شیمی دوازدهم

99 کنکور سراسری
فصل اول
: ابتدا غلظت اسید را بهدست میآوریم. استHA(aq)  H + (aq)+ A − (aq) معادلة یونش اسیدضعیف بهصورت
[ H +=]

[ A −=]

10− pH=

10−۲ molL−1

[ HA=]
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1

M −[ H + ]

[ H + ][ A − ]
(10−۲ )(10−۲ )
Ka =
⇒10−۲ =
⇒ M=
۲×10−۲
[ HA ]
M −10−۲

: میلیلیتر محلول را محاسبه میکنیم100  حلشده درHA سپس مقدار مول اسید
HA
½kº¼{ï®e Ï¼¶
kÃwH
¾Ã²»H
Ï¼¶
⇒ ۲×10−۲ =
⇒ HA kÃwH ¾Ã²»H Ï¼¶ = ۲×10−3 mol
M=
Ï¼±d¶ oTÃ²
0/1 L
HA kÃwH Ï¼¶=
nHk£¶

HA kÃwH ³o]
Â²¼¶ ³o]

10−3
⇒ ۲×=

0/ ۲58 ⇒Â²¼¶
=
³o] 1۲کg.mol −1
Â²¼¶ ³o]

Ba(OH)۲ + CO۲ → BaCO 3 + H ۲O

: را بهدست میآوریمHA اکنون جرم مولی اسید

	 :معادله موازنه شدة این دو واکنش به صورت زیر است

Ba(OH)۲ +۲HCl → BaCl۲ +۲H ۲O

32

2

. مصرف شده در واکنش دوم را محاسبه میکنیمBa(OH)۲ ابتدا مقدار

Â²¼¶ SÊ±ü × Ï¼±d¶ oTÃ² ÂÎo~¶ Ba(OH)۲ Ï¼¶ 0/ 01×۲3 / 6×10−3 x
=
⇒
= ⇒ x = 11/ 8×10−5 mol Ba(OH)۲ ÂÎo~¶
KÄoò
KÄoò
۲
1
Ba(OH)۲ ¾Ã²»H Ï¼¶

. مصرف شده در واکنش اول را به دست میآوریمBa(OH)۲ حال به کمک رابطة زیر مقدار

Ï»H y¹¨H» nj ½k{ ýo~¶ Ba(OH)۲ Ï¼¶ + ³»j y¹¨H» nj ½k{ ýo~¶ Ba(OH)۲ Ï¼¶

⇒ 50×10−3 L Ï¼±d¶×0/ 005 mol= 11/ 8×10−5 + Ï»H y¹¨H» nj ½k{ ýo~¶ Ba(OH)۲ Ï¼¶
L
⇒Ï»H y¹¨H» nj ½k{ ýo~¶ Ba(OH)۲ Ï¼¶ =
13 / ۲×10−5 mol

: موجود در مخلوط اولیه که در واکنش اول مصرف میشود را به دست میآوریم و غلظت آن را در مخلوط اولیه محاسبه میکنیمCO۲ در نهایت جرم

1 mol CO۲
44g CO۲ 1000mg CO۲
×
×
=
? g CO۲ =
13 / ۲×10−5 mol Ba(OH)۲ ×
5 / 808mg CO۲
1 mol Ba(OH)۲ 1 mol CO۲
1 g CO۲
CO۲ SÊ±ü =

5 / 808mg
 ۲/کmg.L−1  	
۲L
43 3

[ H + ]=
10− pH =
10−1/4 =
100/6 ×10−۲ =
4×10−۲ mol.L−1

[ H + ]=α.M ⇒ 4×10−۲ =۲×10−1× M ⇒ M =۲×10−1 mol.L−1
M=

½kº¼{ï®e Ï¼¶
⇒ ۲×10−1 = x mol HA ⇒ x = 4×10−۲ mol HA
Ï¼±d¶ oTÃ²
۲00mL× 1 L
1000mL

:روش کسر تبدیل
1
mol
NaHCO
84
g
NaHCO
100
g
NaHCO
}²IiIº
3
3
3
? g NaHCO 3 }²IiIº =
×
×
=
4×10−۲ mol HA×
4 / ۲g NaHCO 3 }²IiIº
1 mol HA
1 mol NaHCO 3 80g NaHCO 3 }²Ii
HA Ï¼¶
=
KÄoò

80
}²IiIº NaHCO 3 ³o] × P
−۲ x ×
×
4
10
100
100
=
⇒
⇒x=
4 / ۲g NaHCO 3 }²IiIº
Â²¼¶ ³o] × KÄoò
1
84×1

:روش تناسب
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عبارتهای اول و دوم درست هستند .بررسی عبارتها:

عبارت اول :با توجه به برابری  pHمیتوان گفت که

] [H +

در هر دو محلول برابر و غلظت

برابری حجم هر دو محلول ،شمار یونهای هر دو محلول برابر میباشد.

 X−و

 Y −نیز

در هر دو محلول برابر است .از اینرو به علت

mol HX= 18= 0/ 3
mol HY= 10= 0/ ۲
عبارت دوم :مقدار مول  HXو  HYرا محاسبه میکنیم	 :
60
50
با توجه به اینکه مول اولیه اسیدها با هم برابر نیست ولی  pHهر دو محلول یکسان است .میتوان نتیجه گرفت که شمار گونههای موجود دو محلول نابرابر است.
عبارت س��وم :مقدار مول  HYحلش��ده در آب کمتر از مول  HXحلش��ده در آب اس��ت ولی  pHمحلولهای حاصل با یکدیگر برابر اس��ت ،پس  HYاسید
قویتری بوده و  K aبزرگتری دارد.
عبارتهای چهارم و پنجم :با توجه به برابری  ، PHداریم:

mol HX
=
= V = mol HX = 0/ 3 =1/ 5
M HY mol HY mol HY 0/ ۲
V
M HX

α
[ H + ]HX = [ H + ]HY ⇒ M HX α HX = M HY α HY ⇒ HY
α HX

درجة یونش  ۲ ،HXبرابر درجة یونش  HYاست.
3
 ۱5 5ابتدا باید محاسبه کنیم که چند گرم آب میتواند  4/ 8میلیلیتر از یک محلول را به  ۰/۲۵غلظت اولیه آن برساند.
/ ۲mLک⇒ M1×4/ 8= 0/ ۲5M1× V۲ ⇒ V۲= 4/ 8×4= 1

M1V1= M ۲V۲

/ ۲−4 / 8 = 14 / 4gک⇒ ½k{ ¾ÎIòH JA ³o] = 1
مقدار  MOHخالص مصرفی در واکنش با اسید چرب و جرم  MOHخالص موجود در نمونة اولیه را محاسبه میکنیم:

ÂÎo~¶ MOH ³o] 14/ 4 x
=
= ⇒
¶~⇒ x= 3۲g MOH ÂÎo
KÄoò × Â²¼¶ ³o] KÄoò × Â²¼¶ ³o] 18×1 40×1
]JA ³o

67g MOH }²Ii
× ¾Ã²»H â¾º¼µº nj j¼]¼¶ }²Ii MOH ³o] =75g MOH }²IiIº
=50/ ۲5g MOH }²Ii
100g MOH }²IiIº
3۲ ×100 %64
50/ ۲5
)MOH(aq)+ HCl(aq)→ MCl(aq)+ H ۲O(l

ÂÎo~¶ MOH kÅnj
=

باقیمانده  MOHبا  HClواکنش میدهد	 :

½kºI¶ïÂ¤IM }²Ii MOH ³o]= 50/ ۲5 − 3۲
= 18 / ۲5g MOH
]½kºI¶ïÂ¤IM MOH ³o
]HCl ³o
⇒ x
/ ۲5
x 16 / 65g HCl
=
=⇒18
=
]KÄoò × Â²¼¶ ³o] KÄoò × Â²¼¶ ³o
40×1 36 / 5×1
]³o
16 / 65g HCl
=
 33g.L−1
(oTÃ²) ´\e
0/ 5Lit

=
C

 ۲6 6عبارتهای (ب) و (ت) درست هستند .بررسی عبارتها:
عبارت (الف) :بعضی بازهای آرنیوس مثل  NH 3در ساختار خود یون هیدروکسید ندارند.

