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 با انتخاب کلمات مناسب، جای خالی در عبارات زیر را کامل کنید.

 آ( گرماسنج لیوانی، گرمای واکنش را در )حجم، فشار( ثابت اندازه می گیرد. 

جنبشی ذره های سازندۀ یک نمونه ماده است و به مقدار ماده گرما( بیانگر مجموع انرژی  -ب( )دما 

 ندارد(. -بستگی )دارد 

افزایش( می  –افزایش( و خصلت نافلزی )کاهش  -پ( در هر دوره از چپ به راست شعاع اتمی )کاهش

 یابد.

 استرها( است. –ت( کوالر یکی از معروف ترین پلی )آمیدها 

 های موجود در آن است.بوی ماهی ناشی از )آمید/ آمین(  ث(

( پنبه از الیاف سلولز تشکیل شده، زنجیری بسیار بلند که از اتصال شمار زیادی مولکول )گلوکز/ساکارز( ج

 به یکدیگر ساخته می شود.

2 

2 

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید و برای عبارت های نادرست جملۀ درست را  -2

 بنویسید. 

 گرمایی ویژۀ یک ماده به نوع ماده و مقدار آن بستگی دارد.الف( ظرفیت 

 ( هر ترکیبی که دارای یک حلقۀ بنزن باشد، ترکیب آروماتیک نامیده می شود. ب

 ( با بزرگ شدن زنجیر کربنی، گرانروی و فراریت آلکان افزایش می یابد. پ

5 



2 
 

 می شود.( خصلت چربی دوست الکل ها با افزایش شمار اتم های کربنی بیشتر ت

3 

در مورد خواسته شده با یکدیگر)بدون ذکر علت( و با گذاشتن عالمت هر یک از جفت مواد داده شده را 

<  مقایسه کنید. < یا

 از نظر شعاع اتمی 𝟏𝟕𝑪𝑳 ..................... 𝟏𝟐𝑴𝒈الف(

 از نظر نقطه جوش 𝑪𝟏𝟎𝑯𝟐𝟐....................𝑪𝟕𝑯𝟏𝟒ب(

 از نظر انحالل پذیری در آب 𝑪𝑯𝟑(𝑪𝑯𝟐)𝟐𝑶𝑯 ................... 𝑪𝑯𝟑(𝑪𝑯𝟐)𝟓𝑶𝑯پ(

 ت(آب...............هگزان از نظر حالل مناسب بودن برای گریس

1 
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 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

  𝑪𝟐𝑯𝟓𝑶𝑯یا  𝑪𝟔𝑯𝟏𝟑𝑶𝑯کدام الکل انحالل پذیری بیشتری در آب دارد؟چرا؟   الف( 

 

 را از یکدیگر تشخیص دهیم؟ 𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐و 𝑪𝟔𝑯𝟏𝟒چگونه می توانیم دو مایع ب( 

 

پ(مصرف بیش از اندازه کدام ویتامین برای بدن مشکل خاصی ایجاد نمی کند؟چرا؟ویتامین کا یا 

 ویتامین ث

 

 ت(کدام پلیمر پلیمر سبز است؟چرا؟پلی الکتیک اسید یا پلی وینیل کلرید

 

 ز تفلون در ساخت ظروف آشپزخانه نظیر قابلمه چیست؟(علت استفاده اث
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 اکنش نشان داده شده است؟ودر هریک از عبارت های زیر نقش چه عاملی بر سرعت 

،از ظروف مات و کدر در بسته بندی آنها استفاده می یش زمان ماندگاری روغن های مایعالف(برای افزا

 شود.

