اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )

سواالت آزمون شماره 8
1931/11/88

آزمونهای شیمی
دفترچــــــــــــهی ســــــــواالت

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ8
گروه مولفان

 .1علی قانعی

 .2فهمیه جوادی منش

 .3محمدامین قاسمی

تعداد سواالت در هر فصل
ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون شــــــــــــیمی – ویــــــژه کنـــــــــکور 39

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

آنالیز دقیق سواالت
ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی

پروژه اول آزمونهای جمع بندی –  03سوال

لیــــــمو تــــــرشــــــــــ
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

آزمون  8بهمن دی ماه 59

مرحلهی هشتم

 - 1چند مورد از موارد زیر درست است؟
الف ـ نسبت مولی سوخت به اکسیژن هنگامی که موتور در جا کار میکند با نسبت مولی بنزن به دی اکسید کربن در واکنش
سوختن بنزن برابر است.
ب ـ رنگ رسوب محلولهای نقره نیترات و بتاسیم کرومات با رنگ مخلوط تولوئن و هالوين مورد نیاز برای ساخت هورمونهای
تیرويیدی يکسان است.
ج ـ مجموع تعداد پیوندهای دوگانه گلوکز و رتینول ،دو برابر ضريب استوکیومتری  KClO3در واکنش زير است.
AsH3 + KClO3 → H3AsO4 + KCl
د ـ تعداد اتمهای  6گرم آسپرين بیشتر از تعداد مولکولهای  21گرم منیزيم برکلرات است.
1 )1

-2

2 )2

4 )4

3 )3

 252میلی لیتر محلول سدیم هیدروک سید با چگالی  g.ml-1 2/2با در صد جرمی  55موجود ا ست در ظرف دیگر مقداری
5

محلول سولفوریک است موجود است که غلظت سولفات در آن برابر  2/8 × 12است برای خنثی کردن محلول اول به چند
گرم از محلول دوم نیاز است؟
1354/1 )4
4532/8 )1
-3

878/9 )5

432/7 )2

 228/8گرم  Fe3O4و  35/4گرم کربن مونوک سید را با هم مخلوط میکنیم اگر برای ت صفیه  CO2حا صل از  35/8گرم
لیتیم پراکسید با خلوص  82درصد استفاده کنیم بازده درصدی واکنش اول کدام است؟
43/2 )2
87/9 )5
78/4 )4
78/4 )1

-4

برای واکنش با سدیم هیدروکسید کدام گزینه به حجم بیشتری از محلول  2/2موالر هیدروکلریک اسید نیاز است؟
 38 )1میلی لیتر محلول با چگالی  g.ml-1 5/8و درصد جرمی 48
 4 )4کیلوگرم محلول با غلظت 5388ppm
 438)5میلی لیتر محلول  1/2موالر
 588 )2میلی لیتر محلول  4موالل با چگالی g.ml-1 2/3

-5

چند مورد از موارد زیر درست است؟
 واکنش تجزیه واکنش دهندهای از واکنش دفاعی سوسک بمب افکن که درصد هیدروژن در آن برابر  %5/8است در دمای باال
به صورت خود به خودی انجام نمیشود.
 افزایش دمای  4گرم از مادهای به مقدار  22درجه 152 ،ژول انرژِی نیاز داشته باشد و ظرفیت گرمایی مولی آن  135/5باشد
جرم مولی آن برابر  22است.
 یک نمونه  52گرمی از  Mgو  Alبا مقدار اضافی هیدروکلريک اسید واکنش داده و  4/5گرم  H1تولید میکند درصد جرمی
منیزيم در اين مخلوط برابر  66/5میباشد.
 اگر ظرفیت گرمايی ويژه آلومینیوم سولفات و پتاسیم پراکسید برابر  6/5و  1/3باشد ظرفیت گرمايی  1/5مول آلومینیوم
سولفات و  9/8گرم سديم ازيد با هم برابر است.
 مقدار آنتالپی پیوند نیتروژن-نیتروژن در سديم آزيد از  N1O4بیشتر است.
1 )1

-5

2 )2

3 )3

4 )4

مخلوطی از نیتروگلی سیرین و سدیم هیدروژن کربنات به جرم  243/8گرم موجود ا ست اگر از تجزیه گرمایی این مخلوط،
 45/8گرم آب و  135/4گرم کربن دی اکسید حاصل شود درصد جرمی کربن در مخلوط اولیه کدام است؟
79/4 )2
47/4 )5
34/9 )4
13/7 )1

