
 بارم لطفا در همین برگه پاسخ داده شود .       .اندصفحه 4و در  11توجه: تعداد سواالتردیف

عبارت درست داخل پرانتز را انتخاب کنید.  1

).رسندنمی -رسندمی(نجیب گاز آرایش بهاغلب تشکیل می دهند و   )آنیون-كاتیون(، واسطه فلزات اتم (أ

.است (زیاد-صفر حدود) آنها قطبی دو گشتاور و بوده( ناقطبی-قطبی) هاییتركیب هاآلکان (ب

(.دهدمی– گذاردمی اشتراك به ) الکترون ها اتم دیگر با واكنش در و دارد ( كمی - باالیی) الکتریکی رسانایی ژرمانیم (ت

.( استگرماگیر-گرماده)در بدن آن سوخت و ساز فرایند و بوده (گرماگیر-گرماده) بدن با بستنی شدن همدما فرایند (ث

.شودمی تشکیل اتانول ،اسیدسولفوریك حضور در ،اتن به هیدروژن( – آب )افزایشِ اثر در (ج

است. گوگرد( –كلر  –) سیلیسیم  ،ایسوم جدول دورهۀ ترین نافلز دورفعال (ح

 .ه تخم مرغ می دهدبانرژی گرمایی بیشتری   69ºCبا دمای اتانول(  –آب  -) روغنگرم  199 (خ
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 درستی یا نادرستی هر عبارت را تعیین کنید:  2

(نادرست   )درست ای از باال به پایین بیشتر می شود.فعالیت شیمیایی عنصرها در جدول دوره (أ

(ن)د .است پایدارتر هایشتركیب از و دارد تركیب ایجاد به بیشتری میل باشد، فعالتر فلزیك  چه هر (ب

(ن   )د .كنندنمی شركت واكنشی هیچ در و نداشته پذیریواكنش میل هاآلکان (ت

(ن)د .است راحتر معدنش سنگ از آن استخراج باشد بیشتر فلز یك پذیریواكنش چه هر (ث

(ن   )د .كندطال در دمای باال، رسانایی الکتریکی خود را حفظ می (ج

(ن)د می توان از كربن بهره برد.برای استخراج آهن از سنگ معدن آن،   (چ

5/1 

 کامل کنید:  3

.شودمی استفاده ............................................. برای ترمیت واكنش در شده تولید مذاب آهن فلز از (أ

در هوای معدن است.................................  انفجارها در معادن زغال سنگ به علت تجمع گازِ  (ب

 .............................................انرژیِ در آشکاری تفاوت یکدیگر، به اتمها اتصال یشیوه در تغییر و شیمیایی واكنش یك انجام باپ(

 .شودمی ظاهر ............................................. انرژیِ  شکل به هاواكنش در تفاوت، همین و شودمی ایجاد آنها یوابسته

های زیستی اكسید كاهش یابد و گونهدیشود كه ردپای كربنباعث می از سنگ معدن(، استخراج آهن )به جایآهن ...................... ت( 

 بیشتری حفظ شوند.
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 در هر مورد، علت را بنویسید:  4

 .............................................از آهن دشوارتر است.  ،داریِ  پتاسیمآ(تامین شرایط نگه

 .............................................روغن از چربی بیشتر است.  پذیریواكنش ب(

1 

را  روروبهجدول جاهای خالی   5

 .كامل كنید

 

 

Ba Sr Ca Mg نماد شیمیایی 

 آرایش الکترونی فشرده  ...............  

 تعداد الیه های الکترونی    ...............

5/0 

های دهند؛ فرآوردهدهند یا خیر. در صورتی كه واكنش میهر مورد، مواد داده شده با یکدیگر واكنش مینخست تعیین كنید كه در   9

 واكنش را بنویسید.

 مواد اولیه آیا واكنش انجام می شود؟)بله/خیر(  فرآورده ها)درصورت انجام واكنش(

............... ............... a)  Ag(s) + MgCl2(aq) 

............... ............... b) Mg(s)+CuSO4(aq) 

............... ............... c) Fe(s)+Al2O3(s) 

  

55/1 

 ................................را به دست آورید.  Mختم می شود.   عدد اتمی  4d3به  3M+یون آرایش الکترونی  آ(  7

 

 ................................ای جای دارد(. جدول دوره 9كدام است؟)كروم در دورۀ چهارم و گروه  3CrClآرایش الکترونی كاتیون در  (ت

 

1 

 ای(، رو)قسمتی از جدول دورهبا توجه به جدول روبه  8

 .....................آ( یك عنصر نافلزی مشخص كنید. 

 ................. .........................ب( دو عنصر فلزی مشخص كنید. 

