
هزاد میرزائیتست های شیمی کنکور سراسری و خارج کشور مطابق با کتاب های نظام جدید             تنظیم و نگارش  ب

79تابستان         سوال چهار گزینه ای با کلید پاسخ نامه         80  )پلیمرها( 3، فصل شیمی یازدهم

1 Bemirzaie.blogfa.com            @bemirzaie77 

بخش اول، تست های کنکور سراسری و خارج کشور

فرمول نویسی و نام گذاری  -اول قسمت ، های عاملیگروه 

79ریاضیدر کدام دو ترکیب داده شده، شمار اتم های کربن برابر است؟     1

 ( اتیل بوتانوآت، هپتان2                                                              هپتانون -2( بنزآلدهید، 1

دی متیل هگزان، نفتالن -5و  2( 9متیل پروپان                                               -2( تری متیل آمین، 3

72ریاضی    (9)گزینهکدام فرمول شیمیایی به یك استر مربوط و نام آن درست است؟     2

 72ریاضی خارج کشوررکیب با فرمول آن مطابقت ندارد؟    در کدام گزینه، نام ت 3

1  )CHCl2CH                                                     2: وینیل کلرید  )CHO – 5H6C بنزآلدهید :

3  )OH13H6C                                                          5(  9: هگزانولH2C – O – CO – 5H2C اتیل اتانوآت :

در کدام ردیف جدول روبرو، نام با ترکیب مطابقت دارد؟ 9

1( ردیف 1 

 2( ردیف 2

 3( ردیف 3

87تجربی خارج کشور         9( ردیف 9

نامترکیبردیف

13CH – CO – 3CHدی متیل اتر

23CH – COO – 5H2Cمتیل استات

35H2C – O – 5H2Cدی اتیل اتر

9CHO – 3CHاستون

، را دارند؟2nO2CnHکدام یك از ترکیب های زیر فرمول کلی  5

( آلدهیدها9                 ( کربوکسیلیك اسیدها و استرها3( الکل ها و استرها                     2( اترها   1

 نام گذاری فرمول نویسی و  -اول قسمت پاسخ نامه  6

123456

199333
.

گروه های عاملیشناخت  –دوم  قسمت های عاملی،گروه 

چند مورد از مطالب زیر در باره ترکیبی با ساختار مولکولی داده شده، درست است؟ 1
79ریاضی 

.دارای گروه عاملی اسیدی است

یه پلی آمیدها، استفاده کرد.  می توان از آن در ته

 .با دو مول هیدروکلریك اسید واکنش می دهد

.شمار اتم های کربن در مولکول آن با شمار اتم های کربن در مولکول هگزان، برابر است

1 )1           2 )2    3 )3       9 )9
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در باره ترکیبی با ساختار مولکولی روبرو، کدام مطلب درست است؟ 2

 ( به خوبی در آب حل می شود.1

 ( دارای گروه های عاملی کتونی و استری است.2

 اتم کربن در آن دارای سه قلمرو الکترونی اند. 16( حداکثر، 3

تشکیل می شود. 2COمولکول  20( از سوختن کامل هر مولکول آن، 9
 79تجربی خارج کشور 

79ریاضی خارج کشور کدام عبارت در باره ترکیب روبرو، درست است؟    3

 ( در ساختار آن، حداکثر شش اتم دارای سه قلمرو الکترونی اند.1

 ( شمار اتم های کربن آن با شمار اتم های مولکول اوکتان یکسان است.2

 ، دو گروه اسیدی  NHتم اکسیژن گروه اتر در آن با گروه ( با جایگزینی ا3

 و آمین به یك اتم کربن متصل خواهند بود.

( مجموع شمار الکترون های ناپیوندی اتم های کلر در آن، کمتر از مجموع شمار الکترون های ناپیوندی در اتم های اکسیژن آن است.9

ا ساختار روبرو، درست است؟کدام موارد از مطالب زیر، در باره ترکیبی ب 9

 76تجربیاست.  N3O29H15Cآ( فرمول مولکولی آن، 

 اتم در آن، هر یك دارای سه قلمرو الکترونی اند. 5ب( 

 پ( دارای گرو های عاملی آمینی، استری و الکلی است.

الکترون ناپیوندی وجود دارد. 19ت( در الیه ظرفیت اتم های آن، 

 ( پ، ت2                         ( آ، پ                   1

 ( ب، پ، ت9( آ، پ، ت                                     3

در باره ترکیبی با فرمول ساختاری روبرو، کدام موارد از مطالب زیر درست اند؟  5

 آ( دارای یك گروه عاملی آمینی است.

