
نام و نام خانوادگی:
پیام غدیرنام آزمون: شیمی 2 - سري اول

با توجه به واکنش هاي داده شده، به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  1

b)Al + F → A + Fee2O3 l2O3a)Al + AgN → Ag + Al(NO3 O3)3

d)Pt + AgN →O3 c)Feواکنش نمی دھد. + AgN → Ag + Fe(NO3 O3)2

1کدام معادله به واکنش ترمیت معروف است؟ کاربرد آن را بنویسید.

75واکنش پذیري  و  را با هم مقایسه کنید. Ag ،Fe ،AlPt

75تأمین شرایط نگهداري کدام فلز آسان تر است؟ چرا؟

با توجه به تصویر روبه رو به پرسش ها پاسخ دهید. 

  

 

 

 

2

50mL OH2

C60∘

 (3)

100mL OH2

 C25∘

 (2)

50mL OH2

 C25∘

(1)

0.5میانگین انرژي جنبشی مایع کدام ظرف بیشتر است؟ چرا؟

؟ چرا؟ 0.5انرژي گرمایی مایع درون ظرف  بیشتر است یا ظرف  (1)(2)

؟ چرا؟ 0.5میانگین تندي ذره ها در سامانۀ  بیشتر است یا سامانۀ  (2)(3)

براي تهیۀ مس  اکسید می توان از دو واکنش زیر استفاده کرد.  3(II)

1) 2Cu(s) + (g) → 2CuO(s)O2

2)C O(s) + (g) → 2CuO(s)u2
1
2
O2

ΔH = −310kJ

ΔH = −141kJ

1چرا گرماي حاصل از دو واکنش یکسان نیست؟

1آرایش الکترونی یون هاي مس در را بنویسید. Cu=29 

1در کدام واکنش، مواد واکنش دهنده سطح انرژي بیشتري دارند؟ با رسم نمودار انرژي این دو واکنش را مقایسه کنید.

هر جفت از عنصرهاي زیر را در ویژگی خواسته شده، مقایسه کنید. 4

0.5 در خصلت نافلزي P S15 ,16

0.5 در خصلت فلزي (n + 1) ,ns1 s1

0.5 در شعاع اتمی 2 , 2p1 p4

1

CuO  وCu2O 



0.5 در شعاع اتمی 4 , 3s2 s2

در هر مورد بر روي کلمۀ نادرست خط بکشید. 5

0.5نام تجاري مخلوطی از هیدروکربن هاي نسبتًا سنگین  است که فرمول مولکولی آن به صورت  می باشد. پارافین
وازلین

C18H38

C25H52

0.5میان نقطۀ جوش آلکان ها با جرم مولی آن ها رابطۀ  وجود دارد. بدین ترتیب نقطۀ جوش بوتان  از نونان است. وارونھ

مستقیم

کمتر

بیشتر

0.5آلکان ها تا  اتم کربن در دماي اتاق حالت گازي و تا  اتم کربن حالت مایع دارند. 6
4

17
21

0.5از  به عنوان ضد بید براي نگهداري فرش و لباس و هم چنین از گاز  براي سوخت فندك استفاده می شود. سیکلوھگزان

نفتالن

متان

بوتان

مقدار کافی فلز مس  را به  میلی لیتر محلول  مول بر لیتر نیتریک اسید  داغ افزوده ایم.  لیتر گاز 

در شرایط  تولید شده است. بازده درصدي واکنش را محاسبه کنید. 

 

2

6Cu(s)5001٫5(HN (aq))O36٫5NO2

STP

Cu(s) + 4HN (aq) → Cu(N (aq) + 2N (g) + 2 O(l)O3 O3)2 O2 H2

نام شیمیایی و فرمول شیمیایی ترکیب هاي زیر را بنویسید. 7
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0.5 و  دي متیل پنتان 2−4

25.اتین

8 ترکیب هاي زیر را از نظر عبارت داخل پرانتز با هم مقایسه کنید با بیان دلیل .

75 (واکنش پذیري) ، ،C4H10 C4H8 C4H6

75 (قدرت نیروي بین مولکولی) ، ،CC3H8 C2H6 H4

یک روش ساده ي آزمایشگاهی براي تولید گاز استیلن   افزودن آب به کلسیم کاربید  بر طبق واکنش زیر است: 

 

در یک آزمایش   گاز استیلن تولید شده است. براي تولید این مقدار گاز استیلن چند گرم نمونه ي ناخالص کلسیم کاربید  مصرف

شده است؟        

1.5

9( )C2H2(Ca )C2

Ca (s) + 2 O(l) → (g) + Ca (aq)C2 H2 C2H2 (OH)2

33٫5g84%

= 26g ⋅ mo , Ca = 64g ⋅ moC2H2 l−1 C2 l−1
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پیام غدیر



- هگزن   دو مایع بی رنگ هستند:  هگزان  و 
الف) روشی براي تشخیص این دو مایع پیشنهاد کنید. 

1.5ب) جاي خالی را در واکنش زیر پر کنید. 

10( )C6H141( )C6H12

(l) + ⋯ (l)C6H12 − →−−−
Ni (s)

C6H14

گرم آب با دماي  حدود  گرما می دهیم. آب به چه دمایی می رسد؟   به 

(ظرفیت گرمایی ویژه ي آب: ) است.
1

115019٫5∘C1٫5kJ

4٫184J ⋅ ⋅g−1 C0−1
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