


یمی یازدهم فصل اول تشریحی

CH C CH CH CH3 32

CH

CH3

3 CH 3

فرمول ساختاري یا نقطه – خط براي هر هیدروکربن داده شده رسم کنید.  - 1
الف)  

ب)  

 پ) 

ت) 

− C − C −C
|

C

C
|
C

- اتیل پنتان براي ترکیب زیر نادرست است؟  چرا نام  - 22

C − − C − C − CH3 CH
|

CH2

|

CH3

H2 H2 H3

تجربه نشان می دهد که گشتاور دو قطبی مولکول هاي سازندة چربی ها حدود صفر است.  - 3
با توجه به آن: 

الف) چرا افرادي که با گریس کار می کنند دستشان را با بنزین یا نفت (مخلوطی از هیدروکربن ها) می شویند؟ 
ب) توضیح دهید چرا پس از شستن دست با بنزین، پوست خشک می شود؟ 

پ) شستن پوست یا تماس آن با آلکان هاي مایع در دراز مدت به بافت هاي پوست آسیب می رساند. چرا؟

1 2 13 14 15 16 17 18

ش
واکن

 
پذیري

نمودار زیر روند کلی تغییر واکنش پذیري عنصرهاي دورة دوم جدول دوره اي را نشان می دهد. الف) چرا واکنش پذیري عنصرها گروه  در حدود - 4
صفر است؟ 

ب) روند تغییر واکنش پذیري را توضیح دهید.

18

1

قدر هدایاى زمینى را بدانیم



اسکاندیم نخستین عنصر فلز واسطۀ جدول دوره اي است.  - 5
الف) آرایش الکترونی اتم آن را بنویسید. 

ب) کاتیون این فلز در ترکیب هایش سه بار مثبت دارد. آرایش الکترونی فشردة کاتیون اسکاندیم را بنویسید.

آلکان هاي زیر را نام گذاري کنید:  - 6
 ب) الف)

ت)پ)

ث)    

 ج)    

C − − C − C − C −C
|
C
|

C

C
|

C

C − C − C

|

C − C − C − C

|

C

|

C − C

C − H − C − C − H − CH3 C
|

CH2
|

CH3

H2 H2 C
|

CH2
|

CH3

H3

CH3 − CH2 − HC
|

CH3

− CH2 −

CH2

HC
|

−

−

CH3

CH3

کوتاهیپس از مدت

شکل زیر نمایی از واکنش تکه اي گوشت چرب یا بخار برم را نشان می دهد. با توجه به آن پیش بینی کنید مولکول چربی موجود در این گوشت سیر - 7
شده است یا سیر نشده؟ چرا؟ 

(راهنمایی: در این واکنش تنها چربی موجود در گوشت با بخار برم واکنش می دهد.) 
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در شکل زیر فرایند استخراج فلز از طبیعت و برگشت آن به طبیعت نشان داده شده است.  با توجه به آن، پاسخ پرسش هاي زیر را بیابید.  - 8

الف) آیا آهنگ مصرف و استخراج فلز با آهنگ برگشت فلز به طبیعت به شکل سنگ معدن
یکسان است؟ توضیح دهید. 

ب) فلزها منابع تجدید پذیرند یا تجدید ناپذیر؟ چرا؟ 
پ) دربارة شکل زیر گفت وگو و مشخص کنید کدام عبارت ها درست و کدام ها نادرست اند. چرا؟ 

ــ بازیافت فلزها و از جمله فلز آهن:

 ردپاي کربن دي اکسید را کاهش میدهد. 

 سبب کاهش سرعت گرمایش جهانی می شود. 

 گونه هاي زیستی بیشتري را ازبین می برد. 

 به توسعه پایدار کشور کمک می کند.

∙

∙

∙

∙

سیلیسیم عنصر اصلی سازندة سلول هاي خورشیدي است که از واکنش زیر تهیه می شود:  - 9

الف) واکنش پذیري کربن را با سیلیسیم مقایسه کنید. 

ب) مقدار ناخالصی در  گرم سیلیسیم حاصل از   گرم است. درصد خلوص را محاسبه کنید.

