کتاب های جیک وپیک حرف آخر
مفاهیم شیمی کنکور(دوازدهم)

شامل :مفاهیم تعادل،صابون،اسید وباز،اکسایش کاهش،موازنه،انجام پذیربودن واکنش ها،سلول سوختی
وخورندگی،سلول الترولیتی و برقکافت،الماس گرافیت،جامدهای یونی،جامدهای فلزی،نمودارهای انرزی
پیشرفت واکنش وسنتزترکیبات الی

قابل استفاده :داوطلبان کنکور رشته های ریاضی فیزیک وعلوم تجربی ودانش آموزان پایه ی دوازدهم

پدیدآورنده:

دکترغالمحسین شیروانی

فهرست

موضوع

صفحه

مفاهیم تعادل

7

صابون

13

اسید وباز

15

اکسایش کاهش

19

موازنه

22

انجام پذیربودن واکنش ها

26

سلول سوختی وخورندگی

30

سلول الکترولیتی،برقکافت

33

الماس گرافیت

39

جامدهای یونی

42

جامدهای فلزی

46

نمودارهای انرژی پیشرفت واکنش

51

سنتزترکیبات آلی

56

به نام خدا

دانش آموزان عزیز به راهنمای زیر جهت استفاده از این کتاب کارتوجه نمائید:

درتعدادی ازصفحات این کتاب شماره بعضی از اسالیدها به طور مرتب وپشت سرهم
نیستند ،ویا یک اسالید برای تفهیم بهتر تکراری است،که دلیل آن حذف اسالید های
شامل انیمیشن های با تصاویر متوالی موجود در دی وی دی های آموزشی بوده

که دراین کتاب کار،آورده نشده است.
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

سواالت تکمیلی مفاهیم شیمی نظام جدید

1
دانش آموزان عزیز:

پاسخ نمای سواالت تکمیلی مفاهیم شیمی کنکور(دهم،یازدهم ودوازدهم)را در  DVDبه نام
سواالت تکمیلی مفاهیم نگاه کنید.

جلسه اول  :پیدایش اتمی
 -1تنها براساس تنوع ایزوتوپی  16O , 17O, 18Oو  1H , 2H , 3Hچه درصدی از مولکولهای آب ممکن را ،دستهای با جرم
مولکولی  21تشکیل میدهند؟

22/ 2 )1

27 / 7 )3

16 / 6 )2

11/1 )4

 -2تعداد الکترونهای و نوترونهای دو ذره زیر برابر است .عدد جرمی عنصر  Aکدام استB2 , A2 .
56 )1

62 )3

60 )2

56

58 )4

9

 -3اگر در ذره  Xتعداد نوترونها دو برابر تفاوت تعداد نوترونها و الکترونها باشد عدد اتمی آن را محاسبه کنید.
32 )1

28 )2

 -4کدام واکنش زیر منجر به تولید ایزوتوپ زیر نمیشود؟
)1

4
1
2
2 He  1 H  21 H

242 He 11H )2

34 )3

30 )4

9
5Y

224 He  212 H )3

412H  11H )4

 -5نسبت شمار نوترونها به شمار پروتون در سنگین ترینایزوتوپ طبیعی عنصر هیدروژن کدام است؟
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -6با توجه به روند تشکیل عنصرها در ستارگان ،از به هم پیوستن حداقل چند اتم از فراوانترین ایزوتوپ هلیم ،یک اتم
ایزوتوپ می تواند به وجود آید؟ (از تبادل انرژی و تغییرات اندک جرم صرفنظر شود).
4 )1

6 )2

8 )3

12 )4

2

سواالت تکمیلی مفاهیم شیمی نظام جدید

جلسه  2تمرین آرایش الکترونی
 -1در عدد اتمی  ،23جمع جبری عدد کوانتومی  lبرای هر الکترون کدام است؟
18 )1

19 )2

 -2اتمی با عدد اتمی  ........دارای  .........الکترون با  l 1میباشد.

20)3

16-10 )3
20-11 )2
18-10 )1
 -3از عدد اتمی  .....الیه سوم شروع به الکترونگیری نموده و تا عدد اتمی  .....پر میشود.
29 ، 21 )3
30 ، 21 )2
30 ، 19 )1

21 )4
15-11 )4
29 ، 19 )4

 -4عدد اتمی عنصری که دارای  29الکترون با  I=1است کدام است ؟
87 )1

86 )2

85 )3

84 )4

 -5در آخرین عضو گروه دوم ،بیشترین تعداد الکترون مربوط به کدام الیه اصلی است و نسبت تعداد الکترونهای  fبه  sکدام است؟
1 - 4 )4
2 - 4 )3
1 - 3 )2
2 - 3 )1
 -6براساس ترتیب آفبا ،عدد اتمی اولین عنصری که الیه چهام در آن پر میشود کدام است؟
70 )1

86 )2

54 )3

55 )4

 -7عدد اتمی اولین عنصری که تعداد الکترونها در  pو  dبرابر هم و برابر با  20است کدام است؟
51 )1

49 )2

50 )3

52 )4

 -8در کدام عنصر واسطه دوره چهارم ،اختالف تعداد الکترونها در  sو  pبرابر اختالف آن در  pو  dاست؟
28 )1

29 )2

24 )3

30 )4

 -9در کدام عدد اتمی برای نخستین بار تعداد الکترونهای الیه دوم و چهارم برابر میشود؟
38 )1

37 )2

35 )3

36 )4

12 - 1 – 4 )1

12 - 18 – 4 )2

12 - 1 – 5 )3

121 - 18 – 5 )4

 -10در جدول تناوبی در دوره  .......از ستون  ........تا ستون  ........اتمها دارای  12الکترون با  l 1هستند
 -11براساس نمودار زیر ،عدد اتمی عنصر مورد نظر کدام است؟
22 )1
30 )2
32 )3
28 )4
 -12آخرین فلز دوره سوم با کدام آنیون زیر بیشترین تعداد اتم را خواهد داشت؟
 )1کربنات

 )2نیترات

 )3فسفات

 )4سولفات

 -13طیف نشری خطی کدام اتم در ناحیة مرئی ،از خطوط بیشتری تشکیل شده است؟
 )1هلیم

 )2لیتیم

 )3نئون

 )4هیدروژن

سواالت تکمیلی مفاهیم شیمی نظام جدید

3

-14کدام موارد از مطالب زیر ،درستاند؟
آ) سومین الیة الکترونی اتم ،زیرالیه های 4p،3sو  3dرا دربر دارد .
ب) ترتیب پُرشدن زیرالیه ها ،تنها به عدد کوانتوی اصلی ) (nوابسته است .
پ) در سومین دورة جدول دورهای (تناوبی) 18 ،عنصر جای دارند که از میان آنها دو عنصر گازیاند .
ت) در اتم عنصرهای دورة سوم جدول دورهای (تناوبی) ،زیرالیه های 3p، 3sاز الکترون پر میشوند
 )1آ  ،ت

 )2ب،پ

 )3آ،پ،ت

 -15از اعداد اتمی  50 ، 16 ، 35 ، 8و  84چه تعداد هم گروه هستند؟
5 )3
4 )2
2 )1

 )4آ،ب،ت
3 )4

 -16بر اساس ترتیب آفبا در اولین عنصری که اولین الکترون وارد  l3میشود ،مجموع تعداد الکترونها در  l 1 ، l  و
 l 2کدام است؟
58 )1

57 )2

56 )3

54 )4

 -17کدام مطلب درباره جدول تناوبی عنصرها ،درست نیست؟
 )1هشت شبه فلز در جدول وجود دارد.
 )2دو عنصر مایع جدول یکی با روی و دیگری با ید هم گروه است.
 )3سر گروههای عناصر اصلی ،همگی شعاع کم و نقطه ذوب باالتری نسبت به باقی گروه خود دارند.
 )4عنصرهایی که دارای  4الکترون و بیشتر در الیه آخر خود هستند همگی نافلز نیستند.
 -18عدد اتمی یون  X3که دارای  10الکترون با  l2است ،با عدد اتمی آخرین عنصر واسطه دوره ششم ،چند واحد اختالف دارد؟
15 )1

47 )2

48 )3

16 )4

 -19کدام شکل طیف نشری خطی هیدروژن را به درستی نشان میدهد؟
)1

)2

)3

)4

 -20چند عبارت زیر درست است؟
 تنها برای دو عنصر جدول تناوبی نمیتوان آرایش الکترونی را به صورت فشرده نمایش داد. برای  8عنصر جدول تناوبی از ] [Heدر فشرده نویسی آرایش الکترونی استفاده میشود. برای عناصر واسطه دوره چهارم از ] [Arدر فشرده نویسی آرایش الکترونی استفاده میشود. از همهی گازهای نجیب در فشرده نویسی آرایش الکترونی استفاده میشود.1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

4

سواالت تکمیلی مفاهیم شیمی نظام جدید

 -21در کدام عدد اتمی ،نمودار زیر برای تعداد الکترونها در الیههای اول تا سوم حاکم است؟
24 )1
25 )2
26 )3
27 )4
 -22میتوان گفت.....
 )1در عناصر دستهی  ،sتنها فلزات دیده میشوند.
 )2در عناصر دستهی  ،fفلزات و شبه فلزات دیده میشوند.
 )3در عناصر دستهی  ،dشبه فلزاتی با خواص فیزیکی مشابه فلزات دیده میشود.
 )4در عناصر دستهی  ،pهر  3نوع فلز ،نافلز و شبه فلز دیده میشود.
 -23چند مورد درباره بزرگترین  n+lدر هر مورد ،در جدول تناوبی درست است؟


برای اولین عنصر در هر دوره جدول  n+lبرابر با شماره دوره است.



