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 در هر یک از عبارت های زیر گزینه درست را مشخص کنید. 

   گروه عاملی کربونیل در )آلدهیدها / کتون ها( از دو طرف توسط اتم های کربن احاطه شده است.آ( 

   در هیدروکربن ها با افزایش تعداد اتم های کربن آنتالپی سوختن )کاهش / افزایش( می یابد.ب( 

   .کند  ثابت اندازه گیری می  / حجم(  فشار)گرماسنج لیوانی گرمای واکنش را در  پ( 

 .  در ساختار خود الکترون جفت نشده داردت( رادیکال، گونه ای پرانرژی و )پایدار / ناپایدار( است که  

1 

2 

 جاهای خالی را با واژه های داده شده پر کنید. )توجه : برخی واژه ها اضافی هستند( 

 سریع تر «  –طال  –بیش تر  –جامد  –مس  –کم تر  –گاز  –آهسته تر  »

   است. C=Cاز  .................. N≡Nآنتالپی پیوند   آ(
  است. ................... چربیاز یک گرم  کربوهیدرات  ارزش سوختی یک گرمب( 

واکنش هایی مناسب می دانند که همۀ مواد شرکت   ∆Hشیمی دان ها به کار بردن آنتالپی پیوند را برای تعیین پ( 

  باشند. ....................کننده در آن ها، به حالت 

 .  دهنددارند، با گذشت زمان تغییر رنگ نمی  ....................گنبدهایی که روکش ت(  

   سوزند.های چوب می از تکه .......................های چوب  تراشهث( 

   واکنش فلز لیتیم با آب سرد ................ از سدیم است. ج( 
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درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید و شکل درست عبارت های نادرست  

 را بنویسید.  

 آ( ساختاری که در سرتاسر زنجیره پلیمری تکرار می شود، مونومر نام دارد.  

 استیرن پلیمری است که در ساخت ظروف یکبار مصرف به کار می رود.  ب( 

 پ( کوالر پلیمری است که در ساختار خود گروه های عاملی آمیدی دارد.  

 ت( لباس های نخی در محیط گرم و مرطوب زودتر پوسیده می شوند.  
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 به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

 .  گذاری کنید آ( ترکیب زیر را به روش آیوپاک نام 

 
 

 اتیل پنتان ( ایزومر )همپار( است؟ چرا؟   -2هگزن یا  -1ب( سیکلوهگزان با کدام ترکیب ) 
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 های زیر پاسخ دهید. با توجه به جدول به پرسش

 

 

          

   

 

 

 چرا؟  فلزی را دارد؟ ناترین خاصیت ( کدام عنصر بیشآ

 

 چرا؟  ( کدام عنصر بزرگترین شعاع اتمی را دارد؟ ب

 

 ( کدام عنصر با اتم های دیگر فقط می تواند الکترون به اشتراک بگذارد؟  پ

 گروه  1 2 14 17

 دوره        

 D  A  2    =n 

E   B 3  =n 

  C  4  =n 
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  های زیر پاسخ دهید. به پرسش

 آ( گرما چیست؟  

 ب( در واکنش زیر دادوستد گرما ناشی از چیست؟  
H (g) Cl (g) HCl(g) kJ2 2 2 184+ → + 

 

1 

7 

  های زیر پاسخ دهید. به پرسش

 ( چرا؟   H-Brیا   H-Cl)  آنتالپی کدام پیوند بیش تر است؟  آ(

 

Hبا توجه به واکنش  ب(  O (aq) H O(l) O (g)→ +2 2 2 22 ، نمودار مربوط به کدام ماده یا مواد می تواند   2

 باشد؟ توضیح دهید.  
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با سرعت متوسط واکنش دهنده ها و فراورده ها به صورت زیر   رابطۀ سرعت متوسط یک واکنش

 است :  

     N O NO O
R

t t t

−  
=  =  =

  

2 5 2 21 1
2 4 

 آ( معادلۀ موازنه شدۀ واکنش را بنویسید.  

 

   ب( سرعت واکنش با سرعت مصرف یا تولید کدام ماده برابر است؟

1 
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  .کنید  مشخص را شده  خواسته مونومر یا  پلیمر ساختار  زیر موارد از  یک هر در

 
 

 

1 
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 با توجه به ترکیب های زیر به پرسش ها پاسخ دهید. 
)CH CH OH )CH (CH ) COOH3 2 3 2 71 2− − − 

 آ( در شرایط یکسان انحالل پذیری کدام ترکیب در آب بیش تر است؟ چرا؟  

 

 ( را بنویسید.  2فرمول مولکولی ترکیب ) ب( 

1 

11 

را بنویسید و مشخص کنید هر یک از   3CH-COO-2CH-3(CH(ات معادله آبکافت متیل پروپانو

 فراورده های حاصل جزء کدام دسته از ترکیب های آلی می باشد؟  

 

 

1 

12 

)میلی   08دمای   اتانول  از  OH5H2Cلیتر  را  بر  می  35 ℃به    20 ℃(  را  رسانیم، گرمای مبادله شده 

 (     E =دست آورید.         )اتانول  حسب ژول به

E E(d / g.mL , C / J.g . C)− −= = 1 10 8 2 46  
 

 
 

1 

13 

 با توجه به معادله واکنش زیر به پرسش های خواسته شده پاسخ دهید. 

FeCl (s)CH CH (g) Cl (g) CH Cl CH Cl(g) H kJ3
2 2 2 2 2 178= + ⎯⎯⎯⎯→ −  = − 

 نمودار آنتالپی واکنش را رسم کنید.  آ( 

 

 

 

 

 گرم اتن با مقدار کافی از گاز کلر، چند کیلوژول گرما مبادله می شود؟   70حساب کنید از واکنش ب( 

(H , C g.mol )11 12 −= = 
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  :  معدن آن، واکنش زیر انجام می شودبرای تهیۀ مس خام از سنگ 

Cu S O Cu SO (Cu , S g.mol )12 2 22 64 32 −+ → + = = 
مس خام تهیه می شود. بازده درصدی    kg  54/190حدود  % 85سولفید با خلوص   (I)مس  kg 400با مصرف 

 واکنش را حساب کنید.  

 

 

 

 

 
 

2 

15 

را حساب   2CS(l)با توجه به واکنش های ترموشیمیایی زیر، آنتالپی واکنش سوختن کربن دی سولفید  

CS   کنید.  (l) O (g) CO (g) SO (g) H ?+ → +  =2 2 2 23 2  

)CS (l) H O (l) CO (g) H O(l) SO (g) H kJ

)H (g) O (g) H O (l) H kJ

)H (g) O (g) H O(l) H kJ

+ → + +  = −

+ →  = −

+ →  = −

2 2 2 2 2 2 1

2 2 2 2 2

2 2 2 3

1 6 6 2 1665

2 188

1
3 286

2
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 یوسفی   –موفق باشید 
He2  H1 

Ne10 F9 O8 N7 C6 B5  Be4 Li3 

Ar18 Cl17 S16 P15 Si14 Al13 Mg12 Na11 

Kr36 Br35 Se34 As33 Ge32 Ga31 Zn30 Cu29 Ni28 Co27 Fe26 Mn25 Cr24 V23 Ti22 Sc21 Ca20 K19 

Xe54 I53 Te52 Sb51 Sn50 In49 Cd48 Ag47         Sr38 Rb37 

Rn86 At85 Po84 Bi83 Pb82 Tl81 Hg80 Au79         Ba56 Cs55 
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