
دبیرستان عالمه حلی تهران

36. گزینه 2

با توجه به  مول  اولیه،  مول فرآورده ي گازي حاصل می شود و براي تهیه ي این مقدار فرآورده ي گازي،  ثانیه زمان الزم است. 
رابطه ي درست براي گزینه ي  به صورت  یا  خواهد بود. واکنش تجزیه  37. گزینه 2
ي  به صورت  می باشد، و با توجه به این که ضریب  دو برابر  می باشد. شیب نمودار

غلظت - زمان براي  تند تر از  است. در واکنش گزینه ي  ماده  حالت جامد داشته و تغییرات غلظت آن صفر می باشد و قابل
مقایسه با مواد گازي موجود در واکنش نیست.

نظریه ي برخورد، فقط انجام واکنش در حالت گازي را مورد مطالعه قرار می دهد. 38. گزینه 4

 
در واکنش گزینه ي  با توجه به ساختارهاي زیر، تعداد پیوندها در هر دو طرف  عدد می باشد و تغییري حاصل نشده است. 39. گزینه 3

) گرماده است پس به ترتیب با افزایش و کاهش سطح انرژي هم راه هستند. ) گرماگیر و واکنش ( واکنش (
40. گزینه 3

 
 مجموعه مرتبه ي واکنش دهنده ها

 
یکاي ثابت سرعت در این واکنش  است. پس مرتبه ي کل برابر  است.

وقتی حجم یک سامانه را  کاهش دهیم، یعنی حجم آن را به  رسانده ایم و غلظت کلیه ي مواد گازي شکل ده برابر شده اند و به این
ترتیب با توجه به مرتبه ي  براي واکنش، سرعت  برابر می شود.

41. گزینه 3

: روش دوم براي پیدا کردن 

براساس متن کتاب درسی همه ي عبارت ها درست اند. 42. گزینه 4
باتوجه به اینکه واکنش در جهت رفت غیر خودبه خودي است و  دارد، تصور می شود در جهت برگشت خود به خودي 43. گزینه 4

خواهد بود، اما به دلیل آن که  رادیکال است و بسیار فعال می باشد احتمال انجام واکنش با یک رادیکال دیگر  براي آن بسیار زیاد است.
از طرفی احتمال تجزیه ي مجدد  به  و  بسیار اندك بوده و احتمال پیشرفت در جهت برگشت در حد صفر است.

ابتدا با توجه به تغییرات یک بازه مانند  ثانیه، معادله ي واکنش را به دست می آوریم ( ضریب هر ماده را تغییرات آن 44. گزینه 1
ماده قرار می دهیم).

 
براي فراورده ها زمان و مقدار آغازین صفر است، بنابراین  می باشد.

به ازاي تولید  مول  مول  مصرف می شود، بنابراین به ازاي تولید  مول  تا ثانیه ي  باید  مول  مصرف شود و مقدار اولیه 
برابر  مول است.

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها: 45. گزینه 2

 
: اتم  مرکزي در  جهت گیري مناسب جهت برخورد ندارد. گزینه ي 

: ساختار پیچیده ي فعال به صورت  بوده و دو پیوند سست شده وجود دارد. گزینه ي 
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صفحه 2

: برخورد  از  با  از  جهت گیري مناسب دارد. گزینه ي 
، سطح انرژي  پایین تر از  است. در هنگام یونش، ابتدا الکترون از  و سپس در صورت لزوم در عناصر واسطه ي تناوب  46. گزینه 4
از  جدا می گردد و به همین علت در کاتیون ها زیرالیه ي  خالی است. عنصر تناوب  و گروه  باید در زیرالیه ي  و  ،  الکترون
، ،  خواهد شد. با توجه به ترکیب  داشته باشد که براساس پایداري تعریف شده در آرایش هاي الکترونی، آرایش 

 
کاتیون  داراي آرایش الکترونی  می باشد.

باید عناصر در یک گروه از جدول باشند تا الکترون الیه ي ظرفیت برابر داشته باشند و در صورتی که اصلی و فرعی باشند فقط در 47. گزینه 1
، در سایر موارد، برابري قابل حالت هاي زیر تعداد الکترون ظرفیت برابر دارند:  با  با  با  با  با  و  با 

تعریف نیست.
باتوجه به تغییر شدید  به  می توان دریافت که تناوب تغییر کرده است و بدین ترتیب شماره ي گروه عناصر به ترتیب  48. گزینه 2

 می باشند. بر همین اساس فقط گزینه ي  می تواند پاسخ درست
باشد.

49. گزینه 2

 

 
الف) اغلب نافلزات در دماي اتاق و فشار  به صورت گاز هستند. 

د) نصف طول پیوند یگانه کوواالنسی بین دو اتم یکسان را شعاع کوواالنسی می نامند.
 ، فقط بند سوم نادرست است؛ زیرا در جدول مندلیف و در گروه دوم، عالوه بر فلزهاي قلیایی خاکی، عناصر واسطه مانند  50. گزینه 3

و  نیز وجود داشتند.

 
با توجه به مشخصات ارائه شده، آرایش الیه ي ظرفیت آن به صورت روبه رو است: 51. گزینه 1

 
              

 
و بر این اساس، گزینه ي  درست و سایر گزینه ها نادرست هستند. نیتروژن اکسیدهایی با فرمول  و  تشکیل می دهد.

انرژي یونش نیتروژن از عنصر قبل و بعد از آن بیش تر است. از چپ به راست بار مؤثر هسته افزایش می یابد بنابراین بار مؤثر هسته در نیتروژن از

 
عنصر گروه هفدهم هم دوره با آن کم تر است.

هیدروژن فسفات فرمول  دارد و سدیم هیدروژن فسفات فرمول شیمیایی  دارد. 52. گزینه 3
اتم  با تشکیل آنیون یا کاتیون به آرایش  دست یافته است، پس می تواند عناصر اصلی گروه هاي  و  از 53. گزینه 2

تناوب  یا عناصر اصلی گروه هاي  و  از تناوب  باشد و نمی تواند از گروه  تناوب  باشد، زیرا در این صورت باید  الکترون از دست
بدهد تا به آرایش  برسد. عناصر گروه  و  با اتم کلر ترکیب یونی به فرمول هاي  و  ایجاد می کنند و عناصر گروه 

،  و  و گاهی  ایجاد می نمایند.  تناوب  به بعد با کلر ترکیب کوواالنسی به فرمول هاي 
54. گزینه 3

 آرایش الکترونی  تعداد  الیه ي سوم
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الکترون 6
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ZnCd
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↑↓
2s2
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}= +ms
1
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= −1mℓ با e−تعداد = 1
است.⇒ Nاین عنصر

1NONO2
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2−
4N HPa2 O4

XXe5416،1517
512613627
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: 1 /2 2 /3 3 3 /4s2 s2 p6 s2 p6 d6 s2= 17٫5 × 8 = 14 ⇒e−
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55. گزینه 3

 
کاهش جرم معادل جرم بخارآبی است که از بلور جدا می شود.

روش اول:

 

 
روش دوم:

32٫2g N S ⋅ 10 O× × × = 5٫4 g ⇒a2 O4 H2
1mol

322g
(10 −x)mol OH2

1mol

18g
1mol

x = 7

(N S ⋅ 10 O)(s)a2 O4 H2
32٫2

1 × 322

→ N S ⋅x Oa2 O4 H2
=

+ (10 −x) O(g)H2
⇒ x = 75٫4

(10 −x) × 18