در انتهای هر دوره  n+lیک بیشتر از شماره دوره است.



در گروههای اصلی  n+lسر گروه برابر  2است.



 n+lآخرین عنصر واسطه دوره پنجم 7 ،است.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -24از عدد اتمی  19تا  ،36چند عنصر دارای الکترونهای ظرفیتی است که در دو زیرالیه مجزا قرار گرفتهاند و تعداد الکترونها در
دو زیر الیه نیز برابر است؟
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -25چند عبارت در مورد جدول دورهای درست است؟
*دارای  118عنصر است.
*دورهها براساس افزایش عدد اتمی و تشابهات شیمیایی چیده شده است.
*در هر ستون  ،عناصر با خواص شیمیایی یکسان قرار دارند.
*هر دوره از چپ با فلز شروع و در سمت راست با نافلز پایان مییابد.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -26کدام نمودار تغییرات تعداد الکترون الیهی آخر عناصر واسطه دوره چهارم را به درستی نشان میدهد؟
)1

)2

)3

)4

سواالت تکمیلی مفاهیم شیمی نظام جدید
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 -27چند مورد درباره اعداد کوانتومی درست است؟
*تعداد الکترون در هر الیه با  n22محاسبه میشود.
*از رابطه  l+24برای محاسبه الکترون در هر زیرالیه استفاده میشود.
*الیه اصلی ششم دارای زیرالیهای به عدد کوانتومی  l=6است.
*زیرالیه سوم الیه چهارم ،دهمین زیرالیهای است که الکترون میگیرد.
4 )1

3 )2

1 )4

2 )3

-28کدام موارد از مطالب زیر ،درستاند؟
آ) طول موج نور بنفش از طول موج نور سبز ،کوتاهتر است .
ب) انرژی هر رنگ نور مرئی ،با طول موج آن نسبت مستقیم دارد .
پ) نوارهای رنگی در طیف نشری خطی اتم هیدروژن ،ناشی از انتقال الکترونها از الیه های باالتر به الیة  n=2است .
ت) هرچه فاصلة میان الیه های انتقال الکترون در اتم برانگیختة هیدروژن بیشتر باشد ،طول موج نور ،بلندتر است .
 )1ب،پ،ت

 )2ب ،ت

 )3آ ،ب،پ

 -29آرایش الکترونی الیة آخر اتم کدام عنصر ،مشابه با آرایش الکترونی الیة ظرفیت اتم
29A )1

21D )2

27X )3

 )4آ  ،پ
19K

است؟
31Z )4

 -30در دوره سوم جدول دورهای ،شمار عنصرهای فلز و نافلز به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ (با صرفنظر از
گازهای نجیب)
3،4 )1

3،3 )2

4 ،4 )3

3،4 )4

6

سواالت تکمیلی مفاهیم شیمی نظام جدید

جلسه  3یونهای تک اتمی
 -1در مورد طیف نشری خطی هیدروژن چند مورد درست است؟
ـ رنگ بنفش از انتقال الکترون از الیهی دوم به ششم رخ میدهد
ـ انرژی خط سبز دوبرابر انرژی خط قرمز است.
ـ اتم هیدروژن با چهار الکترون میتواند چهار طیف نشری خطی خود را ایجاد کند
ـ هرچه خطوط رنگی ،پر انرژیتر میشوند ،طول موج آنها کمتر میشود.
3 )3
2 )2
1 )1

4 )4

 -2کدام جفت یون زیر آرایش الکترونی یکسانی ندارند؟

, 25Mn3 )1

3

24 Cr

, 3 Zn2 )2



29 Cu

)3

2
3
27 Co , 28 Ni

)4

2
3
22 Ti , 23 V

 -3اتمی که دارای  8الکترون ظرفیتی است و تا انتهای دوره چهارم حضور دارد میتواند ...
 )1در هیچ واکنشی شرکت نکند.

 )2دارای  4الیه اشغال شده باشد.

)3دارای ظرفیت  +2و  +3باشد.

 )4دارای زیرالیهی  l3باشد.

 -4چند مورد دربارهی همه یونهای تک اتمی دارای  10الکترون درست است؟
 کاتیون  +1و آنیون  -1شعاع یکسانی دارند. -نسبت بار به شعاع در آنها یکسان است.

1 )1

2 )2

 اتمهای آنها در دوره دوم جدول تناوبی قرار دارند -مجموع تعداد پروتونها در آنها  60است

3 )3

4 )4

 -5عدد اتمی  50مربوط به عنصری است که با  .....الکترون در الیه آخر ...... ،است دو ظرفیتی و عنصر بعد از آن خاصیت
 ......دارد.
 ، 2 )1فلزی  ،شبهفلزی

 ، 2 )2فلزی  ،فلزی

 ، 4 )3نافلزی  ،فلزی

 ، 4 )4فلزی  ،شبهفلزی

 -6کاتیونی با سه بار مثبت و آنیونی با سه بار منفی ،که هر دو به آرایش گاز نجیب رسیدهاند و مجموع الکترونهای آنها
برابر با  28است ،وتعداد الکترونهای کاتیون بیشتر است ،چند عبارت در مورد آنها درست است؟
*کاتیون از عنصری از دسته  dاست.

*نافلز توانایی تشکیل پیوند سهگانه دارد.

*کاتیون دارای الیهی سوم پر است.

*نافلز مربوطه در ساختار گازهای آلوده کننده شرکت دارد.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -7روند کلی واکنشپذیری چهار عنصر نخست از سمت چپ دوره دوم جدول دورهای (تناوبی) در برابر اکسیژن در دمای
اتاق ،به ترتیب شماره گروه آنها ،کدام است؟

سواالت تکمیلی مفاهیم شیمی نظام جدید
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 -8در گروه های جدول دورهای (تناوبی) ،از باال به پایین ،شعاع اتمی ..........مییابد ،زیرا شمار ..........
 )1افزایش ـ الیه های الکترونی اشغالشدة اتم آنها افزایش مییابد.
 )2کاهش ـ الیه های الکترونی اشغالیشدة اتم آنها ثابت میماند.
 )3افزایش ـ الکترون های الیة ظرفیت اتم آنها ثابت میماند.
 )4کاهش ـ الکترون های الیة ظرفیت اتم آنها ثابت میماند.
 -9در چند ذره زیر الیهی آخر هشتایی و دارای سه الیهی پر شده است؟
3


2
2
3
31Ga , 37Rb , 35 Br , 3 Zn , 5  Sn , 39Y

3 )1

4 )3

2 )2

1 )4

 -10اگر آرایش الکترونی یونی به  3d1 ختم شود ،چند مورد از مطالب زیر درستاند؟
 -میتواند عنصری از گروه  13باشد

 میتواند یونی با ظرفیت  1باشد. میتواند در حالت اتمی تنها دارای یک تک الکترون باشد.3 )2
4 )1

 در حالت اتمی نمیتواند تک الکترون نداشته باشد.1 )4
2 )3

 -11در یون  M2+با ساختار زیر چند عبارت درست است؟
*فلزی از دورهی پنجم است.

*نافلزی از گروه پنجم است.
*در محافظت از زنگ زدن آهن کاربرد دارد.
1 )1
 -12در مورد 13 Al

2 )2

*همگروه قبل از آن شبه فلز است.
3 )3

4 )4

و  ، 31 Gaپس از تبدیل شدن به یون پایدار ،به ترتیب الیه سوم آنها چند الکترونی خواهد شد؟
15 - 1 )2

 )1صفر 15 -

 )3صفر 18 -

1-18 )4

-13از نمکهای زیر چه تعداد دارای آنیون و کاتیون هم الکترون هستند؟ RbBr,Csl,KF,MgO,LiH.ScCl3
4 )1
-14چند مورد درباره 14 A

1 )2

5 )3

3 )4

درست است؟

-نیمه رسانا است

-درخشان ،شکننده .

-در جهان غیر زنده عنصر اصلی است.