 ب( دارای دو گروه عاملی استری است.

 ول اکسیژن می سوزد.م 25پ( هر مول آن با 

 قلمرو الکترونی دارند. 3اتم در مولکول آن، هر یك  10ت( 

 جفت الکترون پیوندی بین اتم های کربن در مولکول آن وجود دارد.  19ث( 

76تجربی خارج کشور             ، ث( ب، پ، ت9( آ، ب، پ، ث                       3( ب، پ، ت                         2                        ( آ، ب، ت1

در مولکول ترکیبی با ساختار روبرو، کدام گروه های عاملی وجود دارند؟  6

( استری، آلدهیدی، فنولی1

 ( اتری، آلدهیدی، الکلی2

 ( استری، کتونی، الکلی3

 ( اتری، کتونی، فنولی9
 75تجربی

 75ج کشورتجربی خارچند مورد از مطالب زیر درست اند؟    9

ویژگی مشترك گروه های عاملی آلدهیدی و کتونی در گروه                  است. ●

گستردگی و تفاوت خواص مواد آلی، به دلیل آرایش ویژه اتم ها در مولکول آن ها است. ●
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ست.طعم و بوی خوش برخی از گل ها و میوه ها، به دلیل وجود دسته ای از مواد آلی به نام استرها در آن ها ا ●

دی برومو اتان از مجموع شمار جفت الکترون هاای پیونادی    -2، 1مجموع شمار جفت الکترون های ناپیوندی الیه ظرفیت اتم ها در  ●

بیشتر است.

1 )1                                    2 )2                                  3 )3                                   9 )9

یل بوتانوات جزو کدام دسته از ترکیب ها و فرمول تجربی )ساده شده( آن کدام است و اتام هاای اکسایژن از نظار شامار قلمروهاای       ات 8

79تجربی خارج کشور الکترونی در مولکول آن چگونه اند؟ 

، یکسانند. O6H3C، ( اسیدهای آلی2                                                 ، متفاوتند. O6H3C( استرها، 1

، متفاوتند. 2O12H5C( اسیدهای آلی، 9، یکسانند.                                             2O12H5C( استرها، 3

 در ترکیب زیر به ترتیب از راست به چپ، چند اتم دارای سه قلمرو   7

79ریاضی خارج کشور اتم دارای چهار قلمرو الکترونی اند؟  الکترونی و چند

1 )9    ،9 

2 )5    ،3

3 )6    ،2

9 )9    ،1 

با توجه به ساختار مولکولی ترکیب روبرو، کدام عبارت نادرست است؟ 10

 ( گروه عاملی اتری و استری در ساختار آن شرکت دارد.1

 ژن در آن یکسان نیست.( شمار قلمروهای الکترونی اتم های اکسی2

 دی متیل بوتان یکسان است. -2،2( شمار اتم های کربن مولکول آن با مولکول 3

( شمار جفت الکترون های ناپیوندی در مولکول آن از مولکاول اگزالیاك اساید    9

          73تجربیبیشتر است.  

 کدام گزینه در باره ترکیبی با فرمول روبه رو درست است؟ 11
73تجربی خارج کشور 

( مولکول آن یك الکل است.1

 کتونی سیکلوهگزان است. –کی از مشتقات الکلی ( ی2

 قلمرو الکترونی دارند. 9( تمام اتم های کربن در آن 3

( شمار جفت الکترون های ناپیوندی الیه ظرفیت اتم های مولکول9

 آن با مولکول متیل استات یکسان است.

72تجربیکدام گزینه در باره ترکیبی با فرمول روبرو، درست است؟    12

( فاقد گروه استری است و می تواند پیوند هیدروژنی تشکیل دهد.1

 قلمرو الکترونی اند. 9( همه اتم های اکسیژن در آن دارای 2

( یك گروه عاملی کتونی و دو گروه عاملی هیدروکسیل دارد.3

  ، است. 5O20H15C( فرمول مولکولی آن 9
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72تجربی خارج کشورکدام گزینه در باره ترکیبی با فرمول روبرو درست است؟                   13

 است.  9O21H13C( فرمول مولکولی آن 1

 ( یك گروه عاملی آمین و دو گروه عاملی اتری دارد.2

( یك گروه عاملی کتونی و یك گروه عاملی آلدهیدی دارد.3

قلمرو الکترونی اند. 9همه اتم های کربن در آن دارای ( 9

70است. تجربی با توجه به فرمول ساختاری ترکیب های زیر، می توان دریافت که ترکیب ............ یك ........... و ترکیب ........... یك .......... 19