عبارت (پ) :معادلة واکنش میان س��ولفوریک اسید و سدیم هیدروکسید بهصورت ) ۲NaOH(aq)+ H ۲SO 4 (aq)→ Na ۲SO 4 (aq)+۲H ۲O(lاست ،با

توجه به ضرایب استوکیومتری مواد میتوان نتیجه گرفت که  0/5مول سولفوریکاسید با یک مول سدیم هیدروکسید خنثی میشود.
عبارت (ت) HNO 3 :یک اس��ید قوی و  HCNیک اس��ید ضعیف است .معادلة یونش اس��یدهای قوی برگشتناپذیر و یک طرفه و معادله یونش اسیدهای
ضعیف برگشتپذیر و تعادلی است.
7

۱7

با محاسبة ]  [ H +و  Mبه مقدار  K aو از  K aبه درجه یونش میرسیم.
=] [ H +
=] 10− pH ⇒[ H +
= 10−4/۲۲
×= 10−4 ×10−0/۲۲
= 0/ 6 10−4
6×10−5 mol.L−1
0/ ۲
½kº¼{ï®e Ï¼¶ ۲0
=
¾TÄn¯¼¶ = 0/ 01mol.L−1
Ï¼±d¶ oTÃ² 1

با توجه به غلظت اولیة اسید و غلظت بسیار کم  H +در محلول آن میتوان نتیجه گرفت که اسید  HAبسیار ضعیف است.
K a ×0/ 01⇒ K a= 3 / 6×10−7

=K a .M ⇒ 6×10−5

]= [ H +

K a= M.α ۲ ⇒ 3 / 6×10−7= 10−۲ ×α ۲ ⇒α= 0/ 006 ⇒ %α= %0/ 6
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مهدزاود یمیش   -یرسارس روکنکنک

 48 8مقایس��ة شدت نور و روش��نایی المپها بهصورت  b > d > a > cاست ،البته المپ  cاص ً
ال روشن نشده است .میدانیم هر چه شمار یونها در
محلول بیشتر باشد ،رسانایی محلول نیز بیشتر بوده و شدت روشنایی المپ نیز بیشتر میشود .بررسی گزینهها:
گزینۀ ( :)1شدت روشنایی در المپ  dبیشتر از المپ  aاست بنابراین  dالکترولیتی قویتر از  aاست.
گزینۀ ( :)2محلول  bرسانایی باالیی دارد ،بنابراین  bدر محلول به خوبی به یونهای سازنده خود تفکیک میشود.
گزینۀ ( :)3در شکل  ، cالمپ روشن نشده است ،پس در محلول آن یون وجود ندارد و مادة  cدر آب بهصورت مولکولی حلشده است .از این رو  cمیتواند
اتانول باشد که در آب با تشکیل پیوند هیدروژنی حل شود.
گزینۀ ( :)4سدیم کلرید ) ( NaClو پتاسیم هیدروکسید ) (KOHهر دو از الکترولیتهای قوی هستند که در محلول  1موالر هر دوی آنها  2مول یون وجود دارد.
 29 9عبارتهای دوم و پنجم نادرس��تاند .با توجه به اینکه عناصر داده ش��ده عنصرهای متوالی در
جدول تناوبی بوده و  Yنیز گازی تک اتمی (یعنی گاز نجیب) اس��ت؛ همچنین مجموع عدد اتمی این عنصرها
برابر  45است ،بنابراین عدد اتمی و شمارة گروه این عنصرها مشخص میشود:
پس عناصر  Y ، X ، D ، Aو  Zبه ترتیب  F ، 8 O ، 7 Nک  10 Ne ،و  11 Naهستند .بررسی گزینهها:

Y

X

D

A

عنصر

10 11

9

8

7

عدد اتمی

Z

عبارت اول :اسید  HXدر واقع همان  HFاست که اسیدی ضعیف بوده و یونش آن در آب تعادلی است.
عبارت دوم :عنصر  ، Aنیتروژن بوده و اس��یدهای اکس��یژندار آن  HNO 3و  HNO۲اس��ت HNO 3 .اسید قوی بوده و یونش آن در آب کامل است؛ در
حالیکه  HNO۲اسیدی ضعیف بوده و یونش آن در آب جزئی است.

عبارت سوم DX ۲ :در واقع  OF۲است که عدد اکسایش اکسیژن در آن ) (+۲است .باالترین عدد اکسایش اتم اکسیژن ) (+۲است.

عبارت چهارم :ترکیب حاصل از واکنش عنصر  Zبا  Dبهصورت  ( Na ۲O) Z۲Dاست .میدانیم انرژی شبکه و نقطة ذوب  Na ۲Oباالتر از  LiFاست،
زیرا مجموع بار آنیون و کاتیون در  Na ۲Oبیشتر از  LiFاست.

عبارت پنجم :ترکیب هیدروژندار پایدار  H ۲O ، Dاست که ساختاری مشابه  H ۲Sدارد ،اما ویژگیهای فیزیکی این دو ترکیب مشابه نیست.

 21 10عبارتهای اول و سوم درستاند .بررسی عبارتها:
عبارت اول :بیشتر اسیدها و بازهای شناخته شده ضعیف هستند.

عبارت دوم :در محلول  0/1موالر  HCNدر دمای اتاق [CN − ]<0/1 ،است؛ زیرا  HCNاسیدی ضعیف بوده و به میزان جزئی یونش مییابد.

عبارت سوم :در غلظتهای برابر از دو اسید ،محلول حاوی اسید قویتر  pHکوچکتری دارد .فرمیک اسید ) (HCOOHو استیک اسید )(CH 3 COOH

هر دو اسیدهای ضعیفی هستند .در میان این دو اسید قدرت اسیدی فرمیک اسید بیشتر است ،پس  pHمحلول حاوی آن کوچکتر است.
عبارت چهارم :آمونیاک در آب بیشتر بهصورت مولکولی حل میشود ،بنابراین الکترولیتی ضعیف است.
11

41

ابتدا باید ثابت یونش اسید  HAرا در دمای  ۲50 Cبهدست آوریم:

=
=
=
=K a (450 C) K a (۲50 C)+ ۲×1۲/ 5
K a (۲50 C) 1/ ۲5K a (۲50 C
⇒))⇒ ۲×10−4 1/ ۲5K a (۲50 C
K a (۲50 C) 1/ 6×10−4
100

با توجه به اینکه  K a <10−3است HA ،اسید بسیار ضعیفی است .بنابراین میتوانیم از رابطه K a × M

]+
 [ Hاستفاده کنیم:
=

[ H + ]= K a × M ⇒[ H + ]= 1/ 6×10−4 ×6 =[ H + ]=4×10−۲ × 0/ 6mol.L−1
−14

10−14 ⇒[OH − ]= 10
=] [ H + ][OH −
حال ]  [OH −را بهدست میآوریمmol.L−1  	:
−۲
4×10
0/ 6

10−14
[OH ] ×10−۲ 0/ 6
10−14
10−14
== 4
=
در انتها داریم1/1×10−11   	:
[ H + ] 4×10−۲ 0/ 6 (4×10−۲ 0/ 6)۲ 16×10−4 ×0/ 6
−

در مورد قس��مت دوم این تس��ت ،با توجه به اطالعات مس��ئله ،میتوان نتیجه گرفت که با افزایش دمای محلول K a ،افزایش یافته و غلظت  H +افزایش و
غلظت  OH −کاهش مییابد .پس در دمای  300 Cنسبت به دمای  ، ۲00 Cنسبت شمار یونهای  OH −به شمار یونهای  H +کمتر است.
12