-شعاع اتمی32D  14A  15B :

ترکیب آن با فلوئور یونی است.2 )1

3 )2

4 )3

5 )4

 -15عدد اتمی یون  X 3که دارای  10الکترون با  l 2است ،با عدد اتمی آخرین عنصر واسطه دوره ششم ،چند واحد
اختالف دارد؟
15 )1

47 )2

48 )3

16 )4

 -16براساس شکلهای زیر که مربوط به آرایش الیهای چهار ذره میباشد ،چه تعداد از آنها تنها متعلق به یک کاتیون و
چه تعداد تنها مربوط به یک اتم میباشد ؟
1 – 1 )1
2 - 1 )2
1 - 3 )3
2 – 3 )4
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جلسه  4نام گذاری ترکیبات
 -1دو ماده با فرمول شیمیایی مشابه در اختیار داریم.چند عبارت میتواند صحیح باشد؟
 الزاما خواص فیزیکی و شیمیایی مشابهی در هر دو مشاهده میشود.ساختار گسترده این دوماده حتما مشابه هم میباشد. وجود آرایش ویژهای از اتم ها به صورت مشترک در ساختار هردو ،میتواند خواص شیمیایی دو ماده را به هم نزدیک کند. جرم مولکولی هر دو ماده برابر میباشد.2 )1

1 )2

4 )3

3 )4

 -2برای  C7H16چند ایزومر وجود دارد که از هر دو سوی زنجیره اصلی میتوان نامگذاری کرد؟
2 )1

3 )2

4 )3

5 )4

 -3چند عبارت در مورد تولید بارانهای اسیدی درست است؟
*منشاء گاز  SO2تنها فعالیتهای آتشفشانی است.
*کارخانهها با تولید  NOدر این نوع آلودگی شرکت میکنند.
*اسیدهای تولید شده نیتریک اسید و سولفوریک اسید است.
*برخی کارخانهها با تولید گاز  SO3موجب تسریع تولید بارانهای اسیدی میشوند
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -4در دکا اکسید تترا فسفر ،فسفر چند ظرفیتی است و ترکیب آن با کلر با این ظرفیت چند اتمی خواهد بود؟
5-4 )1

4-4 )2

4-6 )3

5-6 )4

 8 -5گرم از فلزی با جرم مولی  ،40با مقدار کافی اسید قوی 0.6 ،گرم هیدروژن آزاد میکند .این فلز در کدام گروه
جدول تناوبی میتواند باشد؟
2 )1

1)2

14)3

3 )4

 -6در ساختار کدام گزینه نسبت تعداد کاتیون به آنیون 3 ،میباشد؟
 )1منیزیمسیلیکات

 )2باریمفسفات

 )3نقرهسولفات

 )4آمونیومفسفات

 -7فلز  Mمیتواند با نیترات ،نمکهای  9و  13اتمی تشکیل دهد .در کدام گزینه فرمول نمک آن نادرست است؟

MCO 3 )1

MHSO 4 )2

MPO 4 )3

MC 2 O 4 )4

 -8نمک سولفات دومین فلز گروه  14حداقل چند اتمی خواهد بود؟
6 )1

11 )2

5 )3

 -9در کدام گزینه هم فرمول ،و هم نام شیمیایی درست است؟
 ، Na3P)1سدیم فسفیت

 ،BBr )2بور برمید

 ،MgS )3منیزیم سولفید

 ، CaCl2)4کلسیم کلریت

10 )4

سواالت تکمیلی مفاهیم شیمی نظام جدید
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جلسه  5ترکیبات یونی

 -1آنیون و کاتیونی که به آرایش گاز آرگون رسیدهاند و اختالف جبری بار آنها  6است ،مجموع تعداد الکترونها در l 1
اتم آنها کدام است؟
18 )1

21 )2

20 )3

19 )4

 -2نسبت تعداد کاتیون به تعداد اکسیژن در کدام ترکیب بیشتر است؟
 )1لیتیمسولفات

 )2سدیمنیترات

 )3اوزون

 )4منیزیمفسفات

 -3در طی تشکیل منیزیم فسفات ...... ،مول الکترون جابهجا میشود و ترکیب در مجموع ......محسوب میشود.
 _6 )4باردار
 _2 )3باردار
 _2 )2خنثی
 _6 )1خنثی
 -4در مورد ترکیبهای یونی چند مورد درستاند؟
 الکترونهای هر اتم فلز را یک نافلز میگیرد. تعداد الکترونهای رد و بدل شده ،برابر مجموع الکترونهای ظرفیت فلز و نافلز است. تعداد الکترونهای رد و بدل شده همیشه برابر است. یک اتم نافلز ممکن است همهی الکترونهای خود را از یک فلز دریافت کند.1 )3
4 )2
3 )1

2 )4

 -5چند جمله در ارتباط با واکنش میان سدیم و کلر و تولید سدیم کلرید درست است؟
سدیم فلز است و اتم آن الکترون میدهد کلر نافلز است و اتم آن الکترون میگیردبه ازای مبادله هر دو الکترون یک جفت آنیون و کاتیون تشکیل میشودهر دو پس از مبادله الکترون به آرایش گاز نجیب آرگون میرسند1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -6فلز سدیم در واکنش با گاز نیتروژن  ......مول الکترون مبادله میکند .به همین دلیل به ازای مصرف  .......مول سدیم،
 .......مول فرآورده تولید میشود؟
2 – 3 – 6 )1

1 - 3 – 6 )2

2 – 2 – 3 )3

1 - 2 – 3 )4

 -7کدام عبارت راجع به شکل روبرو درست میباشد؟
 )1با انتقال  1الکترون از اتم سدیم به اتم کلر ،هر دو به آرایش گاز نجیب قبل از خود میرسند.
 )2در طی این فرایند ،شمار الیههای الکترونی اشغال شده کلر افزایش مییابد.
 )3در طی این فرایند ،شمار الیههای الکترونی اشغال شده سدیم ثابت میماند.
 )4محصول این فرایند را میتوان به عنوان شاره یونی مورد نیاز در تولید انرژی الکتریکی با استفاده از نور خورشید استفاده کرد.
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جلسه  6ترکیبات کوواالنسی
 -1تعداد کل الکترونها در  HOFبا کدام ترکیب زیر برابر نیست ،اما تعداد پیوندهای برابر دارند؟
1 H , 4 Be , 6 C, 9 F , 14 Si , 16 S , 8 O

SiH 4 )1
BeF2 )3
H 2 S )2
CH3 F )4
 -2براساس مولکول دو اتمی زیر که در شرایط بلوری در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند ،طول  ABچند برابر  CDاست .طول
شعاع واندروالسی  200پیکومتر است؟
2.22)1
1.11 )2
3.07 )3
2.66 )4
 -3کدام پیوند در آمونیم فسفات وجود ندارد؟
 )1فلزی

 )2کوواالنسی

 )3داتیو

 )4یونی

 -4نسبت تعداد پیوند  ..........به  ..........برابر با  ..........است.
2 - H2S – PCl5 )1

2.33 – PCl3 – IF7 )2

0.5 – SnCl2 – SF4 )3

1.6 – PI5 – NF3 )4

سواالت تکمیلی مفاهیم شیمی نظام جدید
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جلسه  7گشتامد قطبی

 -1چه تعداد از ذرات زیر در میدان الکتریکی جهتگیری میکنند؟

CH2Cl2, SO3, CH3OH , C2H6, O3
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -2اتم مرکزی کدام مولکول زیر نمیتواند به عنوان دهنده زوج الکترون در تشکیل پیوند داتیو شرکت کند؟
SOCl2 )1

O2 )2

NO)3

 -3در مورد واکنش  NH3 + BF3 H3NBF3کدام گزینه درست است؟
 )1در فراورده برخالف واکنشدهندهها ،پیوند داتیو وجود دارد
 )2اتمها در فراورده مانند واکنشدهندهها به آرایش گاز نجیب رسیدهاند.
 )3همهی اتمها در واکنش هشتایی هستند.
 )4زوج الکترونها ناپیوندی در فراورده افزایش یافته است.

BF3 )4

 -4کدام گزینه در مورد ساختار زیر درست نیست؟

 )2همهی اتمها به آرایش گاز نجیب رسیدهاند.
 20 )1زوج ناپیوندی دارد.
 )4فاقد پیوند داتیو است.
 )3اتمهای گوگرد از آرایش پایه در تشکیل پیوند استفاده کردهاند.
 -5تعداد زوجهای ناپیوندی در کدام گزینه با تعداد زوجهای ناپیوندی اتمهای فرعی در  IF3برابر است؟
PCl5 )4
I3- )3
SF4)2
H2SO4)1
 -6چند مورد از مطالب زیر ،درستاند؟
 چون جرم مولی  H2 Sاز آب بیشتر است ،بنابراین نقطه جوش آن نیز بیشتر است.  نمادی برای نمایش مقدار بار الکتریکی کامل است.پیوند هیدروژنی تنها نیروی بین مولکولی است که از اغلب پیوندهای کوواالنسی قویتر است.از هیدریدهای گروه  14تا  ،17تنها دو تا از آنها در باالتر از  Cمایع هستند2 )1

1 )2

4 )3

3 )4

 -7چند مورد در مقایسه آب و هیدروژن سولفید درست میباشد؟
 ازآن جایی که جرم مولی هیدروژن سولفید بیشتر از جرم مولی آب است ،دارای نقطه جوش بیشتری نیز میباشد. در هیدروژن سولفید برخالف آب امکان تشکیل پیوند هیدروژنی وجود ندارد. هر دو در میدان الکتریکی جهتگیری میکنند.هر دو در دمای اتاق حالت مایع دارند. در هردو اتمها در یک راستا قرار ندارند.4 )1

3 )2

2 )3

1 )4
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 -8تعداد کل الکترونها در  CH2Cl2با تعداد کل الکترونها در ترکیبی پنج اتمی از کربن با اتمهای فرعی یکسان )، (A
برابر است .در مورد ترکیب  Aکدام گزینه درست نیست؟
 )1تعداد زوجهای ناپیوندی ترکیب  Aبا  SiBr4برابر است.
 )3اتم مقابل کربن فعالترین نافلز جدول تناوبی است.