 نمی سوزد اما در یک ارلن پر از اکسیژن می سوزد.ب(الیاف آهن داغ و سرخ شده در هوا 

 (قند آغشته به خاک باغچه سریعتر می سوزد.پ

 (فلز سدیم به راحتی با آب سرد واکنش می دهد اما فلز منیزیم با آب سرد واکنش نمی دهد.ت

1 
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 با توجه به واکنش زیر پاسخ دهید.
𝟐𝑨𝒍(𝒔) + 𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑(𝒔) → 𝑨𝒍𝟐𝑶𝟑(𝒔) + 𝟐𝑭𝒆(𝒍) 

 آ(نام واکنش چیست؟

 ب(از این واکنش چه استفاده ای می شود؟

 ؟چرا؟Feبیشتر است یا  Alپ(واکنش پذیری 
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 ( واکنش زیر را محاسبه کنید.𝑯∆با توجه به آنتالپی های پیوندی داده شده، آنتالپی )

  

𝑶 پیوند = 𝑶 𝑭 − 𝑭 𝑶 − 𝑭 

آنتالپی پیوند 

(𝑲𝒋. 𝒎𝒐𝒍−) 
494 161 215 

 
 𝑶 = 𝑶(𝒈) + 𝟐𝑭 − 𝑭(𝒈) ⟶ 𝟐𝑭 − 𝑶 − 𝑭(𝒈) 
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 با توجه به شکل های زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.

 نگین تندی مولکول های آب را در دو ظرف با ذکر علت مقایسه کنید.االف(می

 ب(انرژی گرمایی آب در کدام ظرف بیشتر است؟چرا؟
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 استفاده از واکنش های زیر بدست آورید.( داخل کادر را با °𝑯∆آنتالپی واکنش )
                          𝟐𝑨𝒍(𝒔) + 𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑(𝒔) ⟶ 𝟐𝑭𝒆(𝒔) + 𝑨𝒍𝟐𝑶𝟑(𝒔) 
 

 𝟏) 𝟐𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑(𝒔) ⟶ 𝟒𝑭𝒆(𝒔) + 𝟑𝑶𝟐(𝒈)             ∆𝑯𝟏
° = +𝟏𝟔𝟒𝟒𝑲𝒋 

 𝟐) 𝟐𝑨𝒍𝟐𝑶𝟑(𝒔) ⟶ 𝟒𝑨𝒍(𝒔) + 𝟑𝑶𝟐(𝒈)          ∆𝑯𝟐
° = +𝟑𝟑𝟓𝟐𝑲𝒋     

 
 

 

75/1 

 75/1 دو نوع پلی اتن را نشان می دهد. BوAشکل های  11
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 ن می باشند؟م پلی اتن سبک و کدام پلی اتن سنگیالف(کدا

 قوی تر است؟ Bیا  A(نیرو های بین مولکولی در کدام پلیمر ب

11 

 با توجه به ساختار های داده شده به پرسش ها پاسخ دهید.

 را بنویسید. B و A( نام گروه های عاملی 1الف(در ترکیب )

 

 ( را جز ترکیب های آروماتیک دسته بندی کرد؟)دلیل بنویسید(1ب(آیا می توان ترکیب )

 ( بخش قطبی و ناقطبی را مشخص کنید.2پ(در ترکیب )
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𝟑𝑨 ..                             وجه به نمودار واکنش داده شده به پرسش ها پاسخ دهیدتبا  + 𝟐𝑩 → 𝑪 

 می باشد؟ Aیا C،Bالف(این نمودار مربوط به تغییرات غلظت کدام یک از مواد

ثانیه بر حسب  31تا  11ب(سرعت متوسط تولید یا مصرف ماده مربوط به نمودار را در گستره ی زمانی 

𝒎𝒐𝒍. 𝑳−𝟏𝒔−𝟏.بدست آورید 

 

1 



5 
 

13 

 مگذاری کرده،نام یا ساختار اسید و الکل سازنده آن را مشخص کنید.ساختار زیر استر را نابا توجه به الف(

 

 

 ب(واکنش های زیر را کامل کنید.
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 فلز آلومینیم مطابق واکنش زیر با هیدروکلریک اسید واکنش می دهد.

 

چند لیتر گاز هیدروژن  STPبا مقدار کافی محلول هیدروکلریک اسید در %91گرم فلز آلومینیم 2از واکنش 

 حاصل می شود؟
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15 

کاهش یابد آنتالپی واکنش زیر را در  KJ46ی به اندازه ی ن تشکیل یک مول گاز آمونیاک آنتاپاگر ضم

 جهت برگشت حساب کنید.