هرگونه سواستفاده غیرمجاز از سواالت و پاسخ نامه بدون اجازه گروه آموزشی لیموترش شرعا حرام بوده و پیگرد قانونی دارد.
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مرحلهی هشتم
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انحالل پذیری آلومینیوم سولفات در دمای  52درجه برابر  82گرم است  252گرم محلول سیرشده آلومینیوم سولفات در دمای
 22درجه 25 ،در صد جرمی ا ست اگر  352گرم محلول سیر شده را از دمای  52تا  22سرد کنیم مقداری ر سوب حا صل
میشود براثر تجزیه گرمایی این رسوب با بازده درصدی  ،72چند گرم ترکیب کواالنسی حاصل میگردد؟
48/5 )2
52/8 )5
8/9 )4
17/4 )1

-8

کدم گزاره زیر به طور ناصحیح بیان شده است؟
 ) 1در واکنش کرومیک اکسید با فلز آلومینیم ،مجموع ضرایب استوکیومتری واکنشدهندهها برابر فرآوردهها است.
 )2در واکنش تجزیه ی سدیم هیدروژن کربنات ،اختالف ضرایب استوکیومتری واکنشدهندهها و فرآوردهها برابر  1است.
 )3در واکنش تهیه گاز کلر در آزمایشگاه ،نیمی از اتمهای کلر در فرآیند اکسایش یا کاهش شرکت میکنند.
 )4در تصفیه هوای سفینههای فضایی ،ه ر مول لیتیم هیدروکسید مقدار هوای بیشتری نسبت به لیتیم پراکسید تصفیه میکند.

-9

مخلوطی از گازهای متان و پروپان درظرفی  52لیتری موجود است 52 ،درصد جرمی از مخلوط داده شده را گاز متان تشکیل
مید هد کل مخلوط گازی را بهطور کا مل میسوووزانیم گرمای دادهشووده چ ند کیلوگرم آب را ازدمای  42به نق طه جوش
میر ساند؟ (آنتالپی ا ستاندارد ت شکیل  H2O ,CO2 ,CH4 ,C2H5به ترتیب برابر  -393 , -75 , -84و  -285ا ست و
چگالی محلول برابر  2/5است و ظرفیت گرمایی ویژه آب برابر  4/2است)
73/9 )5
54/1 )4
43/2 )1

48/8 )2

 378 - 12گرم آمونیوم دی کرومات با خلوص  52درصد و بازده درصدی  85تجزیه میشود پس از تجزیه مقداری ماده جامد برجای
می ماند در ظرفی دیگر مقداری پتا سیم نیترات معادل با جرم ماده جامد باقی مانده داریم اگر در دمای باالی  522درجه تجزیه
شود چند لیتر گاز در شرایط  STPحاصل میشود؟
117 )4
434 )1
- 11

93/4 )2

187/9 )5

با توجه به اطالعات زیر با تولید شوودن  95/2گرم از فراوردهای که ده جفت الکترون ناپیوندی دارد چند  KJانرژی حاصوول
)2P(s) + 2SO2(g) +5Cl2(g) → 2OSCl2(l)+ 2OPCl3(l

میشود؟

∆H2= 2//3

)OSCl1 (l)+ H1O(l) → SO1(g) + 1HCl(g
1

∆H1= -315/2

254/4 )1

- 12

1888/2 )4

)PCl3 (l)+ O1 (g) → OPCl3(l
4

5

∆H3= -3/6/6

)P(s) + Cl1(g) → PCl3(l

∆H4= -1/1/6

)4HCl(g) + O1(g) → 1Cl1 (g)+ 1H1O(l

932/4 )5

4

783/9 )2

کدام گزینه زیر درست است؟ ( ) Zn = 55 , P = 31 , O = 15 , H = 1 ; g.mol-1
 )1درصد جرمی فسفر در فسفر( )Vاکسید کمتر از فسفریک اسید است.
 )4هر مول زغال چوب در واکنش با بخار آب داغ دول گازآب تولید میکند.
 )5از واکنش  4/3گرم روی با  8/4مول ) HCl(aqگاز کمتری نسبت به واکنش  15gفلز روی با  8/4مول ) HCl(aqحاصل میشود.
 )2حجم  14گرم گاز اکسیژن با یک گرم گاز هیدروژن در دما و فشار یکسان برابر است.

 - 13در حجم معینی از یک نمونه آب دریا غلظت  ppmیون سدیم از حل شدن  552میلی گرم سدیم دی هیدروژن ف سفات و
 352میلی گرم سدیم کلرید برابر  15است حجم این نمونه آب برابر چند لیتر است؟
21/7 )5
48/3 )4
14/5 )1

18/8 )2

 52 - 14گرم از یک آلکان را در داخل یک گرما سنج بمبی که دارای 52گرم آب ا ست قرار میدهیم تا به طور کامل ب سوزد .دمای
آب موجود در گرماسنج از  55/8به  84/3میرسد اگر  55درصد گرما توسط دیواره گرماسنج جذب شده باشد تعداد اتمهای
 42گرم از این آلکان با تعداد اتمهای چند گرم سالسیلیک اسید برابر است؟ (آنتالپی سوختن این الکان برابر  2252میباشد)
94/5 )2
95/4 )5
84/5 )4
85/4 )1

