


هر یک از عبارت های زیر را تعیین کرده و سپس شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید:درستی و یا نادرستی  3

آ( هر ماده ی غذایی انرژی دارد و میزان انرژی آن به جرمی بستگی دارد که می سوزد.

 ب( گرماسنج لیوانی ابزاری است برای تعیین آنتالپی واکنش ها به روش غیرمستقیم.

 در اثر عوامل محیطی به سرعت پوسیده می شوند.پ( لباس های پلی استری 

 ت( پنبه یکی از الیاف طبیعی است که در تولید پوشاک سهم قابل توجهی دارد.

2

4
مورد اضافی وجود دارد( ب)در ستون  موارد مرتبط و هم مفهوم را از دو ستون )آ( و )ب( به هم متصل کنید:

ب                                                        آ  

 عامل بوی ماهی       اتانول 

کوالر             پلی استری پر کاربرد 

نوعی سوخت سبز    آمین ها 

عامل رسیدن سریعتر میو ها                                نشاسته  

 اتیلن   نوعی پلی ساکارید                                            

پلی آمیدی معروف          
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5
  Ca26       -         Cr 24آ( آرایش الکترونی فشرده دو عنصر مقابل را رسم کنید.                

14H0C        -        16H4Cب( از دو هیدروکربن روبرو کدامیک گرانروی بیشتری دارد؟  

16H4C        -          0H2Cاز دو هیدروکربن زیر کدامیک فرّارتر است؟  پ( 

 ساختار روبرو را به روش آیوپاک نامگذاری کنید.    ت( 

 رسم کنید.بوتن را  -2ث( ساختار 

ج( چگونه می توانیم گاز اتن    )              (  را شناسایی کنیم؟ توضیح دهید.
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آ( در ترکیبات زیر گروه های عاملی را با کشیدن خطی به دور آنها مشخص کرده و نام گروه عاملی )یا خانواده آن ( را بنویسید. 1

 1                                       )                                         2)

آن را مشخص کنید و سپس استر حاصل را  کاتالیزگرب( واکنش زیر که استری شدن استیک اسید و اتانول می باشد را کامل کرده ، 

     کنید. نامگذاری

 …………….. + ……………..

پ( پلی آمیدها در شرایط مناسب با آب واکنش داده و به مونومرهای سازنده تبدیل می شوند. در شکل زیر ساختار مونومرهای 

حاصل از تجزیه پلی آمید داده شده را رسم کنید.

 …………………. + …………………. 

ت( در پلیمر روبرو واحد تکرار شونده را مشخص کنید.
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سامانه ای شامل مقداری آب داغ در یک بشر در دمای اتاق  1

می باشد: روبروقرار گرفته است. نمودار انرژی آن به شکل 

 را برای این سامانه مشخص کنید. ΔH عالمت  -1

تغییرات انرژی در این سامانه تا چه زمانی انجام می شود؟ -2

5/6

الکل داده شده را در آب توضیح دهید. 3با توجه به نمودار داده شده، روند تغییرات انحالل پذیری  8

6

؟



 آ( آهنگ واکنش را تعریف کنید. 1

چرا برای نگهداری بهتر برخی خوراکی ها، آنها را با خالی کردن هوای داخل ظرف بسته بندی می کنند؟ب( 

6

با محلول نقره نیترات به مقدار کافی طبق واکنش زیر، چند گرم فلز نقره به دست  %06گرم فلز آلومینیوم با خلوص  4از واکنش  61

-1می آید؟  ) 
g.mol  25  =Al , 160  =Ag  )           (aq )5(5NO)Al  +  (s) Ag5    →(aq) 5AgNO  +(s)Al 
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افزایش یابد. با محاسبه مشخص کنید این  C ˚ 35به  C˚ 25ژول گرما می دهیم تا دمای آن از  5/56گرم از یک فلز خالص  36به  66

فلز، کدامیک از فلزهای داده شده در جدول زیر می باشد؟  

آلومینیوم نقرهطالآهننام فلز

/451/6120/6235(C˚.1- g.J -1گرمای ویژه ) 

6

066/6

15/

1

گرم روی کلرید  05/ 2( را با مقدار اضافی گاز کلر به صورت زیر واکنش می دهیم. پس از پایان واکنش Znدو مول فلز روی خالص ) 62

 (2ZnCl .به دست می آید. بازده درصدی این واکنش را محاسبه کنید )

 (1-
g.mol  5 /35  =lC , 05 =Zn  )  (s) 2ZnCl  → (g) 2Cl  +(s) Zn

25/
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آالینده هایی هستند که از اگزوز خودروها به هواکره وارد می شوند. شیمی دان ها طبق واکنش زیر این آالینده  COو  NOگازهای  63

تبدیل می کنند.  0CO و 0Nها را به گازهای کم خطرتر 

 ?  =ΔH      ,     (g) 0N  +(g) 0CO0 → (g) NO0  +(g )CO0

آنتالپی این واکنش را با استفاده از قانون هس  به کمک  واکنش های زیر محاسبه کنید.

kJ  203  =1 ΔH,    (g) 0O 0/1 +(g) CO → (g) 0CO

kJ 101 =2ΔH,     (g) NO0 → (g) 0O  +(g )0N

25/
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واکنش داده شده را به دست آورید. ΔH با توجه به جدول زیر،  64

C ═ C  C  ̶  O O  ̶  HC  ̶  C C  ̶  H پیوند

014306403345415
میانگین آنتالپی 

(kJ.mol-1) پیوند 

 ?  = ΔH ,
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با  توجه به نمودار داده شده و واکنش زیر ،  65

(g) 0O  +(g)NO0→   (g) 0NO0

دقیقه بر حسب  24صفر تا را در گستره زمانی  2NOآ( سرعت متوسط مصرف 

 مول بر لیتر بر ثانیه محاسبه کنید.

بر حسب  مول بر لیتر بر ثانیه به دست آورید.  2Oب( سرعت واکنش را نسبت به تولید 
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بخشی از جدول دوره ای عناصر

21 نمراتجمع ***                                 و به امید خدایی که در این نزدیکی است***  
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