(  آ( استر ، پ( آلکان           2    (  ب( اتر ، ت( کتون          1

(  آ( کربوکسیلسك اسید ، پ( آمین9(  ب( کتون ، ت( آلدهید           3 

ی ترکیبی که ساختار مولکول آن نشان داده شده است، نادرست است کدام بیان در باره 15

87تجربی خارج کشور     ( دارای یك گروه آمینی است.1

 است. اتری( دارای سه گروه 2

 ( یك ترکیب حلقوی مشتق از بنزن است.3

 است. 3NO10H8C( فرمول مولکولی آن 9

کدام عبارت در باره ترکیبی با فرمول ساختاری روبرو درست است؟      16

 85ربی( فاقد گروه عاملی استری است.    تج1

 است.  9O7H7C( فرمول مولکولی آن 2

( دارای گروه عاملی کربوکسیل و حلقه آروماتیك است.3

 ( دارای گروه عاملی هیدروکسیل و خواص الکلی است.9

گروه های عاملیشناخت  – دومقسمت پاسخ نامه 

12345678911111213141516

3932133131991923

.
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اص فیزیکی، کاربردها، واکنش ها و ...خو –سوم  قسمت های عاملیگروه 

76تجربیخط زیر است. اسید کربوکسیلیك و الکل سازنده آن، کدام اند؟  –بوی موز، اغلب مربوط به ترکیبی با ساختار نقطه  1

بوتانول -1( فرمیك اسید، 2          پنتانول -1( استیك اسید، 1

پنتانول -1( فرمیك اسید، 9         انولبوت -1( استیك اسید، 3

 76ریاضیبین مولکول های کدام ترکیب، امکان تشکیل پیوند هیدروژنی وجود ندارد؟  2

( تری متیل آمین9( استیك اسید                          3( گلیسرین                              C                             2( ویتامین 1

75ریاضیترکیب روبرو چند مورد از مطالب زیر درست اند؟   در باره 3

.دارای دو گروه آمینی است

6 .اتم در آن دارای سه قلمرو الکترونی اند

.در ساختار آن یك گروه کتونی وجود دارد

.از آبکافت آن در شرایط قلیایی متانول به دست می آید

رد.یك گروه عاملی کربوکسیل و یك گروه عاملی استری دا

1 )1   2 )2     3 )3    9 )9

مای  در واکنش تعادلی اتانول و استیك اسید در محیط اسیدی، به تقریب چند درصد جرمی فراورده های واکنش را ترکیب آلی تشاکیل   9

 79ریاضی (  g.mol  :16  =O    ،12  =C    ،1  =H-1دهد؟  )

1 )95/20                               2 )50                                    3 )25/95                               9 )83

 (g.mol  :1 =H  ،12 =C ،5/35 =Cl-1است؟ ) نسبت درصد جرمی هیدروژن در وینیل کلرید به درصد جرمی آن در پروپین، کدام 5

79تجربی خارج کشور                   8/0( 9                                 6/0( 3                                   98/0( 2                                    32/0( 1

79تجربی خارج کشور ( g.mol  :90 =Ca    ،32 =O    ،19 =N    ،12 =C    ،1 =H-1کدام گزینه درست است؟ ) 6

 مول از آن است. 03/0گرم اتیل بوتانوات، شامل  5/1( 1

 گرم کلسیم اکسید، واکنش کامل می دهد. 5/9مول هیدروکلریك اسید با  05/0( 2

 ( درشت مولکول هایی مانند سلولز، نشاسته و پروتئین، پلیمر ساختگی محسوب می شوند.  3

( در واکنش بنزوئیك اسید با متانول در شرایط مناسب، استر و آب به عنوان فراورده به دست می آید.9

 72ریاضی خارج کشوردر کدام ترکیب، نیروی جاذبه بین مولکولی از نوع پیوند هیدروژنی نیست؟     9

( بنزوییك اسید9( اتانول                                3                           ( متیل استات2( فنول                          1

تهیه کرد؟ 6O19H7Cاز واکنش اتانوئیك اسید با کدام الکل می توان استری به فرمول 8

( تری متیل بوتانول9( اتان دی اُل                           3                      ( دی متیل پروپان  2( پروپان تری اُل                      1

می دهد؟ 2O10H5Cکدام اسید با الکل اتانول، استر 7

( پروپانوئیك اسید9( بوتانوئیك اسید                   3( اکسالیك اسید                     2سید                       ( اتانوئیك ا1

مواد زیر بر حسب قابلیت حل شدنشان به کدام صورت زیر قرار می گیرند؟ 10

1 )OH2CH6(2CH)3CH > OH2CH3CH > OH2CH2HOCH > 3CH6(2CH)3CH 

2 )OH2CH3CH > OH2CH2HOCH > 3CH6(2CH)3CH > OH2CH6(2CH)3CH

3 )OH2CH2HOCH > OH2CH6(2CH)3CH > OH2CH3CH > 3CH6(2CH)3CH

9 )OH2CH2HOCH > OH2CH3CH > OH2CH2HOCH >  3CH6(2CH)3CH 
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اص فیزیکی، کاربردها، واکنش ها و ...خو – سومقسمت ، پاسخ نامه

12345678911

1929292999

.