Si (s) + 2C(s) Si(l) + 2CO(g)O2 − →−−−
C3000∘

1000٫0001

به نظر شما آیا جملۀ هرچه شعاع اتمی یک فلز بزرگ باشد آسان تر الکترون از دست می دهد.» درست است؟ چرا؟ - 10

جدول زیر را کامل کنید و توضیح دهید که بین شمار الیه هاي الکترونی با شعاع اتم چه رابطه اي وجود دارد؟ - 11

    

 

 

 

 

K19Na11Li3نماد شیمیایی عنصر

آرایش الکترونی فشرده

نماد آخرین زیرالیھ

تعداد الیھ ھای الکترونی در اتم

(pm)تعداد الیھ ھای الکترونی در اتم231186152

3



جدول زیر را کامل کنید. - 12

    

 

 

 

 
ب) پیش بینی کنید که در شرایط یکسان کدام یک از هالوژن ها واکنش پذیرتر است؟ چرا؟ 

پ) جدول زیر شرایط واکنش  این نافلزها با گاز هیدروژن را نشان می دهد. باتوجه به آن مشخص کنید آیا پیش بینی شما درست است؟  

  

  

  

 

  
ت) توضیح دهید خصلت نافلزي با شعاع اتمی چه رابطه اي دارد؟

Br35Cl17F9نماد شیمیایی عنصر

آرایش الکترونی فشرده

نماد آخرین زیرالیھ

تعداد الیھ ھای الکترونی در اتم

1149971(pm)شعاع اتمی

شرایط واکنش با گاز ھیدروژننام ھالوژن

بھ سرعت واکنش می دھدفلوئور −)حتی در دمای C)200∘

در دمای اتاق بھ آرامی واکنش می دھدکلر

)در دمای واکنش می دھدبرم C)200∘

)در دمای باالتر از واکنش می دھدید C)400∘

توضیح دهید که آیا مصرف و استخراج فلز با آهنگ برگشت فلز به طبیعت به شکل سنگ معدن یکسان است؟ - 13

فلزها منابع تجدیدپذیرند یا تجدیدناپذیر؟ چرا؟ - 14

چرا افرادي که با گریس کار می کنند دستشان را با بنزین یا نفت (مخلوطی از هیدروکربن ها) می شویند؟ و چرا پس از شستن دست با بنزین پوست - 15
خشک می شود؟

قرمز(بی رنگ)

با توّجه به تصویر توضیح دهید علت تغییر رنگ در لولۀ آزمایش دوم چیست؟ - 16

هر جفت از عنصرهاي زیر را در ویژگی خواسته شده، مقایسه کنید. - 17

P در خصلت نافلزي S15 ,16

n) در خصلت فلزي + 1) ,ns1 s1

2 در شعاع اتمی , 2p1 p4

4 در شعاع اتمی , 3s2 s2

در هر معادله واکنش مشّخص کنید واکنش پذیري کدام فلز بیشتر است؟ - 18

MgC (aq) + Fe(s) →l2 واکنش نمی دھد

Al(s) + CuS (aq) → A (S (aq) + Cu(s)O4 l2 O4)3

AgN (aq) + Zn(s) → Zn(N (aq) + Ag(s)O3 O3)2

نام ترکیب هاي زیر را بنویسید. - 19

4

الف)

ب)

پ)

ت)

الف)

ب)

پ)



هر جفت از مواد زیر را در ویژگی خواسته شده مقایسه کنید. - 20

بنزین و گازوئیل در قدرت نیروهاي بین مولکولی

نفت سفید و نفت کوره در دماي جوش

گازوئیل و بنزین در گران روي

معادلۀ عمومی سوختن آلکان ها به صورت زیر است:  - 21

+ → C + (n + 1) OCnH2n+2 ⋯
(1)

O2 ⋯
(2)

O2 H2

) عدد یا نماد مناسب قرار دهید تا معادله موازنه شود. ) و ( 12به جاي نقطه چین (

n58به جاي  در فرمول آلکان یک بار  و بار دیگر  می گذاریم. در کدام حالت، دماي جوش آلکان بیشتر است؟ چرا؟

n49اگر بخواهیم آلکانی با فراریت بیشتر داشته باشیم،  باید کدام یک از دو عدد  و  باشد؟