 رسد؟، چگونه به آرایش هشتایی می Eپ( عنصر 

 به اشتراك گذاشتن الکترون( –گرفتن الکترون  -)از دست دادن الکترون 

 

 13 14 

2ۀ دور  X Y 

3دوره  A E 

4ۀ دور  G D 

1 

 X  ،Y ،Zرو، كدام یك از نقاط آ( با توجه به نمودار شعاع روبه  6

 ...............................باشند؟  As33می توانند مربوط به  Tو 

هایش بیشتر است بر الکترون Naهستۀ  اتم ۀ ب(نیروی جاذب

 ......................؟  Clیا اتم 

5/0 

•X 

•Y •Z 

•T 

 گروه

• 
Na 

1 2 13 14 15 19 17 

• 
Mg • 

Al 
• 
Si • 

P • 
S 

• 
Cl 
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19  

 ...................................ت( كدام یك آروماتیك است؟      ...............................دهد؟ پ( كدام یك با برم واكنش نمی
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 فرمول مواد زیر را بنویسید:  11

 ..........................................ترین آلکین: ب( ساده    ...........................                          آ(بنزن: 

 .................ترین تركیب موجود در هماتیت: ت(مهم ................... ترین آلکانی كه در شرایط معمولی به حالت گاز است: پ(سنگین

1 

 –)سبز ....................... ( استفاده می كنند و رنگ رسوب حاصل NaOH- NaCl)........................... ۀ از ماد 3Fe+آ( برای تشخیص یون   12

 شود.ای( میقهوه

صورتی كه تغییر رنگ مشاهده به آن ها افزود؛ در .................. یکدیگر، می توان چند قطره  پنتن-1از  پنتانۀ ب( برای شناسایی دو ماد

    بوده است....................... مورد نظر ۀ شود، پی می بریم كه ماد

1 

 شود؟چند گرم فلز مس آزاد می ،(سولفات مطابق واكنش زیرIIبا محلول مس) درصد  89با خلوص  گرم فلز آلومینیوم  1/8از واكنش   13

 =g.mol 94, Cu= 27(Al-1(دهند.(  نمی (سولفاتII)ها با مس)ناخالصی

Cu(s)3(aq)+3)4(SO2Al  →(aq)    4CuSO3Al(s)+2 
.................... .................................. .................................. .............................................. .................................. .................................... 

.................... .................................. .................................. .................................................................... .................................. .............. 

.................... .................................. .................................. .................................................................... .................................. .............. 
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 طبق واكنش زیر SO2Al)4(3آلومینیوم سولفات  g  171گرمایی ۀاگر از تجزی  14

درصدی ۀ بازد باشد، به دست آمده  STPدرشرایط  3SO لیتر گاز 29/88

 .................................. .................................................................... ..................................     g 342=3)4(SO2Almol  1 كنید. حسابواكنش را 

.................... .................................. .................................. ............................................. .................................. .................................... ....................... 

.................... .................................. .................................. .................................................................... .................................. .............. ...................... 
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 افزایش یابد؛  C° 75به  C° 25كیلوژول گرما نیاز دارد تا دمای آن از  29گرم روغن زیتون به  299  15

 .................................. ..................................حساب كنید.  Cº.1-J.g-1روغن زیتون را برحسب ۀ آ( گرمای ویژ

.................... .................................. .................................. .................................................................... .................................. .............. 

 .................................. ..................................ب(ظرفیت گرمایی این مقدار روغن را حساب كنید )با ذكر واحد(. 

 .................................. .................................. .................................................................... .................................. .................................. 

1 

 نشان داده شده است: Bو  Aنفت خام ۀ اجزای دو نمون   19

 ..................................تر است؟ خام، گرانآ( كدام نفت 

نفت خام را در یك ظرفِ  پَهن ۀ ب( اگر مقدار یکسانی از دو نمون

 ..................................بریزیم؛ كدام یك بیشتر بخار می شود؟ 

 ..................................پ( گرانروی كدام یك بیشتر است؟ 

 .....................ت( در كدام یك، سوخت هواپیما بیشتر است؟ 

1 

E 

 بنزین و خوراك پتروشیمی

نفت سفید   

 گازوییل

 نفت كوره

 
م 

خا
ت 

نف
A

 

 
م 

خا
ت 

نف
B 

 (g) 3SO3(s) + 3O2Al →(s) 3)4(SO2Al  

 

(CH3)2CHCH2C(CH3)3 

 A  B  C  D

                                                                             E .................................................... :را بنویسید E آ( نام تركیب   

ب( فرمول تركیب D را بنویسید: ...............................                    
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 ؟یا خیر تعیین كنید كه هر كمیت داده شده، به نوع ماده و مقدار ماده بستگی دارد  17

 انرژی گرمایی ظرفیت گرمایی گرمای ویژه ←کمیت                   

 .............. ..............  نوع ماده

 .............. .............. .............. مادهمقدار 
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( 1تغییرات انرژی دو واكنش )نمودار    18

 (، در شکل، نشان داده شده  است.2و )

 

مثبت  Qآ( برای كدام واكنش، عالمت 

 ............................است؟ 

 ..................................ب( نمودار تغییر انرژی كدام یك مانند نمودار تغییر انرژی فرآیند تبخیر آب آست؟  