پلی مری شدن، پلیمرهای افزایشی 

75تجربیچند درصد جرمی پلی وینیل کلرید را کلر تشکیل می دهد؟   1

1 )9/35           2 )2/36  3 )1/92   9 )8/56

75ریاضیکدام موارد از مطالب زیر درست اند؟   2

 آ( الیاف آکریلیك از پلیمر شدن سیانو اتن تهیه می شوند.

 ب( مواد پالستیکی، پلیمرهای سودمندی اند که از پلیمر شدن آلکین ها تهیه می شوند.

 ی است.ت( تولید پلیمرهای زیست تخریب پذیر، راه حل مناسب تری برای کاهش مشکالت زیست محیط

 پ( از یکی از آلکن ها برای کمك به رسیدن برخی میوه های نارس مانند گوجه فرنگی و موز استفاده می شود.

ث( بیشتر ظرف هایی که از پلیمرها درست می شوند، با موادی که در آن ها نگهداری می شوند واکنش می دهند.

( آ، ب، ث9                        ( آ، ت، پ3                       ( ب، پ، ت       2( ب، ث، ت           1

79ریاضیاز همه ترکیب های زیر به عنوان مونومر استفاده می شود به جز:     3

( کلرواتان9       ( وینیل کلرید                        3( سیانو اتن                            2( پروپن     1

پلیمری شدن، پلیمرهای افزایشیپاسخ نامه 

123    

939    

.

گروه های عاملیتست های تالیفی  - بخش دوم، تست های تالیفی

کدام گزینه نادرست است؟   1

 ، را دارند.   2nO2CnH( الکل ها و استرها فرمول کلی 1

 هستند.   CHهر دو دارای فرمول تجربی ( بنزن و سیکلو هگزان 2

 می باشد.  29H11Cتری متیل هپتان،  -2،3، 2 –اتیل  -3( فرمول مولکولی 3

متیل هگزان است.  -9 –اتیل  – CH3 – CH(C2H5) – CH(C2H5) – CH2 – CH3  ،3( نام 9

1 )1                                   2 )2                                 3 )3                                   9 )9 

کدام گزینه درست است؟ 2

 بوتانول است.   -1  >دی اتیل اتر  >پنتان بوتانول، پنتان، و دی اتیل اتر به صورت؛  -1( ترتیب دمای جوش 1

ن درست نام گذاری شده اند.  اتیل، پنتا – 9 –متیل  – 2متیل، هگزان نادرست و  – 2 –اتیل  – 9( در نام گذاری آلکان ها 2

 تری متیل بوتان است.     – 3و2وC(9H3C  ،)2(3CH)3( نام ترکیبی که با فرمول 3

.  متیل پروپان ، شمار اتم های کربن برابر است -2( در دو ترکیب تری متیل آمین، 9

1 )1                                   2 )2                                 3 )3                                   9 )9   
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کدام گزینه نادرست است؟ 3

 می توان در نظر گرفت که دارای گروه کربونیل باشند.    O8H9Cترکیب با فرمول مولکولی  2( فقط 1

نند باا یاك دیگار پیوناد     تای آن ها می توا 9می توان رسم کرد که  O10H9Cایزومر ساختاری با فرمول مولکولی  9( در مجموع تعداد 2

 هیدروژنی تشکیل دهند.  

