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 تهیه و تنظیم

 

In The Name Of Gad 
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 ( برخی از واژه ها اضافی هستند) ه های درون کادر کامل کنید . ت داده شده را با استفاده از واژهریک از عبارا ( 1

 
a . . گسترش فناوری به میزان دسترسی به ............. وابسته است  

b . نوعی از ........... به دست می آیند .همه ی مواد طبیعی و مص 

c .  پراکندگی منابع در جهان می تواند دلیل پیدایش .......... باشد. 

d . .... شوند ... ساخته می....پیشرفت صنعت الکترونیک براجزایی مبتنی است که ازموادی بنام .  

e .  ا عنصرهای سازنده ی آنها پی بردندبا گسترش .........، شیمیدان ها به رابطه ی میان خواص مواد ب .  

f . ...........  کند تا ساختار دقیق هدایای زمینی را شناسایی کنیم ،  به .......... آنها پی ببریم و بهره برداری درست از آنها  به ما کمک می

 را بیاموزیم .

 ها را مشخص کنید : جمالت زیر را با دقت مورد بررسی قرار دهید و درست یا نادرست بودن آن  ( 2

(a  زمین دست یابد ی انسان با شناخت و بهره برداری ازهدایای زمینی توانسته با ساختن ابزار و دستگاههایی به همه نقاط کره . 

(b  . گسترش فناوری به عدم دسترسی به مواد وابسته است 

(c  . کشف و درک خواص یک ماده ی جدید پرچم دار توسعه ی فناوری است 

(d   کشف و شناخت مواد جدید است . رشد و گسترش تمدن بشری در گرو 

(e . گرما دادن به مواد و افزودن آن ها به یکدیگر سبب تغییر و گاهی بهبود خواص می شود 

(f  . مواد طبیعی و مصنوعی از کره ی زمین به دست می آیند 

(g  تفاده از هدایای زمینی کاهش یافته است.امروزه به دلیل صرفه جویی اقتصادی ، تقاضای جهانی برای اس 

(h   دانش اقتصاد به ما کمک می کند تا ساختار دقیق هدایای زمینی راشناسایی کنیم ، به رفتارآنها پی ببریم و بهره برداری درست از

 آنها را بیاموزیم.

 هریک از عبارات زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده ، کامل کنید :  ( 3

(a گسترش   با
 فناوری 

دانش تجربی 
 ، شیمی دان ها به رابطه میان    

 خواص مواد

مواد مناسب
 . با عنصرهای سازنده ی آنها پی بردند  

(b   
 پراکندگی

تراکم
  منابع می تواند دلیل بر پیدایش تجارت ،  

 جهانی

داخلی
 باشد .   

        

 (اضافی هستند Bستون واژه هایبرخی از).این ارتباط را پیدا کنید.درارتباط است B ستون یک واژه ازبا Aهای ستون تهریک ازعبار (4
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 چگونه شیمی دان ها با گسترش دانش بشری به توانایی انتخاب مناسب ترین ماده برای یک کاربرد معین دست یافتند ؟  (5

 Bستون  Aستون 

 منبع همه ی مواد طبیعی و مصنوعی آ(

 عامل تغییر و بهبود خواص مواد ب(

دانشی که شیمی دان ها به کمک آن به رابطه ی میان خواص مواد  پ(

 . عنصرهای سازنده ی آن ها پی بردند با

 عامل پیشرفت صنعت الکترونیک ت(

 

( a نیمه رسانا 

( bگرما دادن 

( c کره ی زمین 

( d هوا کره 

( e گسترش دانش تجربی 

( f توسعه ی فناوری 

دانش شیمی  –رساناها  –رفتار  –مناسب  مواد

 –کره ی زمین  –نیمه رسانا ها  –هواکره  –

 اقتصاد نوین –مواد افزودنی  –تجارت جهانی 

قدر هدایای زمینی را بدانیمبخش اول :     

 قسمت اول
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 اهکارهایی باعث شد شیمی دان ها به توانایی انتخاب مناسب ترین ماده برای یک کاربرد معین دست یابند ؟چه ر  (6

 تمدن های آغازین را بر اساس گستره ی کاربری مواد به چند دوره تقسیم می کنند ؟ آن ها را نام ببرید .  (7

 

 با توجه به تصویر به پرسش های داده شده پاسخ دهید :  (8

(a  منبع اصلی تولید قطعات دوچرخه از کدام منبع زمینی است ؟ 

(b پس از گذشت زمان ، چه اتفاقی برای قطعات دوچرخه می افتد ؟ 

(c داشت؟ کدام بخش دوچرخه آالیندگی بیشتری برای محیط زیست خواهد 

 

 گسترش فناوری به چه موضوعی وابسته است ؟ (9

 ؟ کدام برداشت صورت نمی گیرد .«.الم تروا ان اهلل سخر .» از آیه  (11

 پی بردن به رفتار هدایای الهی ب(              ی الهی                      شناسایی ساختار دقیق هدایا الف(

 عمل به دستورات الهی  د(                                 بهره برداری درست از هدایای الهی ج(

 مینی بر چرخه های طبیعی چه اثری دارد ؟بهره برداری از هدایای ز  (11

 را به طور جداگانه ، مدیون چه ماده ایی می دانیم ؟ “الکترونیک  ”و  “خودرو  ”گسترش هریک از صنایع :  (12

 چه ویژگی )هایی( در مواد ، آنها را مناسب برای صنایع مختلف کرده است ؟  (13

 چه عواملی است ؟دلیل اصلی رشد و گسترش تمدن بشری در گرو   (14

 با باال رفتن سطح رفاه در جامعه ، روند میزان مصرف منابع گوناگون چه تغییری یافته است ؟  (15

درجهان نشان میدهد،کدامیک از جمله های ید ومصرف نسبی برخی مواد رابا توجه به نمودار ستونی زیرکه برآورد میزان تول (16

 زیر نادرست است ؟

(a  یر زمین رو به افزایش است .باگذشت زمان ذخا 

(b  .بیشترین مصرف ذخایرزمین مربوط به سوختهای فسیلی است 

(c  .زمین منبع عظیمی ازهدایای ارزشمند و ضروری برای زندگی دارد 

(d  . تقاضای جهانی برای استفاده از ذخایر فلزی روندی ثابت دارد 

 

 

 
 

 
 

 ( برخی از واژه ها اضافی هستند)  های درون کادر کامل کنید . هز واژت داده شده را با استفاده اهریک از عبارا ( 1

a .  .جدول دوره ای عنصرها شامل........ دوره و .......... گروه است 

b .  گروه...... و قویترین نافلز در ........ قراردارد در هردوره قویترین فلز در . 

c . .. گیرند ..... اتم آنها برابراست،جای میدریک گروه، عنصرهایی که شمارالکترونهای  . 

d . ،ازچپ به راست ،از ........ کاسته و برخاصیت.......افزوده می شود. درهردوره از جدول تناوبی  

e . گروه چهاردهم جدول از یک ......... شروع و به .......... ختم می شود، زیرا خاصیت نافلزی  

 ..... می یابد . از باال به پایین گروه ...........

 . f   هدف شیمی دان ها با مشاهده ی مواد و انجام آزمایش ، یافتن اطالعات بیشتر و دقیق تر 

 درباره ی ........... و ............ است . 

g .  و ......... آنها دانستالگوهای رفتار ......... و مواد برای یافتن روندهاو....علم شیمی را میتوان مطالعه هدف دار، منظم و هوشمندانه .... 

 جمالت زیر را با دقت مورد بررسی قرار دهید و درست یا نادرست بودن آن ها را مشخص کنید :  (2

 

 

 

 

 

 

فیزیکی  –ژگی وی –رفتارعنصرها 

 –هفده  -خواص مواد –هیجده  –

جدول  –سی و دو  –شیمیایی 

 -فلز  –الیه ی ظرفیت  –دوره ای 

 –شارل ژانت  -کاهش –هفت 

خاصیت  –اول  –افزایش  –نافلز 

 مندلیف  -فلزی 

 قسمت دوم



 

 3 

(a بیشتر عنصرهای جدول دوره ای را فلزها تشکیل می دهند ، که بطور عمده در سمت راست و مرکز جدول قرار دارند . 

(b  و نافلزها قرار دارند . خواص فیزیکی شبه فلزها بیشتر به فلزها شبیه است . شبه فلزها همانند مرزی بین فلزها 

(c . خصلت فلزی نیز همانند نافلزی در یک دوره از چپ به راست کاهش می یابد 

(d  : خواص فیزیکی و شیمیایی عنصرها به صورت گروهی تکرار می شود»قانون دوره ای می گوید ». 

(e شود در اثر ضربه خرد نمی ها الکترون به اشتراک می گذارد و ، در واکنش با دیگر اتم کی کمی داردعنصری که رسانایی الکتری   ،  

 . می تواند ژرمانیوم  باشد

(f  روندها و روابط  ، الگوها مندلیف دانشمندیست که با بررسی دقیق اطالعات و یافته های موجود درباره مواد و پدیده های گوناگون ،

 . درک کردبین آنهارا 

(g   جای دارند . 31تا  31در مجموع ،  هشت عنصر شبه فلزی در جدول تناوبی وجود دارد که در گروه های 

h ). تنها شبه فلز دوره ی سوم جدول تناوبی ، نارسانا است 

 هریک از عبارات زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده ، کامل کنید :  ( 3

(a   ای براساس  عنصرها درجدول دوره
 عدداتمی

عددجرمی 
، چیده شده اند . دراین جدول ، عنصرهایی که شمار الکترونهای بیرونی ترین الیه ی   

 الکترونی آنها برابر است ، در یک  
 دوره

گروه
 جای گرفته اند.  

 (b  عنصرهای ، 51و  51،  51درگروههای  
 باالتر

پایین تر
  باال به پایین ، خاصیت ، زیرا ازخاصیت نافلزی بیشتری دارند   

 نافلزی

فلزی
 کم می شود .   

(c برخاصیت ، از چپ به راست جدول تناوبی در هر دوره از ،  
 فلزی

نافلزی
  خاصیت افزوده و از   

 نافلزی

فلزی
 کاسته می شود .   

(d قوی ترین جدول تناوبی در هر دوره از ،   
 فلز

نافلز
  قوی ترین در گروه اول و   

 نافلز

فلز
 . در گروه هفدهم جدول جای دارد   

(e تعداد  
 بیشتر

کمتر
  عنصرهای جدول دوره ای را  

 نافلزها

فلزها
 که بطور عمده در سمت راست و باالی جدول قرار دارند . ، تشکیل می دهند   

(f خواص  
 فیزیکی

شیمیایی
  درحالی که رفتار شبه فلزها بیشتر به فلزها شبیه بوده ،  

 فیزیکی

شیمیایی
 آن ها همانند نافلزها است .  

 

 (اضافی هستند Bستون واژه هایبرخی ازپیدا کنید.)درارتباط است.این ارتباط را B ستونبا یک واژه از Aهای ستون تهریک ازعبار  (4

 
 

 ، کدام ویژگی فلزها را نشان می دهد ؟هریک از تصاویر داده شده   (5

 Bستون  Aستون 

 مرزی بین فلزها و نافلزها آ(

 ز باال به پایین و ازراست به چپ ، کاهش می یابدخاصیتی که درجدول دوره ای ا ب(

 رسانایی گرمایی و الکتریکی باالیی دارد و دراثر ضربه خرد نمی شود. پ(

 نمایشی بی نظیر از چیدمان عنصرها ت(

 بنیادی ترین ویژگی عنصرها ث(

 خواص فیزیکی و شیمیایی عنصرها به صورت دوره ای تکرار می شود . ج(

ی دقیق اطالعات و یافته های موجود درباره عنصرها ، الگوها ، روندها کسی که با بررس ح(

 و روابط بین آنها را درک کرد .

( a گوگرد 

( bخاصیت فلزی 

( c سرب 

( d خاصیت نافلزی 

( e شبه فلزها 

( f قانون دوره ای 

g) عدد اتمی 

h) جدول دوره ای 

i) مندلیف 

j) عددجرمی 
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 چند عنصر بین قویترین فلز و قویترین نافلز دوره ی چهارم وجود دارد ؟ (6

 اتم های عنصر گوگرد کدام ویژگی را ندارند ؟ (7

(a  . در واکنش با دیگر اتم ها ، فقط پیوند یونی برقرار می کنند               (b  شود . در اثر ضربه خرد می 

(c  .رسانای جریان برق و گرما است                                              (d  . سطح آن ها درخشان نبوده ، بلکه کدر است 

 خاصیت فلزی اتم های عناصر یک گروه شباهت بیشتری به هم دارند یا یک دوره ؟ چرا ؟ (8

  جدول تناوبی را بررسی کنید .روند تغییر خصلت فلزی و نافلزی در دوره ی سوم  (9

 باتوجه به تصویر داده شده به سؤاالت مطرح شده پاسخ دهید :  (11

 خاصیت فلزی دراین گروه، ازباال به پایین چه تغییری میکند ؟ 

 تنها نافلز رسانا ، آلوتروپ کدام یک از عناصر است ؟ 

  چندواحد است؟ 5با  3اختالف عدداتمی عنصرشماره 

 لکترونیک و ساخت انواع وسایل و گسترش صنایع ا 

 الکترونیکی مدیون حضور کدامیک از اینی دستگاهها      

 عناصر است ؟      

  چه 2با  1بین اتمهای سازنده ی عنصر شماره 

 نوع پیوندی برقرار می شود ؟      

 الکتریکی باالیی دارد. در  رسانایی گرمایی و 

 مها ، الکترون ازدست می دهد. دردیگر ات واکنش با      

 آن تغییر می کند ، اما خرد نمی شود. اثرضربه ، شکل      
 این ویژگی ها مربوط به کدام عنصر)ها( می باشد؟      

  شکل ، چیست ؟ 3نام عنصر شماره 

 

 شبه فلزها را در نظر بگیرید و به پرسش های زیر پاسخ دهید :(  11

I. ز عناصر می باشند ؟مرز میان کدام دسته ا 

II. (فیزیکی یا شیمیاییدر کدام خواص) شبیه فلزها هستند ؟ 

III. رفتارهای شیمیایی آن ها به کدام عناصر شبیه است ؟ 

IV. چندتا از عناصر جدول تناوبی ، شبه فلز می باشد ؟ 

 ت ؟( می باشد . هر عبارت مربوط به کدام فلز اس Fe   ،Kهریک از عبارات زیر مربوط به دو فلز )   (12

 . با اکسیژن در هوای مرطوب به آرامی واکنش داده ، پوسته پوسته شده و اکسید می شود 

 . فلزی نرم که با چاقو بریده می شود و با آب واکنش داده و شعله ور می شود 

 ، کدام ویژگی زیر را ندارد ؟ 03با عدد اتمی  Xعنصر   (13

 . ب( در واکنش با دیگر اتم ها الکترون از دست می دهد                                                   . الف( رسانایی گرمایی و الکتریکی باالیی دارد

 . د( دراثرضربه تغییرشکل می دهد ولی خرد نمی شود     ، بیشتراست .        02ج( شدت فعالیت شیمیایی آن ازعنصری باعدداتمی
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 ل تناوبی است. با توجه به آن ، به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید .جدول زیر مربوط به عناصرگروه اول جدو  (14

 کدامیک از فلزات در زیرآب واکنش می دهد؟ب(                  کند؟ با افزایش عدداتمی ، واکنش پذیری فلزات چه تغییری میآ( 

 ؟ چرا فلزات قلیایی را زیر نفت نگهداری می کنند پ(                کند؟ استحکام پیوند فلزی با افزایش عدد اتمی چه تغییری میت( 

 ؟ به نظر شما تمایل به از دست دادن الکترون عنصر سزیم که در انتهای این گروه قرار دارد ، نسبت به بقیه چگونه استث( 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

4sبه    Xآرایش الکترونی عنصر     (15
 چرا؟ ن عنصر را داشته باشد ؟کدام عنصر زیر نمی تواند ویژگی های ای. ختم می شود  1

 11Na    د(                         29Cu  ج(                                    16S   ب(                              20Ca   الف(

 

 

 

 

 (اضافی هستندبرخی از واژه ها ه های درون کادر کامل کنید . ) ت داده شده را با استفاده از واژهریک از عبارا ( 1

a . میان شعاع اتمها و خصلت فلزی رابطه ی ............ وجود دارد . 

b . استفاده می شود ر تولید المپهای جلوی خودروها ، .............د . 

c . گویند ............ هالوژنها با .......... به ........... می شوند که به این یونها .  

d . بمیزان توانایی اتمها به ......... الکترون وابسته است رفتارشیمیایی فلزها .  

. e ............. محسوس تر است تفاوت خواص عناصر جدول در یک ، 

 به دلیل متفاوت بودن تعداد ............ . 

. f پیدا می کند .....پس شعاع اتمی ...... مییابد ،.... ، جاذبه ی هسته ...، تعداد الیه های الکترونی .دوره از جدول دوره ای با افزایش عدداتمید هر ... 

 درست یا نادرست بودن هریک از عبارات زیر را مشخص کرده ، علت نادرستی یا شکل درست عبارات نادرست را بنویسید. (2

(a  میزان توانایی اتم های فلزی به از دست دادن الکترون جزء خواص فیزیکی فلزهاست . 

(b  می اصلی آخرین زیرالیه ی هرچه عدد کوانتوs . یک اتم بزرگتر باشد ، شعاع آن اتم نیز بیش تر است 

(c   رفتار فیزیکی فلزات دسته یd . با فلزهای اصلی جدول دوره ای ، تفاوت چشمگیری دارد 

(d  . برای جلوگیری از واکنش سریع فلزات قلیایی با اکسیژن هوا ، آنها را زیر نفت نگهداری می کنند 

 هریک از عبارات زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده ، کامل کنید :  ( 3

(a  هرچه اتم   
 فلزی

نافلزی 
، خصلت   ، آسانتر الکترون ازدست بدهد شرایط معین در 

 فلزی

نافلزی 
  بیشتری دارد و فعالیت شیمیایی آن 

 بیشتر

کمتر
 . است  

(b با فلزها  آن ها اکنش پذیری با افزایش جرم اتمی هالوژن ها ، و
 افزایش

کاهش
می یابد . زیرا با افزایش جرم ، شعاع اتمی هالوژن     

 افزایش

کاهش
  

یافته ، پس تمایل به گرفتن الکترون  
 بیشتر

کمتر
                             می شود .   

(c ایی باهرچه آهنگ خروج گاز هیدروژن آزاد شده در اثر واکنش فلز قلی  
  آب

هالوژن
واکنش شیمیایی   بیشتر باشد ،   

 سریع تر

کند تر
بوده و واکنش   

دهنده فعالیت 
 بیشتری

کمتری
  . دارد  

 نقطه ذوب چگالی واکنش پذیری با آب : آرایش الکترونی نماد

Li 2[He] 2s1 080 535/0 به آرامی واکنش می دهد 

Na 2[He] 3s1
 78 729/0 به شدت واکنش می دهد 

K 2[He] 4s1
 82 858/0 نگام واکنش آتش می گیرده به 

Rb 2[He] 5s1
 37 68/0 دهد انفجار رخ می واکنش با 

 

گرفتن الکترون  –ثابت  –مستقیم  – ازدست دادن

نیون الکترونهای آ -گروه -افزایش   -معکوس   –

گازهای نجیب  –هالید  –کاهش  –الیه ی ظرفیت 

 الیه های اصلی -دوره   – هالوژنها   –

 قسمت سوم
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 اضافی هستند( B برخی از واژه های ستون) کنید. پیدا این ارتباط را . ارتباط است در B ستون یک واژه از با A تهای ستونعبار هریک از( 4

 

 . را به دست آورید  Br – Hپیوند   پیکومتر است . طول Br – Br   ،227پیکومتر و  H – H   ،95طول پیوند    ۞

پیوند طول   
  

 
 

   

 
 

   

 
        

 با توجه به تصاویر، شعاع واندوالسی و شعاع کوواالنسی را در هر مورد ، برحسب پیکومتر به دست آورید.  ۞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید : (5

 نشانه های تغییر شیمیایی را نام ببرید .   ۩

 بیشتر است ؟ چرا ؟  19Kیا    26Feفعالیت شیمیایی کدام فلز    ۩

 ( می تواند مربوط به عنصری باشد که تمایل بیشتری به گرفتن الکترون دارد ؟ 71  -  51کدام یک از اعداد اتمی )   ۩

 (  13Alیا    5Bا کدام عنصر شباهت بیشتری دارد ؟ ) ب ،  31با عدد اتمی   Xخواص شیمیایی عنصر   ۩

 در کدام مورد ، فعالیت شیمیایی به درستی مقایسه شده است ؟ (6

 

 

 ؟ در هر مورد مشخص کنید کدام عنصر شعاع اتمی بیشتری داردآ(    (7

 

 

 چرا ؟ رفتار شیمیایی کدام دسته از عناصر ، در جدول دوره ای شباهت بیشتری دارند ؟  ب(

جرم یکسانی از تکه های سدیم بیاندازیم ، است ، کلر و   فلوئور ،  نیتروژندمای محیط که حاوی گازهای اگربه سه بالن هم اندازه در ( 8

 در کدام بالن سرعت تشکیل نمک بیشتر است ؟ چرا ؟

 B ستون A ستون

 میزان توانایی اتم آنها به گرفتن الکترون آ(

 فلزی از گروه اول که کمترین واکنش پذیری را با گاز کلر دارد. ب(

 در تولید المپ چراغ های جلوی خودرو ، استفاده می شود . پ(

 نشانه هایی از تغییر شیمیایی هستند. ت(

 الکترون ندارد .فلزی از گروه دوم که هیچ تمایلی به از دست دادن  ث(

فلزی که در گذر زمان ، جالی خود را حفظ می کند و همچنان خوش رنگ و درخشان باقی  ج(

 می ماند.

( a خصلت نافلزی 

( b  طال 

( c لیتیم 

( d خصلت فلزی 

( e بریلیم 

( f هالوژنها 

g ) رسوب 

 11Na  > 3Li     د(            Br2 > I2    ج(            12Mg  > 26Fe   ب(            12Mg  > 11Na        (الف

12Mg            14Si              16S           34Se                 19K        17Cl 

 

 

 

 

 
 

                8pm     
 

500 pm  
 
 
 
 
 
 
 

 

300 pm 

10 pm 
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 داده شده ؛ در بین اعداد اتمی  (9
 ؟ کدام یک بیشترین شعاع اتمی را دارد ؟ چرا الف(

 چند ترکیب یونی بین این عناصر به وجود می آید ؟ ب(

 می باشد . (   26Fe    ،79Au     ،11Na)   بوط به سه فلزهر یک از عبارت های زیر مر  (11

 هر عبارت مربوط به کدام یک از این عناصر است ؟

 . با آب واکنش نمی دهد ، به مرور زمان جالی فلزی خود را از دست نمی دهد 

 سیژن در هوای مرطوب واکنش داده ، اما سرعت این واکنش کند است .با اک 

 . فلزی نرم که با چاقو بریده می شود و با آب به سرعت واکنش می دهد 

 . دهید در شکل زیر چند عنصر با شعاع اتمی متفاوت نشان داده شده است. با توجه به آن ها به پرسش های مطرح شده پاسخ (11

 

 

 

 

 چرا ؟بیشتر است؟شدت فعالیت کدام عنصر ، همگی رسانای جریان برق باشند و جدول تناوبی جای داشته باشند یک گروه از ن عناصر درای اگر آ(

 ؟  چرا ؟ آیا بین اتمها پیوندیونی برقرارمی شود ، ، پشت سرهم حاوی یک گاز نجیب باشند صورت متوالیه این عناصر ب اگر ب(

 یک دوره از جدول باشند ، کدام یک تمایل بیشتری به گرفتن الکترون دارد ؟ اگر همگی این عناصر در ت(

 

 با توجه به اطالعات مندرج در جدول زیر ، به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید :(  12

 این عناصر بهنگام واکنش با آب، گازهیدروژن تولید می کنند. آ(

 قرار دارند؟به نظر شما این عناصر درکدام گروه از جدول تناوبی 

 در داده های مربوط به شعاع انمی ، جابجایی صورت گرفته ، ب(

 آن ها را اصالح کنید .

 

3pبه ترتیب به   Yو  Xآرایش الکترونی دو عنصر (  13
3pو    5

  ختم می شود .کدام یک :  1
 خصلت فلزی بیشتری دارد ؟ آ(

 شعاع اتمی کمتری دارد ؟ ب(

 اختالف کهنمودار رو به رو مشخص کنید  با توجه به(  14
 ؟ اندازه شعاع بین کدام دو عنصر بیشترین است

 کنید و با توجه به تغییرات شعاع در یک دوره ، مشخص

 یا در یک گروه ؟ چرا استبیشتر شدت تغییرات در یک دوره 

 

 و  4تعداد الیه های الکترونی عنصری برابر با (  15

 است . 8لکترونهای ظرفیت ، آن برابر با ا  n + l  مجموع
 اتم این عنصر با اکسیژن چه نوع پیوندی برقرار می کند ؟ آ(

 . است ، مقایسه کنید 23الکترونهای ظرفیت آن ، برابر   n + lشعاع آن را با عنصر اصلی همدوره آن که مجموع  ب(

 

 باتوجه به آن ، به پرسشها پاسخ دهید : ان می دهد .عنصر نخست جدول دوره ای را نش 03نمودار زیر شعاع اتمی (  16
  مربوط به کدام گروه از جدول دوره ای می باشند .  Cو   A    ،Bنقاط  آ(                                              
 فلزات قلیایی در کجای این نمودار جای دارند ؟ ب(                                             

  16Z            18X                  17Y          19E 

A 
B 

 

 
C 

 
 

 

D 

 

 نماد واکنش پذیری با آب شعاع اتمی

 M با آب به آرامی واکنش می دهد 263

واکنش می دهد ه شدتبا آب ب 089  N 

 Z به هنگام واکنش،آتش می گیرد 070

 

 350 

300 

250 

200 

050 

000 

50 

0 

: شعاع اتم  

  Li        Na        K         Rb      Cs       



 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

  با توجه به نمودار زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید :(  17
 شعاع اتمی در یک دوره چه تغییری می کند ؟ چرا ؟ آ(

  خصلت نافلزی با تغییرات شعاع اتمی در یک دوره چه ارتباطی دارد ؟ توضیح دهید . ب(

 

 

  

  بیشتر است   s ی اختالف تغییرات شعاع بین عناصر دسته پ(

 ؟ چرا ؟  pیا دسته ی  

 

 

 جدول زیر را کامل کنید .(  آ .  18

 ( چرا ؟  551یا  571) ؟  ، کدام عدد می تواند باشد Xعدد   ب .         

 یری می کند ؟ توضیح دهید .خصلت نافلزی با کاهش شعاع اتمی چه تغی  پ .        

 

 

 

 

 

 

 
 

 

           

 (برخی از واژه ها اضافی هستنده های درون کادر کامل کنید . ) ت داده شده را با استفاده از واژهریک از عبارا ( 1

a .  . همه ی کاتیون های فلزات اصلی ............. هستند 

 . b دوره چهارم عددبزرگتری است. نسبت تعداد عناصر ........ به تعداد عناصر ........  

c .  الکترون دارد  متعلق به عنصر........ است. 05اتمی که در سومین تراز انرژی خود 
. d آرایش الکترونی یون  X

3d به  +2
 متعلق به عنصر .......... است .  Xختم می شود. اتم   9

. e یافت می شوند .  .........  شکلدهد که اغلب عنصرها درطبیعت به  یافته ها نشان می 

. f  فلزات دستهd  دهند را از دست می ...... خود بهنگام تشکیل کاتیون ابتدا الکترون اوربیتال . 