21

قسمت اول :طبق الگوی زیر ابتدا درصد یونش  HFرا بهدست میآوریم:

=] [ H +
= 10− pH
= 10−۲/7
= 10−3 ×100/3
۲×10−3 mol.L−1
[ H + ]= M.α = ۲×10−3 = 0/1×α⇒α = ۲×10−۲ ⇒ %α = ۲

قسمت دوم :معادله واکنش را موازنه کرده و جرم رسوب  CaF۲را بر حسب میلیگرم بهدست میآوریم:

)Ca(OH)۲(aq)+۲HF(aq)→ CaF۲(s)+۲H ۲O(l

1 mol CaF۲ 78g CaF۲ 1000mg CaF۲
¶1 L Ï¼±d
× ¶? mg CaF۲= ۲00mL Ï¼±d
××0/1 mol HF
×
×
= 780mg CaF۲
1000mL Ï¼±d¶ 1 L Ï¼±d¶ ۲mol HF 1 mol CaF۲
1 g CaF۲

157
 21 13عبارتهای دوم و سوم درست هستند .بررسی عبارتها:
عبارت اول :اکسیدهای فلزی مثل  Al۲O 3 ، Na ۲O ، CaOو … جامدهای یونی اکسیژندار هستند که بر اثر انحالل در آب یون هیدروکسید تولید میکنند

و باز آرنیوس به شمار میآیند.
عبارت دوم :کلسیم سولفات )  (CaSO 4در آب کام ً
ال بهصورت یونی حل میشود و الکترولیت قوی است ،اما مقدار انحاللپذیری آنها در آب بین  0/01تا

 1گرم در  100گرم آب است و ترکیب کم محلول بهحساب میآید .در واقع با وجود اینکه این ترکیب الکترولیت قوی است ،اما بهعلت انحاللپذیری اندک،
در محلول آن تعداد کمی یون وجود دارد و رسانایی الکتریکی ناچیزی دارند.
عبارت سوم :برخی ترکیبات مولکولی مثل  NH 3و  HFدر آب به مقدار کمی یونیده میشوند و محلول آنها الکترولیت ضعیف است و به مقدار کمی رسانای

جریان الکتریسیته میباشند.
عبارت چهارم :در پایان فرایند یونش اس��یدهای ضعیف ،غلظت مولکولها بس��یار بیش��تر از یونهاس��ت .این فرایند تا جایی پیش میرود که غلظت یونها و
مولکولهای یونشنیافته ثابت شود( .نه برابر!)
۲
۲
M
α
0
/
۲
×α
۲
۲
 41 14ابتدا باید درجة یونش محلول اسید  HAرا بیابیم.
= Ka
=⇒ 0/1
⇒ ۲α =1−α⇒ ۲α +α−1=0⇒α =0/ 5
1−α
1−α
[ H + ]= M.α =0/ ۲×0/ 5 =0/1

pH =− log[ H + ]=− log 0/1=1

)HNO 3 (aq)→ H + (aq)+ NO 3− (aq

با توجه به اینکه نیتریک اسید ،اسید قوی است ،داریم:

−1
=
[ H + ] [ HNO
=
3 ] 0/1mol.L

15

31

mol HNO 3 63g HNO 3
g
×
= 6 / 3g.L−1
? = 0/1
L
L Ï¼±d¶ 1 mol HNO 3

ابتدا باید جرم  NaOHدر محلول اولیه و جرم محلول رقیقشده را بهدست آوریم:
]1/ 5g ³o
= 7 / ۲g
× ¶ÁpIüA Ï¼±d¶ ³o]= 4/ 8mL Ï¼±d
¶1 mL Ï¼±d
]NaOH ³o
]NaOH ³o
=]ÁpIüA Ï¼±d¶ nj NaOH Â¶o
kÅnj
×100
=
⇒ 50
×100⇒ NaOH
=
³o] 3 / 6g
]Ï¼±d¶ ³o
7 /۲

برای بهدست آوردن غلظت یون  ، Na +ابتدا باید جرم این یون را بهدست آوریم:

¶1 g Ï¼±d
=
×750mL
750g
= ]½k{ ¢Ã¤n Ï¼±d¶ ³o
¶1 mL Ï¼±d

+
۲3g Na +
× ? g Na + =3 / 6g NaOH×1 mol NaOH × 1 mol Na
=۲/ 07g Na +
40g NaOH 1 mol NaOH 1 mol Na +
]Na + ³o
×106 = ۲/ 07 ×106 = ۲760
= ppm
]Ï¼±d¶ ³o
750

معادلة واکنش میان  NaOHو  HClبهصورت مقابل استNaOH(aq)+ HCl(aq)→ NaCl(aq)+ H ۲O(l)  	:
روش اول (کسر تبدیل)	 :

36 / 5g HCl
=3 / ۲85g HCl
× ? g HCl =3 / 6g NaOH×1 mol NaOH × 1 mol HCl
40g NaOH 1 mol NaOH 1 mol HCl
×100
= 3 / ۲85 ×100
= %45
7/3

16

]}²IiIº ¾âº¼µº ³o

HCl ³o] × P
7 / 3× P
]NaOH ³o
3
6
/
100
=100
=
=⇒
⇒ P %45
Â²¼¶ ³o] × KÄoò Â²¼¶ ³o] × KÄoò 40×1 36 / 5×1

روش دوم (تناسب):
41

]}²Ii HCl ³o

=HCl |¼±i kÅnj

ابتدا باید غلظت یون  OH −را بهدست آوریم:

) O+

mol(H 3
=
 mol.L−1ک= 10−
V
۲50mL× 1 L
1000mL
۲/ 5×10−10

] [H 3O +
=

 = 10−14 ⇒[OH − ]= 10−5 mol.L−1ک :[OH − ]×[ H 3 O + ]= 10−14 ⇒[OH − ]×10−در دمای اتاق
با توجه به اینکه  MOHیک باز قوی تک عاملی است ،داریم:
باریم هیدروکسید یک باز دو ظرفیتی است .بنابراین:

[OH −=] M= 10−5 mol.L−1

[OH − ]= M.n.α⇒10−5 = M×۲×1⇒ M = 5×10−6 mol.L−1
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فصل دوم
 ۱1 17به بررسی هر ردیف میپردازیم.
در عناصر دس��تة  sو  dش��مارة گروه برابر با ش��مار الکترونهای ظرفیتی است و در عناصر دستة  ،pشمارة گروه برابر با شمار الکترونهای ظرفیتی به اضافة 10
است .در ردیف اول شماره گروه

5۲
۲4 D

اشتباه ذکر شده است.
5۲
5 1
→ ۲4 D:[ Ar ]3d 4s

½»o¬ ½nIµ{ = 5 +1= 6
= {½»o¬ ½nIµ
11

65
10 1
→  Z:[ Ar ]3d 4sک۲

= {½»o¬ ½nIµ
4
= {½»o¬ ½nIµ
	  13

48
۲ ۲
→ ۲۲ X :[ Ar ]3d 4s

→ 70 A :[ Ar ]3d10 4s ۲ 4p1
31

در ردیف دوم همة اطالعات درست است.
e
=
۲۲

48 
۲۲ X  n = 48 −۲۲ = ۲6 →ý°TiH = 4


ک e = ۲
65 
 = 36 →ý°TiH = 7ک Z  n = 65 −۲ک۲


 31
70 A 
→ý°TiH = 8ک31  n = 70− 31= 3

 e = ۲4
5۲ 
۲4 D  n = 5۲−۲4 = ۲8 →ý°TiH = 4

=e



در ردیف سوم ،نسبت برای

70
31 A



اشتباه است.
7

 0 → 1s۲ ۲s۲ 3s۲ 4s1 →·»oT§²H
= 65 Z  l
 ک۲
10

8

 0 → 1s۲ ۲s۲ 3s۲ 4s۲ →·»oT§²H
= 48 X  l
۲۲ 
۲

7

 0 → 1s۲ ۲s۲ 3s۲ 4s1 →·»oT§²H
= 5۲ D  l
۲4 
5

8

 0 → 1s۲ ۲s۲ 3s۲ 4s۲ →·»oT§²H
= 70 A  l
31 
10

→SLvº = 0/ 7
→SLvº = 4

→·»oT§²H ۲

→SLvº =1/ 4
→SLvº = 0/ 8

→·»oT§²H 10

→·»oT§²H 5

→·»oT§²H 10

۲ → 3d
=  l

۲ → 3d
=  l

۲ → 3d
=  l

۲ → 3d
=  l

در ردیف چهارم همة اطالعات درست است.
باالترین عدد اکسایش  Zک ۲4 D ، ۲۲ X ، ۲و  31 Aبه ترتیب برابر با  +6 ، +4 ، +۲و  +3است ،در نتیجه فرمول اکسید آنها به ترتیب به صورت ، ZO
 DO 3 ، XO۲و  A ۲O 3میباشد.
18