 ساختار استری می توان رسم کرد.   9تعداد  2O8H9C( برای فرمول مولکولی 3

 ایزومر ساختاری با یك شاخه متیل است.     9دارای  O12H5C( ترکیبی با فرمول مولکولی 9

1 )1                                   2 )2                                 3 )3                                   9 )9   

 کدام گزینه نادرست است؟ 9

 دی برومو بوتان تولید می شود که یك آلکان هالوژن دار است.    -2، 1بوتن با برم مایع  -1( از واکنش 1

پیوند کواالنسی وجود دارد.  13ی شود که در آن متیل پروپان تولید م -2کلرو  -2متیل پروپن با گاز هیدروژن کلرید  -2( از واکنش 2

   ( از واکنش پروپن با گاز هیدروژن کلرید، وینیل کلرید به دست می آید که از آن وسایل پالستیکی گوناگون تهیه می شود.3

   ( از واکنش کلسیم کاربید با آب می توان اتین بدست آورد.9

کدام گزینه نادرست است؟ 5

 می توان در نظر گرفت که دارای گروه کربونیل باشند.   2O8H9Cترکیب با فرمول مولکولی  2( 1

( در بین ترکیب های نفتالن، تولوئن، متیل سیکلو هگزان و هپتان برای سوختن کامل یك مول متیال سایکلوهگزان، باه تعاداد ماول      2

 بیشتری گاز اکسیژن نیاز است.  

 متیل هگزان نادرست نام گذاری شده اند.   -3اتیل  -1دی اتیل اکتان درست و  -3و  3ی، ( در نام گذاری ترکیب های آل3

 ایزومر ساختاری شاخه دار با پیوند سه گانه می توان رسم کرد.     9، تعداد 10H6C( برای ترکیبی با فرمول بسته 9

1 )1                                 2 )2                                 3 )3                                   9 )9    

 کدام گزینه نادرست است؟ 6

پنتن است.   -2-تری متیل  -9، 9، 2بوتن است.                       ب( نام ترکیب زیر  -2-سیکلوهگزیل  -9آ( نام ترکیب زیر 

هگزان دی اُل است.   -5، 2-دی متیل  -5، 2ت( نام ترکیب زیر   پ( نام ترکیب زیر اتیل هگزانوات است. 

1 )5        2 )2         3 )3        9 )9  

bemirzارد زیر نادرست اند؟  با توجه به مولکول های داده شده در زیر، چند مورد از مو 9
aie
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 سه اتم کربن هر یك دارای سه قلمرو الکترونی اند.     aآ( در مولکول 

مول هیدروژن واکنش داده سیر می شوند.   2هریك با  eو  cب( مولکول های 

بوتین است. -1یدو  -b ،9پ( نام ترکیب 

 دارای یك گروه آمید و یك گروه اتری است.      dت( مولکول 

 یك گروه آلدهیدی و یك گروه کربوکسیل دارد.    aث( مولکول 

1 )5                                  2 )2                                 3 )3                                   9 )9  

 گزینه درست را انتخاب کنید.  8

دی متیل -2و2دروژن آلکیل، گروه متیل قرار گیرد، ترکیب به دست آمده ( اگر در مولکول اتانوییك اسید به جای اتم های هی1

بوتانوییك اسید نام دارد.       

 دی متیل بوتانوییك اسید است.   -3وCOOH2(2CH)C3(3CH ،)3( نام ترکیب 2

 .  قرار گیرد، بنزوییك اسید به دست می آید – COOH( اگر به جای یکی از هیدروژن های سیکلو هگزان گروه 3

کنند. موجود در دو سمت مولکول با آب پیوند هیدروژنی برقرار می  -COOH( در انحالل پروپان دی اوییك اسید در آب دو گروه 9

گروه های عاملیتست های تالیفی پاسخ نامه 

12345678

91132139
.

پلیمرهاوم، تست های تالیفی سبخش 

ر مورد ترکیب های زیر درست است؟کدام گزینه د 1

( استر هستند.9( یك آمین و ترکیب )3( ترکیب )2                   ( پیوند هیدروژنی ایجاد می شود.1( بین مولکول های ترکیب )1

   ك از ترکیب های داده شده الکل نیستند.( هیچ ی9                                                           ( در آب نامحلول است.2( ترکیب )3

در بین ترکیب های زیر چند آمید وجود دارد؟ 2

1 )1 

2 )2 

3 )3

9 )9 
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با توجه به ترکیب های داده شده کدام گزینه درست است؟ 3

( پیوند هیدروژنی ایجاد می شود.9شماره ) ( بین مولکول های ترکیب2                                ( یك امید است.3( ترکیب شماره )1

 ( در آب کمتر است.2( نسبت به ترکیب )3( انحالل پذیری ترکیب )9                   آمید وجود دارد. 3( در بین این ترکیب ها، 3

... به گروه عاملی .......... تبدیل می شوند.  ( گروه عاملی .......2( گروه عاملی .......... به گروه عاملی .......... و در واکنش )1در واکنش ) 9

1 )

2 )

 کتون –آلدهید  –استر  –( آمین 2کربوکسیلیك اسید          –آلدهید  –کربوکسیلیك اسید  –( آمین 1

کتون -الکل  –کربوکسیلیك اسید  –( آمید 9                                  استر –الکل  –کربوکسیلیك اسید  –( آمید 3

در ترکیب زیر چند گروه عاملی وجود دارد که می توانند با مولکول های آب پیوند هیدروژنی تشکیل دهند؟ 5

1 )9 

2 )6

3 )9

9 )3

در ساختار ترکیب مقابل ................ اتم کربن وجود 6

دارد و این ترکیب در آب .................... است. 