 

می
 ات

اع
شع

 

 عدداتمی

A 

B 

C 

 
200 

080 

080 

060 

020 

000 

80 

0 

11Na    12Mg   13Al      14Si      15P      16S     17Cl         
 عدداتمی

 نماد عنصر آرایش الکترونی فشرده تعدادالیه ها (pm)شعاع اتمی شرایط واکنش با هیدروژن حالت فیزیکی

........................ ........................ 71 ........................ 
2[He] 2s

2 
2p

5 
9F 

 ........................ 3 99 یدهددردمای اتاق به آرامی واکنش م گاز
17Cl 

........................ ........................ 114 ...................... 
18[Ar] 3d

10 
4s

2 4p
5 

35Br 

 ........................ X 5 واکنش میدهد C044°دردمای باالتراز جامد
53I 

 

  25Mn  –بی رنگ   -  d  –اصلی 

 -  27Co  –سوم   -  s  –آزاد  -

  -ترکیب   -  31Ga  -واسطه 

29Cu  -  رنگی -چهارم 

 قسمت چهارم
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 g.  اتمی که دارای الکترونی با اعدادکوانتومیn = 3     وl = 2    جدول قرار دارد . است ، در دوره ی ......... 

h . رونی یونی به اوربیتال .......... ختم شود ، می توان مطمئن بود که آن اتم ، فلز است .در صورتی که آرایش الکت 

 درست یا نادرست بودن هریک از عبارات زیر را مشخص کرده ، علت نادرستی یا شکل درست عبارات نادرست را بنویسید. (2

(a  4به در دوره ی چهارم جدول دوره ای ، آرایش الکترونی تنها عنصر پتاسیمs
 ختم می شود .  1

(b   3آرایش الکترونی یونی که  بهp
 ختم می شود ، اتم آن فقط می تواند فلز باشد .  6

(c  . گلدسته ی شماری از اماکن مقدس را با ورقه های نازکی از طال تزیین می کنند 

(d  سیار دور دارد .گردن بندی با دانه های شیشه ای آبی نشان از وجود صنعت شیشه گری در روزگاران ب 

(e    مجموع اعداد کوانتومیn + l    24 الکترون های ظرفیتCr  است . 71برابر با 

(f   28 آرایش الکترونی یونNi
3dبه     +2

6
4s

 ختم می شود .  2

(g  . در آرایش الکترونی اتم عنصرهای واسطه ی دوره ی چهارم ، بی نظمی هایی دیده می شود 

(h   به فلزهای دسته یp . فلزات واسطه می گویند ، 

 هریک از عبارات زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده ، کامل کنید :  (3

(a  برای استخراج مقدار 
 کمی

زیادی 
از طال باید از حجم   

 اندکی

انبوهی 
خاک معدن استفاده کرد . به همین دلیل پسماند بسیار    

 کمی

زیادی
 . شود تولید می  

(b    برای تشخیص یونهای آهن ، نمونه را درآب حل کرده و به آن محلول
 سدیم هیدروکسید

پتاسیم کلرید
اضافه می کنیم . رنگ رسوب     

 سبز

قرمز قهوه ای
  

نشان دهنده ی یون   
     

 است .       

 (c   اگر چه زیرالیه ی
    

  
زودتر از زیرالیه ی      

    

  
ابتدا از  از الکترون پر می شود ، اما به هنگام تبدیل شدن عنصر به یون مثبت ،    

    

  
الکترون جدا می شود ، و سپس از    

    

  
   . 

 اضافی هستند( B ستون برخی از واژه های) این ارتباط راپیداکنید. ارتباط است. در B ستون یک واژه از با  A تهای ستونعبار هریک از  (4

 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید : (5
i. چند عنصر در دوره ی چهارم جدول زیرالیه ی نیمه پر دارند ؟ 

ii.  چند عنصر در دوره ی چهارم جدول زیرالیه یd دارند ؟ کامأل پر شده 

iii. اگردرمجموع اعدادکوانتومی n + l ؟ است ، عدداتمی آن چند باشد  57الکترونهای ظرفیت عنصری دردوره چهارم برابر 

iv.  کوانتومی  الکترون با عدد 1اگر اتم عنصری دارایl = 2    باشد ، آخرین زیرالیه ی اشغال شده ی اتم آن دارای چند الکترون است

 گروه از جدول دوره ای جای دارد ؟ و این عنصر در کدام دوره و

Xآرایش الکترونی یون   (6
3dبه   +3

Xختم می شود ، آرایش الکترونی یون   3
 را بنویسید .  +

 B ستون A ستون

 اصلی ترین و ارزنده ترین صنایع دستی  آ(

 .  وسایل خانه مانند تلویزیون رنگی و برخی شیشه ها وجود دارد واسطه که در نخستین فلز ب(

 تنها عنصری که در دوره ی چهارم بیشترین تعداد تک الکترون را دارد . پ(

 شدن است . آن ها در حا پر dه ای هستند که زیرالیه ی دسته ای از عناصر جدول دور ت(

 تنها فلزی که به شکل کلوخه ها یا رگه های زرد رنگ ، البه الی خاک یافت می شود . ث(

 فلزی است که در سطح جهان بیشترین مصرف ساالنه را در بین صنایع گوناگون دارد . ج(

 هیدروکسید( II) رنگ رسوب آهن ح(

( a شبه فلز 

( b  21Sc 

( c آهن             ( d 25Mn 

( e آجری           ( f 24Cr 

g ) شیشه گری 

 h )طال 
i ) فلزات واسطه      j ) سبز 
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 : دهیدپاسخ  باتوجه به جدول زیر، به پرسشها ♠

 ؟ عنصر متعلق به یک دوره هستند کدام دو آ(
 واسطه است ؟ یک فلز کدام عنصر، ب(

75و نوترونها در یون  کترونهااگرتفاوت شمار ال (8
A

 . اتمی ، دوره و گروه این عنصر را تعیین کنید باشد ، عدد 6برابر با   -3

Xاگر مجموع ذرات زیراتمی یون  (9
 یین کنید این عنصر جزء کدام دستهباشد ، تع 1و تفاوت نوترون و الکترون آن برابر  17با  برابر  +3

 از عناصر است ؟      

  و شمار الکترونهای زیرالیه B اتم عنصرشمار الکترونهای این زیرالیه در برابر دو Aاتم عنصر      الکترون های زیرالیه اگر شمار (11

 ؟ باشد ، کدام عنصر در دوره ی چهارم جدول تناوبی قرار دارد B، نصف شمار الکترونهای این زیرالیه دراتم عنصر اتم آن    

 ؟  به کدام گروه تعلق داردX  عنصر . تولید میکند XO   ختم شده است و اکسیژن ترکیبی به فرمول     به   X  آرایش الکترونی اتم (11

 ؟ رسند مشخص کنید کدامیک به آرایش گازنجیب نمی ضمن نوشتن آرایش الکترونی یون پایدار هریک از اتمهای زیر ،  (12

 20Ca  د(                     21Sc   ج(                             31Ga  ب(                      16S   آ(

 نوع کاتیون آهن را تشخیص دهید ؟ چگونه می توانید یون نقره و هایی از یون نقره و نوعی آهن است . یک نمونه سنگ ، حاوی نمک (13

 معادالت واکنش انجام یافته را بنویسید .        

 

 د .جدول زیر را کامل کنی ( 14

 

 

 

 

 با توجه به شکل رو به رو تعیین کنید : (15
 کارگرفته شده ،ه در ساختار شیشه های ب آ(

 ؟ از کاتیون های چه نوع فلزاتی وجود دارد 

 به نظر شما علت رنگین بودن کاتیونهای این فلزات چیست؟ ب(

 آیا کاتیون پ(
21Sc

 می تواند رنگی باشد ؟ چرا ؟  +3

 

 مورد عنصر طال نادرست است ؟چند جمله زیر در  (16

 جزء عنصرهای واسطه ی دوره ی ششم جدول است . آ(

 . گرم طال به صفحه ای به مساحت چندین مترمربع ، مربوط به قابلیت ورقه ای شدن و چکش خواری آن است تبدیل چند ب(

 . هواکره است در گازهای موجود ری آن باپرتوهای خورشید و واکنش پذی بازتاب زیاد ،  آن در بدنه ماهواره ها دلیل کاربرد پ(

 به دلیل وجود طال به شکل کلوخه و یا رگه های زرد البه الی خاک ، مقدار آن در معادن طال زیاد است . ت(

 گاهی اتم های این فلز را می توان به صورت ترکیب یافت . ث(

 .محیطی بر جای می گذارد  استخراج طال همانند دیگر فعالیت های صنعتی ، آثار زیان بار زیست س(

 

 از عناصر داده شده ، کدام یک در طبیعت به صورت ترکیب و کدام یک به شکل عنصر آزاد یافت می شود ؟ (17

 

 

 

 

D
- 

C
2- 

B
3+ 

A
 نماد یون +2

10[Ne]3s
2
3p

6
 2[He]2s

2
2p

6
 10[Ne]3s

2
3p

6 
2[He]2s

2
2p

 الکترونی آرایش 6

 

 

، ............. .............  ،  ............ ، ............... ، .............. ، ............. عنصر  

 ........... ، ............. ، .............. ، .............. ، ............. ، ............. ، ......... ، ........... ترکیب

 

 –سدیم  –آهن  –هیدروژن  –اکسیژن 

 –گوگرد  –پالتین  –کلسیم  –نقره 

کلر -طال  –نیتروژن  –مس  –کربن   

 نمادعنصر دوره گروه نوع عنصر آرایش الکترونی فرمول اکسید

AO2 10[Ne]3s
2
3p

3    14A 

 21B چهارم    

 37C   فلز  

DO3 18[Ar]3d
10

 4s
2
 4p

 34D  شانزدهم  4
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 به پرسش های زیر پاسخ دهید :  (18

I.    ؟  نوع یون آهن را در زنگ آهن ، شناسایی کنید چگونه می توانید 

II.    ؟  را بیان کنید  «  که پاک است ، چه منتش به خاک است طال » مفهوم شیمیایی ضرب المثل 

III.   علت استفاده از طال در لباس فضانورد با کدام ویژگی طال قابل توجیه است ؟ 

IV.   چه فلزی استفاده می شود ؟ کامپیوتری از ساخت قطعات الکترونیکی و نازک در های بسیار برای تولید رشته سیم 

V.    بین صنایع گوناگون به خود اختصاص داده است ؟ مصرف ساالنه را درپس از آهن کدام فلز بیشترین 
 

 

 

 

 ( برخی از واژه ها اضافی هستنده های درون کادر کامل کنید . ) ت داده شده را با استفاده از واژهریک از عبارا( 1

 a.  ........... نگهداری می کنند  برای نگه داری فلز سدیم ، آن را زیر . 

b . می گویند . ر فراورده ی مورد انتظار در هر واکنش ، ........... به مقدا  

c .  ............. ، نام دارد . واکنشی که در صنعت جوشکاری انجام می شود  

d .   . تمایل یک فلز را برای انجام واکنش شیمیایی نشان می دهد .............  

e . ن از ........... استفاده می شود .برای استخراج آه  ، جهت صرفه اقتصادی بیشتر 

f .  ............ ناخواسته نام دارد . زنگ زدن بدنه فوالدی کشتی ها یک واکنش 
g . ........... باشد ، استخراج ان فلز دشوارتر است .  هرچه واکنش پذیری فلزی 
h . و فلز آهن می نماید . مخلوطی از فلز سدیم با ............ در مجاورت گرما ، تولید سدیم اکسید 

 . درست یا نادرست بودن هریک از عبارات زیر را مشخص کرده ، علت نادرستی یا شکل درست عبارات نادرست را بنویسید (2

(a  . هرچه فلز واکنش پذیر تر باشد ، تمایل آن برای واکنش بیشتر است 

 (b  است .مقدار واقعی فراورده از آن چه انتظار می رود ، همیشه کمتر 

(c   مس  رنگ آبیمیخ آهنی در محلول(II) . سولفات بدون تغییر باقی می ماند 

(d  . برای نگه داری از فلز نقره خالص ، آن را زیر نفت نگهداری می کنند 

(e  آهنآبی  فلز منیزیم می تواند آهن را از محلول(II) . نیترات خارج کند 

(f  گیاه پاالیی مقرون به صرفه نیست . برای استخراج فلزهای روی و نیکل ، روش 

(g  . از فلز آلومینیم مذاب تولید شده در واکنش ترمیت ، برای جوش دادن خطوط راه آهن استفاده می شود 

(h  . هنگامی از فرایند گیاه پاالیی بهره می برند که درصد فلز در این روش بیشتر از درصد فلز در کانه ی آن باشد 

 یر را با انتخاب یکی از موارد داده شده ، کامل کنید : هریک از عبارات ز (3

(a   رنگ مس آبیفلزنیکل با محلول(II) دهد . با وارد کردن یک تیغه ی   سولفات واکنش می  
 مسی

نیکلی
قهوه ای  در چنین محلولی رسوب 

مایل به سرخی که همان فلز  
 مس

نیکل 
   است ، روی تیغه ی   

 مسی

نیکلی
د. همزمان با آن ، یونهای سبز رنگ می نشین

 مس

نیکل 
 نیزوارد محلول میشوند. 

(b  در هر واکنش   ورده مورد انتظارفرآ به مقدار
 مقدار نظری

مقدار عملی
دست می آید ه و به مقدار فراورده ای که ب   

 مقدار نظری

مقدار عملی
 . می گویند   

 (c از واکنش فلز  
  آهن

آلومینیم
  بر   

 اکسید    آهن

آلومینیم اکسید 
درصنعت جوشکاری بهره می برند و از    

  آهن

آلومینیم
مذاب برای جوش دادن خطوط راه آهن   

  استفاده می کنند .

   

 ضافی هستند(ا B برخی از واژه های ستون) کنید. پیدا این ارتباط را . درارتباط است B یک واژه ازستون با   Aتهای ستونهریک ازعبار( 4

 –غیرطبیعی  –واکنش پذیری 

 –کمتر  –سدیم  –کربن 

آب  –نفت  –طبیعی  –ترمیت 

 –بیشتر  –( اکسید IIآهن) -

 مقدارعملی -قدارنظری م

 قسمت پنجم
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 . چندگرم ماده جامد بر جای می ماند؟ به طور کامل حرارت داده می شود  %57خلوص  گرم کلسیم کربنات با درصد  044  ۩

         

 
→                

               
  

   
 

           

     
 

         

           

 
    

         

          

مقدار باقی مانده             

 مطابق واکنش زیر الزم است ؟  % 81گرم فلز آهن چند گرم هماتیت  112برای تهیه   ۩
         →          

 

             
  

   
 

           

     
 

        

          
 

     

        
         →           

   

    
          

 1/7،  ( بشرطی که ناخالصی ها در واکنش شرکت نکنند) لرات ناخالص حرارت داده می شود . پس از تجزیه کامل گرم پتاسیم ک 1/42  ۩
 تولید می شود . درصد خلوص پتاسیم کلرات را به دست آورید . STPلیتر گاز اکسیژن در شرایط 

      

 
→          

                  لیتر گاز اکسیژن
 

   
 

      

             
 

       

          
 

        

        
 

      
   

    
         

ر اضافی گاز هیدروژن در واکنش با در حضور مقدا%  ، 11گرم مس با درصد خلوص  41برای آزاد شدن   STPاگر در شرایط    ۩

 اکسید را بدست آورید . (II)گرم الزم باشد ، درصد خلوص مس 71اکسید ناخالص به جرم  (II)مس

      →        
  

        
  

   
          

 

   
 

         

    
 

        

         
 

    

        
 

      
  

    
         

می شود .  تولید   BaSO4گرم رسوب   41را به مقدار زیادی محلول سدیم سولفات اضافه نماییم ،  Ba(OH)2 گرم 5/51 هرگاه   ۩

 واکنش را به دست آورید .بازده درصدی و نظری مقدار 
              →             

                      
             

     
 

           

             
  

     

           
        

                                                                                                                 بازده نظری

بازده درصدی  
  

    
              

 B ستون A ستون

 یکی از راه های تهیه ی سوخت سبز آ(

 اکسید (II)آهن نام واکنش آلومینیم با  ب(

 به عنوان رنگ قرمز در نقاشی کاربرد دارد . پ(

 در طبیعت به صورت کانه ی هماتیت یافت می شود . ت(

 فراورده ی گازی واکنش بی هوازی تخمیر گلوکز ث(

 بیرون کشیدن فلز از البه الی خاکهای  یکی از روش ج(

 حالت فیزیکی گلوکز در تخمیر بی هوازی س(

( a آهن                                 ( b بقایای گیاهان 

( c کربن دی اکسید 

( d واکنش ترمیت 

( e گیاه پاالیی                         ( f مایع 

g ) آهن(II) اکسید               h )اتانول 

i ) واکنش هوادهی 

j ) مس(II) اکسید                k) آبکی 
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 آزاد می شود ؟ STP در شرایط% 61 با بازده C°500 گرم پتاسیم نیترات در دمای 36 چند لیتر گاز از تجزیه ی  ۩

       
    
→                   

              گاز
          

     
 

گاز      

          
 

      

گاز      
      

   
 

    
            →           

     

   
       

لیتر گاز هیدروژن در شرایط استاندارد و بازده درصدی  1/1هن در مقدار زیادی محلول اسید هیدروکلریک حل شود تا گرم آ چند  ۩

→                                        آزاد شود ؟                                                       % 11          

   
     

 
             →      

          

  
                

 

               
       

      
 

       

       

 
    

       
            

گرم  23بی هوازی می شود تا  تخمیر وارد فرایند است ، %  2/1درصد خلوص  بابرگ درختان صنوبرکه حاوی گلوکز  کیلوگرم از  911  ۩

→                              .    واکنش را به دست آوریدبازده درصدی الکل تولید شود .               

الکل             
     

   
 

 

   
 

   

   
 

           

    
 

          
           

 
    

          
 

                  

 واکنش های زیر به صورت طبیعی انجام پذیر هستند . با توجه به آنها :  (5

 

 

 

 

 پذیری مرتب کنید .فلزات و گاز هیدروژن را برحسب واکنش  آ(

  مشخص کنید چند تا از واکنش های زیر در جهت رفت انجام پذیر است ؟ ب(

 

 

 

 

 

 بیشتر است ؟ چرا ؟  آیا می توانید پیش بینی کنید شدت واکنش درکدام یک از واکنش های انجام پذیر فوق پ(

 (  مس  – قلع  – روی بهره برد ؟ )  ک از ظرفی با جنس کدام فلز می توان هیدروکلری برای نگهداری اسید ث(

جنس  تیغه ای ازطبیعی انجام می شود و اگر  واکنش به طور ، قرار می گیردنقره نیترات درون محلول تیغه ی مسی هرگاه یک   (6

 .  رخ نمی دهدواکنشی  ،قراردهیم روی سولفات درون محلول  ، را حتی برای مدت طوالنیفلز مس 

 . را با هم مقایسه کنید  Znو   Cu  ،Agواکنش پذیری سه فلز 

روی محلول  درفلز سدیم  است . دانش آموزی سعی کرد با انداختن تکه ای از  Na > Znعنصر به صورت  واکنش پذیری دو  (7

 0/927که برابر با سدیم  با توجه به چگالی . آزاد می شودهیدروژن  گازاما مشاهده کرد که  . این مقایسه را ثابت کند سولفات

g.ml
 توضیح دهید چه اتفاقی افتاده است ؟ ، است  1-

 الزم است ؟ اکسیژنگاز و چند گرم هیدروژن  گازگرم  ، تقریبأ چندآب  بخارگرم  8/12برای تشکیل ( 8

 

                          →                    

                             →                      

                          →                    

                       →               

                        →                     

                          →                    

                          →                       

                            →                    

                        →               

                           →                       

      →                              ،               
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ینیم آلوم وچند مول  STPدرشرایط SO3از گ لیتر طبق واکنش زیر ، چند آلومینیم سولفات  گرم 5/85تجزیه ی حرارتی  از  (9

                           و                    →                                   ؟ می شود تولیداکسید 

خالص با مقدار فلز مس گرم   35/6از واکنش   NO2  گازلیتر  با محاسبه مشخص کنید در شرایط استاندارد ، تقریبأ چند  (11 

                                                                                                        تولید می شود؟      نیتریک اسید اضافی 

                  →                            
 . طبق واکنش زیر به دست می آید، پر می شود  NaN3سدیم آزید که از تجزیه ی سریع گاز نیتروژن کیسه ی هوای خودروها با   (11

 ؟ تجزیه شود  بایدسدیم آزید گرم  ، تقریبأ چند گاز نیتروژن لیتر باشد ، برای پرشدن آن با 11اگر حجم کیسه ی هوا 

g.L 0/90چگالی نیتروژن  
                                                      و                    درنظر بگیرید.  1-

         →                

در گاز نیتروژن چند لیتر ، ( (CuOاکسید  (II)مس  اضافی ( با مقدارNH3  ) گاز آمونیاکمول  1/7محاسبه کنید از واکنش  ( 12

                                                                                                     شرایط استاندارد به دست می آید؟                  
                →                       

   انداخته شده تا واکنش زیر انجام شود :سولفات  (II)مسدر مقدار کافی محلول فلز آلومینیم گرم از  7تیغه ای به جرم (  13
 پس از پایان واکنش چندگرم فلز مس تولید خواهد شد ؟                              →                  

       ،        ،          ،                

را حساب  KClخلوص  درصد گرم رسوب تولید می شود . AgNO3 ، 14/1 ناخالص با مقدار اضافی از KCl  نیم گرم از واکنش  (14

                 ،          ،            ،         ،                     کنید .
         →           

. در یک آزمایش از نمونه ی ناخالص تأثیر دادن هیدروکلریک اسید بر منگنز دی اکسید است   ،یک روش برای تولید گاز کلر   (15

 ناخالصی به همراه داشته است؟   این نمونه چند گرم . تهیه کرده ایمگاز کلر گرم  1/71 مقدار، % 01خلوص  با  دی اکسید منگنز

                  ،       ،                                                                (ناخالصی ها در واکنش شرکت نکرده اند) 
         →                

شده باشد ،  گرم کم  51 دراثر حرارت تجزیه می شود . اگر از جرم مجموع مواد طبق واکنش زیر، آلومینیم سولفات گرم   2/10  (16

 چند است ؟آلومینیم سولفات درصد خلوص 

      ،        ،          ،                                و                 →          

انداخته شده تا واکنش زیر سولفات  (II)مسدر مقدار کافی محلول   %81با درصد خلوص   آلومینیمگرم از فلز  3تیغه ای به جرم   (17

                                                                                                →                                                                                                انجام شود :      

 خواهد شد ؟ تولید   %61صد خلوص با درفلز مس پس از پایان واکنش چندگرم 

را درنمونه به   Ca(NO3)2 خلوص  درصد گرم است . 01/1ناخالص برابر   Ca(NO3)2  گرمی از 4موجود در نمونه   کلسیمجرم   (18

                 ،          ،                                                                                                   دست آورید.   

این مخلوط را به دست  در کربنجرمی  ، درصد باشد CO2 درصد جرمی  11  و  COدرصد جرمی  71اگر مخلوط گازی شامل   (19

                 ،                                                                                                                   . آورید

 . چند عبور می دهیم  CuO را از روی مقدار اضافی  HCl با مقدار اضافی  گرم آلومینیم  1/25حاصل از واکنش گاز هیدروژن   (21

          ،       ،          تشکیل می شود ؟     گرم مس 
                   →                       
             →              

هیدروکلریک اسید محلول  است . به این مخلوط ، کلسیم سولفات و کلسیم کربنات گرم شامل مخلوطی از   11نمونه ای به جرم   (21

تولید کربن دی اکسید واکنش نمی دهد. جرم کلسیم سولفات  اما  . واکنش می دهد اسیدبا  ربنات کلسیم کزیاد افزوده شده است . 

 .   در مخلوط را محاسبه کنیدکلسیم کربنات با فرض اینکه واکنش کامل باشد ، درصد  گرم است .  5/1شده 

       ،       ،      ،                         ۩                        →                  
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موجود در آلیاژ  آلومینیم . تمام  می اندازیمسدیم هیدروکسید گرم را در محلول  35/1  به جرم  آلومینیمو   منیزیم  آلیاژی از (22

ناخالصی در نظر بگیریم ، درصد خلوص  موجود در آلیاژ را به عنوان  منیزیم  آزاد می شود . اگرگاز هیدروژن گرم  12/1واکنش داده و 

      ،                   آلیاژ چقدر است ؟ 
              →               

بازده درصدی این واکنش   پدید آید ،  دروی کلری گرم  76/21مقدار   ،گاز کلر با مقدار کافی   فلز رویگرم   13اگر از واکنش   (23

                  ،                                                                                                        چقدر است ؟    
      →       

با مقدار  گاز اکسیژن گرم  042از واکنش   بخار آبچند گرم   باشد ،  %20ه درصدی واکنش با توجه به واکنش زیر ، اگر بازد  (24

→                                                                        بدست می آید ؟     هیدروژن اضافی      

بدست آید ، بازده درصدی واکنش   هیدروژن  گرم  92/2  و در پایان واکنش  شودمصرف   HCl  مول  0/2واکنش اگر   با توجه به  (25

→                                                                را حساب کنید ؟                                 

است . با محاسبه  شده تولید   STPدر شرایط   N2Oلیتر گاز   35/2یر ، مطابق واکنش ز آمونیم نیترات گرم  45/2از واکنش   (26

→      واکنش را بدست آورید .                               زده درصدی مقدار نظری  و با         

 به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید : با توجه به شکل زیر ،   (27
 عادله ی واکنش انجام شده را بنویسید .م  آ(

 بازده واکنش را به دست آورید .  ب(

 

 

گرم باشد ، بازده  3/0برابر مواد باقیمانده واکنش می دهد . اگر جرم   گاز نیتروژنبا مقدار کافی   فلز منیزیمگرم  3مقدار    (28

→                                             ،                               واکنش را بدست آورید .              

بسوزد و جرم  کربناگر همه ی  . حرارت داده می شودکربن یک کوره بلند با  در  %02خلوص  با درصد هماتیتگرم  502مقدار   (29

      ،       ،                                   .  ش را بدست آورید، بازده واکن گرم باشد 074برابر جامد باقیمانده 

                

 
→                 

باقیمانده دار باشد ، مق % 75 اگر بازده واکنش برابر ناخالص را حرارت داده می شود . سدیم هیدروژن کربنات گرم   121مقدار   (31

 . درصد خلوص سدیم هیدروژن کربنات را بدست آورید . گرم می شود 51برابر 

           

 
→                                                         ،         ،      ،       

 

 

 

 (برخی از واژه ها اضافی هستنده های درون کادر کامل کنید . ) اده شده را با استفاده از واژت دهریک از عبارا ( 1

 .a  گوناگون است .  ............ بستر اقیانوس ها منبع غنی از منابع 

.b  ، است . مخلوطی از ...........   نفت خام  

.c  . فلزات ، یک منبع ............. هستند  

.d   ........ ..... . به توسعه ی پایدار کشور کمک می کند  

.e    ............ گنج های عظیم در اعماق دریاهاست ستون های سولفیدی فلزات . 

.f  نسبت به ذخایرزمینی ، غلظت ........ دارند. گونه های فلزی موجود درکف اقیانوس ، 
.g  ه می شود ، به عنوان سوخت در وسایل نقلیه استفاده می شود.حدود .......... از نفتی که از چاه های نفت بیرون کشید 

 درست یا نادرست بودن هریک از عبارات زیر را مشخص کرده ، علت نادرستی یا شکل درست عبارات نادرست را بنویسید. (2

(a   نسبت به استخراج فلز از سنگ معدن آن کاهش می دهد . بازیافت فلزها ، ردپای کربن دی اکسید را 

  

1mol A 

1mol B 

  -واسطه  –نافلزی  –درصد  92 –فلزی  –اصلی 

 –بازیافت  –استخراج  –کمتری  –هیدروکربن ها 

 تجدیدپذیر   -درصد  32 -بیشتری  –تجدیدناپذیر 

 قسمت  ششم
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(b  این منابع را مؤثرتر می داند در کف اقیانوسها نسبت به ذخایر زمینی ، بهره برداری از غلظت بیشترگونه های فلزی موجود . 
(c   منشأ و منبع هدایای گران بهایی است که خداوند آن را به انسان ارزانی داشته است .، طبیعت 
(d  پالستیک ، مواد  ی تولید الیاف و پارچه ، شوینده ها ، مواد آرایشی و بهداشتی ، رنگ ،بیشتر از ده درصد از نفت خام مصرفی در دنیا برا

 منفجره و الستیک به کار می رود .

 هریک از عبارات زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده ، کامل کنید :  ( 3

(a  ای اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی ،اگر مجموع هزینه های بهره برداری از یک معدن با درنظر گرفتن مالحظه ه    
 کمترین

بیشترین
مقدار  

 ممکن باشد ، در آن صورت در مسیر 
 پیشرفت

عدم پیشرفت 
   پایدار حرکت می کنیم ؛ یعنی رفتارهای ما ، آسیب    

 بیشتری

کمتری
به جامعه ای که در مسیر  

 ی ما را حفظ محیط زیست است ، وارد می کند و ردپای زیست محیط
 کاهش

افزایش 
 . می دهد  

(b   آهنگ استخراج فلز با آهنگ برگشت فلز به  
 طبیعت

کارخانه
به شکل سنگ معدن یکسان      

 نیست

است
پس فلزات نمی توانند یک منبع .   