اگر تعداد هیدروژن در فرمول آلکانی  باشد، در اثر سوختن طبق معادلۀ باال، چند مول بخار آب تولید می کند؟ فرمول مولکولی آلکان
چیست؟

18

یکی از واکنش هاي صنعت جوشکاري واکنش  ترمیت است:  - 22

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؟ 

2Al(s) + F (s) → A (s) + 2Fe(l)e2O3 l2O3

27980

(Fe = 56 , Al = 27g ⋅ mo )l−1

تصویر زیر واکنش فلزهاي   و   و  را با گاز کلر در شرایط یکسان نشان می دهد. این شکل چه چیز را بیان می کند؟  - 23

الف) لیتیم ب) سدیمپ) پتاسیم

LiNaK

5

ب)

الف)

پ)

الف)

ب)
پ)

الف)

ب)

پ)
ت)



در جدول زیر واکنش پذیري سه گروه از فلزها با هم مقایسه شده است. باتوجه به آن به سؤاالت پاسخ دهید. - 24

  

  

    
الف) در شرایط یکسان کدام فلزها براي تبدیل شدن به کاتیون تمایل بیشتري دارند؟ 

ب) در شرایط یکسان کدام فلز در هواي مرطوب سریع تر واکنش می دهد؟  

   (             (             (
پ) تأمین شرایط نگهداري کدام فلزها دشوارتر است؟ چرا؟

واکنش پذیریرفتار

ناچیزکمزیاد

مس، نقره، طالآھن، رویسدیم، پتاسیمنام فلز

1Zn2Na3Ag

- در شکل زیر چهار نوع نفت خام بر اساس مواد و اجزاي سازنده مقایسه شده اند. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.  25

الف) اندازة مولکول هاي نفت کوره با بنزین چه تفاوتی دارد؟ 
ب) کدام دسته از مواد در نفت سنگین بیشتر از نفت سبک وجود دارد؟ 

پ) مالك دسته بندي نفت خام به دو دستۀ سبک و سنگین چیست؟ 
ت) چرا قیمت نفت برنت دریاي شمال از دیگر نفت ها بیشتر اما قیمت نفت سنگین کشورهاي عربی کمتر است؟

هگزان  و  هگزن  دو مایع بی رنگ هستند.  - 26
الف) روشی براي تشخیص این دو مایع پیشنهاد کنید. 

ب) جاي خالی را در واکنش زیر پر کنید. 

( )C6H14−1( )C6H12

(l) + ⋯ (l)C6H12 − →−−
Ni(s)

C6H14

یون سولفات موجود در   از نمونه اي کود شیمیایی را با استفاده از یون باریم جداسازي کرده و   گرم باریم سولفات به دست آمده است. - 27

( درصد خلوص کود شیمیایی برحسب یون سولفات چند است؟ (

2٫45g2٫18

S = 96 BaS = 233g/molO
−2
4 و O4

از واکنش   گرم فلز آلومینیوم با خلوص   با محلول مس   سولفات مطابق واکنش زیر چند گرم فلز مس آزاد می شود؟ - 288٫190%(II)

2Al(s) + 3CuS (aq) → 3Cu(s) + A (aq)O4 l2(S )O4 3

باتوجه به جدول زیر پیش بینی کنید که اتم کدام یک از فلزهاي گروه دوم جدول دوره اي در واکنش با نافلزها آسان تر به کاتیون   تبدیل - 29
می شود؟ چرا؟  

    

 

M 2+

(استرانسیم) Sr(کلسیم)Ca(منیزیم)Mgنام و نماد شیمیایی فلز

215197160(pm) شعاع اتمی

در هر یک از واکنش هاي زیر واکنش پذیري مواد واکنش دهنده را با مواد فرآورده مقایسه کنید.  - 30

)  

واکنش نمی دهد.   (

2FeO(s) + C(s) C (g) + 2Fe(s)−→
Δ

O21

N O(s) + C(s)a2 −→
Δ

2

6



مطابق واکنش زیر از واکنش  گرم آهن   اکسید با مقدار کافی کربن انتظار می رود چند گرم آهن بدست آید؟  - 3140(III)

