ﯾﮏ واﺣﺪ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی ﯾﻮﻧﯽ زﯾﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 :Bآﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻓﺴﻔﺎت

 :Aآﻣﻮﻧﯿﻮم ﮐﺮﺑﻨﺎت
 :Cآﻫﻦ ) (IIIﻧﯿﺘﺮات

30

 :Dﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت

C > A > B > D (1

A > C > D = B (2

A = C > B = D (3

A = C > D > B (4

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ،اﮔﺮ ﺑﻪ  25/4ﮔﺮم ﻣﺤﻠﻮل ﺳﯿﺮﺷﺪۀ ﻟﯿﺘﯿﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت در دﻣﺎی  ۶۰∘ Cﻣﻘﺪار  3/6ﮔﺮم ﻟﯿﺘﯿﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺟﺎﻣﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده

و ﻣﺤﻠﻮل را ﺗﺎ  ۰ Cﺳﺮد ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای ﺣﻞ ﮐﺮدن رﺳﻮب داﺧﻞ ﻇﺮف ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮم آب C
∘

 ۴۰ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟

∘

10 (1
14 (2
20 (3
28 (4
31

ﮐﺪام دو ﻣﻮرد از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی زﯾﺮ درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

اﻟﻒ( در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل :

̈ H Xﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮم اﺗﻤﯽ  Xﻧﻘﻄﮥ ﺟﻮش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
⋅⋅

ب( ﻧﻘﻄﮥ ﺟﻮش  C ۲ H ۵ OHﺑﯿﺸﺘﺮ از  (CH ۳ )۲ COاﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﮥ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﯿﺮﺷﺪه از آن ﻫﺎ در آب وﺟﻮد ﻧﺪارد.
پ( ﻣﺎدهای ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﻼل ﻣﻮاد ﻧﺎﻗﻄﺒﯽ و رﻗﯿ ﻖ ﮐﻨﻨﺪۀ رﻧﮓ )ﺗﯿﺰ( ﮐﺎرﺑﺮد دارد ،دارای ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی  ۱۸اﺗﻤﯽ اﺳﺖ.
ت( ﻣﯿﺰان ﻗﻄﺒﯿﺖ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی آب و ﻗﺪرت ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯿﻦﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﯿﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
 (1اﻟﻒ  -پ

 (2ب  -ت

 (3اﻟﻒ  -ت

 (4ب  -پ

ﻟﺮﻧﯿﺘ ﻮ 1398
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دو ﻟﻮﻟﮥ u

ﺷﮑﻞ ﮐﻪ  50ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ در ﺑﺎزوی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و در ﺑﺎزوی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،ﯾﮑﯽ  50ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ) Aﻣﺤﻠﻮل 0/2

ﻣﻮﻻر ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﮐﻠﺮﯾﺪ( و دﯾﮕﺮی  50ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل B

)ﻣﺤﻠﻮل  0/17ﻣﻮﻻر ﮐﻠﺴﯿﻢ ﮐﻠﺮﯾﺪ( وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏﺸﺎی

ﻧﯿﻤﻪﺗﺮاوا از آب ﻣﻘﻄﺮ ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ در ﻟﻮﻟﮥ )(II

ﻣﺤﻠﻮل  ............وارد ﺷﺪه و رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ

اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺤﻠﻮل  ............ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ) .ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰی ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ذره ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد(

A − A (1
B − A (2
A − B (3
B − B (4
33

اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﮐﺰ در ﺧﻮن ﯾﮏ ﻓﺮد دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۸۰۰ppmﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻠﻮﮐﻮﻣﺘﺮ ﭼﻪ ﻋﺪدی را ﺑﺮای ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﮐﺰ در ﺧﻮن اﯾﻦ
ﻓﺮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺧﻮن را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ

34

−۱

 ۱/۰۵ g.mLدر ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

178 (1

196 (2

171 (3

189 (4

ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( آﺧﺮﯾﻦ زﯾﺮﻻﯾﮥ

۲+

 ۲۴ Mدارای دو اﻟﮑﺘﺮون اﺳﺖ.

ب( در واﮐﻨﺶ ﺗﻬﯿﮥ ﺳﻮﺧﺖ ﺳﺒﺰ از ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺑﯽ ﻫﻮازی ﮔﻠﻮﮐﺰ ،ﻣﺠﻤﻮع ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮاد ﭘﺲ از ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵اﺳﺖ.
پ( واﮐﻨﺶ ﺗﺮﻣﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ واﮐﻨﺶ ﻣﯿﺎن آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﮐﺴﯿﺪ و ﻓﻠﺰ آﻫﻦ اﺳﺖ.
ت( ﺳﺪﯾﻢ اﮐﺴﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺮﺑﻦ واﮐﻨﺶ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،زﯾﺮا واﮐﻨﺶﭘﺬﯾﺮی ﺳﺪﯾﻢ از ﮐﺮﺑﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
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3 (1

4 (2

1 (3

2 (4

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی ﮔﺮوه  ۱۴رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دارﻧﺪ و ﺳﻄﺢ ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﺑﻪﺟﺰ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮاق و ﺻﯿﻘﻠﯽ اﺳﺖ.
 (2ﺗﻔﺎوت ﺷﻌﺎع اﺗﻤﯽ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎرۀ  ۱۳و  ۱۴ﺟﺪول دورهای ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎرۀ  ۱۱و  ۱۲اﺳﺖ.
 (3ﻫﺎﻟﻮژﻧﯽ ﮐﻪ در دﻣﺎی اﺗﺎق ﺑﻪآراﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﯿﺪروژن واﮐﻨﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺠﻤﻮع  n + lآﺧﺮﯾﻦ زﯾﺮﻻﯾﮥ اﺗﻢ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۴اﺳﺖ.
 (4ﺷﻌﺎع اﺗﻤﯽ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ از ﺳﺪﯾﻢ و ﮐﻠﺴﯿﻢ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ از ﻫﻤﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ.

36

ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی زﯾﺮ در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﺑﺮای ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮔﺎز ﮔﻮﮔﺮد دیاﮐﺴﯿﺪ ﺧﺎرجﺷﺪه از ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ ،ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ را از روی ﭼﻪ ﻣﺎدهای ﻋﺒﻮر ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
ب( دو ﻣﻮرد از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻢ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
پ( ﻧﺎم ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻘﻄﻪ -ﺧﻂ زﯾﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
 (1ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ اﮐﺴﯿﺪ  -ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺖ و ﭘﺮواﻧﮥ ﮐﺸﺘﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮسﭘﯿﻤﺎ  2 -و  -4دیاﺗﯿﻞ ﻫﮕﺰان
 (2ﮐﻠﺴﯿﻢ اﮐﺴﯿﺪ  -اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺪﻧﮥ دوﭼﺮﺧﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮواﻧﮥ ﮐﺸﺘﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮسﭘﯿﻤﺎ  2 -و  -۴دیاﺗﯿﻞ ﻫﮕﺰان
 (3ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ اﮐﺴﯿﺪ  -ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺖ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮواﻧﮥ ﮐﺸﺘﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮسﭘﯿﻤﺎ  -3 -اﺗﯿﻞ -۵ -ﻣﺘﯿﻞ ﻫﭙﺘﺎن
 (4ﮐﻠﺴﯿﻢ اﮐﺴﯿﺪ  -اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺪﻧﮥ دوﭼﺮﺧﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺖ -۳ -اﺗﯿﻞ -۵ -ﻣﺘﯿﻞ ﻫﭙﺘﺎن
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ﮐﺪامﯾﮏ از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی زﯾﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ) (H = ۱ , O = ۱۶ : g.mol −۱
 (1ﮔﺮﻣﺎﺳﻨﺞ ﻟﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮔﺮﻣﺎی واﮐﻨﺶ در ﺣﺠﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻫﻢارز ﺑﺎ آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ واﮐﻨﺶ اﺳﺖ.

 (2ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺣﺎﺻﻞ از رﯾﺨﺘﻦ  100ﮔﺮم آب  ۱۰۰∘ Cروی ﭘﻮﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺣﺎﺻﻞ از  100ﮔﺮم روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﺎ دﻣﺎی ۱۰۰∘ C
ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.