11

عبارتهای سوم و چهارم درست هستند .آرایش الکترونی این دو عنصر به صورت زیر میباشد:
Z:1s۲ / ۲s۲ ۲p 6 / 3s۲ 3p 6 3d10 / 4s۲

بررسی عبارتها:
X
در
سوم
الیة
های
ن
الکترو
عبارت اول :شمار
۲0
عبارت دوم:

برابر  ۸و در 30 Z

30

X :1s۲ / ۲s۲ ۲p 6 / 3s۲ 3p 6 / 4s۲

۲0

برابر  ۱۸است.
Z۲+ :[ Ar ]3d10

] X ۲+ :[ Ar

یون  Z۲+آرایش گاز نجیب ندارد.
عبارت سوم :هر دو عنصر ،فقط با عدد اکسایش  +۲در ترکیبات خود شرکت میکنند.
عبارت چهارم ، ۲0 X :فلز کلسیم و  ، 30 Zفلز روی است .کلسیم جزء فلزات قلیایی خاکی است و روی آخرین فلز واسطه تناوب چهارم است.

عبارت پنجم :آرایش الکترونی  ، X ۲+همان آرایش الکترونی آرگون اس��ت .در اتم  Arالیة الکترونی س��وم به طور کامل از الکترون پر نش��ده است و زیرالیة
X ۲+ :1s۲ / ۲s۲ ۲p 6 / 3s۲ 3p 6

 3dآن خالی از الکترون است.
آرایش الکترونی  Z۲+به صورت

 [ Ar ]3d10است

و همة الیهها و زیرالیههای آن که حاوی الکترون است ،بهطور کامل پرشده است.

سازمان سنجش به اشتباه عبارت پنجم را نیز درست در نظر گرفته و کلید را گزینۀ ( )2اعالم کرده است.
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 41 19بررسی گزینههای نادرست:
گزینة ( :)۱در سلول گالوانی آند قطب منفی است.
گزینة ( :)۲در سلولهای گالوانی ،آند محل اکسایش و تبدیل اتم به یون است.
گزینة ( :)۳در سلول الکترولیتی ،کاتد قطب منفی است.
20

22

عبارتهای سوم و چهارم درست هستند .نیمواکنشهای آندی و کاتدی در این سلول بهصورت زیر است:
(s)+ 4H + (aq)+ 4e −

ÁkºA y¹¨H» ´Ãº :Si(s)+۲H ۲O(l)→ SiO۲

)ÁkUI¨ y¹¨H» ´Ãº :4H ۲O(l)+ 4e − →۲H ۲(g)+ 4OH − (aq
)Â±¨ y¹¨H» :Si(s)+۲H ۲O(l)→ SiO۲(s)+۲H ۲(g

بررسی عبارتها:
عبارت اول :محلول پیرامون کاتد خاصیت بازی دارد و رنگ کاغذ  pHرا آبی میکند.
عبارت دوم :با توجه به معادلة کلی واکنش Si(s) ،آند سلول را تشکیل میدهد.
عبارت سوم :در محلول پیرامون آند H + ،تولید میشود که باعث کاهش  pHمیشود.
21

32

عبارتهای اول و دوم و چهارم نادرست هستند .بررسی عبارتها:

Y ۲+

شود و این واکنش انجامپذیر نیست.
عبارت اول B :قدرت کاهندگی کمتری نسبت به  Yدارد و به همین علت  Bنمیتواند باعث کاهش یافتن
عبارت دوم :با توجه به اینکه پتانسیل استاندارد کاهش همة فلزهای داده شده مثبت است ،هیچکدام از آنها برای حفاظت کاتدی از فلز آهن مناسب نیستند.
عبارت سوم :پتانسیل کاهشی استاندارد  Aمثبتتر از  Bاست و به همین علت  emfسلول گالوانی ) (Mg − Aبزرگتر است.
عبارت چهارم :راجع به مقایس��ة قدرت کاهندگی  X ،Mو  Bمیتوان گفت ،فلز  Mکاهندهتر از فلزهای  Xو  Bاس��ت  .راجع به مقایس��ة قدرت کاهندگی  Bو
 Xاطالعاتی نداریم و نمیتوانیم دربارة انجامپذیر بودن واکنش  B + XCl۲ →اظهارنظر کنیم.
 42 22عنصر گوگرد با نماد شیمیایی  Sمتعلق به گروه  ۱۶و عناصر فسفر و آرسنیک بهترتیب با نمادهای شیمیایی  Pو  Asمتعلق به گروه  ۱۵هستند.
عدد اکسایش اتم مرکزی و اتم کلر را در هر گزینه محاسبه میکنیم:
= )ClO 4− → Cl + 4(−۲
= −1⇒ Cl
+7

گزینة (:)1

= )PO 33− → P + 3(−۲
= −3 ⇒ P
+3

= )ClO 3− → Cl + 3(−۲
= −1⇒ Cl
+5

گزینة (:)3

= )AsO 43− → As + 4(−۲
= −3 ⇒ As
+5

= )ClO 3− → Cl + 3(−۲
= −1⇒ Cl
+5

گزینة (:)4
23

= )SO۲4− → S+ 4(−۲
= −۲⇒ S
+6

= )ClO 4− → Cl + 4(−۲
= −1⇒ Cl
+7

گزینة (	 :)2

۱2

= )SO۲3− → S+ 3(−۲
= −۲⇒ S
+4

گونة کاهنده Ag ،اس��ت که عدد اکس��ایش آن از صفر به  +1رسیده است و گونة اکسنده NO 3− ،است که عدد اکسایش نیتروژن در آن از

 +5به  +۲در ترکیب  NOرسیده است .بنابراین به  Agو  Ag +ضریب  ۳و به  NO 3−و  NOضریب  ۱میدهیم و سایر ضرایب را به کمک روش
وارسی بهدست میآوریم	 .

= ¶\3Ag(s)+ NO 3− (aq)+ 4H + (aq)→ 3Ag + (aq)+ NO(g)+۲H ۲O(l)⇒ KÄHoò Ì¼µ
14

تغییر عدد اکسایش اکسنده برابر  3است ،پس بهازای هر مول گونة اکسنده 3 ،مول الکترون مبادله میشود.
24

۲2

با توجه به نیمواکنشهای داده ش��ده و  E 0آنها Ce 3+ ،اکس��ید شده (کاهنده) و  Cr 3+کاهشیافته است (اکسنده) .بنابراین معادله واکنش

انجام شده به صورت

3Ce 3+ + Cr 3+ → 3Ce4+ + Cr

میباشد .با توجه به این واکنش میتوان گفت که قدرت کاهندگی

Ce 3+

بیشتر از  Crاست.