ها پایدارترند یا دهندهدر این واكنش، واكنششود؛ خودی انجام می( خودبه1نیتروگلیسیرین در واكنش )ۀ پ(اگر بدانیم واكنش تجزی

 ..................................ها؟  فرآورده
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 50 پیروز باشید                                   جمع نمره    
 

   !آورممی کنم؛ بیشتر شانسمی من به شانس اعتقاد دارم؛ زیرا هرچه بیشتر تالش

 

 

 

 

 

 

  

4C3H5(NO3)3(l) 

12CO
2
(g)+19H2O(g)+9N2(g)+O2(g) 

 (1)واکنش 

ی
رژ

ان
 

CaCO
3
(s) 

CaO(s)+CO
2
(g) 

 (5)واکنش 

ی
رژ

ان
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  بارم ردیف
   

 عبارت درست داخل پرانتز را انتخاب کنید. 75/1  1

 رسندنمی -كاتیون (أ

   صفر حدود ناقطبی (ب

  گذاردمی اشتراك به - كمی  (ت

 گرماده -گرماگیر (ث

 – آب  (ج

 لرك (ح

 بآ (خ

 این طور نیست.( ثال در هالوژن هامنادرست)آ( 5/1  2

 .است پایدارترنا هایشتركیب از و -نادرستب(

آلکان ها در واكنش هایی مانند واكنش -ت(نادرست

 سوختن شركت می كنند.

 -ث(نادرست

 درستج(

 درستچ(
 ب(متان    شکاریجوآ( 55/1  3

 ت(بازیافت    گرمایی-پتانسیلپ(

 پتاسیم واکنش پذیرتر است.آ( 1  4

 ب(روغن پیوند دوگانه بیشتری دارد.

 آش گرم تر است.پ(

ت(برای این که تبخیر آب گرماگیر است و سبب سرد 

 شدن مواد آن می شود.

5  5/0   5s4Ca:[Ar] 

 شش الیه الکترونی دارد.باریم 

 واکنش انجام می شود. bدر مورد فقط  55/1  9

Mg(s)+CuSO4(aq) → Cu(s)+MgSO4(aq) 

  5d35s4M:[Ar]  (آ   1  7

 5d31s4:[Ar]rC ت(

3d3:[Ar]+3rC 

جدول شبه فلزات مشخص در  1  8

 شده اند)رنگی(

 Yآ(

 A,Gب(

 با اشتراک گذاشتن الکترونپ(

 13 14 

2ۀ دور  X Y 

3دوره  A E 

4ۀ دور  G D 

است و از فسفر  15در گروه  As33 زیرا  ؛   Tنقطه  آ( 5/0  6

 عاع بیشتری دارد.ش

 قوی تری دارد.ب( کلر، زیرا هسته 

 تری متیل پنتان-4و5وE=5     هگزن     -A  =5آ( 55/1  19

 11H9C ب(

 با برم واکنش نمی دهند. Eو  Cپ(

 آروماتیک است. Bت( 

 5H5Cب(        1H1C آ( 1  11

 3O5Feت(      10H4Cوتان بپ(

 قهوه ای -  NaOH آ( 1  12

 پنتن-1  -ب(برم

13  5/1 8/1 g×
89gAl

199gمخلوط
×

1 mol Al

27g
×

3𝑚𝑜𝑙𝐶𝑢

2𝑚𝑜𝑙𝐴𝑙

×
94𝑔 𝐶𝑢

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢
= 23/94𝑔𝐶𝑢 

14  5/1 171 g×
1 mol A

342g
×

3𝑚𝑜𝑙𝑆𝑂3
1𝑚𝑜𝑙𝐴

×
22/4𝐿

1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂3
= 33/9 𝐿 

 مقدار نظری

= درصدیبازده  =
عملی

نظری
× 199 =

29/88

33/9
× 199 = 898 

        Q=mc∆θآ( 1  15

50000=500×c×(75-55)   c=5 J.g-1.ºC-1 

C=mc  C=500×5=400 J.ºC-1 

 Aنفت خام آ( 1  19

بیشتر بخار می شود)مواد سبک  Aب(نفت خام 

 بیشتری دارد.(

گرانروی بیشتری دارد.)مواد سنگین  Bنفت خام پ(

 آن بیشتر است.(

 بیشتر( سفید)به خاطر نفت  Aت(در نفت خام 

17  55/1                    
 ←کمیت

گرمای 

 ویژه

ظرفیت 

 گرمایی

انرژی 

 گرمایی

    نوع ماده

    مادهمقدار 
 

 مثبت است. Q( عالمت 5برای واکنش )آ( 75/0  18

 ( )تبخیر آب گرماگیر است.(5ب(واکنش )

ها پایدارترند؛ سطح انرژی پایین تری فرآورده پ(

 دارند.
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