2F (s) + 3C(s) 4Fe(s) + 3C (g)e2O3 −→
Δ

O2

(Fe = 56 , O = 16g ⋅ mo )l−1
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شکل زیر برخی ویژگی ها و رفتارهاي فیزیکی و شیمیایی آلکان هاي راست زنجیر را نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید:  - 32

اندازه مولکول

دمایی که در آن مایعی::نقطه جوشنقطه جوش
می جوشد یا یک گاز مایع می شود

تمایل براي تبدیل به حالت گاز::فرار بودنفرار بودن

مقاومت در برابر جاري شدن::گران رويگران روي

الف) با افزایش شمار کربن ها، نقطۀ جوش هیدروکربن ها در فشار یک اتمسفر چه تغییري می کند؟ 
ب) پیش بینی کنید نقطۀ جوش کدام هیدروکربن باالتر است؟  

پ) در شرایط یکسان کدام هیدروکربن فّرار تر است؟ چرا؟ 

ت) پژوهش ها نشان می  دهد که گشتاور دو قطبی آلکان ها حدود صفر است. با این توصیف مولکول هاي این مواد، قطبی یا ناقطبی هستند ؟ 
ث) نیروي بین مولکولی در آلکان ها از چه نوعی است؟ افزایش شمار اتم هاي کربن بر این نیروها چه اثري دارد؟ 

ج) چرا با بزرگ تر شدن زنجیر کربنی، گران روي آلکان افزایش می یابد؟ 
چ) پیش بینی کنید کدام ماده چسبنده تر است؟ چرا؟ 

 ( گریس (با فرمول تقریبی  ) یا وازلین ( با فرمول مولکولی تقریبی  
ح) نمودار زیر ترتیب نقطۀ جوش آلکان هاي راست زنجیر را نشان می دهد.با توجه به آن: 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
200-

100-

0

100

200

300

400

شمار اتم هاي کربن

گاز

مایع

1C

2C
3C
4C

5C 6C

7C 8C

9C 10C

11C 12C

13C 14C

15C 16C
17C 18C

19C 20C
21C

23C
22C

24C

22 C
0( (

C0 (

( ما
د

- کدام آلکان ها در دماي اتاق به حالت گاز هستند؟ 

- رابطه بین نقطۀ جوش و جرم مولکولی آلکان ها را توصیف کنید.

C12H26 C21H44

C10H22 C6H14

C18H38C25H52

1

2
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نام هر یک از هیدروکربن هاي زیر را به روش آیوپاك نامگذاري کنید.  - 33

الف)   

ب)

پ)

ت)

ث)  

ج)

C − − C − − − − CH3 CH

|

CH3

H2

CH3

|

CH CH

|

CH3

CH3

|

CH H3

C − − C − C − − CH3 CH
|

C CH2 H3

H2 H2 CH
|

C CH2 H3

H3

C − C − CH − C − C − C − CH3 H2 H2 H2 H2 H3

|

CH2

|

CH3

C − CH − C − CH − CH3 H2 H3

| |

C CH2 H3

|

CH3

CH C CH(C )H3 2 H2 (C )H3 2

باتوجه به واکنش هاي زیر به پرسش هاي مطرح شده پاسخ دهید:  - 34

)  

)  
الف) هر یک از آنها را موازنه کنید. 

ب) ترتیب واکنش پذیري عنصرهاي   و   و   را مشخص کنید. 
پ) پیش بینی کنید که آیا واکنش زیر در شرایط مناسب انجام می شود؟ چرا؟ (در صورت انجام شدن واکنش را کامل و موازنه کنید.) 

ت) تیتانیم فلزي محکم و کم چگال و مقاوم در برابر خوردگی است. یکی از کاربردهاي آن استفاده در بدنۀ دوچرخه است. اگر در کارخانه اي از مصرف 

  گرم تیتانیم   کلرید،   گرم فلز تیتانیم به دست آید. بازده درصدي واکنش را حساب کنید.

