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 ًوزُ:

 تغوِ تعالی

 زٍرػ اعتاى خزاعاى ؽوالیپ کل آهَسػ ٍ ُادار

 زٍرػ ؽْزعتاى تجٌَردپادارُ آهَسػ ٍ

 علَمدتیزعتاى غیزاًتفاعی 

 تجزتی دّنیاسعال  2اهتحاى درط: ؽیوی

 16/03/1401تاریخ اهتحاى: 

 ًام دتیز: فاطوی

 دقیقِ 90هذت اهتحاى: 

 ًوزُ التاعَ ردیف

 ین سیز را تعزیف کٌیذ: هفاّ 1

 اًزصی گزهاییج (                    پلیوزی ؽذىب (                  الف ( هقذار ًظزی
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 عپظ دٍر گزٍُ ّای عاهلی ّز تزکیة خط تکؾیذ ٍ ًام آى را تٌَیغیذ: ٍاکٌؼ ّای سیز را تکویل کٌیذ 2

 

 ...……………………  → CH2-COOCH2-CH2-CH3 +  H2O .…………………………+الف(

 

 .…………………………………+.……………………  → CH3- CONH- CH2-CH3  + H2Oب(
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کیلَگزم  2تزای تْیِ ی      H2SO4 3 CaSO4 + 2 H3PO4 Ca3(PO4)2 3 + تا تَجِ تِ ٍاکٌؼ:   3

 ٪ الزم است؟80فغفزیک اعیذ چٌذ گزم هحلَل عَلفَریک اعیذ تا خلَؿ 

( H=1 , O=16 , P=31 , S=32 g/mol )  
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دی هتیل پٌتاى را رعن کٌیذ عپظ تِ جای گزٍُ کلزٍ یک گزٍُ اتیل قزار دّیذ ٍ  -2ٍ3 –کلزٍ -2عاختار  4

 تزکیة حافل را طثق قَاًیي آیَپاک ًام گذاری کٌیذ.

 

1 

 ًادرعت را تٌَیغیذ. )ّای(عتی ّزیک اس عثارتْای سیز را هؾخـ کٌیذ ٍ ؽکل درعت عثارت درعتی یا ًادر 5

 هی یاتذ. کاّؼفلشی در یک گزٍُ اس تاال تِ پاییي  ًا فعالیت الف (

 تِ گزهای ٍاکٌؼ در حجن ثایت آًتالپی گفتِ هی ؽَد.ب ( 

 ٍیضگی آب گزیشی آًْا کاّؼ هی یاتذ.ج ( ّزچِ طَل سًجیز ّیذرٍکزتٌی در الکل ّا افشایؼ یاتذ 

 ذُ ّا اس فزاٍردُ ّا تیؾتز اعت.د ( در ٍاکٌؾی کِ تِ طَر طثیعی اًجام هی ؽَد پایذاری ٍاکٌؼ دٌّ
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درجِ هقذار  15درجِ ی عاًتی گزاد تِ  65اس دهای  گزم اس یک قطعِ فلش خالـ تزای رعیذى  100اگز  6

 کیلَصٍل گزها اس دعت تذّذ جٌظ ایي قطعِ اس کذام فلش اعت؟ 175/1

 Pb Ag Ni Al فلش

  902/0 340/0 235/0 129/0 ظزفیت گزهایی ٍیضُ

1 



 :تٌَیغیذ هادُ هٌاعة یک کارتزدتزای ّز  7

                  (  پتَ ج      رًگ قزهش در ًقاؽیب (           گاس جَؽکاری ٍ تزؽکاری الف (

 ( ًگْذارًذُ در فٌایع غذایی ج( عَخت َّاپیوا               ث                     لَلِ ّای پالعتیکی( ت
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 پاعخ کَتاُ دّیذ: 8

 SIیکای گزها در الف ( 

 ب ( عز گزٍُ آرٍهاتیک ّا

 ( ؽٌاعاگز آلکي ّا اس آلکاى ّا ج

 ( تاسدارًذُ ی هَجَد در گَجِ فزًگی ٍ ٌّذٍاًِ ت

 ث ( تٌیادی تزیي ٍیضگی عٌافز

 ج ( هعزٍف تزیي پلی آهیذ
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9 

 

 کٌیذ.تا تَجِ تِ ٍاکٌؼ ٍ آًتالپی ّای پیًَذ دادُ ؽذُ آًتالپی ٍاکٌؼ را حغاب 

2 H2S + 3 O2  2 H2O + 2 SO2 

 

 H-S O=O O-H S-O S=O پیًَذ

 523 423 467 498 370 آًتالپی پیًَذ
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 ز کٌیذ:ای خالی را تا کلوات هٌاعة پجاّ 10

 تَی تذ هاّی ًاؽی اس  ٍجَد ....................... ٍ تَی خَػ آًاًاط ًاؽی اس ............................... اعت. الف (

 ِ ظزفیت گزهایی جغوی ...................... تاؽذ سٍدتز داغ هی ؽَد.چ( ّز ب 

 رعاًذ.کؾف اتفاقی ............................ پالًکت را تِ ؽْزت ٍ ثزٍت ج ( 

 تا اعتفادُ اس ................................. هی تَاى یَى ّای آّي را اس یکذیگز تؾخیـ داد. د (
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ی دّین تا را حزارت ه Aدر ظزفی عزتغتِ هقذاری هادُ   A(g)  2B(g) + 3C(g)هطاتق ٍاکٌؼ سیز  11

 درعتی گشیٌِ ّای سیز را تزرعی کٌیذ:تجشیِ ؽَد درعتی یا ًا

 فشایؼ هی یاتذ.ا Cالف ( تا گذؽت سهاى عزعت هتَعط تَلیذ 

 اعت. Aدر ّز لحظِ دٍ تزاتز غلظت  Bب ( غلظت 

 تز حغة هَالر تز ثاًیِ اس عایز اجشاء ٍاکٌؼ کوتز اعت. Cج ( عزعت تَلیذ 

 اعت. Cیک عَم عزعت تَلیذ  Aد ( عزعت هقزف 
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C2H4 + 6F2ٍاکٌؼ  Hتا تَجِ تِ ٍاکٌؼ ّای سیز  12  2 CF4 + 4HF چٌذ کیلَصٍل اعت؟ 

1) C + 2F2  CF4          H = -680  

2) 2C + 2H2  C2H4     H = +52 

3) H2 + F2  2HF         H = -240 
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 جذٍل را کاهل کٌیذ: 13

 

 ًام هٌَهز عاختار هٌَهز ًام پلیوز کارتزد

  CH2=CHCl  

     عزًگ
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2NH3در ٍاکٌؼ  14  N2 + 3H2  هَل آهًَیاک تجشیِ ؽَد عزعت  3دقیقِ  25اگز در ؽزایط هعیي در هذت

 تؾکیل گاس ًیتزٍصى تزاتز چٌذ هَل تز ثاًیِ اعت؟

1)001/0             2 )06/0             3  )01/0              4  )6/0 
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 20 تارمهَفق تاؽیذ                                                      جوع  
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