𝑵𝟐(𝒈) + 𝟑𝑯𝟐(𝒈) → 𝟐𝑵𝑯𝟑(𝒈) 
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 نمره 04جمع نمرات: 

 نمره به عدد:

 نمره به حروف:

 نام و نام خانوادگی دبیر:

 تاریخ و امضا:

 نمره تجدیدنظر به عدد:

 نمره تجدیدنظر به حروف:
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1 
 افزایش                  ت( آمیدها  –دارد                   پ( کاهش  –آ( فشار                 ب( گرما 

 نمره(  25/0)هر مورد             ث(آمین                 ج(گلوکز
2 

2 

 الف( نادرست، ظرفیت گرمایی ویژه به نوع ماده وابسته است نه به مقدار آن. 
 درست ب(

 با بزرگ شدن زنجیر کربنی گرانروی افزایش اما فراریت کاهش می دهد. -پ( نادرست
 ت( درست 

 نمره(   25/0)هر مورد 

1 

3 

 نمره(  25/0)هر مورد                                  𝟏𝟕𝑪𝑳  ............> ......... 𝟏𝟐𝑴𝒈الف(

  𝑪𝟏𝟎𝑯𝟐𝟐 ..........< ..........𝑪𝟕𝑯𝟏𝟒ب(

  𝑪𝑯𝟑(𝑪𝑯𝟐)𝟐𝑶𝑯  .......< ............ 𝑪𝑯𝟑(𝑪𝑯𝟐)𝟓𝑶𝑯پ(
 ....هگزان <ت(آب........... 

1 

4 

با  𝑪𝟐𝑯𝟓𝑶𝑯آ(   زیرا  پیوند  ،  بر  دروالسی  وان  نیروی  ها،  الکل  در  هیدروکربنی  زنجیر  طول  افزایش 
 هیدروژنی غلبه کرده و ویژگی ناقطبی الکل بیشتر شده و در آب کمتر حل می شود. 

با برم واکنش می دهد و رنگ قرمز آن را از   𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐با اضافه کردن برم ترکیبی که سیر نشده است  ب(

 با برم واکنش نمی دهد. 𝑪𝟔𝑯𝟏𝟒که سیر شده است  بین می برد اما ترکیبی
 پ( ویتامین »ث«، زیرا محلول در آب است و مقدار اضافی آن به راحتی از بدن دفع می شود. 

 ت( پلی الکتیک، زیرا پس از چند ماه در طبیعت تجزیه می شود.
 ث(تفلون نقطه ی ذوب باالیی دارد و در برابر گرما مقاوم است.

 نمره(  5/0مورد )هر 
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 الف(نور                          ب(غلظت                       پ(کاتالیزگر                     ت(ماهیت مواد

 نمره(  25/0)هرمورد
1 
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 نمره( 25/0)آ( ترمیت

آمده بدست  مذاب  آهن  فلز  از  می  و    نمره(  25/0)ب(  استفاده  آهن  راه  های  ریل  جوشکاری    شود.در 

 نمره( 25/0)

 نمره( 25/0) چون توانسته آهن را از اکسیدآهن جدا کند.نمره𝑨𝒍 (25/0)پ( 

25/1 

7 
∆𝑯 = (مجموع  آنتالپی  پیوندی  واکنش دهنده  ها) − نمره( 25/0) (مجموع  آنتالپی  پیوندی  فرآورده ها)  

 ∆𝑯 = [(𝑶 = 𝑶) + 𝟐(𝑭 − 𝑭)] − [𝟐 × 𝟐(𝑶 − 𝑭)] = [(𝟒𝟗𝟖) + 𝟐(𝟏𝟔𝟎)] −
[𝟒(𝟐𝟏𝟓)]     ⟹   ∆𝑯 = [𝟖𝟏𝟖] − [𝟖𝟔𝟎] = −𝟒𝟐𝑲𝒋 

25/1 
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 نمره( 25/0) الف(میانگین تندی مولکول های اب موجود در دو بشر با یکدیگر برابر است.