 )2از لحاظ ساختاری با  SF4مشابه است.
 )4اتم مقابل کربن دارای  4الکترون با  l=0است.

 -9مولکول  AF3دارای  11جفت الکترون ناپیوندی است .در مورد  Aکدام گزینه درست است؟
 )1عنصری از گروه  16است

 )2عنصری از دوره دوم است

 )3میتواند هفت الکترون از دست بدهد

 )4عدد اتمی آن میتواند  53باشد

 -10در کدام مولکول زیر پیوند داتیو وجود ندارد؟
N2O )1

SOF4)2

CO )3

IF5 )4

 -11ساختار کدام ذه با سه ذره دیگر متفاوت است؟
SO2)1

NO2-)2

NH2-)3

NO2+ )4

 -12در کدام گزینه ،گشتاور دو قطبی همه ذرات صفر است؟

H2O,CH4 ,CBr4 )1

C(CH3)4 , NBr4 , I3 )2

NF3 ,PH3 ,BeF2 )3

SO24 ,Cl3 , NO3 )4

 -13کدام گزینه درست میباشد؟
 )1وجود جزئی بار مثبت روی اتم کربن مولکول کربندیاکسید ،نشاندهندهی قطبی بودن این مولکول میباشد.
 )2در همهی مولکولهایی که ساختار خطی دارند ،گشتاور دوقطبی صفر است.
 )3همهی مولکولهایی که پیوند قطبی دارند ،مولکولهایی قطبی محسوب میشوند.
 )4اگر همهی اتمهای تشکیلدهندهی یک مولکول یکسان باشند ،لزوما آن مولکول غیرقطبی نیست.
 -14در کدام تبدیل زیر نقطه جوش افزایش مییابد؟
I2HI )1

F2HF )2

Cl2HCl )3

Br2HBr )4

 -15کدام گزینه ،دربارة مولکول آمونیاک ،نادرست است؟
 )1گشتاور دوقطبی آن ،برابر صفر است.
 )2در میدان الکتریکی ،جهتیگیری میکند .
 )3اتم نیتروژن در آن ،دارای یک جفت الکترون ناپیوندی است.
 )4هر اتم هیدروژن در آن ،دارای بار جزئی  و اتم نیتروژن دارای باز جزئی  3است.

 -16در کدام گونه ،اتم مشخصشده با خط ،دارای باز جزئ منفی ) (است؟
NO3 )1

C2H2 )2

SCO )3

 -17چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟
 نقطة جوش اتانول از استون ،بیشتر است . نیروی بین مولکولی در هیدروژن سولفید در مقایسه با آمونیاک ،ضعیف تر است. مقایسه نقطه جوش HF ،HCIو  HBrبه صورت  HF>HBr>HCIاست. بخش عمده نیروی جاذبه بین مولکولی در هیدروژن فلوئورید ،پیوند هیدروژنی است.3 )3
2 )2
1 )1

NH4 )4

4 )4

سواالت تکمیلی مفاهیم شیمی نظام جدید
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 -18در کدام گزینه واکنش ارایه شده انجام نمیشود؟
NCl3 + Cl2  NCl5 )2

PCl3 + Cl2  PCl5 )1

S8 + F2  SF4 )4
I2 + F2  IF5 )3
 -19چند اتم زیر توانایی تشکیل هم پیوند یونی و هم پیوند کوواالنسی را دارند؟ Na-Be-Al-F-S
2 )1

3 )2

5 )4

4 )3

 -20در چند ترکیب زیر ،یک اتم میتواند مانند پُل ،دو قسمت مولکول را به یکدیگر متصل کند؟

Cl2O7 ,Br2O7 , N2H4 , N2O5 , N2O4 , N2F4
1 )1

2 )2

3)3

4 )4

 -21چه تعداد از مواد زیر دارای گشتاور دوقطبی بزرگتر از صفر هستند؟SCO , C2H2 , O3 , CO2 , NH4+ , SO42-
6 )1

4 )2

2 )3

3 )4

-22کدام ساختار زیر ناقطبی است؟

()1

()2

()3

()4

 -23چند عبارت درست است؟
*گاز کلر خاصیت رنگبری و گندزدایی دارد.
*در فرمول مولکولی تنها انواع عنصرهای سازنده ارایه میشود.
*اتم عنصرهای گروه  17در ترکیبات کوواالنسی تنها یک پیوند تشکیل میدهند.
*در ساختار اوزون تعداد زوجهای ناپیوندی دو برابر زوجهای پیوندی است.
*در هر آمونیم سولفات چهار پیوند داتیو وجود دارد
2 )1

3 )2

4 )3

5 )4

 -24چند آرایش الیهای ارایه شده برای یک اتم امکانپذیر نیست؟ (تعداد الکترونها در الیهی اول ،دوم و  ....از سمت چپ
آورده شده است.

1 )1

2 )2

3 )3

a)2,8,9,2
b)2,8,12,2
c)2,8,17,4 d)2,8,18,8,1
4 )4

 -25در مورد حاللهای  B ، Aو  Cترتیب نقطه جوش و گشتاور دوقطبی به ترتیب  C > A > Bو  A > B > Cمیباشد.
چند مورد درباره آنها درست است؟
جرم مولی  Cزیاد است.گشتاور دو قطبی  Aبسیار بیشتر از  Cاستانحاللپذیری مواد ناقطبی در  Bبیشتر از  Aاست  Aبه هر نسبتی در آب حل میگردد.4 )1

3 )2

2 )3

1 )4
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جلسه  8شیمی آلی
 -1چند ترکیب با نام کلی دی متیل هگزان وجود دارد؟
3 )1

4 )2

5 )3

6 )4

 -2برای  C7H16چند ایزومر وجود دارد؟
6 )1

9 )2

7 )3

8 )4

 -3نام ترکیب مقابل چیست؟
-5،2 )1تری متیل هگزان
 -5،5،2 )2تری متیل هگزان
-5،2،2 )3تری متیل هگزان
 -5،2،2 )4متیل هگزان
 -4همهی موارد زیر در ساختار خود حلقه بنزنی دارند ،بجز....
 )1بادام

 )2زردچوبه

 )3گشنیز

 )4رازیانه

 -5در کدام گزینه همهی ترکیبات در ساختار خود حلقهی بنزنی دارند؟
 )1دارچین_ بادام_ لیکوپن
 )3زردچوبه_ رازیانه_ بنزوئیک اسید

 )2دارچین_ بادام_ گشنیز
 )4زردچوبه_ رازیانه_ لیکوپن

 -6ماده  Mمجهول است .اگر بدانیم در طی تشکیل  1مول ترکیب آن با نیترات 2 ،مول الکترون جابهجا شدهM(NO3)2 ،
تشکیل شده و  Mبه آرایش گاز نجیب قبل از خود رسیده است ،چند مورد میتواند درست باشد؟
_  Mیک فلز از دستهی عناصر  dاست.
_  Mیک فلز از دستهی عناصر  sاست.
_  Mیک نافلز از دستهی عناصر  pاست.
_  Mیک فلز با آرایش ظرفیت  ns2میباشد.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -7برای سوزاندن کامل  45گرم ویتامین  Kبا فرمول  C31H46O2به چند لیتر هوا در شرایط استاندارد نیاز است؟ ( %20هوا
را اکسیژن تشکیل میدهد)
920.6)4
464.8 )3
18.59 )2
92.96 )1
 -8چند مورد دربارهی فراورده حاصل از واکنش استری شدن اگزالیک اسید با مقدار کافی متانول ،درستاند؟
 فرمول مولکولی آن  C4 H6 O4است. دارای  8جفت الکترون ناپیوندی است. در آن چهار اتم با چهار قلمرو الکترونی است. دارای دو شکل هندسی خمیده است.4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
 -9ماده موثره رازیانه با ده اتم کربن و یک حلقه بنزن و عدم تشکیل پیوند هیدروژنی و با در نظر گرفتن اینکه با نسبت
مولی برابر با برم واکنش میدهد ،کدام گزینه در مورد آن درست است؟
 )1دارای  12اتم هیدروژن است

 )2در ساختار خود پیوند سهگانه دارد.

 )3داری گروه هیدروکسیل است

 )4در واکنش پلیمریزاسیون شرکت میکند

سواالت تکمیلی مفاهیم شیمی نظام جدید
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 -10چند عبارت زیر درستاند؟
 -تعداد هیدروژنهای سیکلوهگزان دوبرابر کربنهای بنزن است.

 -در بادام آلدهیدی سیرشده وجود دارد.

 -کلسترول الکلی سیرنشده است.