هرگونه سواستفاده غیرمجاز از سواالت و پاسخ نامه بدون اجازه گروه آموزشی لیموترش شرعا حرام بوده و پیگرد قانونی دارد.
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مرحلهی هشتم

 252 - 15گرم محلول سدیم هیدورک سید با چگالی  3گرم بر میلی لیتر و غلطت موالر 5در د سترس ا ست با ا ضافه کردن محلول
دیگری به ان غلظت موالر آن  4واحد کاهش مییابد اگر حجم محلول اضافه شده  522mlو چگالی آن  2/8باشد درصد جرمی
محلول اضافه شده تقریبا چند برابر غلظت موالل محلول اولیه است؟
1/43 )5
8/73 )4
4/1 )1
- 15

5 )2

کدام گزینه زیر درباره واکنشهای زیر درست است؟
الف ـ C2/H8 + O1 → A + H1O

ب ـ KMnO4 → K1MnO4 + MnO1 + B

ج ـ C + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

د ـ Na + Fe1O3 → Na1O + D

 )1ضریب استوکیومتری  Aاز ضریب استوکیومتری آب در واکنش سوختن اتیلن گلیکول بیشتر است و در واکنش الف عالمت  Hو E
یکسان است.
 )4عنصر  Bدارای دو ایزوتوپ است و در صورت تجزیه  144/2گرم پتاسیم پرمنگنات  54گرم  Bتولید میشود.
 )5از مخلوط شدن  488mlمحلول  3/4موالر با خلوص  23درصد Cو  388mlمحلول نقره نیترات با چگالی  g.ml-1 1/3و درصد جرمی ،48
 238گرم ماده نامحلول تشکیل میشود.
 )2مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش دهندهها و فراوردهها در واکنش « د » دو برابر واکنش « الف » میباشد.

 - 17کدام گزینه درست است؟
 )1گاز حاصل از مخلوط کردن محلول سفیدکننده و جوهرنمک را از واکنش برم و پتاسیم کلرید نیز میتوان به دست آورد.
 )4واحدهای سازنده تفلون و پلی اتیلن دارای پیوندهای یگانه هستند.
 )5میزان اختالف آنتالپی استاندارد تبخیر و ذوب تنها فلز مایع از سادهترین ماده آروماتیک بیشتر است.
 )2اگر محلول دارای گازهای کلر و کربن دی اکسید را از دمای  58تا  48سرد کنیم مقدار گاز کلر آزاد شده بیشتر است.

- 18

واکنش محلول  ................سولفات با  ....................از نوع جان شینی  ...............ا ست و مجموع ضرایب ولی مواد پس از موازنه
معادله آن ،برابر  ...............است و در آن فرآورده نامحلول در آب ،تشکیل ..................
 )1کوپریک – فلز آلومینیم – یگانه –  – 9میشود.
 )2سدیم – محلول باریم کلرید – دوگانه –  – 5نمیشود.
 )3کوپریک – محلول سدیم سولفید – دوگانه –  – 5میشود.
 )4آلومینیم – فلز مس – یگانه –  – 9نمیشود.

- 19

برای سوختن کاملِ  12لیتر ایزواکتان (  ،) d= 2/912 Kg.L-1چند مترمکعب هوا در شرایط  STPم صرف می شود؟ (  %22از
حجم هوا را اکسیژن تشکیل میدهد) ( )O=15 , C=12 , H=1 ; g.mol-1
112 )3
55 )2
22/4 )1

- 22

224 )4

اگر در واکنش  12 ،CO(g) + H2O(g) ↔ CO2(g) + H2(g) , K=15 :مول گاز مونواک سید کربن و  12مول بخار آب در
یک ظرف  12لیتری با هم واکنش میدهند ،بیشنیه بازده درصدی این واکنش کدام است؟
05 )4
09 )3
55 )2
99 )1

- 12

با توجه به واکنشهای زير :
∆𝑯 = -819KJ

)1NF3(g) + 1NO(g) → N1F4(g) + 1NOF(g

∆𝑯 = -324KJ

)1NO(g) + F1(g) → 1NOF(g

∆𝑯 = -532KJ

)Cu(s) + F1(g) → CuF1(s

𝑯∆ واکنش 1NF3(g) + Cu(s) → N1F4(g) + CuF1(s) :برابر چند کیلو ژول است؟
-1945 )1

+1945 )2

-1145 )3

+1145 )4

هرگونه سواستفاده غیرمجاز از سواالت و پاسخ نامه بدون اجازه گروه آموزشی لیموترش شرعا حرام بوده و پیگرد قانونی دارد.
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کدام گزینه زیر به درستی بیان شده است؟
 )1سولفید و کربنات کلسیم ،از دسته نمکهای نامحلول در آب هستند.
 )2انحالل گاز آمونیاک در آب ،سبب باالرفتن دمای آب میشود.
 ) 3وابستگی انحالل پذیری پتاسیم کلرید به دما ،در مقایسه با سدیم کلرید کمتر است.
 ) 4دمای شروع به انجماد حالل خالص از دمای شروع به انجماد محلول غیرفرار پایینتر است.