 
  تجدید پذیر

تجدید ناپذیر
                                       باشند .  

 اضافی هستند( Bبرخی از واژه های ستون) در ارتباط است . این ارتباط را پیدا کنید.B  با یک واژه ازستون  A تهای ستونرهریک از عبا  (4

 

 تصویر داده شده فرآیند استخراج فلز از طبیعت و برگشت دوباره آن به طبیعت را نشان می دهد : (5

 با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید .

 سنگ معدن داشته باشیم ، خوردگی  Aمرحله اگر در آ(  

 و فرسایش در کدام مسیر صورت می گیرد ؟

 ا چه می نامند ؟ر X مرحلهب(  

 بهره وری بیشتر در راستای توسعه پایدار را در ت(  

 گروی عبور از کدام مسیر می دانید ؟ 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید :  (6
 قرار می گیرد ؟ به چه شرطی یک جامعه در مسیر توسعه پایدار آ(

 ناسید ؟بهره وری بیشتر در راستای توسعه پایدار را در گروی چند عامل می ش ب(

 ، چه برداشتی در جهت لزوم توسعه پایدار دارید ؟« دیگران کاشتند و ما خوردیم ، ما بکاریم تا دیگران بخورند » از این ضرب المثل پ(

 چرا عالوه بر ذخایر زمینی ، اعماق دریاها نیز مورد توجه شیمی دان ها واقع شد ؟ ت(

 قبل از کشف ساختار ذرات سازنده ی آن ، چه بود ؟ « نفت سیاه » به  آ( دیدگاه برخی از شیمی دانان راجع          (7

 ب(  چگونه نفت سیاه به کیمیایی شگفت انگیز تبدیل شد ؟

 پ(  دو نقش اساسی نفت سیاه را در دنیای کنونی نام ببرید .

 B ستون A ستون

 یکی از نقش های اساسی نفت خام آ(

 عامل افزایش چشمگیر پژوهش ها در مورد نفت خام ب(

 عنصر اصلی سازنده ی نفت خام پ(

میالدی ، نفت خام را به چه نوع  38برجسته ی سده ی  یکی از شیمی دانان ت(

 جنگلی شبیه کرده است ؟

یکی از سوخت های فسیلی که به شکل مایع غلیظ سیاه رنگ یا قهوه ای  ث(

 مایل به سبز مشاهده می شود .

( a سرسبز 

( b ساختار و رفتار مولکولهای نفت 

( c تأمین انرژی 

( d نفت خام 

( e سیاه و ترسناک 

( f کربنg          ) هیدروژن 
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  عنصر اصلی سازنده ی آن چیست ؟ت(  بخش عمده ی نفت سیاه از چه ترکیباتی تشکیل شده است ؟ 

 

 

 

 (برخی از واژه ها اضافی هستندهریک از عبارات داده شده را با استفاده از واژه های درون کادر کامل کنید . )   (1

a .   تعداد پیوند کوواالنسی در آلکانی باn  . تا کربن برابر با ............. است 

b .   بیه به هم است .معموأل ش نقطه ای عنصرهای یک ...........   –ساختار الکترون  

c .    درهیدروکربن زنجیری به فرمولC4H6  . حداکثر ......... پیوند ساده وجود دارد 

d .  داشته باشد. اتم ......... درحالت پایدار می تواند با خودش انواع پیوندهای کوواالنسی را 

e .  می شود ، ........ نامیده می شود . داده  فرمولی که در آن تعداد و چگونگی اتصال اتمهای کربن و هیدروژن نمایش 

f .   هیدروکربن ها هستند که در آنها هر اتم کربن با چهار پیوند یگانه به اتم های کناری متصل شده است. .......... دسته ای از 

 . ست را بنویسیدنادرست بودن هریک از عبارات زیر را مشخص کرده ، علت نادرستی یا شکل درست عبارات نادر درست یا   (2

(a   نقطه ای اتم ، الکترون های ظرفیت نشان داده می شود . –در آرایش الکترون 

(b  . همواره بین دو اتم یکسان یک پیوند کوواالنسی ساده تشکیل می شود 

(c  . در نفت خام تنها ترکیبات هیدروکربنی با راست زنجیر کربنی وجود دارد 

(d  یجاد حلقه می کند ، دارای سه کربن است .کوچکترین هیدروکربنی که ا 

(e   هیدروژن در همه ی آلکانها ، عددی کوچکتر از یک است .  –کربن به کربن  –نسبت پیوندهای کوواالنسی کربن 

(f  . اتم های کربن در ساختار آلکانها فقط می توانند پشت سرهم و همانند یک زنجیر به هم متصل شده باشند 

(g  نها از انتقال گازهای تنفسی در شش ها جلوگیری می کند و نفس کشیدن دشوار می شود .استنشاق آلکا 

 (h. فرمول مولکولی سیکلوپنتان با پنتان متفاوت ولی هر دو سیر شده هستند 

(i .در مولکول پروپان فقط کربن نوع اول و دوم مشاهده می شود 

 داده شده ، کامل کنید : انتخاب یکی از موارد  هریک از عبارات زیر را با  ( 3

a)  در مولکولCS2 تعداد ،   
 یک

دو
   پیوند دوگانه و   

 دو

چهار
 جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد .  

(b  گشتاور دوقطبی آلکان ها   
 حدود صفر

بزرگتر از صفر
  است .با این توصیف مولکول های این مواد     

 قطبی

ناقطبی
 هستند .  

 (cاتمهای کربن دریک آلکان دادهرچه تع
 بیشتر

کمتر
چسبندگی مولکولها باشد،  

 بیشتر

کمتر
و نقطه جوش آنها  

 باالتر

پایین تر
 است و 

 زودتر

دیرتر
 .میشوندازظرف سرزیر 

 (dآلکان ها هیدروکربن های 
 سیر شده

سیر نشده
 هستند که تمایلی به انجام واکنش های شیمیایی  

 ندارند

دارند
  . 

(e  چسبندگی مولکول های
 وازلین

گریس
با فرمول مولکولی   

       

      
بیشتر است ، چون زنجیره کربنی آن   

 بلند تر

کوتاه تر
 است .  

 ( اضافی هستند Bی از واژه های ستونبرخ ) ارتباط است. این ارتباط را پیدا کنید. درB  با یک واژه از ستون  Aتهای ستون هریک از عبار  (4

 B ستون A ستون

 کوچکترین اتمی که در الیه ی ظرفیت خود چهار الکترون دارد . آ(

 فرمولی که فقط تعداد و نوع اتم ها را در مولکول نشان می دهد . ب(

 ویژگی مهم و برجسته ی آلکان ها پ(

 اتمی که همواره یک پیوند تشکیل می دهد . ت(

 رین و نخستین عضو خانواده ی آلکان هاساده ت ث(

 . است C – C آن کمتر از تعداد پیوند  C – Hکوچکترین هیدروکربنی که تعداد پیوند   ج(

( a هیدروژن 

( b سیرشده بودن         ( c 4Be 

( d فرمول مولکولی          ( e  اتین 

( f 6C       g ) فرمول ساختاری 

h )متان       i )آلکان مایع 

  –نیتروژن  –فرمول مولکولی  –کربن 

3n+1 –  آلکلن ها  –هفت  –گروه– 

2n+2   –  هشت -فرمول نقطه.خط 

 قسمت هفتم



 

 18 

 ،            :   پس مطابق فرمول  ( ،    ) برای نوشتن فرمول مولکولی زیر، نقاط شمارش می شود   ۞

 :می کنیم کسر  هیدروژناتم  0و به ازای هر حلقه نیز اتم  0، خواهد شد . حال به ازای هر پیوند دوگانه         یعنی :

 

 

 

 

           

         حلقه  

 با توجه به مدل فضاپرکن مولکول های زیر ، مشخص کنید کدام یک از موارد زیر درست ، وکدام یک نادرست است؟  (5

 می تواند حاصل پیوند کوواالنسی بین اتم Aمولکول   آ(

 باشد .  35Br ، 9F   ، 17Clن و یکی از اتمهای  هیدروژ

 ( 14Si) باشد.  SiH4می تواند مربوط به مولکول  C شکل  ب(

 اتمی که دریک مولکول سه اتمی است که درآن ،  Bمولکول   ج(

  است .وسط مولکول قرارگرفته ، قاعده ی هشت تایی را رعایت کرده 

 در تمام این مولکول ها دست کم یک اتم ، قاعده ی هشت تایی را رعایت کرده است .  د(

 را در نظر بگیرید و به سؤاالت پاسخ دهید :   SiCl4   و   NH3  دو ترکیب  (6

 رسم کنید .  NH3  نقطه ای را برای ترکیب  –آرایش الکترون   الف(

 . ، شمار کل جفت الکترون های ناپیوندی را بنویسید  SiCl4  در ترکیب  ب(

 ر ساختار لوئیس ترکیبات زیر ، محاسبه کنید .نسبت شمار جفت الکترون های پیوندی  به ناپیوندی را د  (7

 

 

 

 را رسم کنید که در آن یک کربن نوع چهارم دیده شود .  C5H12ساختاری از    (8

 رسم نمود ؟ C3H6حداکثر چند ساختار می توان برای   (9

 فرمول مولکولی ساختارهای زیر را تعیین کرده و به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید .  (11

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هرترکیب جزء کدام دسته از هیدروکربن هاست ؟  آ(

 فرمول مولکولی کدام ترکیبات با هم یکسان است ؟  ب(

 کدام ترکیب راست زنجیر ، دیرتر از بقیه بخار می شود ؟  ج(

 ترکیباتی که در یک خانواده قرار دارند ، مشخص نمایید .  د(

 : .  جدول زیر را کامل کنید 11

 

       →                                                    →                                           → 

        →                                                    →                                            → 

 

1)                                2)                                3)                                4) 

H2C                 CH2             

 
CH                   CH3 

 

                             5)                                               6) 

7)                                                8)                                         
           

 
 
 

 

C 
B A 

       →             →         
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 تعدادجفت الکترون ناپیوندی تعداد پیوند کوواالنسی نقطه ای –ساختار الکترون  مولکول

C3H4    

C2H2O2    

CH3NH2    

H2C2O    

  با توجه به ساختار دو ترکیب زیر ، به پرسش های داده شده پاسخ دهید : (12

 کدام ترکیب زیر ، زنجیر بلندتری دارد ؟  الف(

 یب نیروی چسبندگی بیشتر است ؟در کدام ترک  ب(

 تی ( هرکدام را رسم کنید .نقطه ) اسکل  –ساختار خط   ت(

 اگر بخواهیم به جای یکی از هیدروژن ها ، اتم کلر جایگزین کنیم ، کدام یک  تعداد ترکیبات کلردار بیشتری تولید می کند ؟  پ(

 قرار گیرند ، ساختار ماده حاصل را رسم کنید . اتیلای اگر در مولکول متان به جای اتم های هیدروژن ، گروه ه  (13

  الکترون مشترک دارد ؟ 6کدام یک از مولکول های زیر ، پیوندی با   (14

                                                                                                                   
 ترتیب افزایش نقطه جوش مولکول های زیر را بنویسید .  (15

                                                                                                

 چند ساختار مختلف می توان رسم کرد ؟  C3H6Cl2ول برای مولک  (16

 فرمول مولکولی ترکیب زیر را مشخص کنید .  (17

 

 چند ساختار می توان برای ترکیبی به فرمول    (18

C7H16  رسم نمود که تمام انواع کربن در آن دیده شود ؟ 

 رکیب را بنویسید .میله ، فرمول مولکولی هر ت  –با توجه به مدل گلوله   (19

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .گروه متیل باشد  1رسم نمایید که دارای  C8H18ساختاری از   آ(  (     21

 آن را با اتم فلوئور جایگزین کنیم ، چند ترکیب حاصل می شود ؟اگر بخواهیم یکی از هیدروژن های   ب(          
 

 با جابجایی پیوند دوگانه در ترکیب رو به رو ، چند ترکیب دیگر حاصل می شود ؟  (21

 
 

                                      

 

                                           

 

 

(2)  

 

(4)  

(1)  

(3)  
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 در ساختار داده شده زیر ، چند اشتباه وجود دارد . آنها را بیابید و با توجه به تعداد   (22

 حیح ساختار را رسم کنید.کربن و هیدروژن، شکل ص

 هر زوج از ترکیبات زیر را در هریک از ویژگی های داده شده ، با هم مقایسه کنید.  (23

 C4H10          C8H18 نقطه ی جوش

 C11H24          C18H38 چسبندگی

 C3H8             C5H12 نیروی بین مولکولی

      C2H5OH          C3H8 حاللیت در آب

 C4H10          C8H18 حل کردن لکه ی روغنی

 C25H52          C15H32 گرانروی

  C20H42           C12H26 سرعت تبخیر در شرایط یکسان

 C27H56          C30H62 دیر ذوب تر

      C6H12          C2H5OH محافظت از فلز سدیم

 C2H2          C2H6 واکنش پذیری

             C6H12           C3H7OH سمی بودن

 C3H6O          C4H10 مقدار گشتاور دوقطبی

 C5H12           C7H16   ار بودنفر

 

 
 

 بودن آنها را مشخص کنید . شکل صحیح آن را بنویسید . نامگذاری های زیرا مطالعه کرده و درست یا نادرست  (1

 دی متیل هپتان – 0، 3اتیل ،  -4                            دی متیل پروپان – 5،  0                                   اتیل پنتان – 5

 متیل هگزان – 5اتیل ،  – 4                                دی متیل بوتان – 9،  5                         دی متیل هگزان 5،  4

 دی متیل پنتان – 4،  5کلرو ،  -9                اتیل پنتان – 5برومو ،  – 0

 (اضافی هستند Bبرخی از واژه های ستون درارتباط است . این ارتباط را پیدا کنید. ) B با یک واژه ازستون Aتهای ستون هریک ازعبار ( 2

 ل چیست ؟اگر در مولکول متان به جای اتم های هیدروژن ، گروه های اتیل قرارگیرند ، نام ترکیب حاص  (3

 چند ساختار می توان در نظر گرفت که دارای کربن نوع سوم باشند ؟C6H14  برای ترکیبی با فرمول مولکولی  (4

 آن ها را رسم و نامگذاری کنید . 

 چند ساختار با زنجیر اصلی پنج کربنی دارد ؟ آنها را رسم و نامگذاری کنید . C7H16هیدروکربنی با فرمول    (5

 Bستون  Aستون 

 3 C – C3H7(C2H5)آ(  نام ترکیب           

 ب(  فرمول مولکولی اتیل متیل هگزان

 گرم بر مول 88رمول آلکانی با جرم برابر پ(  ف

 ت(  فرمول مولکولی مشابه با بوتان

 اتم هیدروژن بوسیله یک اتم کلر،فقط یک ترکیب تولیدمی شود  ترکیبی که با جانشین شدن یکث( 

، تعداد ساختاری که می توان درنظر گرفت که دارای یک  C6H14 س(  برای مولکولی با فرمول  

 باشد . کربن نوع چهارم

( a  2- متیل پروپان 

( b  دو تا 

( c  پروپیل متان –تری اتیل 

( d  یکی         ( e C8H18 
 ( f  C6H14 

g ) 2  ،2 – دی متیل پروپان 

h  )4  ،4- دی اتیل هگزان 
 i ) C9H18 

              CH2 

              │ 

   CH2 – C  –  CH = CH 

              │      │ 

              CH3  CH3                 
 

 

 

 قسمت هشتم
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 میلی لیتر حجم داشته باشد :  672/1گرم از یک آلکان گازی   9/1رایط استاندارد اگر در ش  (6

 فرمول مولکولی آلکان چیست ؟ آ(

 نسبت جرم هیدروژن به جرم کربن در مولکول آن را تعیین کنید . ب(

اتم هیدروژن بوسیله یک اتم چند ساختار می توان در نظر گرفت که با جانشین شدن یک C5H12  برای آلکانی با فرمول مولکولی  (7

 کلر ، فقط یک ترکیب حاصل شود ؟ نام آن چیست ؟

 ترکیبات زیر را نامگذاری کنید . ( 8

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (فی هستندبرخی از واژه ها اضاهریک از عبارات داده شده را با استفاده از واژه های درون کادر کامل کنید . ) ( 2

a .  . در ترکیب .......... به طور یقین ، پیوند سه گانه وجود دارد 

b .  . موز و گوجه فرنگی رسیده ، گاز ........... آزاد می کنند  

c .  . نخستین عضو سیکلو آلکان ها دارای تعداد کربن برابر با ....... است 

d .  ا را از روی ......... عبور می دهند .برای شناسایی گاز بوتان از گاز بوتن ،  آن ه 

e .  . سیکلو هگزان یک هیدروکربن ........... است 

f .  . فرمول مولکولی سرگروه خانواده ی مهمی از هیدروکربن ها به نام آروماتیک ها ، ........ است 
g .  فاوت زیادی پیدا کند .وجود پیوند .......... در آلکن ها سبب شده است تا رفتار آن ها با آلکان ها ت 

h .  . ترکیبی به فرمول مولکولی ........... به عنوان ضد بید ، برای نگهداری فرش و لباس کاربرد دارد 

 درست یا نادرست بودن هریک از عبارات زیر را مشخص کرده ، علت نادرستی یا شکل درست عبارات نادرست را بنویسید. (2

(a   ، گاز اتن است .سنگ بنای صنایع پتروشیمی 

(b  . برای تهیه ی الستیک ها ، پالستیک ها ، الیاف و پلیمرهای سودمند از پلیمری شدن آلکن ها استفاده می شود 

(c  . تکه ای گوشت چرب شده ، بخار برم را بی رنگ می کند 

(d  . ساختاری برای متیل پروپین وجود ندارد 

CH3                                    

│                                   

CH3 – CH −  CH2  − CH 

│                    │            

CH3                 CH3            

 

CH3 – CH −  CH  − C(CH3)3 

│        │            

CH3     C2H5            

 

CH2 – C (CH3)3 

                    │        

       C2H5                    

 

CH3 – CH(C2H5) −  CH(C2H5)  − CH3 

     

CH3 – CH(Br) −  CH(C2H5)  − CH3 

     

                                 

CH3 – CH − CH − CH − CH3 

│       │      │            

CH3   Cl      Cl             

 

C         

│        

C – C − C – C − C 

 │    │       

C    C         

 

                                 

CH3 – (CH2)3 −  C (CH3)3   

     

 

          Cl        Br  

اتن  – C6H6 –سه  –سیرشده  –سه گانه 

 –سیرنشده  – C10H8 –دوگانه  –دو  –

 اتین -اسید و آب  –برم مایع 

 قسمت نهم
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(e   برای ترکیبی به فرمولC5H8  ، راست زنجیر می توان رسم کرد .دو ساختار 

(f  . سیکلوهگزانی که سه پیوند دوگانه  یک در میان دارد ، آروماتیک است 
(g   فرمول مولکولی متیل سیکلو بوتانC5H12 . است 

(h  به فرمول   ترکیبیC4H8  ،. حتمأ رنگ قرمز برم مایع را از بین می برد 

(i  می گیرند .در مولکول اتین ، اتم ها در یک خط قرار 

 هریک از عبارات زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده ، کامل کنید :  ( 3

a )با وارد کردن گاز   
 اتین

اتن
   درمخلوط آب و اسید در شرایط مناسب ،   

 اتانول

اتانوئیک اسید
را در مقیاس   

 آزمایشگاهی

صنعتی
تولید می کنند و  این    

  به  ماده
 هر نسبتی

تا حدودی
 در آب حل می شود .  

(b  
 بنزن

نفتالن
 هیدروکربنی    

 سیر شده

سیر نشده
  با فرمول مولکولی   

     

     
  و سرگروه دسته ای از هیدروکربنها به نام   

 آروماتیک

آلیفاتیک
 است .   

  (cتشخیص نوعی چربی برای  
 سیر شده

سیر نشده
. برم   بخار برم را از روی آن عبور می دهند   

 قرمز رنگ

بی رنگ
به     

 قرمز رنگ

بی رنگ
 تبدیل می شود .  

 با یک واژه   Aهای ستون  تهریک ازعبار  (4 

 . در ارتباط است B از ستون

 این ارتباط را پیدا کنید.
 

 

 

 

 

 تمرین

 آلکن های زیر را نامگذاری کنید .  ۞

 

 ساختاری هریک از آلکن های راست زنجیر زیر را بنویسید .فرمول   ۞

 هگزن -0 ج(         پنتن           -2 ب(هگزن               -3 آ(                                     

دانش آموزی ترکیب هایی را به صورت زیرنامگذاری کرده است . در صورت وجود اشتباه ، نام درست هریک را   ۞

 بوتن -3 ج(پروپن                  -2 ب(هگزن               -5 آ(                       سید .بنوی

 تمرین
 آلکین های زیر را نامگذاری کنید . ۩

  : تمرین

  .فرمول ساختاری سیکلو بوتان و سیکلوپنتان را رسم کنید

 پیوند با ریاضی

 

 

 

       CH = CH –
 
CH2 

       │                 │ 

CH3            CH2 – CH3  
         

              
 

             CH2 – CH2 –
 
CH 

             │                   ║ 

CH2               CH – CH3  
 

−
  
CH3

  

              
 

 تعداد پیوند کوواالنسی فرمول جرم مولی فرمول عمومی وادهخان

 CnH2n+2 14n + 2 3n + 1 آلکان

 CnH2n 14n 3n آلکن

 CnH2n 14n 3n سیکلوآلکان

 CnH2n-2 14n - 2 3n - 1 آلکین

 

       CH ≡ C –
 
CH2      CH3 

                       │          │ 

                CH2 – CH2  
         

              
 

             C – CH2 –
 
CH 

             ║               │ 

C               CH – CH3  
 

−
  
CH3

  

              
 

 B ستون A ستون

 آ( گاز عمل آورنده

 ب( مهم ترین حالل های صنعتی

 پ( شناساگر آلکن ها از آلکان ها

 ت( نخستین عضو خانواده ی آروماتیک ها

 ث( سبکترین آلکین شاخه دار

 ج( ضد بید ، برای نگهداری فرش و لباس

 ح( گازی استفاده شده برای تأمین گرمای الزم جهت

 جوش دادن قطعه های فلزی

( a بنزن 

( b اتن 

( c  محلول برم 

( d متیل بوتین 

( e اتین 

( f نفتالن 

h)  اتانول 
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 ل می دهند . فرمول مولکولی آن را بدست آورید .% جرم آلکانی را اتمهای کربن تشکی80 :  ♫
C = 12     H = 1 

فرمول عمومی آلکان             → جرم مولی آلکان    جرم مولی کربن      و                           

جرم کربن

جرم آلکان
 

   

     
 

  

   
     →                          →               →   

   

  
   

      →        

 از بین ساختارهای زیر ، ایزومرها را تشخیص دهید ::   ♫

  

 

 

 

 

  در مولکول نفتالن است ؟ Cبه اتم های  Hهای پروپین چند برابر نسبت شمار اتم مولکولدر Cبه اتم های  Hنسبت شمار اتم های   (1

 باشد ؟ نادرست C6H12  کدام مطلب می تواند درباره ی هیدروکربنی با فرمول (2

 می تواند یک ترکیب حلقوی سیر شده باشد . ب(دارای سه ایزومر ساختاری به نام هگزن است.                   الف(

 هگزن ، مولکول ساختار متقارن دارد . -7به نام در ایزومری  د(یک ترکیب سیر شده زنجیری است .                                    ج(

 ؟ با شمار اتم های کربن یکسان ، بیشتر باشد، نام این آلکان چیست از جرم مولی آلکن نظیر خود% 38/2اگر جرم مولی یک آلکان   (3

 چند تا از ترکیب های زیر نمی تواند آلکن باشد ؟ ( 4

 C3H6   د(                                C6H6   ج(                                   C4H10   ب(                              C5H10   الف(

 رسم کرد ؟ ساختار هرکدام را رسم کرده و نامگذاری کنید .  C6H12ساختار راست زنجیر می توان برای   چند( 5

 . علت کار او چیست ؟ ل نارس چیده و در جعبه هایی قرار دادکشاورزی برای صادر کردن میوه های باغ خود ، آنها را به شک ( 6

 برای رسیدن میوه های او در محل انتقال ، دارید ؟  چه پیشنهادی

 پالستیکج( دی برمو اتان               – 0،9ب( اتانول             الف(          تهیه ی کدام ماده از کاربردهای اتن نمی باشد ؟ ( 7

  اکنش های زیر را کامل کنید :و  الف( (   8

 

 

 

 

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید : bب( در مورد واکنش 

i  . سولفوریک اسید در این واکنش چه نقشی دارد ؟ 

ii  .نام فرآورده ی حاصل چیست ؟ 

iii  .اکنش به چه منظوری انجام می شوداین و                    iv  . بنویسید .کاربردهای فرآورده ی واکنش را 

گرم وزن دارد .فرمول مولکولی این هیدروکربن را به دست  11/5یک لیتر بخار از هیدروکربن سیرشده ای درشرایط استاندارد ، ( 9

 آورید .

 هستند ،  پنتنو  پنتاندر دو لوله آزمایش مطابق شکل زیر که محتوی ( 11

 اده است . به هرکدام نغییرات زیر رخ د محلول برمبا افزودن 

 مشخص کنید که در هر لوله آزمایش ، کدام ماده وجود دارد ؟

    

3CH      (a) 

               │  

           CH         CH2 

 

H3C           CH2           CH3     

)(b           3CH 

                

        CH2         

│          

       CH           CH2 

 

H3C         CH2       CH3 

        c) ( 

  H3C   CH2      CH2 

 

     CH2      CH            CH3 

│                     

CH3                               

        d) (    

         CH2      CH2 

 

   CH2      CH            CH3 

│                     

CH3                               

a)                   
          
→       b)                    

             
→           

c)                    →      d)                    →    

e)                       →     

 با گذشت زمان 

A A B B 



 

 24 

فرمول این  در شرایط استاندارد حجمی برابر با یک لیتر اشغال می کند . CnH2n گرم از یک هیدروکربن گازی به فرمول  39/0    (11

 هیدروکربن را تعیین کنید .