در سدیم بنزوات تمام انواع پیوند وجود دارد.3 )2

4 )1

1 )4

2 )3

 -11طی واکنش استیک اسید و سنگ مرمر ) (CaCO3کدام ماده حاصل نمیشود؟

CO2 )1

Ca(CH3COO)2 )3

H2O )2

H2CO )4

 -12کدام گزینه درست است؟
 )1بازدارنده موجود در هندوانه و توت فرنگی ،فعالیت گونههای رادیکال را کاهش میدهد.
 )2وجود جفت الکترون ناپیوندی در گونه رادیکال موجب ناپایداری آن شده است.
 )3در ساختار لیکوپن 13 ،پیوند دوگانه وجود دارد.
 )4رادیکال گونهای سیرشده میباشد که اتمهای آن از قاعده هشتتایی پیروی نمیکند.

 -13موارد کدام گزینه صحیح میباشند؟ H  1

C  12

O  16

الف) میتوان نمونههایی از نگهدارنده را در تمشک و گوجهفرنگی یافت.
ب) آشناترین عضو خانوادهی کربوکسیلیکاسیدها ،متانوییکاسید میباشد.
ج)در مقایسهی ساختار بنزوئیک اسید با ساختار بادام میتوان یک حلقه مشترک یافت.
د) تفاوت وزن مولکولی ساختار بادام و ساختار بنزوئیک اسید 16 ،گرم بر مول میباشد.
 )1ب _ ج

 )3ب_ ج_ د

 )2الف_ د

 )4ج-د

 -14نقطهی ذوب روغن نسبت به چربی ........،و واکنشپذیری آن نسبت به چربی ........ ،و در شرایط مناسب......... ،میتواند
محلول برم را بیرنگ کند.
 )1کمترـ بیشتر ـ چربی

 )2بیشتر_ کمتر_ چربی

 )3کمتر_ بیشتر_ روغن

 )4بیشتر_ بیشتر_ روغن

 -15کدام نام برای یک ترکیب آلی درست است؟
-4 )1متیل هگزان

2 )2و2و3و-4تترا متیل پنتان

-4 )3اتیل هگزان

4 )4و-5دی اتیل هپتان

 -16منومری که از آن پلیمر زیر بهدست آمده است کدام است؟
CH3CH2OCH3 )1
CH2CHOH)2
CH2CHOCH3 )3
CH2CHCH2OH)4
 -17کدام گزینه قسمتی از یک پلیمر است؟
)1

)2

)3

)4
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 -18اگر از منومر  ......................زنجیره ای پلیمری دارای  2400کربن تهیه کنیم  ،باید  ...................عدد از آن در واکنش
بسپارش استفاده شود؟
 -3 )1هگزن 500 ،

 – 3،3 )2دی متیل-3-هگزن3،

 -2 )3بوتن 800 ،

 )4پروپن 600 ،

 -19کدام گزینه در باره پلیمر زیر درست نیست؟
 )1تعداد هیدروژنها در منومرها یکسان است
 )2اختالف تعداد اتمها در فرمول مولکولی دو منومر H2O2 ،است
 )3تعداد زوجهای ناپیوندی در منومرها و پلیمر حاصل از آنها یکسان است
 )4پلیمری سیر شده و در دستهی پلی آمیدها است
 -20کدامیک از مواد زیر در اثر حرارت دیدن در مجاورت آب توانایی تشکیل پلیمر را دارد؟
)3
)2
)1

)4

 -21چند عبارت درست است؟
*از تنیدن لیفها ،الیاف تولید میشود* .از ریسندگی الیاف ،نخ حاصل میشود* .مولکول موادی با جرم مولی باالتر از
 ،400000با میکروسکوپ نوری قابل دیدن است *انسولین یک درشت مولکول است* .مولکولهای اتن در فشار 1000
اتمسفر و دمای  500درجه تبدیل به پلیمر میشوند.
4 )2
5 )1

3 )3

4 )4

 -22چند ترکیب زیر در واکنش پلیمریزاسیون شرکت نمیکند؟
H3CCCCH3)1

CH3CH2CH2OH )2

CH2OHCH2OH )3

CHClCHCl)4

 -23چند مورد در بارهی ساختار زیر درست است؟
*فرمول مولکولی آن  C31H45O2است.

*در واکنش پلیمری شدن با اتیلن گلیکول شرکت میکند.

*با  7مول هیدروژن سیر شده میشود.

*در حاللهایی نظیر هگزان حل میگردد

1 )1

2)2

3 )3

4 )4

 -24چند عبارت در مورد منومر زیر درست است؟
*با دو مول سدیم هیدروکسید واکنش میدهد.
*در پلیمریزاسیون ،پیوندهای آمیدی و استری تشکیل میدهد.
*زنجیرههای پلیمری آن شرایط اتصال به یکدیگر را دارند.
*هر منومر آن میتواند تبدیل به استر یا آمید شود.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4
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 -25در مورد زنجیرههای سلولزی چند مورد درست است؟
 بین زنجیرهها پیوند هیدروژنی وجود دارد زنجیرهها به صورت مارپیچ هستند1 )1

 نظم خاصی در اتصال مولکولهای گلوکز مشاهده نمیشود -در هر واحد منومر در زنجیره ،چهار گروه هیدروکسیل وجود دارد

2 )2

4)4

3 )3

 -26در زنجیرههای سلولزی کدام دو گروه عاملی وجود دارد؟
 )2کتون و اتر
 )1هیدروکسیل و آلدهید
 -27طی واکنشهای زیر پلیمر 2کدام است؟
)1

 )4کتون و آلدهید

 )3هیدروکسیل و اتر

n H2C=CH-CCN polymer1 + 2nH2  polymer2

)2

)4

)3

 - -28نام ترکیب مقابل چیست؟
-5،4،2 )1تری متیل هگزان
 -2،4،5 )2تری متیل هگزان
-2،3،5 )3تری متیل هگزان
 -5،3،2 )4متیل هگزان
 -29در پلیمریزاسیون اتن ،در چه نسبتی مولی از  Alبه  Tiبیشترین جرم مولی پلیمر تشکیل میشود؟
 12 )4به 3
 6 )3به 1
 2 )2به 1
 1 )1به 1
 -30شمار اتم های کربن در مولکول کدام آلکان با شمار آنها در مولکول نفتالن ،برابر است؟
-3)1اتیل-3-متیل هپتال

 -4 )2اتیل نونان

 – 2،3،3 )3تری متیل اوکتان

 – 3،3)4دی متیل هپتان

 -31در ساختار-3 ،2 ،2تریمتیل هگزان ،چند پیوند کوواالنسی سادة کربن ـ کربن وجود دارد؟
6 )1

7 )2

8 )3

9 )4

 -32اگر به جای همة اتمهای هیدروژن مولکول بنزن ،گروه متیل قرار گیرد ،کدام مورد درست است؟
 )1فراریت آن کاهش می یابد.

 )2خاصیت أروماتیکی آن ،از بین می رود.

 )3فرمول مولکولی آن ،مانند افزایش مولکولی نفتالین می شود.

 )4گشتاور دو قطبی مولکول ،افزایش چشمگیری پیدا می کند.

 -33نوع نیروهای بین مولکولی در کدام ترکیب ،متفاوت از ترکیب های دادهشدة دیگر است؟
 )1پلی اتن

 )2پروپان

 )3نفتالین

 )4ویتامین C

 -34از مولکول دکان چند مولکول هیدروژن باید جدا نمود تا بتوان باقیمانده را به نفتالن تبدیل نمود.
3 )1

5 )2

6 )3

7 )4
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 -35کدام نام زیر درست است؟
 -2 )1متیل  -3-اتیل پنتان

 -1 )2متیل نونان

2 )3و -2دی اتیل هگزان

3 )4و-3دی اتیل پنتان

 -36برای فرمول  C3H8Oچند ایزومر میتوان رسم نمود که قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی نباشد؟
4 )1

3 )2

2 )3

1 )4

 -37نسبت تعداد پیوندهای دوگانه دارچین به تعداد اتمهای هیدروژن موجود در زردچوبه چقدر است؟
4 )4
2 )2
5 )1
 / 25 )3
 -38در ارتباط با کلسترول میتوان گفت...
 )1وجود امگا سه موجود در ماهی ،موجب افزایش آن میشوند.
 )2وجود تعداد زیاد پیوندهای یگانه بین دو کربن ،عامل سیرنشده بودن آن میباشد.
 )3وجود سه حلقه کربنی مشابه با حلقه موجود در بادام ،خواص دو ترکیب را به هم نزدیک کرده است.
 )4میتوان حلقهای متفاوت با سایر حلقههای موجود در ساختارآن یافت.
 -39نسبت شمار اتمهای هیدروژن در ساختار بادام ،به تعداد اتمهای کربن در ساختار میخک چقدر است؟
7 )4
7 )3
6 )1
6 )2
9
9
7
6
 -40کدام ویتامین فاقد اکسیژن است؟
 )4دی
 )3کا
 )2آ
 )1ث
 -41فراورده حاصل از واکنش  2.8گرم اتن با مولکول  6.715 ،X2برابر جرم اتن اولیه جرم دارد .جرم مولی واکنش دهنده
 X2کدام است؟C=12 , H=1
188 )1