8VکE 0(y¹¨H») =E 0(kUI¨)− E 0(kºA ) =−0/ 74−(−1/ 7۲) =+0/

با توجه به معادلة واکنش ،مجموع ضریبهای استوکیومتری مواد پس از موازنه برابر  8است و طی واکنش  3الکترون مبادله میشود.
25

۳2

برای حل این سؤال لزومی به بررسی تکتک واکنشها نیست ،فقط به واکنش دوم توجه کنید .در این واکنش  Snنتوانسته باعث کاهش یافتن

 M ۲+شود ،بنابراین قدرت کاهندگی  Mبیشتر از

 Snاست و پتانسیل کاهشی )) (M ۲+ (aq)/ M(sمنفیتر از پتانسیل کاهشی

میباشد .در بین گزینهها فقط عدد  -۰/۴منفیتر از  -۰/۱۴است.

(Sn ۲+ (aq)/ Sn(s)) = −0/14V

مهدزاود یمیش   -یرسارس روکنکنک
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 32 26اگر  Mیک نافلز باش��د ،با توجه به اینکه در کدام گروه از جدول دورهای قرار دارد ،فرمول آنیون اکس��یژندار پایدار آن که در آن یونM ،
باالترین عدد اکسایش را دارد ،متفاوت است:
17

16

15

14

شماره گروه

MO 4−

MO۲4−

MO 3−

MO۲3−

آنیون اکسیژندار پایدار با باالترین عدد اکسایش

ClO 4−

SO۲4−

NO 3−

CO۲3−

مثال

با توجه به توضیحات باال ،عبارتهای دوم ،سوم و چهارم درست هستند .بررسی عبارتها:
عبارت اول A :عنصری از گروه  14است.
عبارت دوم :عنصر  Aمیتواند کربن باشد که در دورة دوم جدول تناوبی جای دارد.
عبارت سوم :عنصر  Xمتعلق به گروه  17است ،از طرفی اکسندهترین عنصر جدول تناوبی فلوئور ) Fک( است که متعلق به گروه  17است.

عبارت چهارم :با توجه به آرایش الکترونی الیة ظرفیت اتم  Xو  Aمیتوان گفت که در آخرین زیرالیة اشغال شدة اتم  5 ، Xالکترون و اتم  2، Aالکترون جای دارد:
X SÃÎoË â¾Ä¯ : ns۲ np 5 ¾Ä¯oÄp ¸ÄoiA

A SÃÎoË â¾Ä¯ : ns۲ np۲ ¾Ä¯oÄp ¸ÄoiA

 12 27عبارتهای (آ) و (پ) درست هستند .بررسی عبارتها:
عبارت (آ) :آهن در محیطهای اسیدی سریعتر خورده میشود ،بنابراین سرعت زنگ زدن آهن به  pHمحیط وابسته است.

عبارت (ب) :نیمواکنش کاهش در س��لول گالوانی همواره با تش��کیل اتم فلزی همراه نیس��ت .بهعنوان مثال به نیمواکنش کاهش در س��لول سوختی هیدروژن-
)O۲(g)+ 4H + (aq)+ 4e − →۲H ۲O(g

اکسیژن توجه نمایید	  :

عبارت (پ) :پتانس��یل کاهش��ی استاندارد اغلب فلزها ،منفی و اغلب نافلزها مثبت است؛ زیرا فلزها تمایل به از دست دادن الکترون دارند و نافلزها تمایل دارند
الکترون دریافت کنند.
عبارت (ت) :قدرت یا  emfس��لول برابر با اختالف پتانس��یلی کاهشی اس��تاندارد نیمسلولها در سلول گالوانی است و هر چه این اختالف بیشتر باشدemf ،
سلول نیز بیشتر است.
عبارت (ث) :جدول پتانسیل کاهشی استاندارد فلزها بر مبنای تشکیل مولکول هیدروژن گازی از یون  H +محلول در آب تنظیم شده است:

= E0
	  0 V
28

12

)۲H + (aq)+۲e −  H ۲(g

عبارتهای (پ) و (ت) درستاند .بررسی عبارتها:

عبارت (آ) :میدانیم هر چه

E0

یک نیمسلول بزرگتر باشد ،گونة اکسندة آن اکسندگی بیشتری دارد .بنابراین با توجه به مقادیر

E0

داده شده

)Ag + (aq

اکسندة قویتری از ) V ۲+ (aqاست.
عبارت (ب) :هر چه  E 0یک نیمسلول مثبتتر باشد ،نیمواکنش کاهش در شرایط استاندارد سادهتر انجام میشود.

=E 0
عبارت (پ)(Ï¼±w) E 0(kUI¨ )− E 0(kºA )  	:
3VکE 0(½o£º - Jow) =E 0(Ag + / Ag)− E 0(Pb۲+ / Pb) =+0/ 8 −(−0/13) =0/
E 0(´ÄjIºH» - Jow) =E 0(Pb۲+ / Pb)− E 0(V ۲+ / V) =−0/13 −(−1/ ۲) =1/ 07V
عبارت (ت) :واکنش ) ۲Ag + (aq)+ Pb(s)→ Pb۲+ (aq)+۲Ag(sدر یک سلول گالوانی بهطور طبیعی انجام میشود؛ زیرا قدرت الکتروندهی  Pbبیشتر
از  Agبوده و  Pbمیتواند به  Ag +الکترون بدهد.
29

32

عبارتهای دوم ،سوم و چهارم درست هستند .معادلة موازنه شدة این دو واکنش بهصورت زیر است:
)I) 4Fe(OH)۲(s)+۲H ۲O(l)+ O۲(g)→ 4Fe(OH)3 (s
)II) ۲Al(OH)3 (s)+ 3H ۲SO 4(aq)→ Al۲(SO 4 )3 (aq)+ 6H ۲O(l

بررسی عبارتها:
عبارت اول:

1 mol Fe(OH)3
۲mol H ۲O
6 / 0۲×10۲3 molecule H ۲O
× 1070g Fe(OH)3
3 / 01×10۲4 molecule H ۲O
= ? molecule H ۲O
×
×
=
107g Fe(OH)3 4mol Fe(OH)3
1 mol H ۲O

عبارت دوم :در واکنش ) (Iعدد اکسایش  Feو اکسیژن تغییر کرده است .بنابراین واکنش ) (Iاز نوع اکسایش -کاهش است .در واکنش )H ۲SO 4 ، (II

یک اسید و  Al(OH)3یک باز است و در این واکنش نمک و آب تشکیل شده است ،بنابراین واکنش ) (IIاز نوع خنثی شدن اسید و باز است.
عبارت سوم	 :
عبارت چهارم:

6mol H ۲O

18g H ۲O
×
= 36g H ۲O
3 mol H ۲SO 4 1 mol H ۲O

× ? gH ۲O= 1 mol H ۲SO 4

(I) y¹¨H» ÁIÀï½k¹Àjïy¹¨H» KÄHoò Ì¼µ\¶ = 4+۲+1= 7

(II) y¹¨H» ÁIÀï½jn»HoÎ KÄHoò Ì¼µ\¶ = 6+1= 7

161
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43

دومین عنصر فراوان در پوس��تة جامد زمین،

14 Si

اس��ت ،بنابراین عنصر  ، Xعنصر نیتروژن با عدد اتمی  7میباش��د که در گروه  15جدول

تناوبی قرار گرفته است .بیشترین و کمترین عدد اکسایش عناصر قرار گرفته در گروه  ،15به ترتیب  +5و  -3میباشد .بنابراین باید تکتک گزینهها را بررسی
کنیم تا ببینیم در کدام گزینه اعداد اکسایش  Xبرابر با  +5و  -3است.
= )HXO۲ ⇒1+ X +۲(−۲
= 0⇒ X
+3
= )XH ۲ ⇒ X +۲(+1
= 0⇒ X
−۲
گزینۀ (	 :)1
گزینۀ (	 :)2