TiC + Mg → Ti + MgCl4 l21

F + Ti → Fe + Tie2O3 O22

MgFeTi

Mg + F ⋯ ⋯ + ⋯ ⋯e2O3 −→
Δ

3٫54 × 107(IV )7٫91 × 106

معدن مس سرچشمۀ کرمان یکی از بزرگترین مجتمع هاي صنعتی معدنی جهان به شمار می رود و بزرگ ترین تولیدکنندة مس است. براي تهیۀ مس - 35
خام از سنگ معدن آن واکنش زیر انجام می شود.  

الف) با مصرف   مس   سولفید با خلوص  حدود   مس خام تهیه می شود. بازده درصدي واکنش را حساب کنید. 
ب) چرا این واکنش روي محیط زیست تأثیر زیان باري دارد؟

C S + → Cu + Su2 O2 O2

400kg(II)85%190٫54kg

9



باتوجه به جایگاه عنصرهاي لیتیم و سدیم و پتاسیم (فلزهاي قلیایی) در جدول دوره اي پیش بینی کنید که در واکنش با گاز کلر کدام یک آسان تر - 36
الکترون از دست خواهد داد؟ چرا؟

آهن   اکسید بعنوان رنگ قرمز در نقاشی به کار می رود. از واکنش  کیلوگرم از این ماده با گاز کربن مونواکسید طبق معادلۀ زیر  - 37
گرم آهن بدست آمده است. بازده درصدي واکنش را بدست آورید. 

( )

(III)105200

F (s) + 3CO(g) → 2Fe(s) + 3C (g)e2O3 O2

Fe = 56 , O = 16g ⋅ mol
−1

براي تولید  لیتر گاز هیدروژن با چگالی  گرم بر لیتر، با فرض این که بازده   باشد، الزم است چند گرم آلومینیم با خلوص  را بر - 38

 ( هیدروکلریک اسید اثر دهیم؟ (

20٫3%60%60

Al = 27,H = 1g/mol

2Al(s) + 6HCl(aq) → 2AlC (aq) + 3 (g)l3 H2

+ H2

+ HC

C+ 2

+H2O

واکنش هاي زیر را کامل کنید. - 39

گرماي آزاد شده  نام سوخت 

 

 مقدار کربن دي اکسید تولید شده به ازاي هر کیلوژول 

 بنزین   

 زغال سنگ 

با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید.آ) - 40

اگر  گرم بنزین بسوزد، چند کیلوژول گرما آزاد
می شود؟ 

ب) با سوختن  گرم بنزین چند گرم کربن
دي اکسید تولید می شود؟ 

پ) اگر در اثر سوختن مقداري زغال سنگ  گرم کربن دي اکسید تولید شده باشد، محاسبه کنید چند گرم زغال سنگ سوزانده شده است؟

(kJ/g)(g/kJ)

480٫065

300٫104

10

10

80

معادلۀ عمومی سوختن آلکان ها به صورت زیر است؟  - 41

) عدد یا نماد مناسب قرار دهید تا معادله موازنه بشود.  ) و ( آ) به جاي نقطه چین (

ب) به جاي  در فرمول آلکان، یک بار  و بار دیگر  می گذاریم، در کدام حالت دماي جوش آلکان بیشتر است؟ چرا؟ 

پ) اگر بخواهیم آلکانی با فراریت بیشتر داشته باشیم  باید کدام یک از دو عدد  و  باشد؟ 

ت) اگر تعداد هیدروژن در فرمول آلکانی  باشد، در اثر سوختن طبق معادلۀ باال، چند مول بخار آب تولید می کند؟ فرمول مولکولی آلکان چیست؟

+ → C + (n + 1) OCnH2n+2 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
(1)

O2 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
(2)

O2 H2

12

n58

n49

18

1

2

((

((

با توجه به تصویر به پرسش ها پاسخ دهید.آ) کدام بخش، کاربرد سوخت و کدام بخش میزان استفاده در خوراك - 42
پتروشیمی را نشان می دهد؟ 

ب) اگر نفت این بشکه، نفت سبک باشد، کدام ترکیب زیر در آن کمتر است؟ چرا؟ 

) نفت سفید  ) نفت کوره

) گازوئیل ) بنزین و خوراك پتروشیمی                    

ab

cd

در شرایط  و با مصرف  میلی لیتر محلول  سولفوریک اسید در واکنش زیر  میلی لیتر گاز  تولید شده، بازده - 43
درصدي واکنش را با محاسبه بدست آورید. 