 (3اﮔﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ وﯾﮋۀ آب ۴/۱۸۴ J .g −۱ .K −۱

ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی  2ﻣﻮل آب ﺑﻪاﻧﺪازۀ  ۲ ∘ Cﺑﻪ  72ﮐﺎﻟﺮی ﮔﺮﻣﺎ

ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
 (4ﮔﺮﻣﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻢارز اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت در اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد.
38

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1آﻟﺪﻫﯿﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﮑﻞ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮی ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ،اﯾﺰوﻣﺮﻧﺪ.
 (2ﻣﺎدۀ آﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎدام ،ﻣﯿﺨﮏ ،رازﯾﺎﻧﻪ و زردﭼﻮﺑﻪ دارای ﮔﺮوه ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﺮﺑﻮﻧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 (3ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ  C ≡ Cاز ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ C − C

ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

 (4ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮادی ﮐﻪ ازﻃﺮﯾ ﻖ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺎ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ.
39

40

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺗﺮﻣﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ زﯾﺮ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ  N ≡ Nو H − H
ﮐﯿﻠﻮژول ﺑﺮ ﻣﻮل اﺳﺖ ،آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ  N − Hﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮژول ﺑﺮ ﻣﻮل ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۹۴۵و ۴۳۶

ΔH = −۹۱ kJ

)N ۲ H ۴ (g) → N ۲ (g) + ۲H ۲ (g

ΔH = −۱۸۳ kJ

)N ۲ H ۴ (g) + H ۲ (g) → ۲N H ۳ (g

283 (1

291 (2

383 (3

391 (4

ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ) A(g) → B(gاﺳﺖ .ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ  Bاز آﻏﺎز ﺗﺎ دﻗﯿﻘﮥ  ۶ﺑﺮﺣﺴﺐ mol.s−۱

ﮐﺪام اﺳﺖ؟

۴/۵ × ۱۰−۳ (1
۵/۵ × ۱۰−۳ (2
۵ × ۱۰−۳ (3
۶ × ۱۰−۳ (4
41

ﻋﺒﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1در ﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺘﻮ و ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﺷﻤﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.
 (2ﭘﻠﯽاﺗﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻠﯽاﺗﻦ ﺳﺒﮏ ،ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ و ﺷﻔﺎف اﺳﺖ.
 (3ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﺧﻮش آﻧﺎﻧﺎس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﺳﺘﺮی ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل  C ۵ H ۱۰ O۲اﺳﺖ.
 (4در وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ "ث" ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻗﻄﺒﯽ ﺑﺮ ﻗﻄﺒﯽ ﻏﻠﺒﻪ دارد و ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶازاﻧﺪازۀ آن ﺑﺮای ﺑﺪن ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻟﺮﻧﯿﺘ ﻮ 1398

9/ 15

42

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻮرد ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

 (1ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪۀ ﺷﺎخ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﭘﻨﺒﻪ و ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ دارای اﺗﻢ ﻫﺎی  O ،H ،Cو N

ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 (2ﭘﻠﯽاﺳﺘﺮﻫﺎ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎی زﯾﺴﺖﺗﺨﺮﯾﺐﭘﺬﯾﺮ و ﭘﻠﯽآﻣﯿﺪﻫﺎ زﯾﺴﺖﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
 (3ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎی ﺳﯿﺮﻧﺸﺪه ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 (4ﺑﺮای ﺗﻬﯿﮥ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺳﺒﺰ ،از ﻧﺸﺎﺳﺘﮥ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ،ذرت و ﻧﯿﺸﮑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
43

ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﭘﻠﯽآﻣﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ اﻧﺴﺎن را ﻧﺠﺎت داده و در ﺗﻬﯿﮥ ﺗﺎﯾﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ،
ﻗﺎﯾ ﻖ ﺑﺎدﺑﺎﻧﯽ و ﺟﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎی ﺿﺪﮔﻠﻮﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی زﯾﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﻠﯿﻤﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﻓﺮﻣﻮل واﺣﺪ ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪۀ آن  C ۱۵ H ۱۰ N ۲ O۳اﺳﺖ.
ب( ﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫﺎی آن ﮔﺮوه ﻋﺎﻣﻠﯽ آﻣﯿﺪی داﺷﺘﻪ و آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
پ( ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯿﻦﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﻠﯿﻤﺮ از ﻧﻮع ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ﺑﻮده و ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ از ﻓﻮﻻد
ﻫﻢﺟﺮم ﺧﻮد ﻣﻘﺎومﺗﺮ اﺳﺖ.
ت( ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫﺎی آن از اﮐﺴﺎﯾﺶ ﭘﺎرازاﯾﻠﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﯿﻆ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ
ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
4 (1
3 (2
2 (3
1 (4