160 )2

320 )3

470 )4

 -42طی تبدیل شدن آلکنی به الکل ،چند درصد تغییر جرم مشاهده میشود؟ (بر حسب  nمحاسبه شود)

C  12, H  1,O  16

14n 18 100 )2
14n  2100 )3
14n 100 )4
14n 100 )1
14n 18
14n  2
14n
14n
 -43از اکسایش کامل چند گرم پارازایلن 33.2 ،گرم فراورده حاصل میشود؟ C=12 , H=1 , O=16

22.4 )3
21.2)2
22.1 )1
 -44ساختار زیر که با  40کربن مربوط به لیکوپن است ،دارای چه تعداد هیدروژن است؟

58 )1

56)2

54 )3

24.2 )4

52 )4

 -45آبگیری از الکلها (واکنش معکوس آلکنها با آب) سبب تولید آلکن میشود .از آبگیری کدام الکل زیر ،یک نوع آلکن
بدست میآید؟

)1

)2

)4

)3

 -46چند جفت اسید و الکل میتوانند استری با فرمول عمومی  C4H8O2تولید کنند؟
6 )1

2 )2

5 )3

4)4
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 -47چند ترکیب با نام کلی اتیل متیل هپتان وجود دارد؟
8 )1

7 )3

9 )2

10 )4

 -48کدام گزینه آلکانی متفاوت از سه گزینه دیگر است؟

)1

)3

)2

)4

 -49میتوان گفت......
 )1ریزمغذیها ترکیبات آلی سیرنشدهای هستند که در ادویهجات به فراوانی یافت میشوند.
 )2نقش همهی ریزمغذیها به عنوان بازدارنده در انجام واکنشهای نامطلوب و ناخواسته است.
 )3بازدارندهها ،رادیکالها را از بین میبرند و باعث حفظ سالمت بافتها و اندامها میشوند.
 )4لیکوپن موجود در هندوانه و گوجهفرنگی ،از بازدارندهها هستند.
 -50چند عبارت درست است؟
 گرانروی  C15H30بیشتر از  C8H18است. در ترکیبها با فرمول  ،C5H10Oساختار پیوندی یکسان است. اکسیژن در تمام ترکیبات آلی اکسیژندار ،دارای دو زوج ناپیوندی است. اگر گروه عاملی دو ترکیب یکسان باشد ،نوع و شدت واکنش آنها نیز یکسان است.3 )3
2 )2
1 )1

4 )4

 -51چند مورد درباره ساختار روبرو درست است؟
*فرمول مولکولی آن  C27H46Oاست
*مشابه آلکنها آب برم را بیرنگ میکند.
*میتواند در واکنش استری شدن شرکت کند.
* 3کربن با عدد اکسایش صفر دارد.
2 )3

3 )2
4 )1
 -52چند عبارت در مورد نقطه جوش آلکانها درست است؟
*آلکان چهار کربنه میتواند در دمای فریزر مایع باشد.
*آلکانها تا  4کربن ،در دمای اتاق گاز هستند.
*با افزایش تعداد کربن ،نقطه جوش به صورت خطی افزایش مییابد.
*هپتان ،نقطه جوشی نزدیک به نقطه جوش آب دارد.
3 )3
2 )2
1 )1

1 )4

4 )4

 -53ماده موثره گشنیز ،با  10کربن و یک عدد اکسیژن ،در واکنش استری شدن با اتانوییک شرکت میکند و با دو مول
هیدرژن به حالت سیر شده در میآید .چند عبارت در مورد آن درست است ؟
*فرمول مولکولی آن  C10H18Oاست.

*میتواند دو پیوند دوگانه داشته باشد.

*الکل است

*در واکنش پلیمریزاسیون با اگزالیک اسید شرکت میکند

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4
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 -54در مورد ایزومرهای C4H8چند عبارت درست است؟


یکی از ایزومرهای آن دارای کربنی با عدد اکسایش  -2است.



یکی از ایزومرهای آن دارای کربنی با عدد اکسایش صفر است.



یکی از آنها دارای دو کربن با عدد اکسایش  -2است.



در یکی از ایزومرهای آن کربنها فقط عدد اکسایش  -2دارند.

1)1

3 )3

2 )2

4 )4

 -55نسبت جرم مولی منومر سنگینتر به منومر سبکتر در زنجیرهی پلیمری زیر کدام است؟
1.37 )1
1.27)2
1.17 )3
1.07 )4
 -56پلیمر حاصل از پلیمری شدن -2متیل-2-پنتن کدام است؟

)1

)3

)2

)4

 -57از واکنش کدام منومرهای زیر در فرایند بسپارش ،پلیمرهای با زنجیرههای جانبی ایجاد میشود؟
HOCH(CH2OH)2 , (COOH)2)2
HO(CH2OH)2 , HCOOH )4

(CH2OH)2 , (COOH)2 )1
(CH2OH)2 , CH2(COOH)2)3
 -58منومری که از آن پلیمر زیر بهدست آمده است کدام است؟
HOCH2CH2COOH )1
HOCH2COOH)2
HOOCCOOH)3
HOOCCH2COOH )4

 -59اگر گروههای نیتریل ( )C≡Nزنجیرههای پلیمری سیانو اتن با هیدروژن سیر شوند ،چند عبارت درست است؟
 -جاذبه میان زنجیرهها افزایش مییابد.

 جرم مولی کاهش مییابد. تعداد زوجهای ناپیوندی افزایش مییابد.1 )1

2 )2

 توانایی تشکیل پیوند آمیدی را خواهد داشت3 )3

 -60در مورد منومرهای پلی وینیل استات با ساختار روبهرو زیر کدام گزینه درست است؟
 )1فرمول مولکولی آن  C4H7O2است
 )2کتونی سیر نشده است
 )3استری سیر نشده است
 )4دارای دو زوج الکترون ناپیوندی است

4 )4

سواالت تکمیلی مفاهیم شیمی نظام جدید

21

 -61چند عبارت درست است؟
 استحکام نخهای از جنس پلی استر با طول مولکول سازنده ارتباط مستقیم دارد. رفتار و ویژگیهای مواد به ساختار آنها بستگی دارد. سادهترین آمین دارای  5اتم هیدروژن است. کوالر یک پلی آمید است1 )1

2)2

3 )3

4 )4

 -62چند عبارت درست است؟
*یکی از مهمترین پلیمرهای ساختگی پلی اتن است.
*هرچه بر تعداد شاخههای جانبی پلیمری افزوده شود ،شفافیت آن بیشتر از دست میرود.
*یکی از ویژگیهای تفلون انحالل خوب آن در حاللهای آلی است.
* PVCدر شیشههای اتوموبیل استفاده میشود
4 )1

3 )2

2 )3

1 )4

 -63چند عبارت در مورد ترکیب زیر درست است؟
*فرمول مولکولی آن  C8H13NO2است.
*قسمت  aو  bدر واکنش پلیمری شدن شرکت میکند.
*دو مولکول از آن ،آمید تولید میکند.
*میتواند با دو مولکول برم واکنش دهد.
2 )2

3 )3

1 )1
 -64چند عبارت درست است؟
*الکلها با هر تعداد کربن انحالپذیری بیشتری از آلکانها دارند.
*الکلها با شش اتم کربن نیز در آب محلول به حساب میآیند.
*افزایش تعداد کربن در الکلها ،سبب افزایش نیروی واندروالس بر پیوند هیدروژنی میشود.
*کاهش هر کربن تاثیر شدیدی بر انحاللپذیری الکلها دارد
2 )3
3 )2
4 )1

4 )4

1 )4

 -65کدامیک از منومرهای زیر میتوانند هم در بسپارش افزایشی و هم در بسپارش تراکمی شرکت کنند؟
HO2CCH2CO2H , HOCH2CHCHCH2OH)2
HO2CCHCHCO2H , HOCH2CH2CH2OH )1
HO2CCH2CO2H , HOCH2CH2CH2OH )4
HO2CCHCHCO2H , HOCH2CHCHCH2OH)3
 -66کدام محدوده را به عنوان واحد تکرار شونده نمیتوان در نظر گرفت؟
1 )1
2 )2
3 )3
4 )4
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 -67کدام ساختار نمیتواند مربوط به استری از تارتاریک اسید باشد؟

()1

()2

()4

()3

 -68اگر به جای  Rگروه  .......قرار گیرد پلیمر حاصل در  .......کاربرد دارد؟
 – CN )1پتو  – CH3 ،سرنگ -Cl ،کیسه خون  -C6H5 ،ظروف یکبار مصرف
 – CN )2سرنگ  – CH3 ،پتو -Cl ،کیسه خون  -C6H5 ،ظروف یکبار مصرف
 – CN)3پتو  – CH3 ،سرنگ -Cl ،ظروف یکبار مصرف -C6H5 ،کیسه خون
 – CN )4سرنگ  – CH3 ،پتو -Cl ،ظروف یکبار مصرف -C6H5 ،کیسه خون
 -69چند ترکیب با نام کلی متیل نونان وجود دارد؟
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -70نسبت شمار اتم های هیدروژن به شمار اتم های کربن ،در کدام دو ترکیب ،یکسان است؟
 )1بوتان ،اتن

 )2بنزن ،نفتالن

 )3اتین ،هیدروژن سیانید

 )4بنزن ،سیکلوهگزان

 -71با توجه به ساختار مولکول ویتامین  Cکه نشان داده شده ،کدام مطلب دربارة آن درست است؟
)(H=1 C=12 , O=16 : g/mol-1
 )1فاقد گروه عاملی استری است.
 )2بخش ناقطبی آن بر بخش قطبی آن غلبه دارد و در آب حل نمیشود
 )3نسبت شمار پیوندهای یگانه به شمار پیوندهای دوگانه بین اتمها در آن ،برابر  8/5است.
 )4شمار گروههای عاملی هیدروکسیل در مولکول آن ،برابر شماراین گروه در مولکول اتیلن گلیکول است.
 -72کدام مطلب ،دربارة فرمیکاسید ،درست است؟
 )1پرکاربردترین کربوکسیلیکاسید ،است.