STP1004mol ⋅ l−1896SO2

Cu(s) + 2 S (aq) → CuS (aq) + S (g) + 2 O(l)H2 O4 O4 O2 H2

10



باتوجه به واکنش هاي زیر به پرسش هاي مطرح شده پاسخ مناسب بدهید.  - 44

الف) واکنش را در صورت لزوم موازنه کنید.

ب) ترتیب واکنش پذیري عنصرهاي  و  و  را مشخص کنید. 
پ) پیش بینی کنید آیا واکنش زیر در شرایط مناسب انجام می شود؟ چرا؟ (در صورت انجام شدن واکنش را کامل و موازنه کنید.) 

1)AgN + Zn → Ag + ZnO3 (N )O3 2

2)AgCl + Hg → واکنش انجام نمی شود

ZnHgAg

HgC + Zn ⋯ ⋯ + ⋯ ⋯l2 −→
Δ

از واکنش کلسیم کاربید  با آب، گازاتین و کلسیم هیدروکسید بدست می آید. اگر در این واکنش  گرم کلسیم کاربید با خلوص  - 45

مصرف شود و  گاز اتین در شرایط  بدست آید. بازده واکنش چند درصد است؟ 

(Ca )C26080%

11٫2litSTP

(Ca = 40 , C = 12g ⋅ mo )Ca (s) + 2 O(l) → Ca (aq) + (g)l−1 C2 H2 (OH)2 C2H2

85 گرم نقره نیترات ناخالص با  گرم محلول  جرمی کلسیم برمید به طور کامل واکنش می دهد به طوري که به جز ناخالصی هاي نقره - 46
نیترات چیزي از واکنش دهنده هاي واکنش باقی نمی ماند. درصد خلوص نقره نیترات چقدر است؟ 

30010%

Ca = 40 , Ag = 108 , N = 14 , O = 16g ⋅ mol−1

2AgN (s) + CaB (aq) → 2AgBr(s) + Ca (aq)O3 r2 (N )O3 2

- گرم سدیم نیترات ناخالص را حرارت می دهیم. اگر پس از پایان واکنش  گرم از جرم مواد موجود از ظرف واکنش کاسته شود درصد 47
خلوص سدیم نیترات چقدر است؟ (ناخالصی ها در واکنش شرکت نمی کنند.) 

25٫53٫2

2NaN (s) 2NaN (s) + (g)O3 −→
Δ

O2 O2

(Na = 23 , N = 14 , O = 16g ⋅ mo )l
−1

کدام معادله از نظر نوع فرآورده ها و حالت فیزیکی اجزاي واکنش درست نوشته شده است؟  - 48

(I)FeC (aq) + 2NaOH(aq) → Fe (aq) + 2NaCl(aq)l2 (OH)2

(II)FeC (aq) + 3NaOH(aq) → Fe (s) + 3NaCl(aq)l3 (OH)3

(III)F (aq) + 6HCl(aq) → 2FeC (aq) + 3 O(l)e2O3 l3 H2

(IV )2Al(s) + 3CuS (aq) → 3Cu(s) + A (aq)O4 l2(S )O4 3

در یون  تفاوت شمار نوترون ها با شمار الکترون ها برابر  است. در این صورت تفاوت عدد اتمی عنصر  با عدد اتمی  که آرایش الکترونی - 49

 به  ختم می شود چیست؟

79x2+5xA

A2+5s2

در مجموعۀ عنصرهایی که با عدد اتمی  شروع شده و به عدد اتمی  ختم می شود چند درصد از این عنصرها جزء عناصر واسطه هستند؟ - 50544

اگر تفاوت شمار پروتون ها و نوترون ها در اتم عنصر  برابر  باشد. خصلت نافلزي  را با  مقایسه کنید. - 51M351M35N35