44

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
 (1ﮐﻠﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ،ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ و ﺑﺮﺧﻼف ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ،ﭘﺎﯾﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (2ﺻﺎﺑﻮن ﺟﺎﻣﺪ را از ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﺨﻠﻮط روﻏﻦ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﯿﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﻧﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺘﻮن ،ﻧﺎرﮔﯿﻞ و دﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 (3ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﻣﻮادی ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻞ و زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ C ۱۷ H ۳۵ COOH

ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 (4اﺗﯿﻠﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮل و اوره ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آب ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
45

اﮔﺮ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﻪ ﻇﺮف ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه را روی ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ pH ،ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎ ﻨﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
1/85 (1
12/15 (2
1/15 (3
12/85 (4
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از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی زﯾﺮ ﮐﺪام)ﻫﺎ( درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟

اﻟﻒ( اﮔﺮ در ﻣﺤﻠﻮل  0/1ﻣﻮﻻر اﺳﯿﺪ HA

ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ

−۱

mol.L

۲ × ۱۰

−۱۱

ﺑﺎﺷﺪ ،درﺻﺪ ﯾﻮﻧﺶ اﺳﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل

 0/5اﺳﺖ.

ب( ﻓﺮﻣﻮل RC ۶ H ۴ SO۳− N a +
 RCOO− N a +دارد.

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪۀ ﻏﯿﺮﺻﺎﺑﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

پ( آﺳﭙﺮﯾﻦ دارای ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎری زﯾﺮ اﺳﺖ و ﻣﺼﺮف آن ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ  pHﺷﯿﺮۀ ﻣﻌﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 (1اﻟﻒ
 (2ب  -پ
 (3پ
 (4اﻟﻒ  -پ
47

از ﻗﺮار دادن ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی  Xو  Yدر ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺲ ) (IIﺳﻮﻟﻔﺎت در دﻣﺎی C
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ) .ﯾﻮن ﭘﺎﯾﺪار  Xو  Yﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  X ۲+و  Y ۳+اﺳﺖ(
ﻓﻠﺰ

دﻣﺎی ﻣﺨﻠﻮط واﮐﻨﺶ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ )(∘ C

X

23

Y

26

 ،۲۰دﻣﺎی ﻣﺨﻠﻮط واﮐﻨﺶ ﻣﻄﺎﺑ ﻖ ﺟﺪول زﯾﺮ ﺗﻐ ﺮ

∘

در ﺳﻠﻮل ﮔﺎﻟﻮاﻧﯽ  ،Y − Xﺗﯿﻐﮥ  Xﻗﻄﺐ  ............ﺳﻠﻮل ﺑﻮده و اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﯿﻐﮥ  Xﺑﻪاﻧﺪازۀ ۰/۰۶mol
 ............ Yﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

48

 (1ﻣﻨﻔﯽ  ۰/۰۴mol -اﻓﺰاﯾﺶ

 (2ﻣﺜﺒﺖ ۰/۰۴mol -

ﮐﺎﻫﺶ

 (3ﻣﻨﻔﯽ  ۰/۰۹mol -اﻓﺰاﯾﺶ

 (4ﻣﺜﺒﺖ ۰/۰۹mol -

ﮐﺎﻫﺶ

ﺗﻐ ﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻘﺪار ﺗﯿﻐﮥ

ﻋﺒﺎرت ﺑﯿﺎنﺷﺪه در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

 (1ﻧﯿﻢواﮐﻨﺶ اﮐﺴﺎﯾﺶ در ﺳﻠﻮل ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺑﻪﺻﻮرت )→ ۴H ۲ O(l

