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 پاسخ سواالت را روی برگه امتحانی بنویسید .
 بارم سواالت ردیف

 زیررا کامل کنید .با انتخاب واژه صحیح  عبارات  1

 لزها  / نافلزها ( میباشد.خواص فیزیکی شبه فلزها بیشتر به )فلزها / نافلزها ( و خواص شیمیایی آنها همانند )فالف (  

 

بب می شود تا میزان سویژگی ب(  ) آلکانها  /  آلکن ها ( تمایل چندانی به انجام واکنش های شیمیایی ندارند .این  

 کمتر  /  بیشتر ( باشد .دن آنها ) سمی بو

 

 )اتن  /  اتین ( سنگ بنای صنایع پتروشیمی است .گاز  پ(  

 

ر ) انرژی گرمایی/ دما ( دتوان هم ارز با مقدار ) انرژی گرمایی  /  دمایی ( دانست که به دلیل تفاوت  ت( گرما را می 

 جاری می شود .
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 و عبارات نادرست را تصحیح نمایید .درستی یا نادرستی عبارات زیررا تعیین کرده  2

 الف ( هر چه اتم فلزی در شرایط معین بیشتر الکترون از دست بدهد خصلت فلزی بیشتری دارد .

 

 ب( اغلب فلزهای واسطه با تشکیل کاتیون به آرایش گاز نجیب دست نمی یابند .

 

 پ( الکانها قطبی هستند و نیروی بین مولکولی در آنها هیدروژنی است .

 

 ت(  جایگزینی نفت با زغال سنگ سبب کاهش دمای کره زمین می شود .

 

 

2 

 هریک از موارد زیر را چگونه می توان شناسایی کرد ؟ 3

 ( کلرید III( کلرید  و  آهن )II)الف( آهن 

 

 

 هگزن  -1ب(  هگزان و 

 

 

 

1 



  2صفحه  

 فرمول یا نام شیمیایی هر یک از موارد زیررا بنویسید . 4

 ....................فظ می کند الف( فلزی که دارای رسانایی الکتریکی باال است و این رسانایی را در شرایط دمایی گوناگون ح

 ...............ب( برای استخراج آهن در شرکت های فوالد جهان از این عنصر استفاده می کنند ...............

 اده می شود . ..................................پ( هیدرو کربنی که در جوش کاربیدی استف

 ..............مخلوطی از آلکانها که قسمت عمده سوخت هواپیما را تشکیل می دهد .......................ت( 

 

1 

 ارش شده است .پیکومتر گز 186و   99و   71رونی زیر سه عدد با آرایش الکت Cو  Bو  Aبرای شعاع اتمی سه عنصر  5

        5 P 2  2 S 2 [He ]: A                      
1

S  3 [Ne ]:B                        
5 P 3 

2
 S 3 [Ne ]:C  

 

  .………………A …………….       B…………          Cالف ( هر عدد شعاع اتمی مربوط به کدام عنصر است .  

 ؟ چرا ؟    Cبیشتر است یا  Aب( خصلت نافلزی 
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توجه به شکل های داده شده به پرسشهای زیر پاسخ با  6

 دهید .

 تندی مولکولهای آب را در دو ظرف  الف ( میانگین

 مقایسه کنید .با ذکر دلیل 

 

                                                                                                  

 ظرف  ب( انرژی گرمایی آب موجود در کدام

 بیشتر است ؟ چرا؟

 

 

1 

 باتوجه به واکنش های داده شده به پرسش ها پاسخ دهید . 7

                                                                                         eF  +3 O 2 Al  → 3 O 2 Fe   +Al   (a  

                                                                                     3(3NO)Fe  +Ag  → 3 AgNO   +Fe   (b  

                                                                                   3 (3 NO )Al  +Ag  →   3 AgNO   + Al (c    

  AgNO   +Pt  (d 3  →اکنش نمی دهد  و                                                                                       

 را مقایسه کنید . Feو  Ptو  Agو   Alالف (واکنش پذیری فلزات 

 

                                  ....................<    ......................< ................  ........< .............................. 

 

 ب( استخراج کدام فلز دشوارتر است ؟ چرا ؟ 

 

 پ( کدام معادله به واکنش ترمیت معروف است ؟ کاربرد آن را بنویسید .

 

 

2 



 3صفحه 

 ترکیبات زیر را به روش آیوپاک نامگذاری کنید . 8

                                                        الف( 

 

 CH (3 CH )CH 2 (2 CH )C 3 (3 CH )(  H 2 C 5) 2   ب(        

 

 د(                  CH – 2 CH – 2 CH –  CH = CH – 3 CH 3ج(

 

 

2 

 سیکلو هگزان و نفتالن را رسم کنید . پیوند خطالف( ساختار  9

 

 

 

 ب( کدام یک ) سیکلو هگزان یا نفتالن ( سیر شده است ؟ چرا ؟ 

 

 پ( معادالت زیر را کامل کنید و نام فراورده رابنویسید .

 O 2 H    + 2 CH  =  2 CH   →.....   ..........................                                     ........................................... نام 

 

  H      +2 CH =   CH - 3 CH 2  → .........   .....................                                    نام.....................................  

 

2 

 آلکانهای راست زنجیر زیررا در نظر بگیرید و به پرسش ها پاسخ دهید . 10

a)                    گریس                          b اوکتان ) 

c ) بوتان                                              d هگزان ) 

 

 الف( کدام نقطه جوش باالتری دارد ؟ 

 ب( کدام فرارتر است ؟ 

 پ(  کدام سریعتر جاری می شود ؟

 چرا ؟ کدام یک را برای حفاظت از فلز ها انتخاب می کنید ؟  cو    bت( ازبین 
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 4صفحه 

با هیدرو کلریک اسید چند لیتر گاز هیدروژن در شرایط استاندارد  %80گرم فلز آلو مینیم با خلوص  54از واکنش  11

 ( g.mol 27  =Al-1تولید می شود ؟ )

                                                        (g )2 H 3  ( +aq )3 AlCl2 →  (aq  )HCl 6 ( +s  )Al 2   
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تیتانیم فلزی مقاوم در برابر خوردگی است و در بدنه دوچرخه مورد استفاده قرار می گیرد .واکنش زیر طرز تهیه این  12

 ( Cl=  5/35و   gmol 48 =Ti-1)فلز را نشان میدهد . 

                                                                                    2 MgCl 2  +Ti  →  Mg 2  +4 TiCl  

کیلو گرم فلز تیتانیم تولید شود بازده درصدی واکنش را حساب  72مقدار  TiCl 4 کیلو گرم 475اگر بر اثر واکنش 

 کنید .
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درجه سلسیوس افزایش یابد .با  45به  35ژول گرما می دهیم تا دمای آن از  141گرم از فلزی خالص  60الف( به  13

 محاسبه مشخص کنید که این فلز کدام یک از فلزهای داده شده در جدول زیر است ؟                             

                                      

 مس نقره سرب آهن فلز

 451/0 128/0 235/0 385/0 ( c .1-g .J-1گرمای ویژه)

 

 

 ب( اگر به میله های هم جرم از آهن و مس مقادیر یکسان گرما بدهیم دمای کدام یک باالتر میرود ؟ چرا ؟ 
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 20 جمع                                                                                 استفاده از ماشین حساب ساده مانعی ندارد .  

 

 

 سالمت و سربلند باشید 

 اسماعیل زاده