XOH ⇒ X +(−۲)+(+1) =0⇒ X =+1

گزینۀ (	 :)3

⇒= )XH 3 OH ⇒ X + 4(+1)+(−۲
=0 X
−۲

H 3 XO 4 ⇒ 3(+1)+ X + 4(−۲) =0⇒ X =+5

= )XH 3 ⇒ X + 3(+1
= 0⇒ X
−3

= )HXO 3 ⇒+1+ X + 3(−۲
= 0⇒ x
+5

گزینۀ (	 :)4

⇒= )H ۲XO 3 ⇒ ۲(+1)+ X + 3(−۲
=0 X
+4

 43 31واکنشهای دوم و سوم از نوع اکسایش  -کاهش هستند ،زیرا در آنها عدد اکسایش اتمها تغییر کرده است.
برای موازنه واکنشها با روش اکسایش  -کاهش ،ابتدا عدد اکسایش اتمهایی که عدد اکسایش آنها تغییر کرده را محاسبه میکنیم و تغییرات عدد اکسایش گونة اکسنده
را بهعنوان ضریب گونة کاهنده و تغییرات عدد اکسایش گونة کاهنده را به عنوان ضریب گونة اکسنده قرار میدهیم .در ادامه بار الکتریکی و تعداد اتمها را موازنه میکنیم.
مرحلة  :1تعیین تغییرات عدد اکسایش گونههای اکسایش و کاهش یافته:

)3I۲(s)+ 5ClO 3− (aq)+ H ۲O(l)→ 6IO 3− (aq)+ H + (aq)+ 5Cl − (aq

مرحلة  :2تعیین ضرایب گونههای اکسایش و کاهش یافته:
مرحلة  :3موازنة اتم اکسیژن و سپس هیدروژن:
موازنة واکنش سوم:
مرحلة  :1تعیین تغییرات عدد اکسایش گونههای اکسایش و کاهش یافته:

)3I۲(s)+ 5ClO 3− (aq)+ 3H ۲O(l)→ 6IO 3− (aq)+ 6H + (aq)+ 5Cl − (aq

مرحلة  :2به  ClO −و  Pb(OH)3−ضریب یک میدهیم و اتمهای  Clو  Pbرا موازنه میکنیم:
مرحلة  :3معادله را از نظر بار موازنه میکنیم:

)1Pb(OH)3− (aq)+1ClO − (aq)→1PbO۲(s)+1Cl − (aq)+ OH − (aq)+ H ۲O(l

)1Pb(OH)3− (aq)+1ClO − (aq)→1PbO۲(s)+1Cl − (aq)+ x OH − (aq)+ H ۲O(l
 
−1−x

−۲

⇒−۲ = −1− x ⇒ x =1

)1Pb(OH)3− (aq)+1ClO − (aq)→1PbO۲(s)+1Cl − (aq)+1OH − (aq)+ H ۲O(l

مرحلة  :4اتمهای  Oرا موازنه میکنیم:

)1Pb(OH)3− (aq)+1ClO − (aq)→1PbO۲(s)+1Cl − (aq)+1OH − (aq)+1H ۲O(l

اکنون تفاوت ضرایب استوکیومتری واکنش دوم و سوم را محاسبه میکنیم:
32

13

KÄHoò ý°TiH = ۲8 −6 = ۲۲

عبارتهای دوم و چهارم صحیح هستند .نیمواکنشهای اکسایش و کاهش در این سلول بهصورت زیر است:

: Pb(s)→ Pb۲+ (aq)+۲e −

yÄIv¨H y¹¨H»ï´Ãº

)yÀI¨ y¹¨H»ï´Ãº : Pt ۲+ (aq)+۲e − → Pt(s
بررسی عبارتها:
عبارت اول:

)Â±¨ y¹¨H» : Pb(s)+ Pt ۲+ (aq)→ Pb۲+ (aq)+ Pt(s
E 0(Ï¼±w) =E 0(kUI¨ )− E 0(kºA ) =+1/ ۲−(−0/13) =1/ 33V

عبارت دوم :هر چه  E 0یک نیمس��لول بیش��تر باش��د ،تمایل بیشتری به دریافت الکترون و کاهش یافتن دارد و قدرت اکسندگی آن بیشتر است .در این سلول

گالوانی ،نیمس��لول پالتین نس��بت به سرب  E 0بزرگتری دارد و قدرت اکس��ندگی کاتیون  Pt ۲+بیشتر میباشد .در نیمسلول آندی ،نیمواکنش اکسایش رخ
میدهد و اتمهای فلز الکترونهای خود را روی تیغه قرار میدهند و بهصورت کاتیون وارد محلول میشوند که این موضوع باعث افزایش نسبی تعداد الکترون
در سطح تیغة آند شده و باعث میشود که تیغه آندی دارای بار منفی شود.

عبارت سوم :در بخش آندی نیمواکنش  Pb(s)→ Pb۲+ (aq)+۲e −انجام میشود و غلظت کاتیون افزایش مییابد.

عبارت چهارم :با فرض پیش��رفت  100درصدی واکنش 2 ،مول الکترون معادل  1۲/ 04×10۲3عدد الکترون میان دو الکترود مبادله میش��ود .اگر بازده واکنش

۲3
 %25باشد 1 ،این مقدار یعنی  (1۲/ 04×10 ) 3 / 01×10۲3 e −میان دو الکترود مبادله میشود.
4
4
عبارت پنجم :الکترونها از طریق مدار بیرونی (سیم مسی) از قطب منفی به سمت قطب مثبت جابهجا میشوند.

مهدزاود یمیش   -یرسارس روکنکنک
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معادلة واکنش اکسایش -کاهش و معادلة نیمواکنش کاتدی سلول سوختی هیدروژن  -اکسیژن:

)۲Fe 3+ (aq)+ Cu(s)→۲Fe۲+ (aq)+ Cu ۲+ (aq

)ÁkUI¨ y¹¨H»ï´Ãº :O۲(g)+ 4H + (aq)+ 4e − →۲H ۲O(l
روش اول (کسر تبدیل)	 :

− 1 mol O ۲۲/ 4L O
۲
۲
× 80g Cu ×1 mol Cu × ۲mol e
14L O۲
×
=
= ? L O۲
64g Cu 1 mol Cu 4mol e − 1 mol O۲

− ۲mol H O 18g H O
۲
۲
× 80g Cu ×1 mol Cu × ۲mol e
۲۲/ 5g H ۲O
= ? g H ۲O
×
=
64g Cu 1 mol Cu 4mol e − 1 mol H ۲O

روش دوم (تناسب) :برای یکسان شدن ضریب الکترون در دو واکنش ،معادلة واکنش اول را در دو ضرب میکنیم تا ضریب الکترون در هر دو واکنش برابر  4شود.
)4Fe 3+ (aq)+۲Cu(s) → 4Fe۲+ (aq)+۲Cu ۲+ (aq

·sÃv¨H ´\e
]JA ³o
=⇒ x = y
=
=
=⇒ 80
= x 14L O۲ ,
y ۲۲/ 5g H ۲O
KÄoò × Â²¼¶ ³o] KÄoò × Â²¼¶ ´\e KÄoò × Â²¼¶ ³o] 64×۲ 1×۲۲/ 4 18×۲
]u¶ ³o
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 33 34فقط عبارت پنجم نادرست است .هرچه یک ماده نقطة جوش باالتری داشته باشد ،آسانتر از حالت گاز به مایع تبدیل میشود .گوگرد دیاکسید
یک مولکول قطبی و کربن دیاکس��ید یک مولکول ناقطبی بوده و جرم مولی گوگرددیاکس��ید از کربندیاکس��ید بیشتر است .بنابراین گوگرد دیاکسید نقطة
جوش باالتری دارد و آسانتر از حالت گاز به مایع تبدیل میشود.
بررسی عبارت اول :گشتاور دوقطبی  H ۲Oو  H ۲Sبهترتیب برابر با  1/ 85Dو 7Dک 0/است.
بررسی عبارت دوم :انحاللپذیری گازها در آب گرماده است .از اینرو با کاهش دما ،انحاللپذیری آنها در آب افزایش مییابد.
35

43

ابتدا باید جرم نیممول پتاسیم هیدروکسید را محاسبه کنیم.

