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باتوجه به شکل پاسخ دهید:   
الف) کدام نمودار می تواند به تغییرات آنتالپی یک واکنش گرماده مربوط باشد؟ دلیل

بنویسید. 

) برابر با کدامیک از اعداد  یا  می تواند باشد؟ چرا؟ ب)  واکنش (
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باتوجه به شکل هاي روبه رو به پرسش هاي زیر پاسخ دهید:  
الف) میانگین تندي حرکت مولکول هاي آب دو ظرف را با هم مقایسه کنید. 

ب) انرژي گرمایی آب در کدام ظرف بیشتر است؟ چرا؟ 
پ) ظرفیت گرمایی و ظرفیت گرمایی ویژة آب دو ظرف را مقایسه کنید. 

ت) براي رساندن دماي آب به  کدام ظرف انرژي کم تري نیاز دارد؟ چرا؟
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با استفاده از کلمه هاي داده شده جمله هاي زیر را کامل کنید تا عبارت علمی درستی به دست آید. 

، کاهش، ، کاتیون،  ، سه، اول، اصلی، چهارم، آنیون،  ، اول، بیشتر، هفده، افزایش، کمتر، دوم، آسان تر،  می گیرد، 

هجده، 

3
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0.5در یک گروه از باال به پایین شعاع اتمی  ..................  و در یک دوره از چپ به راست خصلت فلزي  ..................  می یابد.

0.5نافلزها در واکنش هاي شیمیایی به  ..................  و فلزها به  ..................  تبدیل می شوند.

0.5عنصرهاي واسطه جزو دستۀ  ..................  و هالوژن ها جزو دستۀ  ..................  هستند.

باتوجه به واکنش هاي زیر پاسخ دهید: 

الف) چرا گرماي آزاد شده در دو واکنش متفاوت است؟ 
ب) در کدام واکنش مواد واکنش دهنده پایدارتر است؟ چرا؟
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1) C(s،گرافیت) + (g) → C (g) + 393٫5kJO2 O2

2) CO(g) + (g) → C (g) + 283kJ
1
2
O2 O2

یکی از واکنش هاي صنعت جوشکاري واکنش  ترمیت است: 

الف) مشخص کنید که کدام فلز فعال تر است، آلومینیوم یا آهن؟ چرا؟ 

ب) حساب کنید براي تولید  گرم آهن، چند گرم آلومینیوم با خلوص  درصد الزم است؟ 
2.5
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2Al(s) + F (s) → A (s) + 2Fe(l)e2O3 l2O3

27980

(Fe = 56 , Al = 27g ⋅ mo )l−1

از تجزیه ي کامل  آلومینیم سولفات،  لیتر گاز  در شرایط  تولید می شود. مطلوب است مقدار نظري و بازده درصدي

2واکنش.       

617٫1 g2٫52SO3STP

[1molA = 342g]l2(S )O4 3

A (s) A (s) + 3S (g)l2(S )O4 3 −→
Δ

l2O3 O3

براي افزایش دماي  گرم از یک ماده به میزان  ،  انرژي الزم است. این ماده کدام یک از مواد جدول زیر است؟ 
1

720C10∘170J

آھن
0٫451

سدیم کلرید
0٫850

کربن
0٫720

اتیلن گلیکول
2٫40

یخ
2٫076

آب
4٫184

نام

j ⋅ ⋅g−1 c∘ −1 ظرفیت گرمایی

1



هر جفت از مواد زیر را در ویژگی خواسته شده مقایسه کنید. 
آ) بنزین و گازوییل: قدرت نیروهاي بین مولکولی  

ب) نفت سفید و نفت کوره: دماي جوش 
پ) گازوئیل و بنزین: گرانروي

1.5
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اتیلن طبق واکنش زیر با آب ترکیب می شود. 

آ) واکنش را کامل کنید. 
ب) نام ترکیب حاصل را بنویسید. 

پ) دو ویژگی از فرآورده را بنویسید. 
ت) دو کاربرد فرآورده را بنویسید. 

ث)  در این واکنش چه نقشی دارد؟

2.5
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H − = − H + OC

H

|
C

H

|
H2 − →−−−

SH2 O4

SH2 O4

0.5عنصر  ..................  شبه فلز و عنصر  ..................  گاز نجیب است.

فرمول ساختاري   نام شیمیایی    فرمول ساختاري    نام شیمیایی   
 (ت)    بنزن   (آ)  

 (پ) (ب)      متیل  بوتن   

نام و فرمول ساختاري ترکیب هاي زیر را بنویسید.
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درستی یا نا درستی عبارت هاي زیر را مشخص کنید. 12

پلیمري شدن دسته ي دیگري از واکنش هاي آلکن هاست که با استفاده از آن می توان انواع الستیک ها، پالستیک ها، الیاف و پلیمر هاي
سودمند را تهیه کرد. 

               

.25
درست نا درست◯ ◯

گوشت چرب با بخار برم واکنش انجام می دهد زیرا مولکول چربی در این گوشت سیرشده است. 

               
.25

درست نادرست◯ ◯
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پیام غدیر