 O۲ (g) + ۴H + (aq) + ۴e −اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

 (2ﻟﯿﺘﯿﻢ در ﻣﯿﺎن ﻓﻠﺰﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﮕﺎﻟﯽ را دارد و در ﺟﺪول ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﭘﺎ ﻦﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺖ.
 (3ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪد اﮐﺴﺎﯾﺶ اﺗﻢ ﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺗﻦ ﺑﻪ اﺗﯿﻠﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮل  2واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

 (4ﻧﯿﻢواﮐﻨﺶ اﮐﺴﺎﯾﺶ در ﺳﻠﻮل داﻧﺰ ﺑﻪﺻﻮرت → Cl ۲ (g) + ۲e−
49

) ۲Cl − (aqاﺳﺖ.

در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎل ،ﭼﮕﺎﻟﯽ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم از اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده  ............اﺳﺖ و ﺑﻪ ازای ﺗﻮﻟﯿﺪ  540ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم............ ،

ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﮐﺮﺑﻦ دیاﮐﺴﯿﺪ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ  ۱/۶ g.L−۱ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ) (C = ۱۲ , O = ۱۶ , Al = ۲۷ : g.mol −۱
)Al ۲ O۳ (s) + C(s) → Al(l) + CO۲ (g
 (1ﺑﯿﺸﺘﺮ 412/5 -

 (2ﺑﯿﺸﺘﺮ 415 -

 (3ﮐﻤﺘﺮ 412/5 -

 (4ﮐﻤﺘﺮ 415 -
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ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟
"ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻔﺖاﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎی ﻧﺎﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪی در ﻣﻮﻟﮑﻮل  ............اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻮﻟﮑﻮل  ............در ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی "............
 (1ﮔﻮﮔﺮد ﺗﺮیاﮐﺴﯿﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮﺑﻮﻧﯿﻞ ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ  -ﮐﻠﺮوﻓﺮم  -ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
 (2ﻫﯿﺪروژن ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﻮﻧﯿﺎک  -ﻣﺘﺎن  -ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 (3اﺗﺎﻧﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ دیﻣﺘﯿﻞ اﺗﺮ  -ﻧﻔﺘﺎﻟﻦ  -ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 (4ﮔﻮﮔﺮد دیاﮐﺴﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﻮﮔﺮد ﺗﺮیاﮐﺴﯿﺪ  -ﻫﮕﺰان  -ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

51

در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه درﺳﺖ اﺳﺖ؟

اﻟﻒ( ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽM g ۲+ > N a + , O۲− > F − :
ب( آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﺒﮑﻪM gO > M gF ۲ > N a ۲ O > N aF :
پ( ﺷﻤﺎر اﺗﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎده را ﻣﯽدﻫﻨﺪ :ﮔﺮاﻓﯿﺖ > ﺳﯿﻠﯿﺲ > ﯾﺦ
ت(  pHﻣﺤﻠﻮل اﺳﯿﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﮑﺴﺎن :ﻓﺮﻣﯿﮏ اﺳﯿﺪ > اﺳﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪ > ﻫﯿﺪروﺳﯿﺎﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ

52

2 (1

4 (2

1 (3

3 (4

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1در ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎر اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎی ﻧﺎﭘﯿﻮﻧﺪی آﻧﯿﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﮐﺎﺗﯿﻮن ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۲اﺳﺖ.

 (2ﺷﻤﺎر اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎی ﺑﺎ n + l = ۵

ﮐﺎﺗﯿﻮن در ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺒﺰرﻧﮓ از ﻧﻤﮏ واﻧﺎدﯾﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۳اﺳﺖ.

 (3آﻟﯿﺎژی ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﻨﺖ ﺑﺮای رگ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎرۀ  ۲۲و  ۲۷ﺟﺪول دورهای اﺳﺖ.

