


تعالی  تؼوِ

خاًَادگی ًام ٍ دسع:ًام ؿیوی:ًام تجشتی-سیاضی:سؿتِ  یاصدّن:پایِ  111210:کذکتاب   

اهتحاى كفح9/10/98ِ:تاسیخ كفح3ِ:تعذاد اهتحاى  دقیق100ِ:هذت ؿشٍع  10:00:ػاعت  

دتیش صادُ:اهضاء افضل خاًن عذد  تِ :ًوشُ اهضاءآهَصؿگاُ  ٍ :هْش

حشٍف تِ :ًوشُ  

 تاسم ػؤاالت سدیف

کٌیذ1 هـخق سا صیش عثاسات تَدى غلط یا .كحیح

پزیشی(آ پزیشیBr35ٍاکٌؾ ٍاکٌؾ اص .هیثاؿذCl17تیـتش

داسد(ب عکغ ساتطِ هادُ جشم تا گشهایی .ظشفیت

5/0

کٌیذ2 کاهل سا صیش .جذٍل

دٍسُ گشٍُؿواسُ فـشدُؿواسُ الکتشًٍی ؿیویاییآسایؾ ًواد
+3Cr24

-3As33

5/1

کٌیذ(آ3 ًاهگزاسی سا صیش ّای ّیذسٍکشتي اص .ّشیک

a) CH3CHCH=CHCHCH3

CH2CH3    CH2CH3 

b) 

c)   (CH3)2CHCH2CH(CH3)2 

چشا؟(ب هیایذ؟ جَؽ تِ صٍدتش تشکیة کذام  

چشا(ج ؿَد؟ هی ٍاکٌؾ ٍاسد تش ػشیع تشکیة ؟کذام

5/2

تعذ كفحِ دس ػَاالت  اداهِ



دّیذ4 :پاػخ

ّؼتٌذ(12H6C)ّگضى-1ٍ(14H6C)ّگضاى(آ سًگ تی هایع دّیذ.دٍ تَضیح چیؼت هایع دٍ ایي تـخیق .سٍؽ

تٌَیؼیذ(ب سا اتیي اتي، اتاًَل، ّای .کاستشد

فشهَل(ج تا ّیذسٍکشتٌی تِ ّایواى دػت چشا؟36H17Cاگش تٌضیي؟ یا اػت تشی هٌاػة حالل آب ؿَد آغـتِ

کٌیذ(ت پش صیش ٍاکٌؾ دس سا خالی .جاّای

……… + HOH   CH3CH2OH 

75/2

دّیذ5 پاػخ ؿذُ هطشح ّای پشػؾ تِ صیش ّای ٍاکٌؾ تِ تَجِ .تا

2MgCl+TiMg +4TiCl(1

2TiO+Fe Ti+3O2Fe(2

کٌیذ(آ هَاصًِ سا آًْا اص .ّشیک

ّای(ب عٌلش پزیشی ٍاکٌؾ کٌیذTi،FeٍMgتشتیة هـخق .سا

چشا؟(ج هیـَد؟ اًجام هٌاػة ؿشایط دس صیش ٍاکٌؾ آیا کٌیذ تیٌی پیؾ

3O2Fe+              Mg

75/2

دّیذ6 :پاػخ

ّای(آ ّیذسٍکشتي اص ّشیک هَلکَلی ًفتالي)فشهَل ػیکلَّگضاى، تٌَیؼیذ(تٌضى، .سا

کٌیذ(ب سػن سا آًْا اص ّشیک خط پیًَذ .ػاختاس

هیثاؿذ(ج آسٍهاتیک ّا ّیذسٍکشتي ایي اص کذاهیک کٌیذ .هـخق

75/2

تعذ كفحِ دس كفحِ ػَاالت اداهِ

دسع كفحِ:ًام ػَاالت تحلیلی(۲):اداهِ سؿتِ ٍ :پایِ

شمارکػَاالتسدیف



آب7 ظشف یک دس ؿذى رٍب ٌّگام دس سا یخ تکِ یک اًشطی تغییشات صیش هیذّذ25ًوَداس ًـاى .دسجِ

ّای(آ عالهت ؿکل سٍی ّای هشتع دّیذ(=یا>،<)دس .قشاس

چشا؟(ب هٌفی؟ یا اػت هثثت ػاهاًِ اًشطی تغییش

25/1

هیـَد8 اًجام صیش ٍاکٌؾ آى هعذى ػٌگ اص خام هغ تْیِ :تشای

2SO+2Cu2O+S2                Cu

هلشف(آ خلَف(II)هغkg40تا تا هیـَدkg19حذٍد85٪ػَلفیذ تْیِ خام حؼاب.هغ سا ٍاکٌؾ دسكذی تاصدُ

(:mol/g5/63Cu:,mol/g32S).کٌیذ

داسد؟(ب صیاًثاسی تاثیش صیؼت هحیط سٍی ٍاکٌؾ ایي چشا

5/2

دهای9 افضایؾ اص10تشای هادُ یک اص ت20ِگشم ت35ِدسجِ ػاًتیگشاد اػت360دسجِ ًیاص گشها .طٍل

کٌیذ(آ تعییي سا هادُ ایي ٍیظُ .گشهایی

چیؼت؟(ب ٍیظُ گشهای یکای

تاؿذ؟(ج هیتَاًذ صیش هَاسد اص یک کذام هادُ ایي جذٍل تِ تَجِ تا

یک(ت کذام دهای افضایؾ ؿَد دادُ هؼاٍی گشهای هقذاس هَاد ایي اص هؼاٍی ّای جشم تِ اگش تاال جذٍل تِ تَجِ تا

تَد؟چشا؟ خَاّذ تیـتش

گلیکَلآبهادُ اتاًَلاتیلي

ٍیظُ 18/440/246/2گشهای

2

دّیذ10 پاػخ ؿذُ داد ّای ؿکل تِ تَجِ .تا

ّای(آ هَلکَل حشکت تٌذی هیاًگیي

کٌیذ هقایؼِ دلیل تا سا ظشف دٍ .آب

اػت؟چشا؟(ب تیـتش ظشف کذام دس آب گشهایی اًشطی

5/1

دسع كفحِ:ًام ػَاالت تحلیلی(3):اداهِ سؿتِ ٍ :پایِ

شمارکػَاالتسدیف

تاؿیذ) (هَفق