 .  گرم برم اشباع می شود . فرمول مولکولی این هیدروکربن را تعیین کنید  0/2گرم از یک آلکن با   00/2(    12

 برم مایع را بی رنگ نمی کند . ساختار این ماده را مشخص کنید . C4H8  هیدروکربنی به فرمول(   13

 مواد داده شده ی زیر را بر حسب مورد خواسته شده در جدول مرتب کنید .(   14

 

 

 

 ؟ کیبات زیر آروماتیک استاز تر کدام یک(   15

  

 

 

 

 

 (برخی از واژه ها اضافی هستند ) . عبارات داده شده را با استفاده از واژه های درون کادرکامل کنید هریک از ( 1

a .  نام دارد .  اتم کربن ............. 51تا  51آلکان هایی با 

b .  ....... ، بعنوان سوخت بکار می روند .  .....به دلیل واکنش پذیری کم  

c .  و تأمین انرژی می شود .  درصد نفت خام صرف ..........  11بیش از 

e .  ............... حاصل می شود . گاز نیتروژن دی اکسید در اثر سوختن  

d .  انفجارها اغلب به دلیل تجمع گاز ......... آزاد شده از زغال سنگ در معدن رخ می دهد.  

f . . مسیر خروجی گازها در نیروگاه ها با بستری از ............ پوشیده شده است تا از ورود گازهای .......... به هوا جلوگیری کند 

  : جمالت زیر را با دقت مورد بررسی قرار دهید و درست یا نادرست بودن آن ها را مشخص کنید( 2

(a  جود در نفت خام را تشکیل می دهند .آلکان ها بخش عمده ی هیدروکربن های مو 

(b  . حذف گوگرد از زغال سنگ با عمل شست و شوی امکان پذیر است 

(c   ، نفت خام را پاالیش می کنند . پس از جدا کردن نمک ها ، اسیدها و آب 

(d  ا زیاد است .تقطیر جزء به جزء ، مربوط به جداسازی مخلوط های هیدروکربنی است که فاصله ی نقطه ی جوش آن ه 

  هریک از عبارات زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده ، کامل کنید : ( 3

(a ،دمادر برج تقطیر ازپایین به باال 
کاهش 

افزایش 
  قسمتمی یابد.هنگامی که نفت خام داغ به  

 پایین

باالی
برج وارد میشود،مولکولهای سبک تر و فرارتر ازجمله 

 زمایع بیرون آمده و بسوی موادپتروشیمیایی ا
 پایین

باالی
 برج حرکت میکنند.بتدریج که این مولکولها  

  باال تر

پایین تر
 شوند.میبه مایع تبدل میروند،سردشده و 

 (داضافی هستن Bبرخی ازواژه های ستون).کنید درارتباط است. این ارتباط را پیدا B یک واژه ازستونبا   Aتهای ستون عبارهریک از  (4

 Bستون  Aستون 

 نفت خامی که بیشترین درصد نفت کوره را دارد . آ(

 سبک ترین سوخت مایع در نفت خام ب(

 یکی از راه های کاهش متان در هوای معدن پ(

 ماده ای که گاز گوگرد دی اکسید را به دام می اندازد .ث( 

 گاز خطرناک ناشی از سوختن مشترک نفت و زغال سنگج( 

 ی خارج شده از باالی برج تقطیر آخرین مادهح( 

( a متان 

( b  نفت برنت شمال 

( c بنزین 

 ( d استفاده از تهویه مناسب 

( e کلسیم اکسید                 ( f  کربن مونوکسید 

 ( g  نفت سنگین کشورهای عربی 

 سیر شده سیر نشده

 

 
 
 

 

 

و سیکل –نفتالن  –اتین  –بنزن  –پروپان  –بوتن  –سیکلو پنتان 

دی برومواتان– 0،  9 –سیکلو بوتن  –اتانول  –متان  –هگزان   

 

 

   9                                 0                                                             5                                  4  

  

 –بنزین  –سوختن  –خوراک پتروشیمی  –آلکان ها  

گوگرد دی  –متان  –نفت سفید  –کلسیم اکسید 

 کربن مونوکسید  –زغال سنگ  –اکسید 

 قسمت دهم
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 چرا جایگزینی نفت با زغال سنگ ، سبب تشدید اثر گلخانه ای می شود ؟:   ۞

 

 هنگام سوختن زغال سنگ ، هم تعداد و هم مقدار آالینده های بیشتری وارد هواکره می شود . زیرا به

 

 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید :  (5

 ( بوتان  –پروپن کدام یک از هیدروکربن های داده شده حتمأ در بخش خوراک پتروشیمی قرار دارد ؟ ) آ( 

              گیرد ؟قبل از پاالیش نفت خام چه اقدامی صورت می ب( 

 نفت خام در چه حالت فیزیکی وارد برج تقطیر می شود ؟ج( 

 یابی به دانش و فناوری پاالیش نفت خام ، نسل آینده را نگران خواهد کرد ؟ چرا دستد( 

 

 د ؟تولید می شو% 57، چند گرم کربن دی اکسید با بازده  C8H18بنزین با فرمول مولکولی  یک مول در اثر سوختن  (6

 ( = گرمای آزاد شده به ازای سوختن هر گرم بنزین 40= مقدارگرم  کربن دی اکسید به ازای هرکیلوژول انرژی تولید شده     و      203/2) 

 

مترمکعب می  5711میزان اکسیژن مصرفی برابر   STPدر اثر سوختن یک تن زغال سنگ بهبود یافته به طور کامل ، در شرایط  (7

باشد ، در این زغال سنگ ، هنوز چند درصد   9و   3،    92به ترتیب  H2Oو   CO2    ،COسبت حجمی گاز تولید شده ی باشد . اگر ن

 ناخالصی وجود دارد ؟

کیلوگرم کلسیم سولفیت جمع آوری می شود . اگر میزان گوگرد موجود در زغال سنگ   1/7در مسیر خروجی نیروگاهی ، روزانه   (8

 باشد ، این نیروگاه روزانه چند کیلوگرم زغال سنگ به طور تقریبی مصرف می کند ؟ درصد 51نزدیک به 

 

 شکل زیر پاالیش نمونه ای از نفت خام را که شامل ترکیبات داده شده است را نشان می دهد . به نظر شما در هریک از  (9

 سینی های برج تقطیر ، کدام ماده خارج می شود ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 –سیکلو هگزان   -بنزین  -نفت کوره  

پروپان  -گازوئیل  –  نفت سفید     

 

 

کوره 

 حرارتی

 نفت خام

 

 

 

 

 

 

KJ.g)گرمای آزادشده نام سوخت
 به ازای هرکیلوژول انرژی تولید شدهCO2 مقدار فرآورده های سوختن ( 1-

 CO2  ، CO ، H2O  g 156/1 48 بنزین

 CO2،NO2   ،   SO2، CO ،  H2O g 114/1  31 زغال سنگ
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 ( برخی از واژه ها اضافی هستند)  هریک از عبارات داده شده را با استفاده از واژه های درون کادر کامل کنید . ( 1

a . . دانشمندان اجزای بنیادی جهان مادی را ماده و ........ می دانند  

b .  است . .......... همواره نقش محوری در رشد ، تندرستی و زندگی انسان داشته  

c . یکی از چالش های نگران کننده در عصر کنونی ................ است . 

d . . میزان انرژی غذا به ............... آن به هنگام سوختن ، بستگی دارد 

e .    ین ، محتوی انواع ویتامین و مواد معدنی است ئبر پروت........... افزون. 

f .  ده است که تولید فراورده های کشاورزی و دامی ............. یابد .پیشرفت دانش و فناوری موجب ش  

g .  در دمای یکسان ، هرچه جرم ماده بیشتر باشد ، ................ نیز بیشتر است . 

h . . معیاری برای توصیف میانگین تندی و میانگین انرژی جنبشی ذره های سازنده ی آن است ................  

 زیر را با دقت مورد بررسی قرار دهید و درست یا نادرست بودن آن ها را مشخص کنید :  (  جمالت2

(a  . کاهش جرم خورشید به عنوان تنها منبع حیات بخش انرژی ، تبدیل ماده به انرژی را تأیید می کند 

(b  . انرژی گرمایی یک نمونه ،  فقط به جرم آن نمونه بستگی دارد 

(c   غذایی مواد با استفاده از علم ترموشیمی و سنتیک شیمیایی قابل بررسی است .ماندگاری و ارزش 

(d  . سرانه مصرف مواد غذایی، مقدار میانگین مصرف آن به ازای هر فرد دریک گستره زمانی معین نشان می دهد 

(e  ی یاخته ها حاصل می شود .بخش عمده اتم ها ، مولکول ها و یون های موجود در بدن از فعل و انفعاالت شیمیایی درون 

(f  . دما معیاری برای توصیف میانگین تندی و میانگین انرژی جنبشی ذره های سازنده ی آن است 

(g  . چگالی هوا در دمای باال بیشتر از دمای پایین است 

(h   بود .مجموع انرژی جنبشی ذره های سازنده از یک ماده با جرم بیشتر ، در دمای یکسان ، بیشتر خواهد 

 (  هریک از عبارات زیر را با انتخاب یکی از موارد  داده شده ، کامل کنید : 3

(a    بوی غذای گرم
 سخت تر

سریع تر
 از غذای سرد به مشام می رسد ، زیرا جنب و جوش مولکول ها در دمای     

 باال تر

پایین تر
 بیشتر است .  

(b  ی  ذرات سازنده ی یک ماده درسه حالت فیزیک 
 یکسان 

متفاوت 
 بوده و پیوسته در جنب وجوش هستند ، اما میزان جنبش ذره ها   

 یکسان 

متفاوت
 

 است ، به طوری که جنبش های نامنظم ذره ها در حالت گاز 
 شدیدتر

کندتر
 از مایع است .   

(c   درمقدار یکسان ازماده ای، هرچه دما 
 باال تر

پایین تر
 منظم ذره های آن باشد، جنبشهای نا

 شدیدتر

کندتر
 است و انرژی گرمایی آن  

 باال تر

پایین تر
 است.  

 (اضافی هستند Bستون برخی از واژه های)درارتباط است .این ارتباط را پیدا کنید.  B با یک واژه از ستون Aت های ستون (  هریک از عبار4
 

 Bستون  Aستون 

 معجونی از موادشیمیایی آ(

 ولیت هر دولتئاز مهمترین و شاید دشوارترین مسیکی  ب(
 کمیتی که میزان گرمی و سردی مواد را نشان می دهد . پ(

 کارشناسان تغذیه بر مصرف مناسب آنها برای پیشگیری و ترمیم پوکی استخوان تأکید دارند . ت(

 .به مجموعه حوزه هایی که برای تولید غذا ، فعالیتهای مختلفی را در بر دارد ث(

 مجموع انرژی جنبشی ذره های سازنده ی یک نمونه ماده س(

( a صنایع غذایی 

( b  لبنیات 

( c  ماهی 
( d  غذا 
( e تأمین غذا 

( f  دما 

( g  خوردن غذا 

( h  انرژی گرمایی 

انرژی ، افزایش ، گوشت ، 

ولیت تأمین غذا ، ئکاهش ، مس

 جرم ، غذا ، دما ، انرژی گرمایی 

 

پی غذای سالم در : دوم بخش  

 قسمت اول
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 (  باتوجه به نمودار زیر به پرسش های داده شده پاسخ دهید :5

 و علت سیر صعودی بودن میزان تولید   الف(

 مصرف جهانی غالت چیست؟

 ولیت هر دولت در عصرکنونی چیست؟ئمسمهمترین و دشوارترین  ب(

 درچه سالهایی صنایع غذایی پیشرفت چشمگیرتری داشته است ؟ ج(

 به مقدار ثابتی رسیده است ؟  درچه سالهایی بهره برداری تقریبأ د(
 

 

 

 نشان می دهد ، به سؤاالت داده شده ، پاسخ دهید :  با توجه به شکل که تغییرات حالت یک ماده را  (6

(a  جنبش های مولکولی را در هریک از شکل های 

 را با هم مقایسه کنید . 7و  4،  5

b) ، در مقدار مساوی هریک از شکلهای داده شده 

 کدام یک انرژی گرمایی بیشتری دارد؟ چرا ؟

 
 
 

 با توجه به شکل پاسخ دهید :  (7

a)  گین تندی را در دو شکل ، با هم مقایسه کنیدمیان. 

b) ( را بنویسید .4علت تغییرحجم در شکل ) 

 (cانرژی گرمایی درکدام شکل بیشتر است ؟ 

 

 

 
 

 با توجه به شکل های زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید :   (8

 .با هم مقایسه کنید ،میانگین تندی مولکولهای آب را در دو ظرف   آ (

 انرژی گرمایی آب موجود در کدام ظرف بیشتر است ؟ چرا ؟ ب (

 
 
 

 شکل زیر دو نمونه از هوای صاف شهرشما را با جرم یکسانی   (9

 نشان می دهد . با توجه به آن به پرسشها پاسخ دهید :
a)  دمای کدامیک بیشتر است ؟ 

b)  چگالی کدام هوا بیشتر است ؟ چرا ؟ 

c)   را با هم مقایسه کنید.انرژی گرمایی دو شکل 

d)   به نظرشما درحجم یکسان ، تعداد مولکول ها در 

 کدام نوع هوا بیشتر است ؟

 اگر انرژی گرمایی در دو شکل رو به رو با هم برابر باشد ،   (11

 کدام یک دمای بیشتری دارد ؟

 

(نمودارتولید و مصرف جهانی غالت )میلیون تن   

 

1 

2 

3 

 

 

 

           H2O (l ) 

A B 

B 
A 

 بهره برداری .....       ولید ت

 ذخیره شده



 

 28 

 آ ( و ) ب ( با هم مقایسه کنید .دو حالت )  با بیان دلیل ، انرژی جنبشی مولکول های گاز را در  (11

 
 
 
 
 
 
 

در چه دمایی این دو  درجه نشان می دهند. -92را  C° 15درجه و دماسنجی دیگر دمای  92را  C° 60 دماسنجی دمای  (12

 دماسنج یک عدد را نشان می دهند ؟

  برسد ؛  C° 50به    C° 20جسمی را حرارت داده تا دمای آن از  (13

I . حالت میانگین جنبش های مولکولی بیشتر است ؟                        درکدامII . اختالف دما برحسب کلوین چند درجه است ؟ 

 
 
 

 (برخی از واژه ها اضافی هستند)  هریک از عبارات داده شده را با استفاده از واژه های درون کادر کامل کنید . (1

 
 
 

a)   یک ویژگی از ماده است و داد و ستد ................. می تواند باعث تغییر آن شود .بیان .................. توصیف 

b)   . ماده هم ارز با گرمای الزم برای افزایش دمای آن به اندازه ی یک درجه ی سلسیوس است .....................  

c)  ، آب  نام دارد و براساس ...............  باالی .............  دو کوزه ی سفالی داخل هم که بین آن دو شن های خیس جای گرفته است

 ساخته شده است .

d)  . در یک فرایند گرماده ، انرژی گرمایی سامانه ............ می یابد                        e)  . دما به ................. ماده بستگی ندارد 

f)  می توان نتیجه گرفت که ظرفیت گرمایی ............ دارد .  یر حالت می دهد ،ماده ای با دریافت گرما ، به سرعت تغی 

 جمالت زیر را با دقت مورد بررسی قرار دهید و درست یا نادرست بودن آن ها را مشخص کنید :   (2

(a  75تخم مرغ در هر مایعی با دمای°C . به آسانی پخته می شود  

(b  گرما را با نمادQ  دهند و یکای آن در سیستم  نشان داده می« SI »  کالری( Cal )  است 

(c  . ظرفیت گرمایی در دما و فشار اتاق ، افزون بر نوع ماده به مقدار آن نیز بستگی دارد 

(d  ، طال زودتر از آلومینیم داغ می شود .  با دریافت گرمایی برابر به مقادیر مساوی از طال و آلومینیم 

(e  سامانه هنگام ذوب یخ ، منفی است .عالمت تغییر انرژی 

(f  . سامانه بخشی از جهان است که در آن تغییر فیزیکی یا واکنش شیمیایی انجام می شود 

(g   25در یک لیوان آب با دمای°C  . انرژی گرمایی و دما ، به مقدار آب درون آن بستگی دارد ، 

(h  ده شود ، دمای آب نسبت به دمای الکل ،  باالتر می رود .اگر به مقدارمساوی از الکل و آب ، گرمای برابری دا 

(i   37انرژی گرمایی یک استخر آب°C   75بیشتر از یک لیوان آب°C . است 

(j . انرژی گرمایی تعداد برابر از اتمهای گاز نجیب هلیم و نئون در دمای یکسان ، مساوی است 

(k  باشد، در این صورت گرمای ویژه  با مقدار گرمای مبادله شده برابر خواهد بود .اگر تغییردمای یک جسم برابر یک درجه سانتیگراد 

  هریک از عبارات زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده ، کامل کنید : (3

(a   گرما کمیتی از ویژگی های یک نمونه ماده
 است 

نیست
 و آن را می توان هم ارز با آن مقدار      

 انرژی گرمایی 

دما
دانست که بدلیل تفاوت در   

 
 انرژی گرمایی 

دما
 روغن و چربی از جمله ترکیبات     b)جاری می شود .                                                             

 آلی 

معدنی
هستند که به دلیل  

 

 گرما

 ) ب ( ) آ (

–یخچال صحرایی  –پایینی  –یک گرم  –گرمای ویژه  –مقدارمعینی  –کاهش  –دما  –ظرفیت گرمایی   

باالیی -میانگین انرژی جنبشی  –تعداد ذرات سازنده  –اه آبا محمد ب –افزایش   

 

 قسمت دوم
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 تفاوت در  
 ساختار 

اتمهای سازنده 
متفاوتی دارند . روغن دارای حالت فیزیکی  ، رفتارهای فیزیکی و شیمیایی 

 مایع

جامد
بوده ، اما چربی     

 مایع

جامد
است و   

از دیدگاه شیمیایی ، در ساختار مولکول های روغن ، پیوندهای 
 دوگانه

یگانه
بیشتری وجود داشته و واکنش پذیری   

  بیشتری

کمتری
 نیز دارد .  

(c      خوردن بستنی 
  انرژی زا

انرژی گیر
 است . فرآیند هم دما شدن آن در بدن با     

 آزادشدن

جذب
انرژی ، در حالی که گوارش و سوخت و ساز آن با    

 
 آزادشدن

جذب
 انرژی همراه است .  

(e  اگرگرما از سامانه به محیط پیرامون منتقل شود ، عالمت گرما
 مثبت 

منفی
یش یابد ، عالمت آن و اگر انرژی گرمایی سامانه افزا  

 مثبت 

منفی
 است.  

 (اضافی هستند Bستون برخی از واژه های) .درارتباط است.این ارتباط را پیدا کنید B با یک واژه از ستون Aتهای ستون هریک از عبار (4

 

 Bستون  Aستون 

 .کمیتی که از ویژگی های یک نمونه ماده نیست وبرای توصیف یک فرایند بکار می رود آ (

 اشرف نوشیدنی ها ب (
 اساس خنک شدن کوزه ی داخلی یخچال صحرایی پ (

 در دما و فشار اتاق ، تنها به نوع ماده وابسته است . ت(

 سامانه ایی که انرژی گرمایی در آن افزایش می یابد . ث (

( a ظرفیت گرمایی 

( b گرما 

( c گرماده               ( d دما 

( e جذب گرما 

( f گرماگیر              ( g شیر 

 

 

 

  .کمتر است Aدر شکل روبه رو ،  شدت جنبش مولکول ها درظرف  (5

 دمای آب درکدام ظرف بیش تر است ؟ آ (

 چرا انرژی گرمایی آب درون این دو ظرف قابل مقایسه نیست؟ ب(

 د ، کدام ظرف گرمای بیشتری الزم دارد ؟اگر هردو ظرف را گرما دهیم تا تغییرات دمای آن ها به یک اندازه باش پ(

 با توجه به شکل های زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید :(  6

 

  میانگین تندی مولکول های آب را در دو ظرف با هم مقایسه کنید . آ(

 انرژی گرمایی آب موجود در کدام ظرف بیشتر است ؟ چرا ؟ ب(

 
 

ؤاالت داده شده پاسخ دهید :با توجه به شکلهای زیر به س( 7  

.میانگین سرعت حرکت مولکول های اتانول را در هر دو ظرف با نوشتن دلیل مقایسه کنید  آ(   

 به دمای هر دو ظرف ، انرژی یکسانی نیاز است ؟ چرا ؟ C°5 آیا برای افزایش  ب(

 انرژی گرمایی کدام یک بیشتر است ؟ پ(

 
 

 ژول گرما می دهیم  25/32 گرم از فلزی 11به  (8

 با محاسبه افزایش یابد .  C° 45به   C° 20از  تا دمای آن
  این فلز کدامیک از موارد جدول زیر است؟ مشخص کنید که

 

 افزایش یافته است . C° 12/5 ژول گرما به یک مول آهن داده شده و در اثر آن دمای آن 7/315   (9

H2O 

B A 

 Aظرف  Bظرف  

 

100 ml 

 اتانول خالص

T = 25 °C 
(0ظرف )  

150 ml 

 اتانول خالص

T = 25 °C 
(1ظرف )  

85 °C 

85 °C 

Au Fe Ag Cu فلز 

J.g) گرمای ویژه 0/385 0/235 0/451 0/129
-1

.°C
-1

 ) 
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J.gگرمای ویژه ی آهن را برحسب  آ(
-1

.°C
  حساب کنید . 1-

 داده شود ، تغییر دمای آن از تغییردمای آهن بیش تر می شود یا کمتر ؟ چرا  ؟ (گرافیت)اگر این مقدار انرژی به یک مول کربن  ب(

(   J.g
-1

.°C
C = 12 g.mol   و )گرافیت(= ظرفیت گرمایی ویژه کربن  0/72  1-

Fe = 56 g.molو    1-
-1   ) 

  داده شده ، اگر قاشق  را در فنجان پر آب قرار دهیم ، به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید :با توجه به شکل های   (11
I. . جهت انتقال گرما را مشخص کنید 

II.  انرژی گرمایی قاشق به تدریج چه تغییری می کند ؟ 

III.  قدار آب داخل فنجان کیلوژول بر درجه ی سانتیگراد و م 17/1اگر ظرفیت گرمایی فلز تشکیل دهنده ی قاشق و فنجان برابر با

 ( به فرض آنکه بامحیط تبادل گرما نداشته باشدگرم باشد ، دمای نهایی قاشق چند درجه خواهد شد ؟ )  411برابر با 

 ( = 4/2 g.°Cگرمای ویژه ی آب ) 

 
  
 

  با توجه به شکل زیر مشخص کنید :  (11  

  ایانی چه تغییری می کند؟انرژی گرمایی آب ومیانگین انرژی جنبشی درحالت پ آ(

 

 ؟سامانه گرماگیر است یا گرماده ؟ چرا  ب(

 درشکل زیر سامانه و محیط را مشخص کنید .   (12

 
 
 

 
 

توجه به تصاویر داده شده  با نوع هرانرژی را . نوع انرژی به بدن انسان جاری می شود به هنگام نوشیدن شیر داغ دو  (13

 .مشخص کنید

 
 
 
 

 
 

 باتوجه به شکل رو به رو  به پرسشهای مربوطه پاسخ دهید . (14

 با افزودن آب به درون شن های موجود بین دوالیه و پوشاندن روی آن آ(

 با پارچه ی نخی ، بعد از مدتی کوزه به شدت خنک می شود . علت چیست؟

 ربرد آن چیست؟کا پ(چرا به این مجموعه یخچال صحرایی می گویند ؟     ب(

 با توجه به شکل ؛  (15

I. فرایند انجام شده چه نام دارد ؟ 

II. . معادله ی فرایند انجام شده را بنویسید  

III.  را با نوشتن دلیل ، تعیین کنید .   عالمت  

 
 

 

 (برخی از واژه ها اضافی هستند ) هریک از عبارات داده شده را با استفاده از واژ ه های درون کادر کامل کنید . (1

 
 

 
 

T = 60 °C 

 
T = 25 °C 

 
          H2O (l) 

                75°C 

 

 

         H2O (l) 

               25°C 

 

 

 

 حالت آغازی

 حالت پایانی

ی
رژ

 ان

 

                    

Q < 0                   Q < 0 

ی
رژ

 ان

ی
رژ

 ان

 

 

I2 (g) 

 

I2 (s) 

 (C°37) شیر 

 (C°37)  هافرآورده 

 (C°60)شیر 

 (C°37) شیر 

 –پایدارتر  –ترمودینامیک  –انرژی گرمایی  –دادوستد گرما  –سوختن  –ندارد  –کمتر  –تولید رسوب 

انرژی پتانسیل –اکسایش  –دارد  –بیشتر  –ناپایدارتر  –گوارش  –ترموشیمی   

 قسمت سوم
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 ویژگی بنیادی در همه ی واکنش ها ............. است .  آ(

 شاخه ای از علم شیمی به نام ...........  به بررسی کمی و کیفی گرمای واکنشهای شیمیایی می پردازد .  ب(

 را در بدن تأمین می کنند .مواد غذایی پس از ............ انرژی الزم برای سوخت و ساز یاخته ها   پ(

 الماس از گرافیت ............. است ، ولی مولکول های اکسیژن از اوزون .............  هستند .  ت(

 گرمای واکنش به حالت فیزیکی واکنش دهنده ها و فراورده ها بستگی .............  .  ث(

 با هیدروژن ............ از واکنش هیدرازین با هیدروژن است .  شده از واکنش نیتروژن برای تشکیل آمونیاک انرژی آزاد  ج(

 با وجود تولید انرژی در واکنش ................ گلوکز ، دمای بدن تغییر محسوسی نمی کند .  ح(

 گرمای آزاد شده در یک واکنش بیشتر ناشی از تفاوت .............. در مواد  واکنش دهنده و فراورده است .  خ(

  جمالت زیر را با دقت مورد بررسی قرار دهید و درست یا نادرست بودن آن ها را مشخص کنید : (2

(a  . واکنش شیمیایی ممکن است در داد و ستد گرما با محیط پیرامون خود  باشد 

(b  . تأمین کننده ی انرژی الزم برای استخراج آهن ، زغال کک است 

(c   فشار اتاق ، آنتالپی معینی دارند .همه ی مواد پیرامون ما در دما و 

(d  . گرمای یک واکنش در دما و فشار ثابت ، فقط به حالت فیزیکی مواد شرکت کننده  در واکنش بستگی دارد 

(e . تغییر حالت فیزیکی مواد خالص با تغییر انرژی همراه است 

(f  . داد و ستد انرژی در واکنش ها همیشه به شکل گرما ظاهر می شود 

(g  : هر گاه واکنش                   →  است .   همان   Qدر دما و فشار ثابت انجام شود ،  مقدار              

(h  . دریک تغییر شیمیایی در فشار ثابت ، همواره میزان تغییر انرژی شیمیایی با میزان تغییر آنتالپی برابر است 

 

  یر را با انتخاب یکی از موارد داده شده ، کامل کنید :هریک از عبارات ز (3

(a واکنشهایی که برای انجام شدن بایدگرما 
 جذب

آزاد
کنند 

 گرماگیر

گرماده
 واکنش دهنده ها هستند و سطح انرژی 

 پایین تر

باالتر
ازفراورده ها  

 قرار میگیرد

(b  در علم شیمی به انرژی جنبشی ذرات  
 انرژی شیمیایی 

انرژی گرمایی
 و به انرژی پتانسیل ذرات  

 انرژی شیمیایی 

انرژی گرمایی
  ، می گویند و به مجموع آنها 

 
 انرژی نهفته 

آنتالپی 
 گفته می شود .  

(c  در اثر سوختن اتانول 
 مایع

گازی
 گرمای   

 بیشتری

کمتری
 ( مایعاتانولانرژی الکل)  آزاد می شود ، زیرا سطح   

 پایین تر

باالتر
 است .   

 

 (اضافی هستند Bستون برخی از واژه های)در ارتباط است . این ارتباط را پیدا کنید.  B با یک واژه از ستون Aهریک از عباراتهای ستون   (4

 

 Bستون  Aستون 

 تأمین انرژی الزم برای سوخت و ساز یاخته ها آ (
 ( انرژی پتانسیلمجموع انرژی جنبشی و انرژی کل سامانه )  ب (

 یکی از ویژگی های کاربردی و بنیادی واکنش پ (

 عامل تعیین کننده ی مقدار گرمای واکنش سدیم و پتاسیم در آب ت(

 هم ارز با آنتالپی ث (

 واکنش دهنده ی رایج در استخراج آهن ج (

 معادل انرژی شیمیایی  ح (

 نام واکنش برگشت  اکسایش گلوکز چ (

( a آنتالپی 

( b وع واکنش دهندهن 

( c گوارش موادغذایی 

( d گرمای واکنش 

( e حالت فیزیکی 

( f ترموشیمی 

( g انرژی گرمایی 

( h زغال کک               i ) گرما در فشار ثابت 

j ) انرژی پتانسیل       k ) فتوسنتز 
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کافی از آمونیوم کلرید ، چه مقدار گرما جذب یا آزاد  گرم باریم هیدروکسید آبدار و خالص با مقدار  88/4در واکنش کامل  (6

                                                                                               می شود ؟           

                                  →                       

 چرا با ریختن الکل بر روی پوست دست ، احساس خنکی بر روی پوست می کنیم ؟ (7

→                                    اگر واکنش رو به رو در فشار ثابت انجام بگیرد : (8            

 ای مبادله شده در واکنش مذکور چه می گویند ؟به گرم  آ (

 عالمت گرمای مبادله شده در این واکنش چیست ؟  ب(

 انرژی مبادله شود ، مقدار گرمای واکنش فوق را بدست آورید .      لیتر گاز اکسیژن  1/1 به ازای مصرف     اگر در شرایط  ت(

 چرا؟ ( برابرند؟ 0( و )1واکنش های )   ثابت انجام شده اند . آیا الف(  واکنش های زیر در دما و فشار      (9

 

 

 

 

 

 -042،         -704،                -002به کدام عدد نزدیک تر است ؟             ب(  به نظر شما مقدار انرژی آزاد شده ی 

→          واکنش   :        (11  هریک از واکنشهای زیر را به دست آورید .   است .        برابر با                      

 

 

 

 

 

  با توجه به نمودار زیر و واکنش های داده شده ، به پرسشها پاسخ دهید : (11

 

 

 

 

 

 ( را بنویسید .ǁ( و )ǀحالت فیزیکی واکنش دهنده های )  الف(

 یین کنید .عالمت گرمای واکنش را تع  ب(
 

→               با توجه به واکنش داده شده به پرسش های زیر پاسخ دهید :        (12                

 انرژی پتانسیل در کدام طرف واکنش بیشتر است ؟  آ(

 پایداری واکنش دهنده ها را با فراورده ها مقایسه کنید .  ب(

 ( ، چند گرم کک مطابق واکنش زیر باید سوزانده شود ؟ هیدرازین گرم سوخت موشک ) 5111د برای تولی  پ(
              →                   

          
 

 
 (1واکنش )      :                                                  →       

    :                 
 

 
 (0واکنش )                                          →       

 

         →
 

 
         

 

 
 (5واکنش )      :                                    

 

    :                         →  (4واکنش )                                   

 

        3Br2 (... )  + 2Al (s)   

        3Br2 (... )  + 2Al (s)   

 

 

                   2AlBr3 (s) 

 

 

ی
الپ

آنت
                                  →              

                                 →              

 

 

 

 حالت پایانی

 ǁحالت آغازی

 

   ǀ حالت آغازی
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قهوه ای   NO2 (g) واردکنیم ،  قهوه ای رنگ می گردد . اگر بدانیم که  C°75بی رنگ را در آب          لن حاوی اگر با (13

 طرف  معادله ی واکنش بنویسیم ؟ چرا ؟ را باید در کدام qرنگ است ، نماد 

 
        →         

      
 

 انرژی مبادله شود ، کیلوژول 501گرم آمونیاک  10اگر به ازای واکنش  آ (  (14

 طبق نمودار زیر ، معادله ی ترموشیمی واکنش را بنویسید .