 (4ﻧﯿﻢواﮐﻨﺶ ) Zn۲+ (aq) + ۲e− → Zn(sﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﺰرگﺗﺮی از ﻧﯿﻢواﮐﻨﺶ )V ۳+ (aq) + e− → V ۲+ (aq
دارد.
53

ﺗﻌﺎدل ) N ۲ (g) + ۳H ۲ (g) ⇄ ۲N H ۳ (gدر دﻣﺎی ۲۰۰∘ C

و در ﯾﮏ ﻇﺮف  ۱۰ﻟﯿﺘﺮی ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻇﺮف ﺑﻪ

ً
ﻣﺠﺪدا ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ و در دﻣﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻌﺎدل

ﻣﻘﺪار  Aو  Bﻣﻘﺪار در ﺗﻌﺎدل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ............ﺑﻮده و دﻣﺎ در اﯾﻦ ﺗﻌﺎدل  ............از C

 ۲۰۰اﺳﺖ.

∘

 0/1 (1و  - 0/59ﮐﻤﺘﺮ
 0/04 (2و  - 0/41ﮐﻤﺘﺮ
 0/1 (3و  - 0/59ﺑﯿﺸﺘﺮ
 0/04 (4و  - 0/41ﺑﯿﺸﺘﺮ
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ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی زﯾﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1در ﻣﺒﺪل ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ آﻣﻮﻧﯿﺎک ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد و در واﮐﻨﺶ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﮐﺎﻫﺶ و ﻋﻨﺼﺮ دﯾﮕﺮی
اﮐﺴﺎﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
 (2واﮐﻨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺎز  N Oاز ﮔﺎزﻫﺎی  N ۲و  O۲ﯾﮏ واﮐﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﮔﯿﺮ اﺳﺖ و در دﻣﺎﻫﺎی ﭘﺎ ﻦ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 (3اﻧﺮژی ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی واﮐﻨﺶ ﻫﯿﺪروژن ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن در ﺣﻀﻮر ﺗﻮری ﭘﻼﺗﯿﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻮدر روی اﺳﺖ و آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ واﮐﻨﺶ در ﺣﻀﻮر
ﭘﻮدر روی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

 (4در ﺗﻌﺎدل )۲SO۲ (g) + O۲ (g) ⇄ ۲SO۳ (g

اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺗﻌﺎدل درﺟﻬﺖ رﻓﺖ ﺷﺪه و در ﺗﻌﺎدل

ﺟﺪﯾﺪ ﻏﻠﻈﺖ واﮐﻨﺶدﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺎدل اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ.
55

ﭼﻨﺪﻣﻮرد از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
 -ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﻣﻬﺒﺎﻧﮓ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺤﺎﺑﯽ از ذرات زﯾﺮ اﺗﻤﯽ ،ﻫﯿﺪروژن و ﻫﻠﯿﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

 -ﻃﯽ واﮐﻨﺶ ﻫﺴﺘﻪای درون ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ازای ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻣﺎده۹ × ۱۰۷ ،

ﮐﯿﻠﻮژول اﻧﺮژی آزاد ﻣﯽﺷﻮد.

 ذرات ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪۀ ﻫﺴﺘﻪ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ذرات زﯾﺮ اﺗﻤﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. -در ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﯿﺪروژن دو اﯾﺰوﺗﻮپ ﭘﺎﯾﺪار و  5اﯾﺰوﺗﻮپ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار وﺟﻮد دارد.

56

4 (1

3 (2

2 (3

1 (4

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﻮﺋﯿﺲ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪ ،ﯾﻮن ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ،ﮔﻮﮔﺮد ﺗﺮیاﮐﺴﯿﺪ و ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد
اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎی ﻏﯿﺮﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﺗﻢ ﻫﺎ در ﺗﺮﮐﯿﺐ  ............ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﮐﻮواﻻﻧﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﺗﻢ در ............
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده و ﺗﺮﮐﯿﺐ  ............در ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ) .ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ(
 (1ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪ ،ﯾﻮن ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ،ﮔﻮﮔﺮد ﺗﺮیاﮐﺴﯿﺪ
 (2ﯾﻮن ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ،ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪ ،ﯾﻮن ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت
 (3ﮔﻮﮔﺮد ﺗﺮیاﮐﺴﯿﺪ ،ﯾﻮن ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ،ﯾﻮن ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت
 (4ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪ ،ﮔﻮﮔﺮد ﺗﺮیاﮐﺴﯿﺪ ،ﮔﻮﮔﺮد ﺗﺮیاﮐﺴﯿﺪ
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ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺗﻌﺪاد اﻟﮑﺘﺮون در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺪامﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟ )در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ از اﻟﮑﺘﺮون رﺳﻢ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ(
 ۱۹ﺟﺪول ﺗﺮﮐﯿﺐ  AXﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ.
 A (1ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺗﻢ ۹ X