56g KOH
×? g KOH = 0/ 5mol KOH
= ۲8g KOH
1 mol KOH
]kÃv¨»nkÃÀ ´ÃwITQ ³o
۲8 ×100
=
=×
100
= %۲0
Â¶o] kÅnj
۲8 +11۲
]JA ³o] + kÃv¨»nkÃÀ ´ÃwITQ ³o

چگالی محلول را همان چگالی آب یعنی  1 g.mL−1در نظر میگیریم و از تغییر حجم ناشی از اضافهشدن  KOHبه آب مقطر صرفنظر میکنیم.
¶¼KOH Ï
0/ 5
=
 4 / 46mol.L−1
Ï¼±d¶ ´\e 11۲g oõ£¶ JA × 1 mL × 1 L
1 g 1000mL

=
¶¼¯n
SÊ±ü

 13 36به بررسی هر ماده میپردازیم:
مادة ( :)aبا توجه به اینکه این ترکیب در دمای اتاق گاز اس��ت ،میتواند مولکول دو اتمی جورهس��ته داش��ته باشد و ساختار آن همانند شکل (آ) باشد .مثل ، N ۲
 F۲ ، O۲و ...

مادة ( )bاین ماده سیلیس است ،جزء جامدهای کوواالنسی است و ساختاری همانند شکل (پ) دارد.
مادة ( )cاین ماده یک ترکیب یونی است و شکل (ت) نشاندهندة ساختار یک ترکیب یونی است.
مادة ( )dمیتواند یک ترکیب مولکولی با  مولکولهای دو اتمی ناجورهستهمانند شکل (ب) باشد.
37
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عبارتهای اول ،دوم و چهارم درست هستند .بررسی عبارتها:

عبارت اول :با توجه به اینکه  Dکاتیون  D۲+تش��کیل میدهد ،مجموع قدرمطلق بار کاتیون و آنیون در ترکیب  Dبا  Xقطعا بیش��تر از این مقدار در ترکیب
( LiFدر  LiFمجموع قدرمطلق بار کاتیون و آنیون برابر  )۲است .پس ترکیب یونی حاصل از دو عنصر  Dو  Xآنتالپی فروپاشی شبکه بزرگتری دارد.
عبارت دوم :در بین ترکیبهای میان فلزات گروه  ۱و هالوژنها LiF ،بیش��ترین آنتالپی فروپاش��ی ش��بکه را دارد ،زیرا  Liو  Fکوچکترین ش��عاع اتمی را در
یونهای حاصل از عناصر گروههای خود دارند.
عبارت سوم :اگر اتم  Xدر الیة ظرفیت خود  6الکترون داشته باشد جزء نافلزهای گروه  16است که آنیون با بار الکتریکی ) (−۲تشکیل میدهد .با توجه به
اینکه مجموع قدرمطلق بار یونها در  A ۲Xبرابر  3و در  LiFبرابر  ۲است .پس  A ۲Xآنتالپی فروپاشی شبکه و نقطة ذوب باالتری نسبت به  LiFدارد.
عبارت چهارم Ca ۲+ :نسبت به  Mg ۲+چگالی بار کمتری دارد و آنتالپی فروپاشی ترکیب  Caو  Xکوچکتر از ترکیب  Mgو  Xاست	 .

Â{IQ»oÎ ÂP²ITºA ¾âvÄI£¶ : LiF < Ca n X m < Mg n X m
 ۲3 38عبارتهای اول و چهارم درست هستند .بررسی عبارتها:
عبارت اول :گشتاور دوقطبی آب ،هیدروژن سولفید و اتین بهترتیب برابر با 7D ، 1/ 85Dک 0/و صفر است.
عبارت دوم :باید از ش��ارهای اس��تفاده ش��ود که تفاوت نقطه ذوب و جوش بیشتری دارد و مدت زمان بیشتری به حالت مایع باقی میماند .تفاوت نقطة ذوب و
جوش در ترکیبات یونی بسیار بیشتر از ترکیبات مولکولی است.
عبارت سوم :خصلت نافلزی  Oاز  Sبیشتر است ،پس در مولکول  ، SO 3اتم مرکزی (یعنی  )Sدارای بار جزئی مثبت است.
عبارت چهارم :مقایسة صحیح شعاع یونها بهصورت «  » Mg ۲+ < Na + < F − < O۲−است.

 ۱3 39برای مقایسة انرژی شبکه دو ترکیب یونی به دو آیتم توجه کنید )1 :مجموع قدرمطلق بار آنیون و
کاتیون؛ )2ش��عاع یونهای س��ازنده .در گزینة ( )3مجموع بار آنیون و کاتیون برای هر دو ترکیب یکسان است ولی
هم ش��عاع کاتیون و هم ش��عاع آنیون در ترکیب  LiFکوچکتر از ترکیب  NaClاس��ت و این امر باعث میشود
که انرژی ش��بکه این دو ترکیب اختالف زیادی داش��ته باش��ند .در مورد گزینة ( )4هم میتوان گفت که چون بار
کاتیونها وآنیونهای این دو ترکیب یکسان نیست ،انرژی شبکه بلور آنها اختالف بیشتری دارد .در مورد مقایسة
گزینههای ( )1و ( )2فقط باید به نمودار کتاب درسی (نمودار مقابل) استناد کرد و راه دیگری برای قضاوت نیست!
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 24 40عبارتهای اول و چهارم درست هستند .بررسی عبارتهای نادرست:
عبارت دوم :فقط الکترونهای الیة ظرفیت در به وجود آمدن دریای الکترونی شرکت دارند.
عبارت سوم :دریای الکترونی توجیهکنندة خواص فیزیکی یک فلز مثل رسانایی الکتریکی و گرمایی و چکشخواری است در حالی که تنوع اعداد اکسایش جزء
خواص شیمیایی فلز میباشد.
عبارت پنجم :جاذبة میان کاتیونها (نه هس��تة اتمها) و دریای الکترونی س��بب میش��ود که هستة اتمها در مکانهای مشخصی بهطور ثابت جای بگیرند و تغییر
مکان ندهند .البته توجه کنید که این جاذبه به اندازهای قوی نیست که مانع از چکشخواری بلور فلزات شود.
 44 41میدانیم هر چه بار یونها بیشتر و شعاع یونها کمتر باشد ،انرژی شبکه بیشتر است ،پس ترکیب یونی حاصل از  Mو  Zکمترین انرژی شبکه
را دارد¾§L{ ÁroºH ¾âvÄI£¶ : DJ ۲ > DG > MZ  .
ترکیب حاصل از  Eو  Jیونی نیست.
در ضمن میدانیم در ترکیبهای مولکولی هر چه جرم و حجم و قطبیت بیشتر باشد ،نیروهای جاذبة بین مولکولی قویتر و نقطه جوش باالتر است.
	  x¼] â¾õ£º ¾âvÄI£¶ :(HBr ·IµÀ)AM >(CH 4 ·IµÀ)EA 4

 LiF 24 42یک ترکیب یونی است و ذرات سازندة شبکة بلوری آن یونهای مثبت (کاتیونها) و یونهای منفی (آنیونها) هستند.
بررسی گزینههای نادرست:
گزینۀ ( :)1این روش نمایش برای ترکیبهای مولکولی مناسب است ،در حالیکه  LiFترکیب یونی بوده و فاقد مولکول است.
گزینۀ ( :)3در این شکل نمایش کاتیونها و آنیونها به گونهای است که گویا در شبکه بلوری هر کاتیون فقط با یک آنیون در ارتباط است که این درست نیست.
گزینۀ ( :)4این روش نمایش برای ترکیبهای کواالنسی که ذرات سازنده آنها اتمها هستند مناسب است.
43