 مشخص کنید که هر یک از واحدهای جدول چند کیلو ژول  است .  ب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (برخی از واژه ها اضافی هستند)  هریک از عبارات داده شده را با استفاده از واژه های درون کادر کامل کنید .( 1

 ......  به یکدیگر است که به تغییردرساختار و خواص مواد منجرمی شود .انجام یک واکنش شیمیایی نشانه ای از تغییر در .....  آ(

 است .  − Br Br............. از پیوند    Cl – Clانرژی الزم برای شکستن پیوند   ب(

 سطح انرژی مولکول های هیدروژن ............. از اتم های هیدروژن می باشد .  پ(

 پیوند را برای مولکول ................  به کار می برند .دان ها میانگین آنتالپی  شیمی  ت(

 خواص دارویی در ادویه ها به طور عمده وابسته به ترکیب های ................. موجود در آنها است .  ث(

 ................. به مولکول های آلی دارای آن ، خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردی می بخشد .   ج(

 وجه اشتراک آلدهیدها و کتون ها ، داشتن گروه عاملی .................. است .  ح(

 در گشنیز ، گروه عاملی ............... و در رازیانه گروه عاملی .............. وجود دارد .   خ(

 ارزش سوختی پنیر ................. از بادام زمینی است .   چ(

 . تولید شده در اثر سوختن یک مول از اتان و اتن متفاوت است.مقدار .................   د(

  جمالت زیر را با دقت مورد بررسی قرار دهید و درست یا نادرست بودن آن ها را مشخص کنید : (2

(a  . تنها کربوهیدرات ها در بدن به گلوکز شکسته شده و گلوکز حاصل از آنها در خون حل می شود 

(b  دام تلخ دارای عامل الکلی است .ترکیب موجود در با                                    (c  . ارزش سوختی اتانول بیشتر از اتان است 

(d  . در ساختار ترکیب آلی زردچوبه و دارچین ، حلقه ی بنزن وجود دارد 

(e . ایزومرها ساختار یکسان ، ولی فرمول تجربی متفاوتی دارند 

(f  ختار خود کربن و هیدروژن و اکسیژن دارند .سوخت های سبز در سا 

(g  . استون ساده ترین آلدهید است که به عنوان حالل در صنعت و آزمایشگاه به کار می رود 

(h  . آلدهید و کتون هم کربن نسبت به هم ایزومرند 

(i . در جرم یکسان از اتان و اتین ، به هنگام سوختن ، گرمای برابری آزاد می کنند  

 داده شده ، کامل کنید :  ریک از عبارات زیر را با انتخاب یکی از موارد ه (3

(a   شیمیدان ها به موادی که
 فرمول مولکولی

ساختار
یکسان ، اما     

 فرمول مولکولی

ساختار
متفاوتی دارند ،    

 همپار

هم رده
 می گویند .  

 

 

             

 

 

 

         

                          

 

 

 
 

 ? KJ=  ا واحد 

ی
الپ

آنت
 

2NH3 

واکنش دهنده 

 ها

N2 + 3H2 

هافرآورده   

 –هیدروکسیل  –بیشتر 

ها شیوه اتصال اتم –متان 

 –کمتر  –آلی  –باالتر  –

 –نیتروژن  –پایین تر 

معدنی  –کرن دی اکسید 

کربونیل  –گروه عاملی  –

آب -اتری  –  

چهارم قسمت  
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(b    هرچه تعداد کربن درآلکان
 بیشتر

کمتر
باشد   

 آنتالپی سوختن 

انرژی سوختن
درآن کمتر است، زیرا نسبت آنتالپی سوختن به جرم مولی    

 افزایش

کاهش
 یابد. می  

(c    اتانول یک ترکیب آلی
 سیرشده

سیرنشده
که دارای گروه عاملی    

 هیدروکسیل

کربونیل
  CH3 – O – CH3است که با      

 ایزومر

ایزوبار
ری  است و با بر قرا   

 پیوند هیدروژنی

واندروالسی
 به هر نسبتی در آب حل می شود .  

(f  یکی از را ههای تهیه ی
 سوخت سبز

الکل چوب
، استفاده از بقایای گیاهانی مانند نیشکر ، سیب زمینی و ذرت است . واکنش   

 بی هوازی

هوازی
تخمیر    

خ می دهد و عالوه بر تولید محصول اصلی ، گلوکز ، از جمله واکنش هایی است که در این فرایند ر
 کربن دی اکسید

متان
 نیزتولید می شود .   

 (اضافی هستند Bستون برخی از واژه های)درارتباط است.این ارتباط را پیدا کنید. B با یک واژه از ستون Aهریک ازعباراتهای ستون  (4
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برسد ؟      به        آب از          تانول بسوزانیم تا دمای  با توجه به واکنش زیر ، چند گرم ا :مثال

ظرفیت گرمایی ویژه آب                                                                                                                           

                     →                                          

                                               
 

       جرم ماده سوختنی           
    

   
 

    

    
         → جرم ماده سوختنی                 

 تمرین

   چرا انرژی پیوند I – I  در مولکول ید کمتر از انرژی پیوندBr – Br  در مولکول برم است ؟ 

  کربن در آلکین ، انرژی بیشتری نسبت به اتن الزم دارد ؟ –چرا برای شکستن پیوند کربن 

 . دو مورد از ویژگی بارز ادویه ها را نام ببرید 

 ا و کتون های هم کربن نسبت به هم چه حالتی دارند ؟آلدهیده 

 را به دست آورید . O – Hو    N – Hبا توجه به واکنش های زیر ، میانگین آنتالپی پیوند (  5
 

 

 

 

 با توجه به واکنش های زیر، به پرسش ها پاسخ دهید. (6

 

 متان یکسان است ؟ چرا ؟ در مولکول C – Hآیا انرژی الزم برای تشکیل همه ی پیوندهای  آ(

 را به دست آورد ؟  C – Hمطابق با انجام کدام واکنش می توان میانگین آنتالپی پیوند    ب(

H – O – H (g) + 926 KJ          2H(g) + O(g) H – N – H (g) + 1173 KJ          3H(g) + N(g) 

       │ 

       H 

                 →                  

                      →                 

 Bستون  Aون ست

 بیشترین انرژی پیوند در مولکول های دو اتمی   آ (

 ترکیب موجود در بادام تلخ  پ (                 فرمول مولکولی ترکیب موجود در نیشکر  ب (

 قند خون  ث (              بیشترین ارزش سوختی در میان مواد غذایی  ت(

 کگروه عاملی ترکیب شناخته شده در گل میخ ج (

 ختارهای آلی موجود در بادام تلخ و رازیانه اعامل مشترک در س ح (

 تعداد کربن کوچکترین کتون چ (

 طورکامله اکسیژن کافی ب که درآن یک مول ماده در هم ارز با آنتالپی واکنشی می دانند خ (

 . سوزد می 

( a کتونی 

( b C11H20O 

( c بنزنی                ( d ساکاروز 

( e ژننیترو 

( f فلوئور                      ( g سه 

( h C10H12O 

i ) بنزآلدهید 

j ) آنتالپی سوختن       k ) گلوکز 

l ) چربی                        m )  دو   
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 را به دست آورید .  C – Hمیانگین آنتالپی پیوند   پ(

 انرژی الزم برای تصعید یک مول گرافیت ، چند کیلوژول است ؟ ت (

 ر هر مورد با ذکر دلیل ، با هم مقایسه کنید .آنتالپی پیوندهای روبه رو را د (7

 با توجه به جدول میانگین آنتالپی برخی از پیوندها ؛  (8

 هریک از پیوندهای داده شده را در جای مناسب قرار دهید .  آ (

        ،             ،           ،          ،          
 (  534،      431،       242)    ، کدام عدد می تواند قرار گیرد ؟ چرا ؟ به جای عالمت سؤال )؟( در جدول ب(

KJ.molمیانگین آنتالپی پیوند )
 ؟ 500 307 722 450 094 ( 1-

 H – Cl      پیوند

 رسم نمود ؟ C3H8O چند ساختار می توان برای ترکیبی با فرمول   الف( (9

 ن تری دارد ؟ چرا ؟کدام ساختار رسم شده ،  نقطه ی جوش پایی ب(

  در هر یک از ساختارهای داده شده :  (11

 گروه های عاملی را مشخص و نام هر گروه را بنویسید . آ(

 فرمول مولکولی هر ترکیب را  تعیین کنید . ب(

 ساختارهایی که ایزومر یکدیگر هستند را مشخص کنید . پ(

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

گرم از این هیدروکربن ، چند گرم کربن دی اکسید تولید  90درصد جرم یک هیدروکربن را کربن تشکیل می دهد . از سوختن  02 (11

  H=1    ) و      (  C=12می شود ؟ 

 H=1    ) و       (  C=12 گرم پروپان چند کیلو ژول انرژی آزاد می شود ؟ 8/8در اثر سوختن    (12

                   →                                                       

 گرم آب بدست آمده . فرمول مولکولی وجرم مولی این آلکان را تعیین کنید. 27مول از یک آلکان،  25/1 ازسوختن کامل( 13

مول گاز کربن دی اکسید تشکیل شود ، هر مول آن  5/2ر یک آلکان در شرایط استاندارد ، لیتر از بخا  6/5اگر از سوختن کامل   (14

 چند اتم هیدروژن دارد ؟

 برابر جرمی از آن است که می سوزد ؟ 3/9جرم آب حاصل از سوختن کامل کدام هیدروکربن ،    (15

 ؟، اتیلن است مول  هیدروژن  واکنش کامل میدهد . چنددرصد این مخلوط 23/2شرایط متعارفی  با تر مخلوط گازهای متان و اتیلن درلی  0/99 ( 16

 با توجه به جدول زیر به پرسشهای زیر پاسخ دهید : (17

 چند مورد از مزایای استفاده از ادویه ها را در زندگی روزمره نام ببرید .  آ(

 فرمول مولکولی هرکدام را به دست آورید .  پ(      هریک از ساختارهای درون جدول ، در کدام نوع ماده وجود دارد ؟  ب(

 ( در هریک از ساختارها ، تعداد پیوند کواالنسی را به دست آورید .ث     کدام یک از ترکیبات در یک خانواده قرار دارند ؟ ت(

                             
                           
                            

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 
 

d 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

O              

            

b 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         CH3                  

                                                          O       

e 

                  OH 

 

f                              
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 وجود دارد ؟ آنها را رسم کنید .   C5H10Oچند ایزومر کتونی برای   (18

 می توان در نظر گرفت ؟ آنها را رسم کنید .  C4H10Oچند ایزومر اتری می توان برای  (19

 در کدام یک از فرمول های مولکولی زیر به احتمال زیاد حلقه ی بنزنی وجود دارد ؟  (21

               ،                       ،                   ،                   

 کدام یک از فرمول های مولکولی زیر به یک الکل مربوط می شود ؟ و کدام یک  به آلدهیدها تعلق دارد ؟ (21

                                                                                            

  با توجه به جدول آنتالپی سوختن برخی مواد آلی ؛ (22

 هر یک از مواد داده شده را در جای مناسب ، درون جدول قرار دهید  .  آ(

            ،                 ،                ،                ،              

 (  2874-،      2050-،       2300- در جدول ، کدام عدد می تواند قرار گیرد ؟ چرا ؟  )   )؟(به جای عالمت سؤال   ب( 

 

KJ.mol)آنتالپی سوختن 
 ؟ -2221 -1451 -2154 -1368 -1561 ( 1-

 C4H10 (g)      ماده آلی

 

تعدادپیوند 

 کوواالنسی

فرمول 

 مولکولی

گروه 

 عاملی
 نوع ماده تصویر ساختار

                                       O 

 

 

                                                H 

 

  

 بادام

                                                     O 

                                             

 

  

 میخک

    

 

 

 

                                           O  
                                                          

  

 زرد

 چوبه

                                          O 

                                                 

 

                                                 H 

 

  

رچیندا  

               HO 

 

 

 

  

 گشنیز

                                                    O 

 

 

 

  

 رازیانه
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 ( کم تر است ؟ با توجه به اطالعات داده شده ، چرا گرمای سوختن در واکنش ) (23

 

 

 

 در شرایط یکسان ، گرمای آزاد شده از سوختن کدام یک بیشتر است ؟ چرا ؟  (24

 

 

 

 رفته و به پرسش های زیر پاسخ دهید :ترکیب های سیکلو پروپان و پروپن را در نظر گ  (25

 ساختار سیکلوپروپان و پروپن را رسم کنید  . آ(

  چرا سیکلوپروپان ترکیب  ناپایدارتری از پروپن است ؟ ب(

 معادله ی سوختن هرکدام را نوشته و تعیین کنید در شرایط یکسان ، کدام یک گرمای بیشتری آزاد می کنند ؟ پ(

KJ.mol 3509-برابر با   یدروکربن زنجیری سیرشده ،آنتالپی سوختن یک ه (26
KJ.g 48/74و ارزش سوختی آن برابر با    1-

-1  

C=12 g.mol فرمول مولکولی این هیدروکربن را به دست آورید . می باشد .
-1

 H=1    ) و      (  

دست آورده و نتیجه ی حاصل از ارتباط آنتالپی با توجه به جدول آنتالپی سوختن مواد  زیر ، ارزش سوختی هیدروکربن ها را به   (27

و ارزش گرمایی را با توجه به زیاد شدن تعداد اتم های کربن یا هیدروژن ، مشخص کنید . برای الکل ها نیز به دست آورده و با هم 

  (  H=1  ،O =16  ، C=12مقایسه کنید .  ) 

KJ.mol)آنتالپی سوختن
-1

 ) 1561- 1368- 726- 2121- 2221- 2874- 

                                                         ماده آلی

 

، می بایستی به صورت بی هوازی تخمیر %  57و درصد خلوص  % 63با توجه به واکنش های زیر ، چند گرم گلوکز با بازده  (28

  (  H =1  ،O =16  ، C =12کیلوژول انرژی تولید نماییم ؟ )  0506ن آن به اندازه ی شود تا بتوانیم با سوزاند
 

 

 
 

 

 (برخی از واژه ها اضافی هستند)  هریک از عبارات داده شده را با استفاده از واژ ه های درون کادر کامل کنید . (1

 رمای یک واکنش با ............... است .یکی از هدف هایی که در ترموشیمی دنبال می شود ، اندازه گیری گ  آ(

است ، اندازه در روش ............ با استفاده از .............. گرمای یک واکنش را درفشار ثابت ، یعنی گرمایی که هم ارز با ............ واکنش  ب(

 گیری  می کنند .

 .. است .جنس لیوان استفاده شده در گرماسنج لیوانی ، .............  پ(

 ساده ترین هیدروکربن و نخستین عضو خانواده آلکان ها ............ است . ت(

 ................ به جمع پذیری گرمای واکنش ها معروف است .   ث(

 ( تولید کرد . نیتروژن و هیدروژنآمونیاک را می توان به روش ............... از گازهای سازنده اش )   ج(

  را با دقت مورد بررسی قرار دهید و درست یا نادرست بودن آن ها را مشخص کنید :جمالت زیر  (2

(a  . در روش غیرمستقیم  با استفاده از گرماسنج می توان گرمای یک واکنش را در فشار ثابت اندازه گیری کرد 

(b  ج باال می رود .با وارد کردن نمک آمونیوم نیترات در گرماسنج لیوانی ، دمای محتویات درون گرماسن 

(c  . آنتالپی همه ی واکنش های شیمیایی را می توان به روش گرماسنجی اندازه گیری کرد 

(d  . اتان از تجزیه ی گیاهان به وسیله ی باکتری های بی هوازی در زیر آب تولید می شود 
 

                       →                                                                

                       →                                           

                         →                                      

                         →                       

                        →                                        

                             →                                          

 –آنتالپی  –دقت باال  –پلی اتیلن 

پلی  –مستقیم  –گرماسنج لیوانی 

هابر -قانون هس  –متان  –استایرن   
 

 قسمت پنجم
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(e آید .همان واکنشها بدست می    جمع جبری ازآن    یا چندواکنش دیگربدست آورد،0اگرمعادله واکنشی را بتوان ازجمع معادله 

(f  . آب اکسیژنه از واکنش مستقیم گازهای هیدروژن و اکسیژن تولید می شود 

(g      . واکنش تولید کربن مونواکسید از گرافیت و گاز اکسیژن را می توان به روش تجربی تعیین کرد 

  اده شده ، کامل کنید :هریک از عبارات زیر را با انتخاب یکی از موارد د (3

(a  در روش
 غیر مستقیم 

مستقیم
با استفاده از   

  گرماسنج لیوانی

 گرماسنج بمبی
گرمای یک واکنش را در فشارثابت ، گرمایی که هم ارز با   

 انرژی شیمیایی

آنتالپی 
واکنش   

 است، اندازه گیری می کنند .

(b  ا  آنتالپی بسیاری از واکنشهای شیمیایی ر
 می توان 

نمی توان
 به روش   

 غیر مستقیم 

مستقیم
یک واکنش    اندازه گیری کرد ، زیرا برخی ازآنها مرحله ای از 

 پیچیده

ساده
در واکنش تولید آمونیاک به روش  c)  .               هستند  

 هابر

هس
ابتدا      

 هیدرازین

آمونیاک
که سطح انرژی    

 باالتری

ایینپ تری
نسبت به آمونیاک    

هیدروژن به روش مستقیم امکان پذیر   واکنش تولید این ماده ، از گازهای نیتروژن و    دارد، تولید می شود . تعیین 
 است

نیست
  . 

 (اضافی هستند Bنستو برخی از واژه های)در ارتباط است .این ارتباط را پیداکنید. B با یک واژه از ستون  Aهریک از عبارتهای ستون (4

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

، برای تهیه هر مول  KJنیتریک اسید به صورت صنعتی از اکسایش آمونیاک تهیه می شود . مقدار گرمای مبادله شده با یکای    ۩

→                    نیتریک اسید با استفاده از واکنش :     تعیین کنید ؟، را                      

 

 

 

 در واکنش اول و سوم  O2 سمت واکنش دهنده ها باشد . از آنجایی که  NH3  و O2 واکنش طوری جمع بسته می شود که: ( 1مرحله )

،  H2Oبودن  نیز باید سمت فرآورده ها باشد و به دلیل تکراری  HNO3و   H2Oخواهد بود و   NH3 تکرار شده است ، پس مالک ما

 می نویسیم . وارونه، اما واکنش دوم را بدون تغییر  خواهد بود .  بنابراین ، واکنش اول HNO3 مالک ما
                      →                                                 

 

ارد و باید حذف شوند ، به موقعیت آن ها در واکنش های دیگر ، توجه می شود . در واکنش سوم که ذرات حد واسط وجود د: ( 2مرحله )

تکراری نیست ، پس موقعیت این ذره مالک   NO2و این واکنش طوری جهت داده می شود که با جمع واکنش ها ، حذف شوند . چون 

 می شود .  وارونهعمل خواهد بود . یعنی واکنش سوم نیز مانند واکنش دوم ، 
                     →                                         

 

 ضرب می کنیم .(  5عدد )و واکنش سوم را در ( 0عدد )،  واکنش دوم را در   NO2 برای حذف ذره ی حدواسط
                            →                                               

 Bستون  Aستون 

 .  با آن گرمای سوختن یک ماده را به طور دقیق اندازه گیری می کنند  آ (

 . ده استنخستین بار از سطح مرداب ها جمع آوری ش  ب (

 . نام تجاری آب اکسیژنه است  پ (

 . یک واکنش در فاز محلول به کار می رود   برای اندازه گیری   ت(

 از گازهای آالینده ی خارج شده از اگزوز خودروها  ث (

 نام فرایند تولید آمونیاک از گازهای نیتروژن و هیدروژن . ج (

 ین ، به مسیرانجام گرفتن آن فرایندوابسته نیست .نخستین بار دریافت که گرمای یک واکنش مع ح (

( a هابر         ( b گرماسنج لیوانی 

( c نیتروژن مونواکسید 

( d هنری هس 

( e هیدروژن پر اکسید 

( f گرماسنج بمبی 

( g گوگرد دی اکسید      ( h متان 

i ) دی هیدروژن دی اکسید 

 

                      →                                    

                        →                                      

            →                                                            

                      →                                    

                        →                                      

            →                                                            
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 پس :

                       →                                       
 و نیز :

                         →                                       
 پس :

                       →                                  
 حال هر سه واکنش را با هم جمع می کنیم :

 

 

 

 

 

 سیم کنیم : تق  (4عدد ) برای آن که به  واکنش اصلی برسیم ، باید واکنش به دست آمده را  به  :( 3مرحله )
          → کل                             

 
 

                                       → کل                                 

  به پرسش های زیر پاسخ دهید : (5

 از واکنش های شیمیایی را نمی توان به طور مستقیم تعیین کرد ؟ چرا گرمای بسیاری آ(

 واکنش هایی که با مواد گازی سر و کار دارند ، مناسب نیست ؟    چرا گرماسنج لیوانی برای اندازه گیری  ب(

 ، گرماسنجی مناسب تر است که ظرفیت گرمایی کمی داشته باشد ؟   چرا برای اندازه گیری  ت(
  واکنش تولید کربن مونو اکسید را از گرافیت و گاز اکسیژن به روش تجربی تعیین کرد ؟   توان  چرا نمی پ(

 

 با توجه به شکل :   (6

 را بر روی شکل ، مشخص کنید .  ( e )تا    ( a) هریک از قسمت های  آ(

 ، گرم آب درون گرماسنج 211گرم سدیم اکسید در  34/1با انحالل  ب(

 . می رسد  C°29به دمای  C°25 کنش زیر ، دماسنج از دمای  مطابق وا
 واکنش را به دست آورید .     

                   ظرفیت گرمایی ویژه آب 

                            ظرفیت گرمایی گرماسنج 
 

                →                                                    

 

 

 واکنش زیر را بدست آورید.   واکنش های داده شده ،  با توجه به (7

                →                       

 

 

 

 به واکنش های داده شده مصرف می شود؟کیلوژول باتوجه  003% در اثرمبادله ی 63( چند گرم سیلیس با درصدخلوص 8
             

 کرافیت ،   
                →                                           

                   
 کرافیت ،    

→                                       

                →                                         
                       →                                             

 

e 

 

e 

c 

 

c 

d 

 

d 

a 

 

a 

b 

 

b 

                      →                              

                     →                               

                     →                          

                      →                              

                     →                               

                     →                          

 

                      →                                    

                       →                                       

                       →                                  

                      →                                    

                       →                                       

                       →                                  
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 به واکنش های داده شده به دست آورید. ( گرمای واکنش زیر را با توجه9
           →                            

                 →                                    
                       →                              

         
 

 
             →                                  

 ( گرمای واکنش زیر را با توجه به واکنش های داده شده به دست آورید.11
                       →                                

                        →                                
                        →                                         

 لیتر گاز هیدروژن در واکنش    6/7ای تولید ( با توجه به واکنش های داده شده ، بر11

                 →                     

 چند کیلوژول گرما مبادله می شود ؟

                       →                                  

                
 

 
      →                                

                     →                                 

 واند با اکسیژن هوا بسوزد .( یک هیدرید بور بسیار واکنش پذیر است  که می ت      ( دی بوران )12

               →         
      

 به کمک آنتالپی واکنش های داده شده ، آنتالپی واکنش باال را محاسبه کنید.

                 
 

 
      →                                  

                        →                                   

                
 

 
      →                                

             →                         

 را برای واکنش زیر ، با استفاده از معادالت ترموشیمی داده شده ، به دست آورید.   ( 13

                 →                   
                         →                                           
                     →                                 
                      →                                     

درجه سانتیگراد  511/3 درون یک گرماسنج درآب حل می شود و دما به اندازه       ز گرم از نمونه ای ا 58( مقدار 14

 ظرفیت کل گرمایی گرماسنج  برابر با ) را برحسب کیلو ژول محاسبه کنید      گرمای مولی انحالل افزایش می یابد .

O=16     H=1    N=14    g.mol)                                                                                 است (                                             
-1        ) 

 .را تعیین کنید آنها داده شده است .گرمای واکنش برای واکنش زیرکه دریک باتری اتومبیل انجام میگیرد   معادالت زیر و مقدار ( 15

         
 

 
      →           

                        →                                       
                        →                                        

 

 ( با توجه به نمودار زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید .16

 را به دست آورید .   عالمت و مقدار  آ(

 معادالت گرماشیمیایی هر مرحله را بنویسید . ب(

 واکنش نیتروژن در کدام جهت آسان تر پیش می رود ؟ چرا ؟ ت(
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  واکنش زیر را بدست آورید.    یمی داده شده ،  ( با توجه به واکنش های گرماش17

                →                   
                        →                                        
                     →                                   

                
 

 
      →                                  

با ............ کیلوژول است و ............ برابر (   0) واکنش     ( با توجه به شکل و معادله واکنش های زیر ، می توان دریافت که 18

 ( انرژی .......... را نشان می دهد .سطح محتوای ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( با توجه به واکنش های روبه رو : 19

→              واکنش              

 برابر با چند کیلوژول است؟

 ای زیر ؛با توجه به واکنش ه( 21

 گرمای مبادله شده برای کاهش

 اکسید  به فلز آهن ،   (III) هرمول آهن

 برابر چند کیلوژول بر مول است ؟

 برابر با چندکیلوژول است ؟  F2 و ClFاز گازهای    ClF3 (l)  تولید     ( با توجه به واکنش های زیر :  21
 
 
 
 

 ( نیتریک اسید به صورت صنعتی22

برای تهیه هر مول نیتریک اسید با استفاده از واکنش      KJیاک تهیه می شود. مقدارگرمای مبادله شده با یکای از اکسایش آمون

               →  ، را تعیین کنید .                 

 

 

 

 کیلوژول انرژی باید مصرف شود ؟ (  با توجه به واکنش های زیر ، برای تولید  هرکیلوگرم گازآب ، چند23

      ،      ،      ،               

 

 

 

 ( با توجه به واکنش ؛24
                →                                   

و چیزی از آن ( با هم به طور کامل واکنش دهند )  STPدر شرایط لیتر )  88/06اگر مخلوطی ازگازهای پروپان و اکسیژن به حجم  
 ( ، چند کیلوژول گرما آزاد می شود ؟ها باقی نماند 
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 C° 25،  در دمای   X2  (aq)از                  محلول         ،   و    A (aq)از                محلول         (  25

 درون یک گرماسنج همدما مخلوط شده اند .