C (2

در ﻻﯾﮥ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد  10اﻟﮑﺘﺮون داﺷﺘﻪ و آﻟﯿﺎژی ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﯾﻦ اﺗﻢ در

ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﻨﺖ رگ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

B (3

در آﺧﺮﯾﻦ زﯾﺮﻻﯾﮥ ﺧﻮد دارای  2اﻟﮑﺘﺮون ﺑﻮده ،در ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻢدورۀ ﺧﻮد

ﭘﺎ ﻦﺗﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶﭘﺬﯾﺮی را داﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﮐﻮواﻻﻧﺴﯽ ﺑﺎ اﺗﻢ ﻫﺎی ﻫﻢﻧﻮع ﺧﻮد دارد.
 (4آراﯾﺶ

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ

ﮔﻮﻧﻪ

ﺑﻪﺻﻮرت

اﺳﺖ:

زﯾﺮ

A : ۱s۲ , B : [N e] ۳s۲ ۳p۲ , C : [Ar] ۴s۲ ۳d۸
58

 195ﮔﺮم ﻣﺤﻠﻮل ﻟﯿﺘﯿﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت در دﻣﺎی  40درﺟﻪ را ﺑﻪ دﻣﺎی  ............درﺟﻪ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ  7/5ﮔﺮم رﺳﻮب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد؛ ﺳﭙﺲ
ﮐﺎﻣﻼ ﺣﻞﺷﺪه و ﻣﺤﻠﻮل ﺳﯿﺮﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ
 ............ﮔﺮم آب ﺑﺎ دﻣﺎی  ............درﺟﻪ را ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ رﺳﻮب
ً
ﮔﺮدد) .ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ(
70 ، 30 ، 70 (1
40 ، 30 ، 70 (2
10 ، 50 ، 10 (3
40 ، 50 ، 10 (4
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اﮔﺮ ﺟﺮم ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه در واﮐﻨﺶ ﮐﺎﻣﻞ  160ﮔﺮم آﻫﻦ )(III
ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ ،درﺻﺪ ﺧﻠﻮص آﻫﻦ ) (IIIاﮐﺴﯿﺪ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ )ﻣﻮاد ﺧﺎﻟﺺ ﻓﻘﻂ در واﮐﻨﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد(
) (F e = ۵۶ , O = ۱۶ , C = ۱۲ : g.mol −۱
اﮐﺴﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪ ،ﻣﻄﺎﺑ ﻖ واﮐﻨﺶ ﻣﻮازﻧﻪﻧﺸﺪۀ زﯾﺮ 121/6

)F e۲ O۳ (s) + CO(g) → F e(s) + CO۲ (g

60

80 (1

82/5 (2

85 (3

87/5 (4

 ΔHﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ در ﮐﺪامﯾﮏ از واﮐﻨﺶ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺎ داده ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

C ۳ H ۶ (g) + H ۲ (g) → C ۳ H ۸ (g) (1
۲H ۲ (g) + O۲ (g) → H ۲ O(l) (2
N ۲ (g) + O۲ (g) → ۲N O(g) (3
C ۶ H ۱۲ O۶ (aq) → ۲C ۲ H ۵ OH(aq) + ۲CO۲ (g) (4
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ﭼﻨﺪﻣﻮرد از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ ﻫﻤﻮاره ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻋﺪدی ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ وﯾﮋه اﺳﺖ.
ب( ﺑﻮﺗﺎن در دﻣﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﮕﺰان از ﻓﺎز ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
پ( اﺧﺘﻼف ﺟﺮم ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺳﯿﮑﻠﻮﻫﮕﺰان و ﺑﻨﺰن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  3ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﯿﺪروژن اﺳﺖ.

ت( ﻓﺮﻣﻮل ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻟﮑﺎن ﻫﺎ  C n H ۲n+۲ﺑﻮده و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل C ۴ H ۸

ﺣﺘﻤﺎً ﯾﮏ آﻟﮑﻦ اﺳﺖ.

