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 بارم سؤاالت ردیف

 .دیسیبنو را نادرست یهاعبارت ینادرست علت ای درست شکل نموده، نییتع را ریز عبارات ینادرست ای یدرست 1

 . ندارد ییگرما ییرسانا ومیژرمان عنصر برخالف میسیلیس عنصر (آ

 . است ترکم آن یسوخت ارزش باشد ترشیب دروکربنیه یمول جرم چه هر (ب

 . نامندیم واکنش آن یآنتالپ را ثابت حجم در واکنش کی شده دادوستد یامگر (پ

 .شودیم یاگلخانه اثر دیتشد سبب سنگ زغال با نفت ینیگزیجا (ت
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  .(دیبزن خط را غلط هژوا) دیکن انتخاب پرانتز داخل از را درست واژة 2

 ترکم) آن یریپذواکنش هرچه و است (ترشیب – ترکم) آن یریپذ واکنش باشد، تربزرگ فلز کی یاتم شعاع چه هر یکل طور به (آ

 . است دشوارتر فلز آن استخراج باشد،( ترشیب –

 یکینامیترمود خواص دسته از ییگرما یانرژ و رودیم کار به (سامانه – ندیفرا) فیتوص یبرا و ندیگو را انتقال حال در یانرژ گرما، (ب

  .رودیم کار به( سامانه - ندیفرا) فیتوص یبرا و است

آن یزیگر آب یژگیو و افتهی (شیافزا -کاهش) هامولکول تیقطب زانیم ،شودیم ترشیب هاالکل در کربن یهااتم شمار چه هر (پ

 .ابدییم (کاهش -شیافزا) ها
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  .دیده حیتوض را علت مورد هر در 3

  .کندیم ترشیب آن، بودن یاتکه به نسبت را دیاکس ید کربن گاز دیتول سرعت جوشان قرص کردن پودر (آ

 . شودمی پاک عیما یهاآلکان توسط یچرب ةلک (ب

 . کنندیم دایپ ینافذ و بد یبو یدیآم ای یاستر عامل رند،یگ قرار ندهیشو و آب محلول در یطوالن مدت یبرا هالباس اگر (پ
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 .دیده پاسخ هاپرسش به شده داده یعنصرها یالکترون شیآرا به توجهبا  4

   𝑀𝑔12
 : [𝑁𝑒]3𝑠2        𝑃15

 : [𝑁𝑒]3𝑠23𝑝3        𝐾19
 : [𝐴𝑟]4𝑠1         𝐶𝑎20

 : [𝐴𝑟]4𝑠2         

𝐶𝑢29
 : [𝐾𝑟]3𝑑104𝑠1 

 چرا؟ 𝑷 ای است ترشیب 𝑴𝒈 یاتم شعاع( آ 

 .دیکن سهیمقا علت ذکر با 𝑴𝒈 با را 𝑪𝒂 یریپذ واکنش (ب 

  است؟ واسطه فلز عنصر کدام (پ 

 چرا؟ دارد؟ را یفلز خصلت نیترشیب عنصر کدام ت:
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 .دیده پاسخ هاپرسش به ریز مواد گرفتن نظر در با 5

    𝑏)  𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻2                       𝑐)  𝐶𝐻 ≡ 𝐶𝐻                                             𝑎)  𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻3 

  ؟رودیم کاره ب یکشاورز در آورنده عمل عنوان به کیکدام( الف

  است؟ ترکم بقیه از کیکدام یریپذواکنش( ب

  شود؟یم استفاده فلزها یکاربرش و یجوشکار در کیکدام از( پ

   ؟شودیم برده نام یمیپتروش عیصنا یبنا سنگ عنوان به کیکدام از( ت

1 

 به >  ای < عالمت گذاشتن با و (علت ذکر بدون) گریکدی با شده خواسته مورد در را شده داده مواد جفت از کی هر 6

  .دیکن سهیمقا رهیدا درون

𝐶𝑙17  ( الف
      𝑀𝑔12

  یاتم شعاع نظر از      

  جوش نقطه نظر از 𝐶10𝐻22   𝐶7𝐻14       ( ب

  آب در یریپذ انحالل نظر از    𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)2𝑂𝐻           𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)5𝑂𝐻  ( پ

 سیگر یبرا بودن مناسب حالل نظر از هگزان        آب( ت

1 

 باشد شده هیته اتانول گرم 20 ندیفرا نیا در اگر. آورد دست به مناسب طیشرا در آب با اتن واکنش از توانیم را اتانول 7