عناصر  و  از نظر مشخصات بیرونی  زیرالیۀ الکترونی به صورت زیر هستند. خواص نافلزي آن ها را مقایسه کنید.  - 52XY

X : Y :

⎧

⎩
⎨
⎪

⎪

n = 3
l = 1
e = 3 الکترون

⎧

⎩
⎨
⎪

⎪

n = 2
l = 0
e = 1 الکترون

گونه هاي زیر را براساس افزایش شعاع مرتب کنید.  - 53

M , C , Ar , Ne , , , A , , C ,12 g2+
20 a2+

18 10 8O
2−

9F
−

13 l3+
15P

3−
17 l− 7N

3−

اگر شعاع اتمی  برابر  باشد کدام یک از اعداد زیر می تواند شعاع اتمی  باشد؟ چرا؟   - 54Na11186pmK19

152pm − 231pm
با ذکر علت عناصر زیر را براساس افزایش رسانایی الکتریکی مرتب کنید.  - 55

Si , Al , P14 13 15

11



2) )1) )

عدد اتمی

واکنش پذیری

عدد اتمی

واکنش پذیری

کدام یک از نمودارهاي زیر روند کلی واکنش پذیري گروه فلزهاي قلیایی برحسب عدد اتمی را درست نشان می دهد؟ چرا؟ - 56

دربارة عنصر  به پرسش هاي زیر پاسخ دهید:  - 57
الف) آرایش الکترونی اتم این عنصر را رسم کنید. 

ب) در اتم این عنصر چند الیۀ الکترونی از الکترون اشغال شده اند؟ 
پ) در اتم این عنصر چند زیرالیۀ کامًال پر وجود دارد؟ 

ت) در اتم این عنصر چند زیرالیۀ نیمه پر وجود دارد؟

Mo42

اعداد کوانتومی اصلی و فرعی را براي دورترین الکترون هاي زیر تراز کاتیون در  مشخص کنید. - 58CoCl3

میزان فّراریت نفت سفید در مقایسه با بنزین و نفت کوره و گازوییل چگونه است؟ - 59

درصد گازوییل در کدام یک از نفت خام هاي زیر بیشتر است؟  - 60
نفت برنت – نفت سنگین ایران – نفت سبک کشورهاي عربی – نفت سنگین کشورهاي عربی

اگر جرم مولی یک آلکن   از جرم آلکان هم کربن خودش کم تر باشد هر مولکول از این آلکن داراي چند اتم است؟ - 61%2٫32

(C = 12 , H = 1g ⋅ mo )l−1

نام چه تعداد از ساختارهاي آلکنی  با  متیل شروع می شود؟ - 62C5H10−2

اگر ساده ترین آلکان شاخه دار که داراي چهار شاخۀ فرعی متیل است به طور کامل بسوزد تفاوت جرم فرآورده هاي آن به ازاي مصرف  مول - 63

اکسیژن چند گرم است؟  

0٫5

(C = 12 , O = 16 , H = 1g ⋅ mo )l−1

حداکثر چند آلکان  کربنی می توانیم داشته باشیم که نام آنها به تري متیل پنتان ختم شود؟ - 648

فرمول مولکولی آلکانی با جرم مولکولی  را بنویسید. - 6572

توضیح دهید که توسعۀ پایدار در تولید یک ماده یا عرضۀ خدمات چه مالحظاتی را باید در نظر گرفت؟ - 66

کدام یک از واکنش هاي زیر به صورت طبیعی انجام می شوند؟  - 67

)  

)  

)  

)  

Al(s) + CuS (aq) →O41

Mg(s) + F (s)e2O3 −→
Δ

2

Cu(s) + FeS (aq) →O43

TiC (g) + Mg(l) →l44

- جرم یک هیدروکربن را کربن تشکیل می دهد. از سوختن کامل  گرم از این هیدروکربن با خلوص  چند گرم کربن دي اکسید بدست 68

می آید؟ (بازده واکنش  است.)  

80%1280%

80%(C = 12 , H = 1 , O = 16g ⋅ mo )l−1
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