→             واکنش:      باشد ، مقدار    C° 27اگر دمای پایانی برابر با   چند کیلوژول است ؟        

ز  واکنش شیمیایی تولید می شود . از گرمای جذب شده چگالی و ظرفیت گرمایی ویژه همه ی محلول ها را مانند آب فرض کنید .  در این فرآیند ، گرما  تنها  ا )

آب           به وسیله بدنه گرماسنج  صرفه نظر شود .  آب    ،                                  ) 

 ر می رود . اگر در شرایط یکسان ، ازباالت C° 2دمای آب به اندازه ،  گرم آب 222  با انجام یک آزمایش در یک گرماسنج دارای( 26

 دمای پایانی گرماسنج به چند درجه می رسد ؟ به جای آب استفاده شود ،،   C°20 گرم اتانول  با دمای 402

اتانول  آب    ،                                                 ،         ،         ،                

انرژی تولید می کند.        کربن دی اکسید و          ( نمونه ای از هیدروکربن سیرشده و خالص در اکسیژن سوخته و27

                ،         ،      آنتالپی استاندارد سوختن این ترکیب چند کیلوژول بر مول است ؟            

 

 
 

 (برخی از واژه ها اضافی هستند(  هریک از عبارات داده شده را با استفاده از واژه های درون کادر کامل کنید . ) 1

. a  غذایی می شود . افزایش دما سبب ........ زمان ماندگاری اغلب مواد 

. b     با افزایش دمای آب، تولید گاز CO2 ..... می شود .با انحالل قرص جوشان ....  

. c  . هرچه گستره ی زمان انجام تغییر شیمیایی بزرگتر باشد ، واکنش .......... انجام می شود 

. d   واکنش هایی مناسب می دانند    شیمی دان ها به کاربردن ............  را برای تعیین 

 که همه ی مواد  شرکت کننده درآن ها به حالت گازند .

. e  واکنش های گازی با مولکولهای .......... اغلب درمقایسه با داده های تجربی ،    ن میانگین آنتالپی پیوندها برای تعیین به کار برد

 تفاوتی آشکار نشان می دهند .

. f  . کمیتی که در تهیه و نگهداری مواد غذایی سالم ، نقش کلیدی و تعیین کننده دارد ، ............. انجام آن است 
. g  . سنتیک شیمیایی به عنوان شاخه ای از علم شیمی به بررسی آهنگ ......... در واکنشها و ...........  بر این آهنگ را بررسی می کند 

 درست یا نادرست بودن هریک از عبارات زیر را مشخص کرده ، علت نادرستی یا شکل درست عبارات نادرست را بنویسید . ( 2

(a  ، اختالف سطح انرژی واکنش دهنده ها تا اتمهای گازی بیشتراز اختالف فرآورده ها با اتمهای گازی است . دریک واکنش گرماده 

(b  . آنتالپی واکنش برابر با اختالف سطح انرژی مولکولهای گازی واکنش دهنده تا اتم های گازی فرآورده است 
(c   واکنش محاسبه شده با داده های تجربی همخوانی بیشتری دارد .هرچه مولکول های مواد شرکت کننده ساده تر باشند ، آنتالپی 

(d  . برای نگهداری سالم برخی خوراکی ها ، آن ها را با خالی کردن هوای درون ظرف ، بسته بندی می کنند 
(e  واهد شد .حذف اکسیژن از محیط نگهداری مواد غذایی و خوراکی ها ، سبب افزایش زمان ماندگاری و بهبود کیفیت آن ها خ 
(f  . هر چه گستره ی زمان انجام تغییر شیمیایی کوچکتر باشد ، واکنش کندتر انجام می شود 
(g  . تشکیل رسوب سفیدرنگ در اثر افزودن محلول سدیم کلرید به محلول نقره نیترات ، به سرعت انجام می شود 
(h  شده در این واکنش ، ترد و شکننده است . اشیای آهنی در هوای مرطوب به سرعت زنگ می زنند و زنگار تولید 
(i  . در واکنش های گرماگیر ، مجموع انرژی پیوند مواد اولیه بیشتر از مجموع انرژی پیوند فرآورده ها است 

(j  . آهنگ فاسد شدن گوشت چرخ کرده بیشتر از تکه های گوشت است 
(k  سرعت برابری دارند . همه ی واکنش های شیمیایی که در آزمایشگاه انجام می شوند  ، 

(l  . پیشرفت زیاد یک واکنش ، دلیلی بر باال بودن سرعت انجام آن واکنش نیست 
(m  . واکنش های گرماده همیشه سرعت باالیی دارند 
(n  و پاشیدن و پخش کردن گرد آهن بر روی شعله ، سبب سوختن آن می شود ، در صورتی که گرد آهن موجود درکپسول چینی فقط داغ

 افزایش فشار بر تجزیه ی محلول هیدروژن پراکسید تأثیری ندارد .  o)                                                      سرخ می شود .

 –افزایش  –آنتالپی های پیوند 

 –سریعتر –قانون هس –کندتر 

 -کاهش -آهنگ–پیچیده تر

 تغییرشیمیایی –عوامل مؤثر 

 قسمت ششم
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(p برای کاهش یا افزایش سرعت انجام یک واکنش می توان ، نوع مواد واکنش دهنده را تغییر داد . 

 یکی از موارد داده شده ، کامل کنید : ( هریک از عبارات زیر را با انتخاب 3

a)  انرژی الزم برای تبدیل ید جامد به اتمهای گازی  
بیشتر

کمتر
مولکولهای گازی ید به اتم های آن است . زیرا بخشی از انرژی ، صرف  تبدیلاز   

عمل  
 تفکیک

تبخیر 
 می شود .   

(b    
 انفجار

سوختن
  است که در آن از مقدارواکنش شیمیایی بسیار سریعی ،   

 زیادی

کمی
واکنش دهنده به حالت جامد یا مایع ، حجم    

 زیادی

کمی
از    

 گازهای داغ تولید می شود .

 (cواکنش در 
 گرماگیر 

گرماده 
مجموع انرژی پیوند مواد اولیه    

بیشتر

کمتر
از  مجموع انرژی پیوند فرآورده هاست . یعنی محتوای انرژی  

ندهده   واکنش 

فرآورده
  

بیشتر و پایداری آن ها  
بیشتر

کمتر
 خواهد بود .  

(d   آهنگ واکنش سوختن در گستره ی زمانی
کوتاه

بلند
صورت می گیرد . همچنین    

پایداری

سطح انرژی
 فرآورده ها بیشتر از واکنش دهنده ها است .  

(e    اثر افزایش دما بر سرعت واکنش های گرماگیر
شتربی

کمتر
 از واکنش های گرماده است .   

(f با  
افزایش

کاهش
، سرعت واکنش  فشار بر یک واکنش گازی   

بیشتر

کمتر
زیرا سطح تماس ذرات شرکت کننده در واکنش می شود ،   

بیشتر

کمتر
 می شود .  

 (اضافی هستند Bبرخی از واژه های ستون)داکنید . درارتباط است .این ارتباط راپی B با یک واژه ازستون  Aهریک ازعبارتهای ستون( 4

 

→               تالپی پیوندها ، گرمای واکنش روبه رو را بدست آورید.بااستفاده از آنمثال :            

 

 

 

 

 

   [  ∑                   ]  [  ∑                  ] 

   [  ∑             ]  [  ∑             ]                 

 

 Bستون  Aستون 

 آنتالپی واکنش براساس داده های آنتالپی پیوند ، فقط برای این دسته از مواد کاربرد دارد . آ(

 مهمترین عامل تشخیص زمان ماندگاری مواد غذایی ب(

 بیانی از زمان ماندگاری مواد است . پ(

 ی معینی از زمان آهنگ واکنش در گستره ت(

 شاخه ای از علم شیمی که به بررسی آهنگ تغییر شیمیایی در واکنش ها می پردازد . ث(

 عاملی که تغییر آن در سرعت واکنش دهنده های محلول تأثیری ندارد . ج(

 افزایش این عامل سرعت اکثر واکنش های شیمیایی را افزایش می دهد .  ح(

 ه دراثر افزودن محلول سدیم کلرید به محلول نقره نیتراتنام رسوب سفیدرنگ تشکیل شد خ(

( a سرعت واکنش 

( b مولکول های گازی 

( c  نوع مواد غذایی 

( d ترمودینامیک شیمیایی 

( e آهنگ واکنش 

( f                دماg ) نقره کلرید 

h)                فشارi) غلظت 

(j سنتیک شیمیایی 

       H 

       │ 

H – C – H    +   2 O ═ O                  O ═ C ═ O   +   2 H – O − H    

│        

       H 

 آنتالپی پیوند

C − H 412 

O ═ O 496 

C ═ O 815 

O − H 463 
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 با توجه به نمودار واکنش های داده شده ، به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید . (5

 

 

 

 

 

 

 .آنتالپی مربوط واکنش هر نمودار را به دست آورید آ( 

  را محاسبه کنید .  N ═ Oو     H − Clآنتالپی پیوند  ج(                 نوع واکنش مربوط به هر نمودار را تعیین کنید .ب( 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید : (6

 چرا هرچه مولکولهای مواد شرکت کننده ساده تر باشند ، آنتالپی واکنش محاسبه شده با داده های تجربی همخوانی بیشتری دارد ؟( 1

 ش با استفاده از آنتالپی پیوند چیست ؟حالت فیزیکی مواد در تعیین آنتالپی واکن( 2

 مجموع آنتالپی پیوند واکنش دهنده ها در یک واکنش گرماده نسبت به فرآورده ها چگونه است ؟( 3

 مجموع انرژی پیوند فرآورده ها با پایداری آنها چه رابطه ای دارد؟ (4

 داده شده را به دست آورید . با استفاده از انرژی های پیوندی زیر ، آنتالپی هریک از واکنش های (7

                          ؛                    ؛                    ؛                    ؛             

                        ؛                     ؛                      ؛                 ؛              
 

 
                   →            

              →          
               →                  

 و اطالعات داده شده : با توجه به واکنش زیر (8

                  ؛             ؛          
              →                                 

 

داده شده    ر را حساب کرده و با هریک از واکنش های ترموشیمیایی زی    با استفاده از جدول میانگین آنتالپی پیوندها ،  (9

 مقایسه نمایید .ذکر دلیل در واکنش ، با 

 

 

 

 

 

 

     از جدول میانگین آنتالپی پیوندها ، با استفاده (11

  

ی
الپ

آنت
 

ی
الپ

آنت
 

                         

       

              

        

             
9442 KJ 

9094  KJ 
070 KJ 

000 KJ 

 را به دست آورید .        آنتالپی پیوند  آ(

 نمودار آنتالپی واکنش را رسم کنید . ب(

 آنتالپی       پیوند                           آنتالپی      پیوند            

  H − H           435               O = O             494 

  C – H             414                N = N              419 

  N = O             617                N ≡ N             944 

  C = C             614                 C = O            799    

  O – H            463                 C – C            348 

 

        →                               

       
 

 
      →                      

 

          

           

𝑪𝑯𝟒  𝟐𝑶𝟐 

𝑪𝑶𝟐  𝟐𝑯𝟐𝑶 
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 است ، مقایسه کنید .               که برابر با   واکنش زیر را حساب نموده و با 

 

 

 

 

 پاسخ دهید : به پرسش های زیر  (11

i. تاریخ مصرف مواد غذایی حک شده بر روی آن چه معنی دارد ؟ 

ii.  با چه روش هایی از مواد غذایی نگهداری می کردند ؟ در قدیم 

iii. شرایط محیطی برای نگهداری مواد غذایی چیست ؟ 

iv. ، کنند ؟ بسته بندی می  چرا برای نگهداری سالم برخی خوراکی ها ، آنها را با خالی کردن هوای درون ظرف 

v. علت فاسد شدن سریع مواد غذایی در محیط مرطوب چیست ؟ 

 هریک از موارد زیر نقش چه عاملی را در سرعت واکنش نشان می دهد ؟ توضیح دهید . (12

I. . برخی از داروهای مایع را در شیشه هایی با رنگ تیره نگهداری می کنند 

II. . تراشه های چوب ،  سریع تر از تکه های چوب می سوزند 

III. لزات قلیایی سدیم و پتاسیم در شرایط یکسان با آب سرد به شدت واکنش می دهند ، اما سرعت این دو واکنش متفاوت است.ف 

IV. . واکنش گاز هیدروژن با ید گازی سریع تر از واکنش آن با ید جامد است 

V. اما با گرم شدن ، محلول به  محلول بنفش رنگ پتاسیم پرمنگنات با یک اسید آلی در دمای اتاق ،  به کندی واکنش می دهد ،

 .سرعت بی رنگ می شود 

VI. . با هم زدن محلول کلسیم کلرید در گرماسنج لیوانی ،  شدت تغییرات دما افزایش می یابد 

VII.  ، سرعت واکنش تجزیه آن را به طور چشمگیری افزایش می دهد . افزودن دو قطره پتاسیم یدید به محلول هیدروژن پراکسید 

VIII. است .  به خاک باغچه سریع تر از سوختن خود قند ، سوختن قند آغشته 

IX. می سوزد .  الیاف آهن داغ و سرخ شده در هوا  نمی سوزد ، در حالی که همان مقدار الیاف آهن داغ و سرخ شده در یک ارلن پر از اکسیژن 

X. بیمارانی که مشکالت تنفسی دارند ، در شرایط اضطراری نیاز به تنفس از کپسول اکسیژن دارند . 

 روش هایی که سبب افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی و بهبود کیفیت آن ها می شوند را نام ببرید .  (13

 سنتیک شیمیایی چیست ؟ (14

 برای بیان زمان ماندگاری مواد از چه واژه ای استفاده می شود ؟ مهمترین عاملی که بر آن تأثیر دارد ، چیست ؟ (15

 ه ی زمانی به چند دسته تقسیم می شوند ؟ مثال بزنید .واکنش ها از نظر گستر  (16

 در هر یک از جفت واکنش های زیر ، تعیین کنید در شرایط یکسان ، کدام واکنش سرعت بیشتری دارد ؟  (17
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 با باز کردن شیر بین دو بالن زیر ، سرعت واکنش چه تغییری می کند ؟ چرا ؟  (18

 

 

 

 از تغییرات زیر ، بر سرعت واکنش تجزیه ی هیدروژن پر اکسید چه اثری دارد ؟ هریک  (19

 افزایش فشارآ(  

 اضافه کردن آب به سامانهت(                                                          افزایش دماب(  

 م یدیداضافه کردن پتاسی  پ(           ( یدید به سامانهIIاضافه کردن سرب )ث(  

 افزایش دما بر سرعت کدام واکنش زیر ، تأثیر بیشتری دارد ؟  (21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( هریک از عبارات داده شده را با استفاده از واژه های درون کادر کامل کنید . 1

. a   می افزایند .ماده ............. در تمشک وجود دارد و بعنوان نگهدارنده به غذاهای بسته بندی شده 

. b کند .یل تقسیم شود، .......آن تغییرمیمکعب مستطزوسط یک ضلع برش بخوردو به دویک مکعب ااگر  

. c . سرعت واکنش ها هنگامی از صحت و اعتبار علمی برخوردار است که به شکل  ............. بیان شود 

. d  و فرآورده ............ می یابد . در یک واکنش شیمیایی با گذشت زمان ، مقدار واکنش دهنده ............ 

. e  ،ناخواسته اندکتاب ، زیان بار وپوسیده شدن کاغذینده ها، زردوتولید آالواکنش های ....... وسایل آهنی. 

. f  ت آنها بحث می کند .بر سرع  ..........  شاخه ای از علم شیمی که درباره شرایط و چگونگی انجام واکنش های شیمیایی  و عوامل مؤثر 

. g  می گویند .آن ماده را ..........  سرعت مصرف یا تولید یک ماده ی واکنش دهنده در واکنش ، در گستره ی زمانی قابل اندازه گیری ... 

. h   ت.واکنش دهنده ها ........... اس   در تعیین سرعت واکنش برای فرآورده ها ............. و عالمت      عالمت 

 درست یا نادرست بودن هریک از عبارات زیر را مشخص کرده ، علت نادرستی یا شکل درست عبارات نادرست را بنویسید . ( 2

(a  . بنزوئیک اسید ، آشناترین عضو خانواده ی کربوکسیلیک اسیدها است 

(b  ک واکنش را در دمای معین به دست آورد .با اندازه گیری کمیت هایی مانند جرم ، فشار و تغییر رنگ می توان سرعت متوسط ی 
(c  . میزان تغییرات جرم مخلوط کلسیم کربنات با اسید هیدروکلریک در بازه های زمانی یکسان ، ثابت است 
(d    در واکنش        →  برابر است .  NO2با سرعت مصرف    NO،  سرعت تولید                

(e   ها به دنبال سرعت بخشیدن به تمام واکنشهای شیمیایی ، از طریق استفاده از کاتالیزگر هستند .شیمی دان 
(f  . پایان واکنش یک محلول حاوی نوعی رنگ غذا ،  زمانی است که سفید کننده تمام می شود 
(g   ت .زمان در تمام واکنش های شیمیایی ،  با گذشت زمان ،  رو به کاهش اس –شیب نمودار مول 

 (  هریک از عبارات زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده ، کامل کنید : 2

a)   در یک واکنش شیمیایی با گذشت زمان ، مقدار واکنش دهنده  
 کاهش

افزایش
و  فرآورده   

 کاهش

افزایش
می یابد و اغلب سرعت متوسط مصرف   

واکنش دهنده ها   
 کاهش

افزایش
 فرآورده ها  و سرعت تولید   

 کاهش

افزایش
 می یابد .  

 
 خأل               

           →                  

 

ی
الپ

آنت
 

 

ی
الپ

آنت
 

 اتم های گازی اتم های گازی

 فرآورده

 فرآورده
 واکنش دهنده

 واکنش دهنده

  -  بنزآلدهید  -کیفی 

 -سرعت لحظه ای  -مثبت 

 -یی سنتیک شیمیا

سطح  -بنزوئیک اسید 

 -خوردگی  - کمٍّی -تماس 

سرعت  -افزایش -کاهش

 حجم -منفی  -متوسط 

 قسمت هفتم
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(b  با قراردادن یک تیغه آلومینیمی درمحلول آبی رنگ مس(II) سولفات، با گذشت زمان ، محلول 
  بی رنگ تر

 پر رنگ تر
  می شود و جرم تیغه  

 کاهش

افزایش
  

                      ؛               می یابد .

 (اضافی هستند   Bواژه های ستون برخی از) درارتباط است.این ارتباط راپیداکنید. B با یک واژه ازستون  Aک ازعبارتهای ستونهری( 4

 

 

 

 

 

 

 
 

 گرم متان طی واکنش زیر تولید شده است .  سرعت متوسط تولید گاز متان چند مول بر ثانیه است ؟ 02ثانیه ،  02در مدت :  1مثال 
             →                

      
 

    

    
                                                           

   

    
              

 ه آن به پرسش ها پاسخ دهید .داده های جدول زیر مربوط به بخشی از انجام واکنش است . با توجه ب:  2مثال 

 واکنش دهنده هست یا فرآورده ؟ چرا ؟   Aماده ی  آ(

 ،  02  تا  42و      42تا    02را در محدوده ی زمانی    Aسرعت تغییرات مقدار   ب(

 به دست آورید .  STPبر حسب مول بر دقیقه در شرایط 

 با گذشت زمان ،  سرعت چه تغییری می کند ؟ چرا ؟ ت(

     ابتدا داده های جدول که بر حسب لیتر هستند ، به مول تبدیل کرده  ،  )  راهنمایی : )
حجم گاز

       
) 

 (و سپس طبق فرمول سرعت ، سرعت ها را محاسبه می کنیم 

دانش آموز اول سرعت دو دانش آموز سرعت تجزیه ی هیدروژن پر اکسید را در غلظت و دمای یکسان مورد مطالعه قرار دادند .  (5

 دقیقه ی نخست تعیین کرد . چهاردقیقه ی نخست ، و دانش آموز دوم سرعت متوسط تجزیه را در  دومتوسط تجزیه را در 

 . سرعت به دست آمده توسط کدام یک بیشتر است ؟ توضیح دهید

 درباره ی کنترل سرعت واکنش ها ، برای هریک از موارد زیر مثالی بزنید : (6
 کندتر کردن یک واکنش که به طور طبیعی تند است . ب(تر کردن یک واکنش که به طور طبیعی کند است .                       تند آ(

 به پرسش های زیر پاسخ دهید : (7
 سرعت یک واکنش را  با اندازه گیری چه پارامترهایی می توان تعیین کرد ؟ آ(

 رابطه ای محاسبه می کنند ؟ سرعت متوسط یک واکنش شیمیایی را  از چه ب(

 واحدهای معمول سرعت متوسط واکنش ها را با توجه به رابطه ی سرعت بنویسید . پ(

 دو واکنش بسیار سریع  و  دو واکنش بسیار کند نام ببرید . ت(

→ زمان برای یک مول ماده واکنش دهنده در واکنش  -با رسم منحنی مول  (8 د ، به گونه ای دقیقه نشان دهی 133برای ،    

 دقیقه ، مقدار آن نصف شود . 92که در هر 

 می یابد :) احیاء (  ( کلرید مطابق واکنش زیر کاهش III آهن ) (9

                      →                       

 B ستون A ستون

 از جمله واکنش های مفید است . آ(

 را بی رنگ می کند . سولفات (II)فلزی که رنگ آبی محلول  مس  ب(

 یک کربوکسیلیک اسید آروماتیک پ(

 غذایی را از بین ببرد .ماده ای که می تواند رنگ مواد  ت(

 یکی از گازهای آالینده  ی هوا که خود از آالینده ی دیگری حاصل می شود . ث(

 دارند .      خانواده ای که در ساختار خود عامل  ج(

 سرعت مصرف یا تولید یک ماده ی شرکت کننده در واکنش ، در گستره ی زمانی معین  ح(

( a کربوکسیلیک اسید 
( b نندهسفید ک 
( c خوردگی وسایل آهنی 

( d کربن مونو اکسید            ( e روی 
( f گوگرد تری اکسید 
g ) بنزوئیک اسید 

h)  گوارش                          i) نقره 

 

Lit  A  ( زمانmin ) 

56/1 21 

12/1 41 

4/1 61 
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تغییر می کند . سرعت  2/0دقیقه از شروع واکنش ، مقدار آن به  3د که پس از مول می باش 8/0در ابتدا  ( کلرید III آهن )مقدار  الف(

 را در فاصله ی زمانی یاد شده ، برحسب مول بر دقیقه محاسبه کنید . ( کلرید III آهن )متوسط مصرف شدن 

 در فاصله ی زمانی مذکور چقدر است ؟  SnCl4سرعت متوسط تولید  ب(

→                 برای واکنش : (11                   

 زمان به صورت زیر رسم شده است: –نمودار غلظت    
 سرعت متوسط مصرف شدن روی را بر حسب مول بر ثانیه الف(

 ( از ابتدا تا انتهای آنحساب کنید . ) 

 ؟ثانیه از شروع واکنش ، چند مول روی باقی می ماند  11بعداز گذشت  ب(

 در چه زمانی مقدار فلز روی به نصف مقدار اولیه کاهش می یابد ؟ ج(

 

 با توجه به شکل زیر به پرسش ها پاسخ دهید :  (11
 

 

 

 

   معادله واکنش را بنویسید . آ(

 بدون محاسبه مشخص کنید سرعت واکنش ثابت است یا خیر ؟ چرا ؟ ب(

 دقیقه بر حسب مول بر ثانیه به دست آورید . 42تا  2را در فاصله ی زمانی  Bوسط مصرف سرعت مت پ(

 ، دی نیتروژن پنتا اکسید گازی مطابق واکنش زیر تجزیه می شود : C°90در دمای   (12
         →                 

 و سرعت متوسط   N2O5ط تجزیه ی با استفاده از داده های جدول مقابل ، سرعت متوس

 دقیقه بر حسب مول بر دقیقه حساب کنید . 3تا  0را در فاصله ی زمانی   NO2تشکیل  

→       واکنش گازی      (13 لیتری انجام می گیرد . چنان چه در دقیقه های دوم  و  5در ظرف             

باشد ، محاسبه کنید در این بازه زمانی چندگرم گاز نیتروژن حاصل  05و   20به ترتیب    H2هشتم واکنش ،  مقدار مول های  

  ( N=14می شود ؟ ) 

 بر اثر گرما داده شده است .  NO2در جدول زیر داده های تجربی مربوط به تجزیه ی  (14
        →                

 

 

 (  2و     5/2و      4/2اد رو به رو می تواند باشد ؟ دلیل انتخاب خود را بدون انجام محاسبه ذکر کنید . )   کدام یک از اعد  Xمقدار  آ(

 ثانیه چقدر است ؟ 02تا  93در فاصله ی زمانی  O2سرعت تولید   ب(

موالر اضافه  0/3د میلی لیتر محلول هیدروکلریک اسی 133مقداری پودر روی را در یک بالن یک لیتری ریخته و به آن  (15

ثانیه ، خروج گاز هیدروژن خاتمه یابد ، سرعت متوسط تولید گاز هیدروژن را بر  41اگر پس از کرده و درب آن را می بندیم . 

→                                                                          حسب مول بر دقیقه به دست آورید .                   

واکنش میان محلول هیدروکلریک اسید با کلسیم کربنات را در دمای اتاق در نظر بگیرید . با توجه به تصویر ، به سؤاالت  (16

 CaCO3 (s)  + 2HCl (aq)                    CaCl2 (aq)  + CO2 (g)   + H2O (l)                              پاسخ دهید : 

 علت کاهش جرم مخلوط واکنش چیست ؟ آ(

mol . s را در بازه ی زمانی داده شده بر حسب  HClسرعت متوسط مصرف   ب(
 ( C = 12و     O = 16به دست آورید .  )   1-

 

 
 
 
 

         3دقیقه                                                03دقیقه                                          43دقیقه                                             

A : 

B : 

 

0/01 mol  هر ذره   = 

 (min)زمان  1 2 5

13/1 25/1 4/1 mol N2O5 

 

 1 5 11 15 21 (S)زمان 

[ NO2 ] 1/4 1/3 X 1/2 8/1 
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  اکنش زیر تجزیه می شود :لیتری بر اثر گرما مطابق و 0در یک ظرف   NO2مول گاز  20/2در یک آزمایش  (17

        →                

 گرم گاز اکسیژن در ظرف باشد ،  20/2دقیقه از آغاز واکنش   0درصورتی که پس از 

mol . sسرعت متوسط تولید اکسیژن را در این بازه ی زمانی بر حسب  الف(
-1 

 به دست آورید . 

mol . Lرا در این بازه ی زمانی برحسب   NO2سرعت متوسط مصرف گاز  ب(
-1

. S
-1 

 محاسبه کنید . 

 موالر در دمای اتاق است .  1/3مربوط به تغییر مولهای اکسیژن در تجزیه ی هیدروژن پراکسید  Aدر نمودار زیر منحنی  (18

 قابل توجیه است :   Cو  یا   B، تعیین کنید  هر یک از موارد  زیر با کدام یک از منحنی های ذکر دلیل با 

 موالر هیدروژن پراکسید . 13/1انجام واکنش با محلول  الف(

 اضافه کردن چند قطره محلول پتاسیم یدید به محلول هیدروژن پراکسید . ب(

 

 

 

 

 

 (برخی از واژه ها اضافی هستند(  هریک از عبارات داده شده را با استفاده از واژه های درون کادر کامل کنید . ) 1

. a  . رادیکال ، گونه ی پر انرژی و ناپایداری است که در ساختار خود .......... دارد 

. b  . فرمول مولکولی لیکوپن ............  و دارای ..............  پیوند کوواالنسی ساده است  

. c  مولکول های NO2   وNO  هش می یابد.............  هستندکه فعالیت آن ها توسط ............ کا 

. d   ش............ سرعت متوسط درواکن       →  است .       مربوط به          

. e  . سرعت واکنش ، تغییرات غلظت واکنش دهنده یا فرآورده به ..............  بر واحد زمان ، است 

. f   تولید گلوکز است .سرعت مصرف مالتوز ................  سرعت 

. g  . برای شرکت کننده ها در فاز ..........  می توان سرعت متوسط مصرف یا تولید را با یکای مول بر لیتر بر زمان گزارش کرد 

 درست یا نادرست بودن هریک از عبارات زیر را مشخص کرده ، علت نادرستی یا شکل درست عبارات نادرست را بنویسید . (2

(a ها ، ترکیبات آلی سیر شده ای هستند که رادیکال ها را غیر فعال می کنند . ریز مغذی 

(b    در ساختارN2O  . الکترون جفت نشده وجود دارد 

  

  

 (min)دقیقه  (min)دقیقه 

       ؛       

 

- 30- 00 -بیشترین  -محلول 

 - C40H52 -رادیکال   -لیکوپن  

-زمان   -دوبرابر    -جفت نشده  

 -الکترون  –ضریب استوکیومتری 

 C40H56   -پیوند دوگانه  

 قسمت هشتم
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(c  . هندوانه و گوجه فرنگی محتوی لیکوپن بوده که فعالیت رادیکال ها را کاهش می دهد 
(d  ولید گلوکز بوده و مثبت است .شیب  نمودار سرعت مصرف مالتوز دو برابر شیب  نمودار ت 

(e  . برای شرکت کننده ها در فاز جامد می توان سرعت متوسط مصرف یا تولید را با یکای مول بر لیتر گزارش کرد 

(f در واکنش کلسیم کربنات با هیدروکلریک اسید ،  سرعت متوسط واکنش کلسیم کربنات برحسب موالر بردقیقه ، رو به کاهش است. 