 .دیآور دست به را واکنش در کننده شرکت تنا رمج ،باشد%  60 واکنش یدرصد بازده و

  𝐶2𝐻4 + 𝐻2𝑂 ⟶ 𝐶2𝐻5𝑂𝐻                     (𝐶2𝐻4 = 28      𝐶2𝐻5𝑂𝐻 = 46: 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  

 

25/1 

 : دیده پاسخ هاپرسش به شده داده ساختار به توجه با 8

  .دیسیبنو را آن نام و کرده مشخص را بیترک در موجود یعامل یهاگروهآ( 

  .دیکن نییتع را آن یمولکول فرمول (ب
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 . دیکن کامل را ریز جدول 9

 نام آیوپاک ترکیب ساختار هیدروکربن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دی متیل پنتان  3و  2اتیل  -3کلرو  -1
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0

0

0 

𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻3 

𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2         𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3 



 (لیدل ذکر با) دیکن نییتع را ریز یهاواکنش در گرما عالمت( الف 10

𝐶𝑂2(𝑠) ⟶ 𝐶𝑂2(𝑔) (1 

  𝐶𝐻4(𝑔) + 2𝑂2(𝑔) ⟶ 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔)  (2  

 لویک چند واکنش نیا طبق گلوکز 36k سوخت اثر در باشد،2800kk  با برابر ریز واکنش در شده مبادله یگرما اگر( ب

 آورد؟یم جوش به را 20𝑠  آب گرم چند گرما، مقدار نیا شود؟یم آزاد گرما ولژ

𝐶𝐻2𝑂 = 4/2
  𝐽  

  𝑔℃  
                                         𝐶4𝐻12𝑂4 + 4𝑂2 ⟶ 4𝐶𝑂2 + 4𝐻2𝑂 
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2𝑁2(𝑔)  یآنتالپ شده، داده یهاواکنش به توجه با 11 + 𝑂2(𝑔) ⟶ 2𝑁2(𝑔) دیکن نییتع را. 

𝐶(𝑠) + 𝑁2𝑂(𝑔) ⟶ 𝐶𝑂(𝑔) + 𝑁2𝑂(𝑔)             ∆𝐻1 = −193𝑠𝑠    (1 

 𝐶(𝑠) + 𝑂2(𝑔) ⟶ 𝐶𝑂2(𝑔)                                   ∆𝐻2 = −394𝑠𝑠(2 

 2𝑠𝑠(𝑔) + 𝑂2(𝑔) ⟶ 2𝐶𝑂2(𝑔)                           ∆𝐻3 = −566𝑠𝑠    (3 

 

 

1 

𝐶𝐻4(𝑔)  واکنش پیآنتال ،شده داده یوندهایپ یآنتالپ به توجه با 12 + 𝐶𝑙2(𝑔) ⟶ 𝐶𝐻2𝐶𝑙(𝑔) + 𝐻𝐶𝑙(𝑔) محاسبه را 

 .دیکن

(𝐻 − 𝐶𝑙 = 𝐶  و 430 − 𝐻 = 𝐶𝑙  و  415 − 𝐶𝑙 = 𝐶   و 242 − 𝐶𝑙 = 326 𝑘𝐽 𝑚𝑜𝑙⁄  

1 

  دارند؟ تعلق یآل یهابیترک خانواده کدام به  𝒄و𝒃  یهابیترک و نوشته را 𝒂 بیترک یعامل یهاگروه نام 13
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𝐶𝑂𝑂𝐻 

𝑎) 𝑂 𝑏) 
𝑂 𝑐) 

𝑂 



 

 .دیسیبنو را شده خواسته مونومو ای مریپل ساختار مورد هر در 14

                  (1 

 

𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻2

          پلیمر         
→         (2 

 

 (3 
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 1 .دیکن هیسمقا گریکدی با لیدل ذکر با را مرهایپل نوع نیا در یمولکول نیب یروین ست؟یچ نیسنگ و سبک اتن یپل تفاوت 15

 محلولب آ در ییهاالکل چه دیده حیتوض کند؟یم تغییر چگونه کربن یهااتم تعداد رییتغ با آب در هاالکل یریپذانحالل 16

 هستند؟
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 .دیکن رسم را آن ةسازند دیاس و الکل و استر نیا ساختار. است وزم در موجود استر تآاتانو لیپنت 17
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 75/0  .دیسیبنو هاآن از مثال کی و دیکن فیتعر را بزس یمرهایپل 18

 20 ***قازانچایی -***موفق و پیروز باشید جمع

          مونومر         
→          

𝐶 − 𝑁 

𝑂 

𝐻 

𝑂 

𝑁 
          مونومر         
→          

𝑛 

𝐶 

𝐻 