نامحلول - 19( 2 محلول   – 12( 1

محلول - 19( 9نامحلول    – 12( 3
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با توجه به ساختار ترکیب های داده شده کدام گزینه نادرست است؟   9

1( )a( اتانوئیك اسید و )c.استون است ) 

2( )b( و )c    به هر نسابتی در آب حال )

 می شوند.

از واکنش گااز   ( را می توانb( ترکیب )3

 و گرما تهیه کرد. 9SO2Hاتن با آب در مجاورت 

( در دارچین نیز وجود دارد.a( گروه عاملی موجود در ترکیب )9

 در کدام گزینه مطالب گفته شده در مورد ترکیب های داده شده درست است؟ 8

1 )(OH3CH    وOH2CH3CH :)  OH3CHدر آب بیشتر است. ، نقطه جوش کمتری داشته و انحالل پذیری آن

2( )OH2CH2CH3CH    3وOCH2CH3CH   :)3OCH2CH3CH.یك کتون بوده و در آب محلول است ، 

3( )2NH2CH2CH3CH   2وNH2CH2NCH2H  :)2NH2CH2NCH2H.نقطه جوش باالتری دارد ، 

9( )OH3CH  یاCO2Hدهند. (:   هر دو ترکیب می توانند بین مولکول های خودشان پیوند هیدروژنی تشکیل

، به آن ها مربوط می باشند. 5/98℃و  23℃،  1/92℃( و نقطه جوش های 3CH2CH3CHو  OH2CH3CH ،3OCH3CHسه ترکیب ) 7

 کدام گزینه در مورد این ترکیب ها درست است؟

مربوط است و این ترکیب یك اِتر می باشد. 3OCH3CHبه ترکیب  1/92℃آ( نقطه جوش 

مربوط است و این ترکیب در آب حل نمی شود. 3CH2CH3CHبه ترکیب  1/92℃ب( نقطه جوش 

می جوشد و در دمای اتاق مایع است. 5/98℃در دمای  OH2CH3CHپ( ترکیب 

 ، در آب نامحلول اند. 3CH2CH3CHو  3OCH3CHت( هر دو ترکیب 

( آ ، پ ، ت9آ ، ب ، پ                            ( 3( ب ، ت                                   2         ( ب ، پ1

نام الکل به دست آمده از آبکافت استر داده شده کدام است؟   10

متیل، پروپانول -2( 2     بوتانول -2( 1

بوتانول -1( 9پروپانول      -1( 3

د و الکال تولیاد شاده از    نام کربوکسایلیك اسای   11

 آبکافت استر مقابل کدام اند؟

اتان دی اوئیك اسید ، پروپانول – 5و  1( 1

 اتان دی اوئیك اسید ، اتانول – 5و  1( 2

 اتان دی اَل – 5و  1( پروپانوئیك اسید ، 3

 اتان دی اَل – 5و  1( اتانوئیك اسید ، 9

، حاصل می شود؟3CH(3CH)CH – HCOOفرمول از واکنش فرمیك اسید با کدام الکل استری با  12

( متیل الکل9( پروپیل الکل                      3( اتیل الکل                         2                     ( ایزوپروپیل الکل1

با توجه به ترکیب داده شده کدام گزینه نادرست است؟ 13

 د.عاملی تولید می شو 2( از آبکافت آن الکل 1

 ( اسید سازنده این استر پروپانوئیك اسید است.2

 ( ترکیبی محلول در آب می باشد.3

( از این ترکیب می توان برای تهیه پلی استرها استفاده کرد.9
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با توجه به واکنش مقابل گزینه درست را انتخاب کنید. 19

 ه کرد.( فراورده این واکنش استری است که می توان از آن یك پلی استر تهی1

 ( استر حاصل از این واکنش اتیل اتانوات نام دارد و در آب محلول است.2

( اسید شرکت کننده در واکنش فرمیك اسید است که بر اثر گزش مورچه وارد بدن می شود.3

 ( تعداد کربن های استر حاصل از آن با تعداد کربن ها در ویتامین )ث( برابرند.   3

در این پلیمر کدام است؟   nاست.  9600(، برابر با - 2CH – 2CH-)nویژه با ساختار  جرم مولی نوعی پلی تن  15