 )2با آب پیوند هیدروپنی ،تشکیل میدهد.

 )3در ساختار آن ،پنج جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.

 )4به صورت مصنوعی تهیه میشود و در طبیعت یافت نمیشود.

 -73فرمول «نقطه ـ خط» ،چند ترکیب زیر درست است؟

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4
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-74کدام مطلب دربارة پلیاستیرن ،نادرست است؟

 -75کدام مطلب ،نادرست است؟)(N=14 , C-12 , H=1 : g.mol-1
 )1تفاوت جرم مولی سیانواتن با پروین برابر  11 gاست.
 )2فرمول مولکلی  -2هگزن با سیکلوهگزان ،یکسان است.
 )3از پلیمرشدن کلرواتان ،پلی وینیل کلرید به دست میآید.
 )4فرمول تجربی  -2 ،1دی برمواتان با فرمول مولکولی آن ،متفاوت است.
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جلسه  9محلولی-انواع انحالل
 -1در یک لیتر محلول  0.3موالر مس)(IIسولفات 2.7 ،گرم فلز آلومینیم قرار میدهیم .کدام گزینه در مورد آنها درست
است؟ Al=27 , Cu=64 ,
 1.35)1گرم فلز آلومینیم در انتهای واکنش باقی میماند.
 6.4 )2گرم فلز مس تولید میشود.
 )3غلظت آنیون تغییری نمیکند.
 )4موالریته کاتیون آلومینیم برابر با موالریته یون مس در ابتدای واکنش میشود.
 -2چند عبارت درست است؟
 مخلوط آب و روغن با چند قطره صابون پایدار میشود. در محلولهای بسیار غلیظ مانند کلوییدها ،مسیر نور مشخص میگردد. کلوییدها از لحاظ رفتاری ،مرز میان سوسپانسیون و محلولها دارند. سوسپانسیونها پس از مدتی الیهای شفاف در زیر و الیهای کدر بر روی آن تشکیل میدهند.1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -3آب به دلیل وجود پیوندهای......میتواند در شرایط اتاق به صورت مایع باشد و این نوع
پیوند........،نیروی.........محسوب میشود.
 )1واندروالس_ قویترین_ درونمولکولی

 )2هیدروژنی_ ضعیفترین_ بینمولکولی

 )3واندروالس_ ضعیفترین_ درونمولکولی

 )4هیدروژنی_ قویترین_ بینمولکولی

 -4چند عبارت در مورد آبپوشی درست است؟
*تعداد مولکولهای آب اطراف یک یون با جاذبه یون رابطهی مستقیم دارد.
*براساس جهتگیری مولکولهای آب میتوان بار یون را تشخیص داد.
*آبپوشی یونها یکی از عوامل موثر انحالل ترکیب یونی است.
*آبپوشی کاتیون عناصر گروه اول از باال به پایین کاهش مییابد
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -5کدام مطلب درست است؟
 )1آبگریزی  ، C6H13OHاز آب گریزی متانول کمتر است
 )2در  C3H7OHبخش ناقطبی مولکول کامالً بر بخش قطبی آن ،غلبه دارد.
 )3در ، C5H11OHبخش ناقطبی مولکول کامالً بر بخش قطبی آن ،غلبه دارد.
 )4انحاللپذیری  C4H9OHدر چربی از انحاللپذیری  C3H7OHکمتر است .
 2 -6لیتر محلول  3موالر سدیم هیدروکسید را با  3لیتر محلول  1موالر سولفوریک اسید واکنش میدهیم .غلظت یون
سدیم در انتهای واکنش چند مول بر لیتر است؟
0.6)1

0.3 )2

1.2 )3

1.5)4

 -7چند شکل زیر در مورد خواص اسمزی درست است؟

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4
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 -8چند عبارت درست است؟
مولکولهای آب از محیط رقیق به سمت محیط غلیظ از میان غشاء نیمه تراوا حرکت میکنند در اسمز معکوس ،یونها از محیط رقیق به سمت محیط غلیظ روانه میشونددر تصفیه آب ،جداسازی میکروبها دشوارتر از فلزهای سمی است.آب آشامیدنی حاصل از تصفیه آب دریا به کمک انرژی پر قدرت خورشیدی مستقیماً قابل استفاده است.1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -9در مورد گذرندگی چند مورد درست است؟
*عبور آب از محیط غلیظ به رقیق گویند.
*غشای نیمه تراوا ،گذرندگی مولکولها را کنترل میکند.
*گذرندگی وارونه ،روشی برای خالصسازی آب است.
*با روش گذرندگی وارونه نمیتوان میکروبها را از آب جدا نمود.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -10در دستهبندی مواد بر اساس انحاللپذیری در آب (در دمای معین) ،مواد نامحلول در محدوده ......و مواد کممحلول در
محدوده  .......قرار میگیرند.
 )1کمتر از 0.001گرم_  0.01تا  1گرم

 )2کمتر از  0.001گرم_  0.001تا  1گرم

 )3کمتر از  0.01گرم_  0.01تا  1گرم

 )4کمتر از  0.01گرم_  0.001تا  1گرم

 -11کدام گزینه درست است؟
 )1آب فراوانترین حالل در طبیعت و اتانول فراوانترین حالل در آزمایشگاه و صنعت است.
 )2هگزان با تشکیل محلول غیرآبی میتواند حالل خوبی برای مواد قطبی به حساب آید.
 )3با اضافهکردن مقدار بیشتری سوخت سبز به محلول سیرشده آن در آب ،میتوانیم رسوبکردن آن را مشاهده کنیم.
 )4محلول بنفشرنگ ید در هگزان ،محلولی غیرآبی میباشد.
 -12در مورد یونهای آبپوشیده آ تا ت کدام عبارت درست است؟

-ب ار ت بیشتر ازپ است

-آ نسبت به پ ،نسبت بار به شعاع بیشتری دارد

 -نمک حاصل از آ و ب ،سختی بیشتری دارد

-جاذبه پ بیشتر از آ نیست.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -13با توجه به شکل زیر ،چند مورد از مطالب زیر درباره نمک  MXدرست است؟
*در نقطه ، Bمحلول این نمک حالت سیرشده دارد .
*نقطه ، Aانحاللپذیری این نمک را در دمای C 00نشان میدهد .
*در نقطه ، Dحال ل میتواند مقدار دیگری از این نمک را در خود حل کند .
*در نقطه ، Cحالل توانسته است مقدار بیشتر از حد سیرشدن از این نمک را در خود حل کند.
3 )3
2 )2
1 )1

4 )4
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 -14کدام فرایند به خاصیت گذرندگی (اسمز) ،مربوط نیست؟
 )1پالسیدهشدن خیار تازه در آب شور

 )2متورمشدن زردآلوی خشک در آب درون لیوان

 )3تهنشینشدن گلوالی در دریاچه ها

 )4نگهداری طوالنیمدت گوشت و ماهی در نمک

جلسه  10انحالل گازها
 -1براساس نمودار زیر محلول سیر شده در  10گرم حالل در دمای  30Cاز کدام ماده محلولی با چگالی بیشتر حاصل
میکند؟ از تغییر حجم محلول صرفنظر شود
KNO3 )1
NaNO3 )2
KClO3 )3
Pb(NO3)4 )4
 -2با توجه به نمودار زیر ،در چه فشاری در دمای ثابت ،غلظت  NOدر آب به  0.01موالر میرسد؟
4 )1
4/4 )2
5/8 )3
7 )4
 -3رسانایی محلول   / 5موالر سدیم فسفات با رسانایی کدام محلول زیر برابر است؟
0.05 )1موالردی نیتروژن پنتا اکسید
0.5 )3موالر باریم اکسید

0.5 )2موالرگوگرد تری اکسید
0.5 )4موالر پتاسیم اکسید
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جلسه  11خواص گازها

 -1کدام برداشت از شکل زیر درست نیست؟
 )1همه گازها رنگی هستند
 )2گازها به هر نسبتی با یکدیگر مخلوط میشوند
 )3گازها به راحتی پخش میشوند
 )4گازها شکل و حجم مشخص ندارند
 -2مرحله سوم در تولید هوای مایع کدام است؟
 )1عبور از صافی و جداسازی گردو غبار