(g  ندگی هر فرد باعث تفاوت در میزان نیاز و بهره مندی از منابع مانند آب و هوا و خاک و ... می شود .سبک ز 

(h  . سهم تولید گاز کربن دی اکسید در رد پای غذا ، کمتر از سوختن سوخت ها در خودرو ها و کارخانه هاست 

(i  هش می یابد .شیب نمودار فعالیت رادیکال ها در بدن انسان با مصرف لیکوپن کا 

 هریک از عبارات زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده ، کامل کنید : (  3

a)   
 در نمکهای خود یک یون   

 ناپایدار

پایدار
 است ، زیرا در ساختار خود الکترون  

 جفت نشده

جفت شده
 دارد و درحقیقت یک   

 رادیکال

آنیون تک اتمی
 است .  

(b در فاز جامد همیشه برحسب کنش برای موادسرعت وا 
  موالر

 مول
 بر زمان بیان می شود ، زیرا نسبت   

 چگالی

جرم مولی
به   

 چگالی

جرم مولی
همواره  

  ثابت

 متغیر
 است .    

(c   با
  افزایش

 کاهش
حجم فاز گازی ، با آنکه  

  موالر

 مول
ولی سرعت واکنش ، واکنش دهنده های گازی تغییرنمیکند  

  افزایش

 کاهش
می یابد. زیرا   

  غلظت

 تعداد ذرات
  

 بیشتر شده است .

 (اضافی هستند Bبرخی از واژه های ستون )  درارتباط است.این ارتباط راپیداکنید B با یک واژه از ستون  Aهریک ازعبارتهای ستون (4

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ،  معادله ی موازنه شده ی واکنش را بنویسید . با توجه به معادله ی سرعت داده شدهمثال : 
   

   
  

   

   
    

   

   
    

   

   
              →→→                 →       

  ثانیه ،   21تا زمان  مثأل :
   

  
 عدد به دست آمده را ود ،  فقط کافی است  ،  و اگر سرعت بر حسب  سایر واکنشگرها خواسته ش 

               و                و             در ضریب استوکیومتری آن واکنشگر ضرب شود .                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B ستون A ستون

 در برابر سرطان ها و پیری زود رس دارند .نقش باز دارندگی مؤثری  آ(

 نتیجه ی خریدن به اندازه ی نیاز ب(

 نتیجه استفاده از غذاهای بومی و فصلی پ(

 گونه ی پر انرژی و ناپایداری که در ساختار خود، الکترون جفت نشده دارد ت(

 از ترکیبات دو قندی که در جوانه ی گندم مشاهده می شود . ث(

 یش مصرف گوشت و لبنیاتنتیجه ی افزا ج(

  نتیجه ی کاهش مصرف غذاهای فرآوری شده . ح(

 . ترکیبات آلی سیر نشده ای که در حفظ سالمت بافت ها و اندام ها دخالت دارند خ(

(a مالتوز                                     (b گلوکز 

(c سبزیجات و میوه ها 

(d افزایش مصرف انرژی          (e یریز مغذ 

(f کاهش تولید زباله و پسماند 

g) طراحی مواد و فرآورده های شیمیایی سالم تر 

h)  کاهش مصرف انرژی 

i)  افزایش ورود موادشیمیایی ناخواسته به محیط

 رادیکال (j                                           زیست

 

8/1  

 

6/1  
  
4/1  

 

2/1  

 

1 
  81           61           41          21           1  ( s) زمان  

A 

B 

C 

 مول
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 را به دست آورید !!!  yو     xقادیر با توجه به جدول زیر، معادله واکنش و م

 با توجه به روند تغییرات غلظت واکنشگرها ، مشخص می شود که 

A   وC    واکنش دهنده وB  . فرآورده است 

 ثانیه :  02تا     92در محدوده ی زمانی  
                                                                         

                                                            
                                                          
 ضریب  می باشد و   5برابر با  B و ضریب استوکیومتری    0برابر با   Cبا ساده کردن عددهای به دست آمده ، ضریب استوکیومتری 

A    مشخص نیست  و نمی توان عدد مبنا را تعیین کرد . چون ضریبA  . هنوز مشخص نشده است 

 ثانیه :  52تا     02در محدوده ی زمانی  
                        
                        
                                          

می شود که با ضریب به دست آمده از مرحله ی   5برابر با    Bو  ضریب   9برابر با   Aبا ساده کردن عددهای به دست آمده ، ضریب  

 خواهد بود . 2نیز همان عدد   Cاول یکسان است .  پس ضریب 

→    پس در کل معادله ی واکنش به صورت زیر در خواهد آمد :             

) و یا  ،(          است . )  0و ضریب آن عدد  12/1برابر با  Cاست ،  زیرا تغییرات  12/1ثانیه برابر با  03تا  13در زمان  عدد مبنا

 تغییر کرده اند  ( 12/1ثانیه ، به صورت ضریبی از  41تا   51اینکه غلظتها در بازه ی 

 ،   A( را با حاصل ضرب عدد مبنا در ضریب استوکیومتری  02/0مانده ) که واکنش دهنده است ، مقدار باقی   yبرای به دست آوردن 

                   جمع می کنیم .                  

 ) و یا ( ،          است . )  5و ضریب آن عدد   15/1برابر با   A است ، زیرا تغییرات  11/1ثانیه برابر با   03تا 03عددمبنا در زمان 

 تغییر کرده اند ( 11/1ثانیه ، به صورت ضریبی از  71تا  41اینکه غلظتها در بازه ی 

را از مقدار باقیمانده ی   Cکه  باز هم واکنش دهنده است ، حاصلضرب عدد مبنا در ضریب استوکیومتری    x برای به دست آوردن 

                               می شود . است ( کسر 08/0که برابر با  03در ثانیه ی  Cقبلی ) یعنی مقدار 

 

 لیتر ، مطابق جدول زیر  2یک واکنش گازی در سامانه ای به حجم  ۞

 در حال انجام شدن است .

 ، چقدراست ؟          سرعت واکنش در دو دقیقه ی دوم برحسب 

 

 ده پاسخ دهید : ساختار لیکوپن را در نظر گرفته و به پرسش های مطرح ش (5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهمترین ویژگی آن چیست ؟ ب(  این ماده در چه نوع میوه هایی وجود دارد ؟                            آ( 

 فرمول مولکولی آن را تعیین کنید .پ( 

                                                                                                                                          CH3 

                                                                                                                                                       │ 

           CH3                                  CH3                     CH3                                                                          CH3 

            │                          │                         │                                                                                    

 

                                                                                                      │                          │                         │  

                  CH3                                                                                                                  CH3                      CH3                     CH3 

                           │ 

  

                         CH3 
 

 

[C] [B] [A] غلظت (mol.L
-1

) 

 (s) زمان

02/0 08/0 y 11 

08/0 06/0 02/0 21 

x 09/0 00/0 31 

 

 [C] [B] [A] (s)زمان 

1 25/0 83/0 92/0 

2   99/0 

4 60/0 37/0  

6 63/0  80/0 
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→    واکنش :    (6 مول  1/1دقیقه  5تری در دمای ثابت در حال انجام شدن است . اگر در مدت لی 5در یک ظرف        

A  مصرف شود ،  سرعت تولیدB چند مول برلیتر بر دقیقه است ؟ 

در    HClاز واکنش فلز روی با   (7
 

 
 میلی لیتر گاز در شرایط متعارفی تولید می شود . سرعت تولید گاز چند مول  004دقیقه  ،    

 یه است ؟بر ثان

 مول بردقیقه است ؟ 90/0مول برثانیه باشد ، سرعت متوسط کدام ماده   224/2اگردر یک بازه زمانی سرعت واکنش زیر برابر با  (8

                              →                      

→    هرگاه در واکنش   (9 mol.min 2 برابر با  Aسرعت متوسط        
-1

لیتری انجام شود ،  2باشد ، و واکنش در ظرف   

 چند مول بر لیتر است ؟ Bدقیقه از شروع واکنش ، غلظت  5پس از گذشت 

. اگر سرعت متوسط  مول رسیده است 29/2دقیقه تعداد مول های مواد واکنش دهنده به  52 در یک واکنش شیمیایی در مدت (11

 مول بر ثانیه باشد ، تعداد مول های اولیه ی این ماده چقدر است ؟       مصرف این ماده  

 رابطه ی    (11
 

 
    

 

 
    

 

 
 مربوط به کدام واکنش زیر است ؟     

  →                                                          →              
      →                                                      →                

 به پرسش های زیر پاسخ دهید :( 12

 اشد. علت چیست؟باپودر روی میب  HClگرم برلیتر   65/3 باپودر روی آهسته تر ازواکنش محلول HFگرم برلیتر 2واکنش محلول آ(

 چرا گرد آهن داغ در اکسیژن خالص می سوزد ، در حالی که در هوا سرخ می شود ولی نمی سوزد ؟ ب(

→              کدام عمل زیر سبب افزایش سرعت واکنش :   ت(  نمی شود ؟          

 ( کاهش حجم ظرف واکنش2( افزایش حجم ظرف واکنش             7  ( افزایش فشار            4( افزایش دما                5

 سرعت واکنش با افزودن نگهدارنده به مواد غذایی چه تغییری می کند ؟ چرا ؟ ث(

→             با توجه به معادله ی واکنش :  ( 13         غلظت پس از موازنه ، کدام نمودار درباره ی تغییر           

 (مول بر لیتر فرض شود. 2و  1به ترتیب         و         غلظت اولیه ی نسبت به زمان درست است ؟ )         و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مول بر ثانیه باشد ، مقدار اولیه ی  114/1قی مانده است . اگر سرعت مصرف آهن گرم آهن با 40/1ثانیه ،  51در واکنشی پس از  ( 14

 (  Fe = 56)   آهن چند گرم بوده است ؟

مول اکسیژن تشکیل  18/3مول از آن باقی مانده و  38/1دقیقه ،  4اگر در واکنش تجزیه ی پتاسیم کلرات ، پس از گذشت (  15

 رات چند مول و سرعت تشکیل پتاسیم کلرید چند مول بر دقیقه است ؟شده باشد ، مقدار اولیه ی پتاسیم کل
          →                 

1                                                                                                                            )       2) 

 

 

 

 

 

3                                                                                   )                                               4) 

2 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

1 

[NO] 

[NO] 

[NO] [NO] 

[O2] 

[O2] 
[O2] 

[O2] 
t t 

t t 



 

 53 

درصد از آن تجزیه شده باشد ، سرعت تشکیل گاز کلر چند مول بر  41/1ثانیه ،  41را گرما دهیم و پس از   PCl5 گرم 72/0اگر  ( 16

P = 31    ,   Cl = 35.5 g.molدقیقه است ؟  )   
-1

   ) 

        موالر خود ، مطابق واکنش  :   1/4یون هیپو برومیت در محلول  اگر(  17
 →          

         
 11تجزیه شود و    

 ت چند مول بر دقیقه است ؟مول بر لیتر کاهش یابد ، سرعت تشکیل یون بروما 11/5ثانیه پس از آغاز واکنش ، غلظت آن به 

 لیتری انجام می شود  نشان دهد ، 2را که در یک ظرف   Bو   Aاگر نمودار زیر تغییرات غلظت (  18

 ثانیه ی نخست را 1 سرعت متوسط واکنش در 

mol.L بر حسب 
-1

.min
 . به دست آورید  1-

 

 

 

 

 

 

 ت پاسخ دهید :با توجه به شکل های داده شده به سؤاال(  19

mol.Lدوم بر حسب دقیقه  41در  Aسرعت متوسط مصرف  آ(
-1

.min
 ( مول است 14/1هر گوی معادل لیترو 2حجم ظرف )را بدست آورید .    1-

→     ، در معادله ی   bو    aبه جای ضرایب   ب(  چه اعدادی باید نوشته شود ؟       

     →       یا       →    زمانی بیشتر است ؟ چرا ؟  سرعت واکنش در کدام بازه ی   پ(

 

 

 

 

 

 

 

 

→    در واکنش  (  21    Bو   Aو با توجه به تغییرات غلظت    

 را در لحظه Bکه در جدول رو به رو داده شده است ، غلظت ماده  

 ( بر حسب مول بر لیترشروع واکنش تعیین کنید .) 

 

را در یک ظرف متصل به پیستون متحرک ، دردمای صفر درجه سانتیگراد و فشار یک اتمسفر قرار می دهیم .   N2O4  مول گاز 6/1(  21

 چند مول بر دقیقه است ؟  NO2 لیتر می رسد . سرعت متوسط تولید   4/22پس از  ده دقیقه ، حجم ظرف به 
        →          

ثانیه ، مقدار مواد گازی حاصل  51را در یک سامانه ی دو لیتری قرار می دهیم تا تجزیه شود . اگر در هر     N2O5 (g)مول  90(  22

 ( واکنش به پایان می رسد ؟ بر حسب ثانیهمول  افزایش یابد ، پس از چه مدت )  1موجود در ظرف ، 

         →                 

 با توجه به جدول مقابل که تغییرات غلظت را بر حسب ( 23

 تغییرات زمان نشان می دهد : 

 آ( معادله ی واکنش را به دست آورید .

  . را تعیین کنید  yو    xب( مقدار 

 

 

12 

9 

6 

3 

1 
                              21        15      11       5        1     

زمان 

(s) 

mol 

 
 
 

 
 
 
 
 

A : 
 

B : 
 

 (s)زمان 1 11 21

 (M)غلظت

1 4 25 [ A ] 

4   [ B ] 

 

[ C ] [ B ] [ A ] غلظت (mol.L
-1

) 

 (s)زمان

16/1 12/1 y 21 

14/1 18/1 14/1 41 

x 21/1 12/1 61 
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mol.L 0/1  برای کلسیم کربنات با محلول هیدروکلریک اسید   Aدر نمودار زیر ، منحنی (  24
شده است . در دمای اتاق رسم  1-

 با ذکر دلیل مشخص کنید در هر یک ازموارد زیر ، کدام 

 منحنی تغییر تعداد مول های کربن دی اکسید را با گذشت زمان 

 به درستی نشان می دهد :                                   

 قرار دادن ظرف واکنش در حمام محتوی آب و یخ  ؟  آ(

mol.L 0/2   انجام واکنش با محلول  ب(
 ؟ 1-

 

 

 دقیقه جرم تیغه  121 قرار می دهیم . اگر پس از گذشت سولفات(II) مس گرم را در محلول    21یک تیغه ی آلومینیم به جرم  ( 25

→                   درصد افزایش یابد، سرعت واکنش ، برحسب مول برساعت چقدراست ؟41                         

 با توجه به روابط  زیر ، معادله ی واکنش ها را بنویسید .(  26

 ̅  
 [ ]

   
 

  [ ]

   
 

   [ ]

  
                                               ̅  

     

  
 

   

   
 

    

  
  

 

 ،   با توجه به نمودار  مقابل (27

 معادله ی سرعت واکنش را بنویسید . آ(

 ثانیه  60تا  0سرعت واکنش را در محدوده ی زمانی  ب(

  به دست آورید .

 Aبازده درصدی واکنش را بر حسب ماده ی   پ(

 محاسبه نمایید .

 

 

 

 مقداری آلومینیم سولفات با درصد خلوص(  28

                     در دمای باال حرارت داده شده است .  % 02
 
→                    

 جدول زیر مقدار باقی مانده را در زمان های مختلف نشان می دهد .

 

 

 

 معادله ی سرعت واکنش را بنویسید . آ(

 ثانیه به دست آورید . 21تا  1نی سرعت واکنش را در محدوده ی زما ب(

 بازده واکنش را بر حسب ماده ی محاسبه نمایید . پ(

 

 مول بر دقیقه است ، 9/2با توجه به این که سرعت واکنش برابر  (  29

 برحسب دقیقه چقدر است ؟  tبر اساس نمودار مقابل ، 
              →                   
 

نمودار مقابل تغییرات مول را به عنوان تابعی از زمان در واکنش تجزیه پتاسیم کلرات در حضور گرما و کاتالیزگر نشان        (  31

→                                             می دهد :                 

 زمان 

 مول

C 

B 

A 
 

 3 مول

 

8/1  

 

6/1  

  

4/1  

 

2/1  

 

1 
  81           61           41          21           1  

 (s)زمان 

A 

B 

C 

 ( g)  مقدار باقی مانده مقدار اولیه 575/16 975/12 575/11 375/9 375/9

 ( min)  زمان 1 11 21 31 41 51

 

Al = 27 

S = 32         ؛O = 16  

 

 
 
 
 
 
 

 مول

12 
    

     

(دقیقهزمان)  
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 ثانیه ی اول بر حسب  50را در سرعت متوسط واکنش  آ(

mol.L
-1

.min
 به دست آورید.    1-

 لیتر است .( 2) حجم ظرف 

 لیتر گاز اکسیژن به دست آید ؟ 62چند ثانیه طول می کشد تا   پ(

g.L 0/8) چگالی گازاکسیژن 
 گرم است(16و جرم مولی اکسیژن   1-

 

 

 

→       واکنش گازی    1در ظرف (  31   در حال انجام است.      

 با توجه به عوامل مؤثر بر سرعت واکنش ها ، کدام یک از 

 زمان داده شده ، درست است ؟ –نمودارهای غلظت 

 دلیل انتخاب خود را بنویسید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 (برخی از واژه ها اضافی هستند شده را با استفاده از واژه های درون کادر کامل کنید . )هریک از عبارات داده  ( 1

.a    . موفقیت صنعت نساجی در گرو تأمین ............. طبیعی و ........... است 

. b    . لیف رشته های نازک ، بلند و مو مانندی با استحکام و ........ مناسب است  

. c    .......... در تولید رویه ی مبل ، پرده ، تور ماهیگیری ، گاز استریل و.. استفاده می شود ... 

. d     از واکنش پلیمری شدن تهیه می شوند.درشت مولکولهای ......... که در طبیعت یافت نمی شوند ، 

. e    امعه بستگی دارد.امروزه .......... به شرایط آب و هوایی،فرهنگ ، آداب و رسوم و باورها ، در هرج 
. f    . انسان با بهره مندی از هوش و تجربه های برگرفته از ........ ، توانست نخستین پوشش خود از مو ، پشم و پوست جانوران تهیه کند 

. g  گر ساخته می شود .پنبه از الیاف ......... تشکیل شده ، زنجیری بسیار بلند که از اتصال شمار بسیار زیادی مولکول......... به یکدی 

 درست یا نادرست بودن هریک از عبارات زیر رامشخص کرده ، علت نادرستی یا شکل درست عبارات نادرست را بنویسید . (2

3 
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(a . نایلون الیافی است که در طبیعت یافت می شود و به صورت ساختگی نیز تولید می شود 

(b  ی تواند به تولید الیاف جدید ، منجر شود .شناخت ویژگی های ماده ، به ویژه ترکیب های آلی م 

(c  . پنبه یکی از الیاف طبیعی است که از اتصال درشت مولکول ها به وجود می آید 

(d  . تفلون ، درشت مولکولی است که در طبیعت یافت می شود و ساختگی نیست 

(e تهیه می شوند . درشت مولکول های نایلون در طبیعت یافت نمی شوند و از واکنش پلیمری شدن 

(f . الیاف ساختگی ، الیافی هستند که در طبیعت یافت نمی شوند و از تغییرات فیزیکی در شرکت های پتروشیمی تولید می شوند 

 هریک از عبارات زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده ، کامل کنید :  ( 3

a)  با گذشت زمان ، شیمیدان ها انواع گوناگونی از الیاف 
ساختگی

طبیعی
 بر پایه ی    

نفت

سلولز
 ، شناسایی و تولید کردند .   

(b    با رشد و گسترش دانش و فناوری درصنایع
نساجی

دفاعی
، پوشش هایی جهت حفظ ایمنی   

فیزیکی

روحی
بدن را در مقابل تماس با مواد خطرناک،   

 افزایش می دهند .

 (c    روش های سنتی تولید پوشاک با
افزایش

کاهش
رشد جمعیت جهان ، پاسخگوی نیازهای جامعه    

هست

نیست
  . 

(d  انسان نخستین پوشش خود را از پوشش
جانوران

گیاهان
تهیه کرد. او با گذشت زمان از بافتهای    

جانوران

گیاهان
 نیز برای پوشش خود استفاده کرد .   

 اضافی هستند ( Bبرخی ازواژه های ستون  )در ارتباط است. این ارتباط را پیداکنید  B با یک واژه از ستون  Aهریک ازعبارتهای ستون( 4

   به پرسش های زیر پاسخ دهید :( 5
 موفقیت صنعت نساجی در گرو تأمین چه ماده ای است ؟  آ(

 کی که از الیاف طبیعی ساخته شده ،  نمی تواند ایمنی فیزیکی بدن را تأمین کند ؟چرا پوشا  ب(

 پوشاک افراد یک جامعه به چه عواملی بستگی دارد ؟  پ(

 مصرف پوشاک تحت تأثیر چه عاملی به میزان چشمگیری افزایش می یابد ؟  ت(

   به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید :(  6
 ساختگی را بر پایه ی چه ماده ای شناسایی و تولید کردند ؟شیمی دان ها الیاف  آ(

 دو مورد از الیاف های ساختگی را نام ببرید .   پ(کدام فرآیند اولین مرحله در تهیه ی پوشاک می باشد ؟                                    ب(

 پنج مورد از عوامل تعیین کننده ی نوع پوشاک هر قوم را نام ببرید . ت(

 ( درشت مولکولیا      ریز مولکولانسولین جزء کدام دسته از مولکول ها می باشد ؟ )  ث(

 از میان کاربردهای داده شده ، چند مورد نمی تواند جزء کاربردهای الیاف پنبه باشد :  ( 7

 

 

 به است را تکمیل کنید .جاهای خالی درون شکل که مربوط به فرآیند تولید پن با استفاده از واژه های داخل کادر ،( 8

 Bستون  Aستون 

 یکی از الیاف طبیعی که از الیاف سلولز تشکیل شده است . آ(

 به واکنش دهنده هایی که در واکنش پلیمری شدن شرکت می کنند . ب(

 د استفاده می شود ؟برای تبدیل نخ به پارچه خام ، از کدام فرآین پ(

 انسان در گذشته های دور از کدام الیاف استفاده نکرده است ؟ ت(

نام واکنشی است که در آن مولکولهای کوچک به هم متصل شده و مولکول هایی با زنجیرهای  ث(

 بلند تولید کنند .

 ف کردند؟بالنکت و گروه پژوهشی به هنگام بررسی و مطالعه برروی چه موادی ، تفلون را کش ج(

( a پلیمری شدن 

( b              پنبه( c مونومر 

( d پلیمر 

( e سردکننده ها 

( f           تفلونg ) افشانه ها 

h  )        بافندگیi )فرآوری 

j ) ترکیب شدن 

 پوشاک  -کفش پنجه فوالدی    -گاز استریل    -تور ماهیگیری    -پرده    -رویه ی مبل    -عینک ایمنی   
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 با توجه به موارد داده شده  استفاده ی انسان از پوشاک را در دو ستون جدول دسته بندی کنید .(  9

 

 

 

 

 

 

 دار دایره ای تعیین نمایید. میزان نسبی تولید الیاف ساختگی و طبیعی را درنموباتوجه به روند تولید الیاف داده شده درنمودار زیر، (  11

 

 

 

 

 

 

 

 در ذرات سازنده ی کدام یک از مواد قوی تر است ؟ در هر مورد پیش بینی کنید نیروی بین مولکولی(  11

 پروپان   یا    پلی اتن  ب(سلولز   یا    شکر                                                               آ(

 نشاسته   یا    گلوکز  ت(ا    آب                                                          انسولین   ی  پ(

 
 

 

  هریک از عبارات داده شده را با استفاده از واژ ه های درون کادر کامل کنید .  ( 1

.a  . نام مونومر سازنده ی پتو ، ............ است 

.b  به  ن مولکول های ......... در شرایط مناسبپلیمری شدن واکنشی است که در آ 

 متصل می شوند و مولکول هایی با ................ و جرم مولی زیاد تولید می کنند .یکدیگر       

c  .   ک مولکول اتن که .......... آن  ده ها هزار برابر ی هرگاه گاز اتن را در فشار باال گرما دهیم ، ............ سفید رنگی به دست می آید  

 است و یک ترکیب ............. است .

.d   کربن در زنجیرکربنی داشته باشد ، می تواند در واکنش پلیمری شدن شرکت کند. –هرترکیب آلی که در ساختار خود ............ کربن 

وری فرآ

 الیاف

نخ  

دوزندگی  

پارچه خام 

بافندگی  

 ریسندگی

 

 
  

 

 
ه آماده پارچ

 استفاده

..... b ..... 

..... 

..... a ..... 

..... f ..... 

.... 

..... e ..... 

. 

.....d ..... 

... 

..... g ..... 

.. 

..... c ..... 

.. 

 سموم دفع آفات  ،  نورخورشید  ،سرما و گرما  ،  

 باران  ،  پرتوهای ماهواره ای  ،  تگرگ  ،  گلوله  ،

 گزند حشرات  ،  آلوده شدن با مواد شیمیایی ، آتش ،

 اسیدها  ،  بخارهای سمی و غلیظ  ، آلودگی های عفونی

 عوامل فیزیکی عوامل محیطی

 

 

 

 

 

 

 

 

               2   
1 

 -جامد  -بزرگ    -سیرشده  -کوچک

 -پشت سر هم   -بالنکت  -ی بلند زنجیرها

با شاخه  -جامد   -سیانو اتن  -جرم مولی 

  –تترافلوئورو اتن  -پیوند دوگانه  -

 سیر نشده -بدون شاخه  -از کناره ها 

 قسمت دوم
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. e      و از مونومرهای ............. به دست می آید .رساند وت ...... را به شهرت و ثراست که کشف اتفاقی آن ،  .....تفلون نام تجاری پلیمری 

. f     . پلی اتن سنگین ، مولکول های اتن در شرایط معین ............ به یکدیگر متصل شده و زنجیرهای بلند و .............. ایجاد می شود 

 ا شکل درست عبارات نادرست را بنویسید.درست یا نادرست بودن هریک از عبارات زیر رامشخص کرده ، علت نادرستی ی (2

(a  . مولکولهای اتن ، ترکیباتی سیر نشده هستند که می توانند طی یک واکنش ، هر اتم کربن به چهار اتم دیگر متصل شود 

(b  . به واکنش دهنده هایی که در واکنش پلیمری شدن ، پیوند دوگانه دارند ، مونومر می گویند 

(c  مونومرهای شرکت کننده در یک واکنش پلیمری شدن ، ممکن نیست . تعیین تعداد دقیق 

(d  . تفلون  در حالل های آلی حل می شود و نچسب است 

(e در آن مولکول های کوچک در هر شرایطی به یکدیگر متصل می شوند و مولکول هایی با زنجیرهای  پلیمری شدن واکنشی است که

 بلند ، تولید می کنند .

 عبارات زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده ، کامل کنید : هریک از  ( 3

a)    پلی اتن یکی از مهم ترین پلیمرهای 
ساختگی

طبیعی
 است که کاالهای ساخته شده از پلی اتن ، ویژگی های   

گوناگونی

یکسانی
 دارند .   

(b     مولکولهای کلرو اتن از سوی اتم های
کربن

هیدروژن
گر متصل می شوند و شمار  به یکدی  

زیادی

کمی
از مولکول های اتن به یکدیگر افزوده   

شده و مولکول هایی با زنجیر  
بلند

کوتاه
 ایجاد می شوند .  

 (c    تفلون ، نقطه ی ذوب
باالیی

پایینی
دارد و در برابر گرما     

مقاوم

ناپایدار
 است .   