1 )198                                  2 )181                                3 )169                                 9 )155

کدام گزینه در باره ترکیب مقابل نادرست است؟ 16

 تشکیل پیوندهای هیدروژنی در آب حل می شود. ( با1

 ( یك آمین دو عاملی از مشتقات بنزن است.2

( از واکنش آن با اسیدهای آلی، یك دی آمید به دست می آید.3

  ( در تهیه پلی استرها به عنوان مونومر کاربرد دارد.9

کدام گزینه در مورد ترکیب نشان داده شده در شکل درست است؟ 19

 خشی از ساختار پلیمر سازنده پنبه را نشان می دهد.( ب1

( بخشی از ساختار پلیمر سازنده نشاسته را نشان می دهد.2

 ( بخشی از ساختار پلیمر سازنده یك پلی استر است.3

   ( بخشی از ساختار پلیمر سازنده یك پلی آمید است.9

شان می دهد و فرمول مولکولی اسید آلی سازنده آن ................. است.شکل زیر بخشی از ساختار یك پلی .................. را ن 18

 9O6H8C –( آمید 9O6H8C                   9 –( استر 2O9H8C                   3 –( آمید 2O9H8C              2 –( استر 1

.................. اسات و فرماول مولکاولی    شکل مقابل بخشی از ساختار یاك ....  17

..................... سازنده آن .................... می باشد. 

 2O9H2C -الکل  –( پلی استر 1

 2O6H2C -الکل  –( پلی استر 2

2O9H8C -اسید آلی  –( پلی آمید 3

9O6H8C -اسید آلی  –( پلی آمید 9

جر به تولید یك پلیمر می شود و پلیمر حاصل یك ...................... است؟ واکنش ................... من 20

1 )a –                   2پلی استر )b – 3                   پلی استر )a –                       9پلی آمید )b – پلی آمید
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شکل مقابل با داده های کدام گزینه مطابقت ندارد؟ 21

 لکول های گلوکز را در پلیمر طبیعی نشاسته نشان می دهد.( مو1

 ( مولکول های گلوکز را در پلیمر طبیعی پنبه نشان می دهد.1

 ( الیاف سلولز را در پلیمر طبیعی پنبه نشان می دهد.3

( رشته هایی از یك الیاف طبیعی است که توسط نیروهاای باین   9

 ولکولی کنار هم قرار گرفته اند. م

وجه به شکل مقابل که فرایند پلیمر شدن را نشان می دهد، کدام گزینه درست است؟با ت 22

1 )a ،اتن ،X فشار و دما و از پلیمر ،b   برای ساخت مخازن نگاه داری

   آب استفاده می شود.

2 )a ،اتن ،X ،9SO2H  و از پلیمرb      برای سااخت ظاروف یاك باار

 مصرف استفاده می شود.  

3 )a ،اتین ،Xدما و از پلیمر  ، فشار وb   .برای ساخت مخازن نگه داری آب استفاده می شود

9 )a ،اتین ،X ،9SO2H  و از پلیمرb   .برای ساخت ظروف یك بار مصرف استفاده می شود 

.. فرمول مقابل بخشی از ساختار پلیمر ......................... را نشان مای دهاد کاه از آن در سااخت ..................     23

استفاده می شود و فرمول مولکولی مونومر سازنده آن ....................... است. 

CHCN2CH -پتو   –( استیرن 1

CN2CH3CH –ظروف یك بار مصرف  –( استیرن 2

 CHCN2CH -پتو  –( پلی سیانو اتن 3

 CHCN2CH -ظروف یك بار مصرف  –( پلی سیانو اتن 9

کدام ترکیب ها قرار گیرند تا اتیل بوتاانوات   Bو  Aدر ساختار مقابل به جای  29

 به دست آید؟

1 )A  اتانول :Bپروپانوئیك اسید : 

2 )A  اتانول :Bبوتانوئیك اسید : 

3 )A  پروپانوئیك اسید :Bاتانول اسید :

9 )A  بوتانوئیك اسید :Bاتانول اسید : 

شان می دهاد کاه یاك ترکیاب     شکل مقابل تصویری از مولکول .................... را ن 25

.................. در آب است و فرمول مولکولی آن به صورت .................. می باشد.