 34عبارتهای (آ)( ،ب) و (پ) درست هستند .ابتدا باید رابطة بین بار آنیون  Dو بار آنیون  Xرا پیدا کنیم:

A ·¼ÃUI¨ nIM 
0⇒ |X ·¼ÃºA nIM | = 
= )AX ۲ KÃ¨oU nj : A ·¼ÃUI¨ nIM +۲(X ·¼ÃºA nIM
)۲×(X ·¼ÃºA nIM
=  ⇒ D ·¼ÃºA nIM
۲

= AD KÃ¨oU nj : A ·¼ÃUI¨ nIM + D ·¼ÃºA nIM
A ·¼ÃUI¨ nIM
= | 0⇒ |D ·¼ÃºA nIM

ب��ا توج��ه ب��ه اینکه عناصر تکاتمی در یک تناوب فقط میتوانند آنیونهایی ب��ا بارهای  −۲ ، −3و  −1تولید کنند ،بار آنیون  Dبرابر  −۲و بار آنیون X
برابر  −1است .در نتیجه  Xو  Dبه ترتیب متعلق به گروههای  17و  16هستند .بررسی عبارتها:
عبارت اول :در یک تناوب از چپ به راست ،از شعاع اتمی عناصر کاسته میشود ،بنابراین شعاع اتمی عنصر گروه ( 16یعنی  ) Dبزرگتر از شعاع اتمی عنصر
گروه ( 17یعنی  ) Xاست.
عبارت دوم :در میان آنیونهای عناصر یک دوره هر چه بار آنیون بیشتر باشد ،شعاع آن بزرگتر است.
عبارت سوم و چهارم :در ابتدای پاسخ تست بهطور کامل توضیح داده شده است.
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 14 44بررسی گزینههای نادرست:
گزینة ( :)۲واکنش گازهای  H ۲و  O۲در مجاورت گرد روی ،سریع است نه انفجاری.
گزینة ( :)۳این واکنشها در دماهای پایین با سرعت کمی انجام میشوند.
گزینة ( :)۴کاتالیزگر تأثیری بر  ∆Hواکنشها ندارد.
45

۴4

=  ∆Hاست .بررسی عبارتها:
عبارتهای (ب) و (پ) درست هستند .با توجه به اطالعات سؤال میتوان دریافت که  E a =380kJو −180kJ
)۲NO(g)→ N ۲(g)+ O۲(g

عبارت (الف) :معادلة واکنش بهصورت مقابل است:

1mol N ۲
= 0/1۲5mol N ۲
۲mol NO
? kJ= 0/ ۲5mol NO× 180kJ = ۲۲/ 5kJ
۲mol NO

= ? mol N
×۲ 0/ ۲5mol NO

عبارت (ب) :در واکنشهای گرماده ،سطح انرژی فرآوردهها از واکنشدهندهها پایینتر است.
عبارت (ت) :تفاوت سطح انرژی واکنشدهندهها و فرآوردهها همان  ∆Hواکنش است که کاتالیزگر تأثیری روی مقدار آن ندارد.
46

۴4

ابتدا تفاوت مقدارآالیندهها در غیاب و حضور مبدل بهازای طی مسافت  1 kmرا محاسبه میکنیم:
= ¶\1 km SÎIv¶ Âö ÁHpHï¾M ÏkL¶ JIÃü nj IÀï½k¹Ä¯A nHk£¶ Ì¼µ
= 6 +1/ 66 +1/ 03
gک8 / 6
gکک−0/ 7 = 7 /ک⇒ R»IÿU = 8 / 6
1 km SÎIv¶ Âö ÁHpHï¾M ÏkL¶ n¼ñe nj IÀï½k¹Ä¯A nHk£¶ Ì¼µ\¶ =0/ 6 +0/ 06 +0/ 04 =0/ 7g

میزان آالیندهای که در یک روز که در صورت حضور مبدل کاتالیستی وارد هواکره نمیشود را محاسبه میکنیم:

g ½k¹Ä¯A 1 ton ½k¹Ä¯Aکک7 /
/ 6 ton ½k¹Ä¯Aک31
×
=
1 km
106 g ½k¹Ä¯A

× 8×105 »nj¼i × 50km
1»nj¼i

درصد  COدر گازهای آالیندة خروجی اگزوز خودروهایی که مبدل کاتالیستی دارند به صورت زیر محاسبه میشود.

]CO ³o
0/ 6
=
×100
×100 %85 / 71
0/ 6+0/ 04+0/ 06
¶\IÀpI¬ ³o] Ì¼µ
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=
] kÅnj
CO Â¶o

عبارتهای دوم ،سوم و چهارم نادرست هستند .ابتدا تغییر عدد اکسایش عنصرها را در واکنش داده شده بررسی میکنیم:

بررسی عبارتها:
عبارت اول :عدد اکس��ایش نیتروژن در اکس��یدهای نیتروژن (  NOو  ) NO۲کاهشیافته است ،بنابراین اکسیدهای نیتروژن اکسنده هستند؛ در حالیکه عدد
اکسایش نیتروژن در آمونیاک افزایش یافته و آمونیاک کاهنده است.
عبارت دوم :در این واکنش یک مولکول  NO۲و یک مولکول  NOبهترتیب  4و  2الکترون گرفتهاند که در مجموع میشود  6عدد الکترون و هر مولکول ، NH 3
 3الکترون از دست میدهد.
عبارت سوم :پس از موازنه مجموع ضرایب مواد شرکتکننده در واکنش برابر  9است.
عبارت چهارم :این واکنش برای حذف  NOو  NO۲و تبدیل آن به  N ۲در مبدل کاتالیستی خودروهای دیزلی انجام میشود.

 44 48عبارتهای (پ) و (ت) درستاند .بررسی عبارتها:
عبارت (آ) :کمینه انرژی مورد نیاز برای انجام واکنش همان انرژی فعالسازی )  (E aاست که مقدار آن با تغییر دما تغییر نمیکند.

عبارت (ب) :تفاوت س��رعت واکنش در دمای  T1و  T۲به دلیل تفاوت در انرژی جنبش��ی ذرات اس��ت .تفاوت س��طح انرژی واکنشدهندهها و فراوردهها

نشاندهندة مقدار  ∆Hواکنش است که ارتباطی به سرعت واکنش ندارد.
عبارت (پ) :همة واکنشهای شیمیایی در دماهای باالتر ،سریعتر انجام میشوند.
عبارت (ت) :اگر انرژی ذرات در دماهای  T1و  T۲کمتر از  E aباش��د ،واکنش انجام نمیش��ود و درصد تبدیل واکنشدهندهها به فراوردهها در این دو دما
برابر صفر خواهد بود.

مهدزاود یمیش   -یرسارس روکنکنک
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با توجه به اطالعات نمودار ،داریم:

= Ea
= 3akJ , E a ′
= ۲akJ , ∆H
+akJ
? kJ = 0/1 mol A× a kJ = 0/1 a kJ
1 mol A

بررسی سایر گزینهها:
گزینۀ ( :)1با توجه به اینکه مقیاس نمودار مشخص نیست ،نمیتوان دربارة کم یا زیاد بودن سرعت واکنش اظهار نظر کرد.

∆H − E a =−
= a 3a
−۲a

گزینۀ ( :)3گرما و افزایش دما ،مقدار انرژی فعالسازی واکنش را کاهش نمیدهد؛ بلکه مقدار انرژی فعالسازی واکنش را تأمین میکند.
گزینۀ ( :)4حداقل انرژی الزم برای شروع واکنش برابر  3akJاست که معادل انرژی فعالسازی واکنش میباشد.
در مورد حداکثر انرژی الزم نمیتوان صحبت کرد ،زیرا با دادن هر مقدار انرژی بیشتر از انرژی فعالسازی به واکنشدهندهها ،واکنش انجام میشود.