(d ایط معین   پلی اتن سبک ، مولکولهای اتن در شر
پشت سر هم

از کناره ها
به یکدیگر متصل شده و زنجیرهای بلند و      

بدون شاخه

شاخه دار
 ایجاد می شود.    

 اضافی هستند( Bبرخی از واژه های ستون )در ارتباط است. این ارتباط را پیداکنید  B با یک واژه از ستون  Aهریک از عبارتهای ستون( 4

 
 

 

 

 

 

 

 با توجه به تصویر ، چند مورد از ویژگی های نوشته شده برای این ماده ، صحیح است ؟( 5

  است.         مونومرهای سازنده ی آن   آ(

 نقطه ی ذوب و پایداری حرارتی باالیی دارد .  ب(

 یمیایی واکنش می دهد .این پلیمر از نظر شیمیایی فعال و با مواد شج( 

 پلیمر تصویر داده شده ، تفلون است .  ب(

 

 شد ؟  تفلونچگونه موفق به کشف پلیمر ارزشمند   النکب ( 6
 

 گونه های داده شده ، مشخص کنید کدام یک نمی تواند در شرایط معین به پلیمر تبدیل شود ؟ ضمن رسم ساختار مولکولی ( 7

 ب(                                                     ج(                                                  د(                                   آ(                      

 

 واکنش های زیر را کامل کنید . ( 8

 Bستون  Aستون 

 نام مونومر لوله های پالستیکی ، دبه های آب یا بطری آ(

 نقطه ی ذوب باالیی دارد و در برابر گرما مقاوم است . ب(

 نام واکنش دهنده ها در واکنش بسپارش  پ(

 نام پلیمر سازنده ی پتو  ت(

( a                  پلیمر( b پلی استیرن 

( c                      اتن( d مونومر 

( e ی سیانو اتنپل 

( f تفلون 

 

اگر نوار تفلون را نکته :  

 بکشید ، پاره نمی شود .

                         CH2 ═ CH 

              │ 

               C2H5 
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 با توجه به ساختار پلیمر زیر ، به پرسشهای داده شده پاسخ دهید : ( 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( آن را با کشیدن خط به دور آن ، مشخص کنید . واحد سازنده یمونومر )  آ(

 یکی از کاربردهای این پلیمر را بنویسید . ج(نام مونومر سازنده ی این پلیمر چیست ؟                                               ب(

  ، جدول زیر را برحسب تفاوتها و شباهتهای ویژگی آنها کامل کنید . پلی اتن سبک و سنگینذکر شده درمورد باتوجه به موارد  (11

 

 

 

 تفاوت شباهت

 

 

 

 

 جدول زیر را کامل کنید : ( 11

 

 

 

 

 

 زپلی اتن ، ویژگیهای گوناگونی دارند ؟  چرا کاالهای ساخته شده ا آ(                                           به پرسش های زیر پاسخ دهید : ( 12

 نیروی بین مولکولی در کدام پلیمر اتن قویتر است ؟ج(  چرا چگالی پلیمر اتن شاخه دار، از نوع بدون شاخه آن کمتر است؟       ب(

 در برخی از پلیمرها عالوه بر کربن و هیدروژن ، چه عناصر دیگری ممکن است وجود داشته باشند ؟  د(

 کدام ساختار زیر مربوط به پلیمری از اتن است  (13

 که از استحکام بیشتری برخوردار است ؟ 

 
 

 

 (برخی از واژه ها اضافی هستند هریک از عبارات داده شده را با استفاده از واژه های درون کادر کامل کنید . ) ( 1

a    . ستر تبدیل می شوند .اسیدها و الکل ها ، با از دست دادن ............. ، به ا 

 

 

 

 

                       CH2             CH2            CH2            CH2             CH2            CH2 

    

            CH                  CH              CH              CH              CH              CH 

n       
 
 

 

 

نحوه ی اتصال به یکدیگر  –شرایط انجام واکنش  –ظاهری شکل  –کاربرد  –مونومر  –چگالی  –جرم مولی واحد سازنده 

 تعداد پیوند کوواالنسی –تعداد کربن در حجم یکسان  –تعداد اتم های هر مونومر  –نیروهای بین مولکولی  –

  
(1)  (2)  

 نام مونومر ساختار مونومر نام پلیمر کاربرد

            

   تفلون 

 استیرن   

    سرنگ

 تنسیانو ا   

 

  n CH2 ═ CH )آ        
کاتالیزگر  و  گرما
→          ………. 

                           │ 
                          Cl 

              ب
کاتالیزگر  و  گرما
→                       

 قسمت سوم
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. b     . مزه ی ترش .............. ناشی از وجود گروه عاملی کربوکسیل در آن است 

c   .  . بو و طعم خوش ............. به دلیل وجود اتیل بوتانوات در آن است 

. d     گروه عاملی استری از واکنش یک .............. با یک ............. ایجاد می شود. 

. e     . با .......... طول زنجیر هیدروکربنی در الکل ها ، نیروی واندروالس بر هیدروژنی غلبه می کند 

. f      الکل ها دو بخش قطبی و ناقطبی دارند . زنجیرهیدروکربنی ،  بخش .......... مولکول  و 

 گروه عاملی هیدروکسیل ،  بخش ............. مولکول را تشکیل می دهد .        

. g     . استرها دسته ای از ............. هستند که منشاء بوی خوش شکوفه ها ، گل ها ، عطرها و نیز بو و طعم میوه ها هستند 

 مشخص کرده ، علت نادرستی یا شکل درست عبارات نادرست را بنویسید . درست یا نادرست بودن هریک از عبارات زیر را (2

(a  کربنی در الکل ها ، نیروی واندروالس بر هیدروژنی غلبه می کند و ویژگی قطبی الکل افزایش می یابد .با افزایش طول زنجیرهیدرو 

(b    ، بخش قطبی بر ناقطبی غلبه دارد .در الکل های کوچک و تا پنج اتم کربن دار 

(c    فرمول مولکولی ویتامینK    نوع گروه عاملی است .می باشد و دارای سه           به صورت 

(d    بوده و فقط دارای یک گروه هیدروکسیل هستند .        فرمول عمومی اسیدها 

(e  . از واکنش  کربوکسیلیک اسید یک عاملی با الکل دوعاملی در شرایط مناسب ، یک پلی استر تولید می شود 

(f  الکل های هم جرم آن ، بیشتر است .انحالل پذیری کربوکسیلیک اسیدها در آب ، از 

(g  ویتامینA . الکلی است که در آن چهار پیوند دوگانه وجود دارد 

(h  تعداد سرهای قطبی ویتامینC  . بیشتر از سرهای ناقطبی در این ترکیب است 

(i  مصرف بیش از اندازه ی ویتامینD  . برای بدن مشکل خاصی ایجاد نمی کند 

(j به خاطر وجود ویتامین  مزه ی پرتقال فقطC  . در این میوه است 

(k  ویتامینC  . استری است که دارای چهار عامل الکلی و یک عامل آلکنی است 

  هریک از عبارات زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده ، کامل کنید :(  3

a)     هرچه شمار اتم های کربن در الکل ها 
بیشتر

کمتر
 شود ، ویژگی     

آب گریزی

آب دوستی
 آنها افزایش می یابد .   

(b   
الکل ها

اسیدها
ترکیب هایی هستند که در ساختار خود ، یک گروه      

هیدروکسیل

کربوکسیل
 با یک پیوند اشتراکی به اتم کربن متصل است.    

 (c    با
کاهش

افزایش
طول زنجیر هیدروکربنی درالکل ها ، نیروی    

هیدروژنی

روالسد وان 
بر   

وان دروالس

هیدروژنی
غلبه می کند و ویژگی    

قطبی

ناقطبی
 الکلها افزایش می یابد.  

 اضافی هستند( B) برخی از واژه های ستون در ارتباط است . این ارتباط را پیداکنید  B با یک واژه از ستون   A( هریک از عبارتهای ستون4

 کدام مورد نمی تواند قرار بگیرد؟  Bو    Aر که فقط گروه عاملی استر را نشان می دهد ، جای  با توجه به تصوی (5

 می تواند بخشی از یک ترکیب اسید آلی باشد . Aگروه  آ(

 می تواند بخشی از یک ترکیب اسید آلی باشد .  Bگروه  ب(

  پیوندهای کوواالنسی ساده وجود دارد . B و Aدر اتم های گروه  پ(

 گروه های آلکیلی ) هیدروکربنی ( هستند .  Bو هم  Aهم  ت(

 شامل کربن و نیتروژن هستند . B و Aاتم های گروه  ث(

 Bستون  Aستون 

 کوچک ترین استر آ(

 به اسید مورچه معروف است . ب(

 ترکیب اکسیژن داری که قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی نمی باشد .  پ(

 الکلی که با یک اسید دوعاملی قادر به تشکیل پلی استر می باشد .  ت(

 در آب کم محلول است . الکلی که ث(

 سنام استری با بوی آنانا ح(                ویتامین محلول در آب ج(

( a                            متانول( b  ویتامینA 

( c اتیل بوتانوات 

( d                           هگزانول( e   ویتامینC 

( f متیل اتانوات 

( g              متانوئیک اسید( h متیل متانوات 

( i ل                       اتان دی ا( j اکتانول 

 –آب  –کربوکسیلیک اسید 

 –قطبی  –کاهش  –مواد آلی 

 –الکل  –آناناس  –پلی استر 

ناقطبی  –افزایش  –ریواس 

 آب گریزی   –

                             عاملی استر  گروه

                           O       

                              ║    

C ─ O                               A B 
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 با توجه به ساختار استری میوه های داده شده در تصویر ؛  ( 6

 اسید و الکل سازنده ی هر کدام را مشخص کنید . آ(

 سید که بیشترین جرم مولی را داشته باشد .فرمول استری را از این اجزای سازنده بنوی ب(

 از این اجزای سازنده ، ساختار استر جدیدی را بنویسید که بیشترین حاللیت در آب را داشته باشد . پ(

 اگر بخواهیم استری با طعم آناناس داشته باشیم ، اسید  و الکل سازنده ی استر کدام یک از میوه ها الزم است ؟ ت(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول و نمودار زیر ، انحالل پذیری برخی از الکل های راست زنجیر را درآب نشان می دهد . با بررسی آن ها به پرسش  ( 7

 های مطرح شده پاسخ دهید : 

 بخش های قطبی و ناقطبی را در هریک از الکل ها مشخص کنید . آ(

 داد کربن ها چه تغییری می کند ؟ با ذکر دلیل توضیح دهید .انحالل پذیری الکل ها در آب با افزایش تع ب(

  را مشخص کنید .  Cو   A    ،Bنام یا ساختار الکل های   پ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با توجه به ساختار الکل های داده شده ، به پرسش ها پاسخ دهید : ( 8

 کدام یک نقطه ی جوش باالتری دارد ؟ چرا ؟   آ(

 قادر به تشکیل پلی استر است ؟ کدام یک   ب(

و به  (  نشان داده شده است . به ساختارها دقت کرده آسکوربیک اسید)  C(  و  ویتامین  رتینول ) Aدر شکل زیر ساختار ویتامین  ( 9

   . پرسش های مطرح شده پاسخ دهید :

 

 

 

 

 

 

 ساختار الکل سازنده ساختار اسید سازنده ساختار استر نام میوه

 موز
          O  

           ║ 

                   O              

 

  

 سیب
O 

 ║  

               O 

 

  

 انگور
        O 

        ║ 

                       O 

 

  

 

 

 

 

 

 Aالکل  

 B الکل  

 Cالکل  

 انحالل پذیری فرمول ساختاری الکل نام الکل

 متانول

 اتانول

پروپانول-5  

بوتانول-5  

پنتانول-5  

هگزانول-5  

      
         

            
            
            
            

 

 به هر نسبتی درآب حل می شود

 به هر نسبتی درآب حل می شود

 به هر نسبتی درآب حل می شود

21/8  

7/2  

59/1  

 

CH2 ─ CH2       and        CH2 ─ CH2 

│                                      │         │  

OH                                  OH      OH         
                  

 CH3     CH3    H              CH3          H              CH3         H 

                         │               │              │              │             │     O ─ H 

C              C              C             C                                          C               

                                  C              C               C             C              H  

                                  │              │               │             │            

                                  H              H               H            H                        

                        CH3                      

             

 

 

 

            H − O     H              

                O             │     │ 

                                C ─ C – O −H 

O ═ C             C      │     │ 

                                  H    H 

             C ═ C        H 

H− O                 O ─ H 

      

 

  

 

  C ویتامین  A ویتامین
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  ی شکل نشان دهید .بخش های قطبی هر مولکول را رو آ(

 به نظر شما کدام یک از این ویتامین ها باید در آب و کدام یک در چربی انحالل پذیر باشد ؟ چرا ؟ ب(

 مصرف بیش از اندازه ی الزم از کدام ویتامین برای بدن مشکلی ایجاد نمی کند ؟ چرا ؟ پ(

 ن را نشان می دهد .نمودار زیر مقایسه دمای جوش الکل ها و آلکان های هم کرب ( 11  

 علت این اختالف چیست ؟ آ(

 چرا با کاهش تعداد اتم های کربن ، اختالف نقطه ی جوش ب(

 آلکان و الکل هم کربن بیشتر می شود ؟

 

 

 

 

 جدول زیر را کامل کنید : ( 11

   اتیل اتانوات    متانوئیک اسید نام آیوپاک

 Cویتامین    اتیل الکل استیک اسید   نام متداول

  CH3OH    HOOCCOOH  ساختار

12 )  

 را به دست آورید . Kفرمول مولکولی ویتامین  آ(

 گروه عاملی را در این ترکیب مشخص کنید . ب(

 مشخص کنید در کدام ماده ) چربی یا آب ( بهتر حل می شود ؟ پ(

 

 رده وواکنش های استری زیر را کامل ک ( 13

 نام فرآورده را بنویسید . 

 

 

 

 

  را در نظر بگیرید : Dساختار ویتامین  ( 14

 فرمول مولکولی این ویتامین را بنویسید . آ(

 با وجود داشتن عامل الکلی ، چرا در آب حل نمی شود ؟ ب(

 در این ترکیب چند گروه متیل مشاهده می شود ؟ پ(

 

 : زیراست صورت( به استیل سالیسیلیک اسید) قرص آسپرینساختار  ( 15

 الکل و اسید سازنده ی آن را مشخص کنید . آ(

  متیل سالیسیلیک اسید سازنده ی آسپرین  با متانول واکنش می دهد و استر (ب

 ا تولید می کند که به عنوان طعم دهنده در مواد غذایی و دارویی ، استفادهر

  له ی واکنش را بنویسید .می شود . معاد

 آیا الکتیک اسید می تواند در ساختار یک پلی استر شرکت کند ؟ چرا ؟ ( 16

 

 

 

 

°K 

411 

311 

211 

111 

ای کربنتعداد اتم ه 1  

 الکل

 آلکان

                O 

                ║                              │                 │ 

 

                                                                          3 

 

                ║  

                O 

                       O 

                       ║ 

A)      CH3 ─ C ─ OH  +  CH3OH                     

                  O 

                  ║ 

B)      H ─ C ─ OH   +  CH3CH2OH    

H2SO4 

H2SO4 

                           CH3 

                                                                      CH3    

                                CH3 

                                                                     CH3 

                CH2                            CH3 

 

 

 

HO 

 

                       O 

                                        CH3 

                       O 

         HO 

 

 

         O   
                H       O 

                │       ║ 

   CH3  ─ C  ─  C ─ OH 

                │ 

                OH 
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 ( را مشخص کنید.مونومربخشی ازساختارمولکول سازنده یک پلیمر درشکل زیرارائه شده است. با توجه به آن ، واحدهای سازنده )  (17

 

 

 

 

 ، ساختار پلی استر حاصل از واکنش این دو را بنویسید . سید و الکل زیربا توجه به ساختار ا  (18

 

 

 

 

 

دانشجوئی در کارخانه تولید پلی استر سعی کرد از ترکیب زیر که هم عامل اسیدی دارد و هم عامل الکلی ، پلی استر تهیه کند .   (19

 کند ، ولی با تعجب مشاهده کرد با آنکه شرایط را آماده می 

 اما مونومرها  قادر به تشکیل پلی استر نمی شوند .

 شما فکر می کنید که دلیل این امر چیست ؟

 

 

 حاصل می شود ؟ مورچه سرخرسم نمود که اسید سازنده ی آن از تقطیر        چند ساختار استری می توان از   (21

 را رسم کنید . کدام یک نقطه ی جوش بیشتری دارد ؟        ایزومرهای   (21

    جرم مولی یک پلی اتن سنگین برابر با     (22
 

   
 ( C=12    ، H=1 است . در این پلیمر چند مونومر وجود دارد ؟ ) 

 
 

 

 

 (برخی از واژه ها اضافی هستند هریک از عبارات داده شده را با استفاده از واژه های درون کادر کامل کنید . ) ( 1

. a  . در ساختار پلیمرهای طبیعی مو ، ناخن و پوست بدن ، گروه عاملی .......... وجود دارد 

. b  .............. با آمین به دست می آید .  عامل آمیدی از واکنش 

. c   ، است .  نیتروژن و ......... تشکیل شده ، ساده ترین آمین که از اتم های کربن ............ 

. d  . معروف ترین پلی آمید ، ..............  بوده و مقاومت آن پنج برابر ........... است 

. e  . نشاسته ............ است که از اتصال مولکول های ........... به یکدیگر تشکیل شده است 

. f  ده ی آن بستگی دارد .آهنگ تجزیه ی پلی استر ، به ساختار ............. سازن 

. g   تولید می کنند . دی اسیدهابا  دی آمین هاپلی آمیدهای ........... را درصنایع پتروشیمی از واکنش 

. h  ......... موادی هستندکه درطبیعت توسط جانداران ذره بینی به مولکولهای ساده وکوچک مانند موادCO2  ، CH4 وH2O .تبدیل می شوند 
. i  یه پلیمر سبز ، نخست .......... موجود در این مواد را به الکتیک اسید تبدیل کرده ،  سپس از واکنش پلیمری شدن آن در برای ته

 شرایط مناسب ...................... تولید می کنند .

 را بنویسید.درست یا نادرست بودن هریک از عبارات زیر رامشخص کرده ، علت نادرستی یا شکل درست عبارات نادرست  (2

(a  . با شکستن پیوندهای استری و آمیدی ، استحکام الیاف پارچه تقویت می شود 

(b   و در برابر ضربه ، خراش و بریدگی مقاوم است .پوشاک دوخته شده از کوالر ، سنگین و بسیار محکم بوده 

(c  . همه ی پلیمرهای طبیعی زیست تخریب پذیر هستند 

(d  ز شوینده ها در شستن لباس ها سبب پوسیده شدن سریع تر آنها می شود .استفاده ی بی رویه ا 

                 O     O                                            O     O 

            ║     ║                                             ║     ║ 

─ O ─ C ─ C ─ O ─ CH2 ─ CH2 ─ O ─ C ─ C ─ O ─ CH2 ─ CH2  ─ O ─ 

                                                                                                                          n   

CH3 ─ CH2  ─ CH2 

 │                      │ 

OH                   OH 

 لاُپروپان دی  5و  9

                   O                    HO 

           

    HO 

  HO                                          O 

 

 

     O                                          OH 

                          اسید ترفتالیک

چدن   –اکسیژن  –فوالد  –اسیدآلی 

 –طبیعی  –فروکتوز  –متیل آمین  –

 -مونومر  –نشاسته  –پلی ساکارید 

 -زیست تخریب پذیر –نیتروژن 

 آمید  -پلی الکتیک اسید ساختگی

 قسمت چهارم
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(e  تجزیه ی پلی استرها و پلی آمید ها  بسیار کند است . 

(f . پلیمرهای تولید شده از هیدروکربن های سیرنشده ، ساختاری شبیه به آلکان ها داشته و ماندگارند 

(g  زیست تخریب پذیر ، راهکاری برای پیشرفت پایدار است .،  با پلیمرهای جایگزینی پلیمرهای ساختگی با پایه ی نفتی 

(h . پلیمرهای سبز را از فرآورده های کشاورزی مانند سیب زمینی ، ذرت و نیشکر تهیه می کنند 

 هریک از عبارات زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده ، کامل کنید :  ( 3

a)     از آبکافت 
استر

آمید
 در شرایط معین ، اسید آلی و      

الکل

آمین
 به وجود می آید .   

(b     هرچه آهنگ
تشکیل

شکستن
پیوندهای آمیدی و استری سریع تر باشد ، فرآیند پوسیده شدن پارچه     

سریع تر

کند تر
 رخ می دهد .   

 (c   پلیمرهای حاصل از هیدروکربن های
سیرشده

سیرنشده
کنش تمایلی  ،  به انجام وا  

ندارند

دارند
پس پوشش های تهیه شده ازآن درطبیعت تجزیه  .   

می شوند

نمی شوند
 . 

(d    مولکول های نشاسته در محیط
مرطوب و گرم

خشک و گرم
به آرامی به مونومرهای سازنده     

گلوکز

 ساکارید
 تجزیه می شوند .   

 اضافی هستند( Bبرخی از واژه های ستون )درارتباط است.این ارتباط را پیداکنید  B تونبا یک واژه از س  Aهریک از عبارتهای ستون( 4

 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید :  ( 5

 هدف از نشانه ای که بر روی کاالی ساخته شده از پلیمر ، حک می کنند ، چیست ؟ ) چهار مورد (  آ(

 صرفه  اقتصادی دارد ، اما از نگاه پیشرفت پایدار ، الگوی مصرف مطلوبی نیست ؟هیدروکربن های سیرنشده چرا با آنکه پلیمرهای حاصل از   ب(

 چرا انحالل پذیری آمین ها در آب از الکل های هم کربن ، بیشتر است ؟  پ(

 آیا می توان پلی آمیدی ساخت که آمین آن تک عاملی باشد ؟ ت( 

 واکنش آبکافت ترکیبات زیر را نوشته و فرآورده ها را نامگذاری کنید .( 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bستون  Aستون 

 اگر به طور مستقیم روی لباس بریزند ، رنگ لباس در محل تماس ، به سرعت از بین می رود. آ(

 بوی بد ماهی به دلیل وجود این ماده است . ب(

 بینی به مولکول های کوچک تجزیه می شوند .  پلیمرهایی که توسط جانداران ذره پ(

 اتمی که خواص شیمیایی و فیزیکی منحصر به فردی به آمین ها داده است . ت(

 عاملی که در اثر واکنش اسید آلی با آمین تولید می شود . ث(

 پلیمری که از فوالد هم جرم خود ، پنج برابر مقاوم تر است . ج(

 صال مولکول های گلوکز به یکدیگر تشکیل شده است .پلی ساکاریدی است که از ات چ(

 عددی است که درون یک مثلث بر روی برخی کاالها قرار دارد . ح(

( a پلیمر سبز 

( b آمید 

( c نیتروژن 

( d خواص فیزیکی 

( e              نشاسته( f  والرک 

( g         استر( h سفیدکننده 

( i متیل آمین 

( j نشانه ی بازیافت 

a)            O 

               ║ 

 C6H5  ─ C ─ N CH2 CH3  +  H2O                    ? 

                       │ 

                       H 

      

 c)         O 

              ║ 

 CH3  ─ C ─ O CH2 CH3  +  H2O                   ? 

      

 e)                      O 

                          ║ 

 CH3  ─ CH2 ─ C ─ O ─ CH3  + H2O                  ? 

b)      O 

         ║ 

 H ─ C ─ O CH CH3  +  H2O                  ? 

                     │ 

                    CH3                

d)         O 

             ║ 

 CH3 ─ C ─ N CH3  +  H2O                   ? 

                     │ 

                     H                
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 منبع اسید و الکل آن را در طبیعت مشخص کنید .  واکنش آبکافت ترکیب زیر را نوشته و(  7

 

 

 

 

 

 

 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید : (  8

 چگونه می توانید ثابت کنید که نشاسته موجود در نان به گلوکز تبدیل می شود ؟  آ(

 چرا لباس های نخی در محیط گرم و مرطوب ، زودتر پوسیده می شوند ؟  ب(

 پلی الکتیک اسید جهت ظروف بسته بندی موادغذایی استفاده می کنند ، دوستدار محیط زیست اند ؟ چرا کسانی که از پ( 

بخشی از ساختار مولکول سازنده ی دو پلیمر در شکل زیر ارائه شده است . باتوجه به آن واحدهای سازنده ی این پلیمرها را (  9

 مشخص کنید . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای سازنده ی مواد زیر را در نظر گرفته و جدول داده شده را بر حسب موارد خواسته شده ، کامل کنید :پلیمره(  11

 

 

 

 

 

 در کدام پلیمر زیر ،  نیروی بین مولکولی ضعیف تر است ؟ چرا ؟ (  11

 

 

 

 

 

 

 

 

                              O 

                              ║ 

                              O ─ C ─ CH3  

 

 

 

                                                +  H2O                  ?  

                                  

 

 

 

      

                      O                   O                                      O                  O 

                 ║                   ║                                       ║                  ║ 

  ─ NH ─ C ─ C6H5  ─ C ─ NH ─ CH2 ─ NH ─ C ─ C6H5 ─ C ─ NH ─ CH2 ─ NH  ─ 

                                                                                                                                              n   

        O 

        ║                                       H 

        C                                       │                                              O 

                                                  N                                              ║ 

                                                                                                  C 

                                         C 

                                         ║                                              N 

                                         O                                              │ 

                                                                                          H  

 

 

 

 

 

 

 

 

 زیست تخریب ناپذیر زیست تخریب پذیر

 

 

 

 

 

 

 –نایلون  –تایر  –پلی وینیل کلرید  –ناخن  –تفلون  –پشم 

کتیک پلی ال –نخ پلی استر    – کتان –پوستین  –نخ پنبه ای 

 پالستیک بسته بندی –کوالر  –پلی اتیلن  –اسید 

                     O                  O                               O                 O 

                ║                  ║                                ║                 ║ 

  —  N ─ C ─ CH2  ─ C ─ N ─ CH2 ─ N ─ C ─ CH2 ─ C ─ N ─ CH2 ─ N   — 

       │                             │              │                            │              │      n 

      CH3                             CH3            CH3                             CH3            CH3 

                      O                 O                                       O                 O 

                 ║                  ║                                       ║                 ║ 

  ─ NH ─ C ─ CH2  ─ C ─ NH ─ CH2 ─ NH ─ C ─ CH2 ─ C ─ NH ─ CH2 ─ NH  ─ 

                                                                                                                                              n   
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 لکولی آن فقط از نوع نیروی واندروالس باشد ؟می توان رسم نمود که نیروی بین مو          چند ایزومر از (  12
 

 : در شکل زیر ارائه شده ،  با توجه به آن ، به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید پلی الکتیک اسیدبخشی از ساختار مولکول سازنده ی ( 13

 به این پلیمر ساختگی چه می گویند ؟                              آ(

 ن پلیمر را بنویسید .چند کاربرد از ای ب(

 پای کمتری از خود بر جای می گذارد ؟ِّچرا این پلیمر رد پ(

 ؟ساختار مونومر آن را بنویسید  ت(

 

 

 در هر مورد با توجه به ویژگی خواسته شده ، هر جفت ماده را با هم مقایسه کنید :(  14

 

 

 

 

 

 

 

 

پوسیده شدن به معنی شکستن پیوندهای پوسیده می شوند . این پلی آمیدی در اثر عوامل محیطی در طول زمان  لباس های(  15

است . جدول زیر ، داده های مربوط به واکنش تجزیه ی یک نوع آمید را در حضور اسید نشان  آمیدی و سست شدن تار و پود لباس

  به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید :می دهد . با توجه به آن ، 

 جزیه آمید را رسم کنید. زمان واکنش ت –نمودار غلظت  آ(

 سرعت تجزیه آمید در کدام بازه زمانی بیشترین است؟ ب(

 در چه زمانی سرعت واکنش ثابت می شود ؟ پ(

 چند دقیقه طول می کشد تا تمام پلیمر تجزیه شود ؟ ت(

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            O                        O       

                          ║                        ║        

 —  O ─ CH ─ C ─ O ─ CH  ─ C ─ O —  

              │                    │                     n 

              CH3                   CH3  

 24/1 28/1 32/1 41/1 51/1 64/1 81/1 ]آمید  [

 0 10 20 30 40 50 60 (s)زمان 
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