  6O8H6C –محلول  – C( ویتامین 1

 6O9H6C -محلول نا –( منتول 2

6O8H6C -محلول  – C( ویتامین 3

 6O9H6C -نامحلول  –( منتول 9

ه درست است؟با توجه به شکل زیر کدام گزین 26
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است. 3NH، یك مولکول X( تشکیل گروه آمیدی را نشان می دهد و 1

است. O2H، یك مولکول X( تشکیل گروه آمیدی را نشان می دهد و 2

 است. 3NH، یك مولکول X( تشکیل پلی آمید را نشان می دهد و 3

 است. O2H، یك مولکول X( تشکیل پلی آمید را نشان می دهد و 9

آبکافت استر مقابل کدام الکل تشکیل می شود؟   از 29

در شکل ها نشان داده نشده اند( H)برخی اتم های 

1 )

2          )3   )9)

که در زیر داده شده اند، کدام گزینه درست است؟ Bو  Aیمرهای با توجه به پل 28

 ماندگاری بیشتری دارد که برمحیط زیست اثر مطلوب دارد. A( پلیمر 1

ماندگاری بیشتری دارد که برمحیط زیست اثر نامطلوب دارد. A( پلیمر 2

 ماندگاری بیشتری دارد که برمحیط زیست اثر مطلوب دارد. B( پلیمر 3

ماندگاری بیشتری دارد که برمحیط زیست اثر نامطلوب دارد. B( پلیمر 9

با توجه نمودار مقابل که انحالل پذیری چند ترکیب آلای را در آب نشاان    27

می دهد، کدام گزینه نادرست است؟  

1 )a  کربنه باشد. 6می تواند یك کربوکسیلیك اسید 

2 )b  باشد. 5از  می تواند یك الکل با تعداد کربن کمتر

3 )c می تواند یك کتون باشد 

9 )d .می تواند بنزن باشد 
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نام مونومر سازنده پلیمر مقابل کدام است؟ 30

بوتن -2 –اتیل  -2( 2بوتن          -1 -اتیل  -2( 1

بوتن -2( 9  بوتن -1( 3

ونومر سازنده ..................... است که از این پلیمر در تهیه  ترکیب مقابل م 31

........................ استفاده می شود. 

ظروف یکبار مصرف –( استیرن 2نخ دندان      –تفلون ( 1

3 )PVC –    یكکیسه پالست –( پلی اتن سنگین 9لوله های انتقال آب

( کدام گروه قرار گیرد تا پلیمری به دست آید کاه در  Zدر شکل مقابل به جای ) 32

ساخت کیسه خون استفاده می شود؟  

1 )3CH                 2       )  3 )Cl             9 )H

چند گرم است؟( n=  990ار شونده )واحد تکر 990با  زیر مورد نیاز برای تهیه پلیمر آمین مقدار 33

(1-
g.mol  :16  =O  ،19  =n  ،12  =C  ،1  =H)

1 )36760                              2 )99000                             3 )50160                             9 )51090

رست است؟با توجه به ساختار پلیمرهای داده شده کدام گزینه ناد 39

( مونومرهای سازنده پلای وینیال کلریاد،    1

 مولکول هایی قطبی هستند.

دی کلاارو اتاان، نیروهااای بااین  -1، 1( در 2

 مولکولی نسبت به دو پلیمر دیگر قوی تر است.

 ( مونومرهای سازنده پلی اتن در آب محلول اند.3

هر سه پلیمر ماندگاری زیادی در طبیعت دارند. ( 9

گرفتن مولکول های داده شده در زیر کدام گزینه درست است؟ با در نظر 35

می توانند پیوند هیدروژنی تشکیل دهد؟ cو  a( هر دو ترکیب 2                                                ( یك آلدهید است. e( ترکیب )1

 ایزومر است.  fبا ترکیب  c( ترکیب 9                                   در آب محلول اند. fو  b( هر دو ترکیب 3
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کدام یك از ترکیب های زیر انحالل پذیری بیشتری در آب دارد؟ 36

1 )2NH2CH2(2CH)3CH          2 )Cl2CH9(2CH)3CH 

3 )Br2CH6(2CH)3CH            9 )I2CH8(2CH)3CH   

در زیر واکنش پلیمری شدن پلیمری به نام لکسان نشان داده شده است. کدام گزینه در مورد آن درست است؟ 39

   →

نیز تولید می شوند. HCl( در واکنش پلیمری شدن لِکسان مولکول های 2  ( لِکسان یك پلی آمید است.1

است.   3O19H19C( فرمول واحد تکرار شونده لِکسان 9   دارد.ن( در ساختار لِکسان گروه کربنات وجود 3

تست های تالیفی پلیمرهاپاسخ نامه 

1234567891111121314151617

92331993112192399

1819212122232425262728293131323334

92211333299132393

353637

312

.
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