 - 23با توجه به واکنش  ∆𝑯° ،B2H5(g) + 5H2O(l) → 2H3BO3(s) + 5H2(g) , ∆𝑯° = -493/4 KJ :تشکیل )H3BO3(s
برابر با چند کیلوژول است؟ ( ∆𝑯°تشکیل ) H2O(lو ) ،B2H5(gبه ترتیب برابر  -285/5و  +31/4کیلوژول بر مول است).
-1150/4 )4
-1100/2 )3
-1900/5 )2
-1950/4 )1
- 24

کدام گزینه زیر نمیتواند به طور درستی عنوان شده باشد؟
 )1حرکتهای گرمایی در یک مولکول سه اتمی شامل دو نوع حرکت چرخشی و ارتعاشی است.
 )2با افزایش دمای یک جسم ،انرژی جذب شده توسط ذرهها ،میان همهی حرکتهای گرمایی توزیع میگردد.
 )3ظرفیت گرمایی ویژه از تقسیم ظرفیت گرمایی بر جرم ماده مورد نظر به دست میآید.
 )4چون فشار گاز در بخشی از سامانه با کل سامانه برابرست ،بنابراین خاصیتی شدتی محسوب میشود.

 - 25اگر از سوختن نیم مول گاز هیدروژن 2/21 ،مول گاز اتن و  2/22مول گرافیت ،به ترتیب 7/88 KJ ،13/24 KJ ،121KJ ،گرما
آزاد شود ،گرمای تشکیل گاز اتن ،چند کیلوژول بر مول است؟ ( همهی شرکتکنندهها به جز گرافیت ،گازند).
+52 )4
-52 )3
+52 )2
-52 )1
 - 25دربارهی واکنش ،PCl5(g) ↔ PCl3(g) + Cl2(g), ∆𝑯 > 𝟎 :درسیلندری با پیستون متحرک ،کدام عبارت نادرست است؟
 )1با افزایش آنتروپی همراه و در هر دمایی خودبهخودی است.
 )2در دمای معین ،به حالت تعادل درمیآید.
 )3در فشار ثابت ،در گرما میتواند خودبهخودی باشد.
 )4مجموع انرژیهای پیوندی فرآوردهها در آن ،در مقایسه با واکنش دهنده کمتر است.

- 27

موالریته محلول  3موالل سدیم هیدروکسید ،چند برابر مواللیته آن است؟ ( چگالی محلول برابر با  1/12 g.ml-1است)
1 )1
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کدام موارد از ویژگیهای ذرههای یک کلوئید محسوب میشود؟
آ و حرکت دایمی و نامنظم

ب و پخش کردن نور مرئی

ج و داشتن بارهای الکتریکی ناهمنام

د و تهنشین شدن بر اثر افزودن الکترولیت

 )1آ  ،ج  ،د
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1/1 )2

1/25 )3

( )H=1 , O=15 , Na=23 : g.mol-1
9/05 )4

 )2ب  ،ج  ،د

 )3آ  ،ب  ،د

 )4آ  ،ب  ،ج

انحالل پذیری نمک  Aدر دمای  22و  52درجهی سانتیگراد به ترتیب  22و  52گرم به ازای  122گرم حالل است ،به چند گرم
محلول اشباع ℃ 52 ،22گرم نمک  Aبیافزاییم تا در دمای ℃ 52محلول اشباع داشته باشیم؟
409 )4
249 )3
359 )2
109 )1
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کدام یک از گزینههای زیر به درستی بیان شده است؟
 )1اگر در واکنش سوختن پروپان  H4Oبه صورت مایع حاصل شود ،عالمت کار منفی خواهد شد.
 )4اگر در واکنش سوختن اتین  H4Oبه صورت گاز حاصل شود،عالمت کار منفی خواهد شد.
 )5آنتالپی استاندارد تشکیل همانند آنتالپی واکنش یک کمیت مقداری محسوب میگردد.
 ) 4از سوختن یک مول اتانول مایع ،نسبت به یک مول اتن گازی گرمای کمتر و نسبت به یک مول اتین گازی گرمای بیشتری تولید میشود.

هرگونه سواستفاده غیرمجاز از سواالت و پاسخ نامه بدون اجازه گروه آموزشی لیموترش شرعا حرام بوده و پیگرد قانونی دارد.
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