ث( ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﮐﻨﺶﭘﺬﯾﺮی ﮐﻢ آﻟﮑﺎن ﻫﺎ ،ﻣﻘﺪار آن ﻫﺎ در ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.

62

 (1اﻟﻒ  -ب  -ت

 (2ب  -پ

 (3پ  -ت  -ث

 (4ﻫﻤﮥ ﻣﻮارد

ﯾﮏ آﻟﮑﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ ﺟﻮش آوردن  11/25ﻟﯿﺘﺮ آب  20درﺟﻪ ﻣﯽﺳﻮزد .اﮔﺮ ﺑﻪ ازای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﻮل ﮐﺮﺑﻦ دیاﮐﺴﯿﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺘﻦ اﯾﻦ
آﻟﮑﺎن  643ﮐﯿﻠﻮژول ﮔﺮﻣﺎ آزاد ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ  20درﺻﺪ از ﮔﺮﻣﺎی اﺣﺘﺮاق ﺑﻪ ﻫﺪر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ،ﮐﺪامﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

آﻟﮑﺎن ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟ )  ΔH = −۴۵۰۰ kJﺳﻮﺧﺘﻦ آﻟﮑﺎن= ۴ J .g.∘ C ،
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 cآب و ﭼﮕﺎﻟﯽ آب را  ۱ g.mL−۱در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ(

 2 (1و  2دیﻣﺘﯿﻞ ﻫﭙﺘﺎن

 2 (2و  3دیﻣﺘﯿﻞ ﭘﻨﺘﺎن

 2 (3و  3ﻣﺘﯿﻞ ﺑﻮﺗﺎن

 2 (4اﺗﯿﻞ ،دو ﻣﺘﯿﻞ ﻫﮕﺰان

آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ واﮐﻨﺶ )→ F e(s) + CO۲ (g

) F eO(s) + CO(gﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی دادهﺷﺪه ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮژول اﺳﺖ؟

ΔH ۱ = −۴۷ kJ

)۱) ۳F e۲ O۳ (s) + CO(g) → ۲F e۳ O۴ (s) + CO۲ (g

ΔH ۲ = −۲۵ kJ

)۲) F e۲ O۳ (s) + ۳CO(g) → ۲F e(s) + ۳CO۲ (g

ΔH ۳ = ۱۹ kJ

)۳) F e۳ O۴ (s) + CO(g) → ۳F eO(s) + CO۲ (g

11 (1

53 (2

-11 (3

-53 (4

 250ﮔﺮم ﮐﻠﺴﯿﻢ ﮐﺮﺑﻨﺎت در دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر اﺗﺎق ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ درون ﯾﮏ ﻇﺮف آزﻣﺎﯾﺶ واﮐﻨﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در
 20ﺛﺎﻧﯿﮥ ﺳﻮم واﮐﻨﺶ  11ﮔﺮم از ﺟﺮم ﻇﺮف ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ از ﺛﺎﻧﯿﮥ  60ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻧﺼﻒ ﺳﺮﻋﺖ آن در  40ﺛﺎﻧﯿﻪ
اول

ﺑﺎﺷﺪ،

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﻨﺪ

ﺛﺎﻧﯿﮥ

دﯾﮕﺮ

ﻻزم

اﺳﺖ

ﺗﺎ

واﮐﻨﺶ

ﻣﺘﻮﻗﻒ

ﺷﻮد؟

)(H = ۱ , C = ۱۲ , O = ۱۶ , Cl = ۳۵/۵ , Ca = ۴۰
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10 (1

100 (2

20 (3

200 (4

ﭼﻨﺪﻣﻮرد از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ درﻣﻮرد ﺷﯿﻤﯽ ﺳﺒﺰ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ. ﮐﺮﺑﻦ دیاﮐﺴﯿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺻﻨﻌﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ و در ﻣﺼﺎرف دﯾﮕﺮ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد. ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎی زﯾﺴﺖﺗﺨﺮﯾﺐﭘﺬﯾﺮ در اداﻣﮥ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ. واﮐﻨﺸﯽ از دﯾﺪﮔﺎه اﺗﻤﯽ ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻓﺮآوردۀ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.1 (1

2 (2

3 (3

4 (4
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