 نمره( 25/0) زیرا دمای آب دو بشر با هم برابر است.
25/1 
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زیرا انرژی گرمایی مجموع انرژی های جنبشی ذره    نمره( 25/0) بیشتر است. Bب(انرژی گرمایی ظرف 

های سازنده یک ماده است و چون هر دو ظرف دمای یکسانی دارند پس ظرفی که مایع بیشتری دارد 
 نمره( 5/0)انرژی گرمایی بیشتری خواهد داشت. 

 

9 

𝑯𝟏∆بنابراین آنتالپی آن برابر   نمره(25/0) تقسیم می کنیم. 2( را به 1ضرایب استوکیومتری واکنش )
° =

+𝟖𝟐𝟐𝑲𝒋   .نمره(25/0)  می شود  ( واکنش  استوکیومتری  به  2ضرایب  را  کرده،  2(   نمره( 25/0)تقسیم 

کنیم. می  معکوس  را  برابر    نمره(25/0)  واکنش  آن  آنتالپی  𝑯𝟐∆بنابراین 
° = −𝟏𝟔𝟕𝟔𝑲𝒋   .شود  می 

 در نتیجه: نمره(25/0)

 ∆𝑯
کل
° = ∆𝑯𝟏

° + ∆𝑯𝟐
° = (+𝟖𝟐𝟐𝑲𝒋) + (−𝟏𝟔𝟕𝟔𝑲𝒋) = −𝟖𝟓𝟒𝑲𝒋(5/0)نمره  
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 است.  نمره(25/0) پلی اتن سبک Bو پلیمر  نمره(25/0) پلی اتن سنگین Aالف(پلیمر

 نمره( 25/0) قوی تر است. Aب(نیرو های بین مولکولی در پلیمر 
75/0 
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 نمره(25/0) عامل کتونی )گروه کربونیل(B      نمره(       25/0)عامل الکلی)گروه هیدروکسیل(  Aالف(

 نمره(  25/0) زیرا در این ترکیب حلقه ی بنزنی وجود دارد. نمره( 25/0)ب(بله

 ( نمره25/0پ(مشخص کردن هر بخش )
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 )فراورده(می باشد. Cالف(نمودار مربوط به ماده ی 

𝑹(𝑪) =
∆[𝑪]

∆𝒕
=

[𝟎. 𝟔𝟒 − 𝟎. 𝟑](𝒎𝒐𝒍. 𝑳−𝟏)

(𝟑𝟎 − 𝟏𝟎)(𝑺)
=

𝟎. 𝟏𝟔

𝟐𝟎
= 𝟖 × 𝟏𝟎−𝟑𝒎𝒐𝒍. 𝑳−𝟏. 𝒔−𝟏 

 نمره   25/0نمره و جواب آخر  25/0 [𝑪]∆نمره و محاسبه ی   25/0 [𝑪]∆محاسبه 

1 

13 

 نمره( 25/0الف(اتیل پروپانوات)

                                      نمره( 25/0سازنده:پروپانوئیک اسید  )اسید 

                                 نمره(  25/0الکل سازنده:اتانول )  

 

                                                           (    5/0) هر مورد  ب

75/1 
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? 𝑳𝑯𝟐 = 𝟐𝒈𝑨𝒍 ×

𝟗𝟎𝒈 خالص

𝟏𝟎𝟎𝒈 ناخالص
×

𝟏𝒎𝒐𝒍𝑨𝒍

𝟐𝟕𝒈𝑨𝒍
×

𝟑𝒎𝒐𝒍𝑯𝟐

𝟐𝒎𝒐𝒍𝑨𝒍
×

𝟐𝟐. 𝟒𝑳𝑯𝟐

𝟏𝒎𝒐𝒍𝑯𝟐
= 𝟐. 𝟐𝟒𝑳𝑯𝟐 

 نمره   25/0نمره و جواب آخر  25/0هر ضریب تبدیل صحیح 

25/1 
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 2ت آنتالپی به اندازه ی یاک می باشد.بنابراین در جهت برگشمول آمون 2آنتالپی واکنش برگشت به ازای 
 نمره(5/0برابر افزایش می یابد.)توضیح یا محاسبه 

∆𝑯 = 𝟐 × (+𝟒𝟔) = +𝟗𝟐𝑲𝑱 
 ( نمره 25/0جواب آخر )

75/0 
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