 )2جداسازی کربن دی اکسید

 )3جداسازی رطوبت

 )4کاهش دمای تا -200C

 -3چند عبارت در مورد یک نمونه گاز درست است؟
*فاصلهی بین مولکولها با فشار رابطه وارونه دارد.
*در فشار ثابت ،با افزایش دما ،حجم گاز افزایش مییابد.
*حجم یک نمونه گاز به مقدار ،دما و فشار آن وابسته است
*نوع ذرات یک نمونه گاز تاثیری بر فشار یا حجم آن ندارد
3 )2
4 )1

2 )3

1 )4

 -4در تقطیر جز به جز مخلوطی از نیتروژن ،اکسیژن ،آرگون و هلیم ،ترتیب خروج گازها از راست به چپ کدام است؟
 )1هلیم – آرگون – نیتروژن  -اکسیژن
 )3آرگون – هلیم – نیتروژن  -اکسیژن

 )2هلیم – نیتروژن – آرگون  -اکسیژن
 )4آرگون – هلیم – اکسیژن – نیتروژن
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جلسه  12تمرین گرما و آنتالپی
 -1براساس اطالعات داده شده ،اختالف انرژی پیوند دوگانه و یگانه کربن-کربن کدام است؟

C2H4  H2  C2H6  136kJ

C H 415kJ
H H 436kJ

258 )1

157 )2

394 )4

694 )3

 -2اگر ظرفیت گرمایی ویژه اجسام  C,B,Aو  Dبر حسب به ترتیب (از راست به چپ) برابر با  0/5 ،4/2 ، 0/9و  2/4باشد
و به جرم یکسانی از آن ها مقدار یکسانی گرما داده شود  ،ترتیب افزایش دمای آن ها  ،کدام است؟
A<C<B<D )1

C<A<D<B )3

B<D<A<C )2

D<B<C<A )4

 -3اگر ارزش سوختی چربی کوهان شتر  42426ژول باشد و آنتالپی سوختن استاندارد آن نیز  37760kJ/molباشد،
جرم مولی آن کدام است؟
1123 )1

890 )2

560 )4

445 )3

 -4میخواهیم  180گرم یخ را ابتدا ذوب نموده و سپس دمای آن را به  9Cبرسانیم ،برای این منظور چند گرم گاز
استیلن باید سوزانده شود؟آنتالپی سوختن استیلن و ذوب آب به تــــرتیب  13kJ/molو  6kJ/molو

H  1 ,O  16 ,C  12 .cH2O  4/ 2
1/ 33 )2
22/96 )1

2/ 36 )3

2/ 56 )4

 -5چند مورد از عبارتهای زیر درستاند؟
 آنتالپی سوختن آلکن سه کربنه بیشتر از آلکان دو کربنه است. ارزش سوختی آلکن سه کربنه بیشتر از آلکان دو کربنه است. ارزش سوختی الکل دو کربنه همانند آلکانها بیشتر از الکل یک کربنه است -تغییرات ارزش سوختی و آنتالپی سوختن ترکیب آلی معین همسو است.

2 )1

1 )2

3 )4

4 )3

 -6در کدام گزینه ترتیب ارزش سوختی مواد به درستی بیان شدهاست؟
CH 4  C 2 H 6  C 3 H 6  C 2 H 5OH  CH 3OH )1
CH 4  C 3 H 6  C 2 H 6  C 2 H 5OH  CH 3 OH )2

C 3 H 6  C 2 H 6  CH 4  CH 3 OH  C2 H 5OH )3

C 2 H 5OH  CH 3 OH  CH 4  C 2 H 6  C 3 H 6 )4

 -7چند عبارت در مورد ارزش سوختی و آنتالپی سوختن درست است؟
*ارزش سوختی کربوهیدراتها کمتر از چربیها و پروتئینهاست

*در ترکیبات آلی با افزایش تعداد کربن ،آنتالپی سوختن افزایش مییابد.

*ارزش سوختی الکلها برخالف آلکانها با افزایش تعداد کربن افزایش مییابد

1 )1

2 )2

*سوخت سبز در ساختار خورد اکسیژن دارد.

3 )3

 -8کدام مورد ،درست است؟
 )1راههای گوناگون دیگری برای تأمین انرژی بدن به جز گوارش غذا (چربیها و قندها) وجود دارد.
 )2مصرف پتاسیم برای پیشگیری و ترمیم پوکی استخوان ،بسیار مفید است.
 )3تبدیل ماده به انرژی ،تنها منبع حیاتبخش انرژی در زمین است.
 )4سرانة مصرف مواد غذایی در کشورهای مختلف ،یکسان است.

4 )4
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 -9ارزش سوختی .......از ........بیشتر است .در حالیکه ارزش سوختی .......از.........کمتر است.
 )2متانول_ اتانول_ متان_ اتان
 )4اتانول_ متانول_ متان_ اتان

 )1متانول_ اتانول_ اتان_ متان
 )3اتانول_ متانول_ اتان_ متان

 -10در مورد واکنش زیر چند مورد درست است؟)C(s)+H2(g)CH4(g
 آنتالپی آن از کم کردن آنتالپی سوختن فراورده از آنتالپی سوختن واکنشدهندهها بدست میآید. آنتالپی آن از کم کردن مجموع آنتالپی پیوند فراورده از مجموع آنتالپی پیوند واکنشدهندهها بدست میآید. از گرماسنج بمبی میتوان برای تعیین گرمای آن استفاده نمود. با کمی انرژی واکنش با شدت زیادی رخ میدهد2 )2
1 )1

3 )3

 -11آنتالپی پیوند  O=Oبرابر با  498kJ/molاست .اگر آنتالپی واکنش )2O3(g

4 )4
) 3O2(gبرابر با  72kJباشد ،آنتالپی

پیوند  O-Oکدام است؟
426 )1

213 )3

-231 )2

-426 )4

 -12چند مورد از عبارات زیر درست میباشد؟
الف) یکای کالری برای گرما به کار میرود.

ب) انرژی گرمایی هم به دما و هم به جرم وابسته است.

پ) ظرفیت گرمایی ویژه  100گرم آب از ظرفیت گرمایی ویژه  80گرم آب بیشتر است.
ت) یکای دما در سیستم  ،SIدرجه سلسیوس میباشد.
1 )1

2)2

3 )3

4 )4

 -13چند عبارت در مورد گرما و دما درست است؟
*گرما برخالف دما از ویژگیهای یک ماده به حساب نمیآید.
*تغییر دما به میزان  50درجه برای دو مایع مختلف ،نشان از تغییر گرمای یکسان دارد.
*برای محاسبه گرمای جذب یا آزاد شده ،از  mctاستفاده میشود.
*با در دست داشتن ظرفیت گرمایی و جرم جسم ،گرمای ویژه آن قابل محاسبه است.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -14در مورد دستگاه محمد باه آبا کدام گزینه درست است؟
 )1مقدار آب میان دو ظرف تغییر نمیکند
 )3شن میان دو ظرف سبب خنک شدن دستگاه میشود.

 )2تبخیر آب از درون دستگاه به سمت بیرون است.
 )4اساس کار دستگاه براساس میعان آب استوار شده است.

 -15چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟
*اندازهگیری آنتالپی بسیاری از واکنشها به روش گرماسنجی ،امکانپذیر نیست .
*تأمین شرایط بهینه ،برای انجام واکنش تهیه متان از هیدروژن و کربن ،آسان است.
*واکنشی که با  DHوابسته به خود بیان شود ،واکنش استوکیومتری نامیده میشود .
*محاسبه گرمای بسیاری از واکنشهای مرحلهای یا واکنشهایی که به دشواری انجام میشوند ،بر پایه قانون هس،
امکانپذیر است.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4
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جلسه  13باقیمانده دهم و یازدهم
 -1در کدام گزینه شرایط ارایه شده برای واکنش قرص جوشان با آب با شدت بیشتری واکنش را پیش میبرد؟
 )1یک قرص کامل در آب 25C
 )2نصفه قرص در آب 25C
 )3یک چهارم قرص در آب 80C
 )4یک هشتم قرص در آب جوش
 -2اگر گاز حاصل از واکنش قرص جوشان با آب را در یک بادکنک جمع نماییم ،در کدام شرایط بادکنک سریعتر از گاز پر
میشود؟ (هر قرص جوشان  10گرم است)
 )2نصفه قرص جوشان در آب 60C

 15 )1گرم پودر قرص در آب 60C

 )4نصفه قرص جوشان در آب 30C
 5 )3گرم پودر قرص در آب 30C
 -3روابط زیر برای یک واکنش گازی ارایه شده است .کدام گزینه در مورد آن صحیح است؟
)1سرعت تغییر غلظت فراورده از همه بیشتر است
]6[A
]4[B] 3[C
)2مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش  10است



t
t
t
)3شیب تغییرات غلظت ماده  Aاز همه بیشتر است.
)4دو فراورده از تجزیه یک واکنش دهنده حاصل شده است
 -4کدام گزینه در مورد عوامل موثر بر سرعت درست است؟
 )1دما :تفاوت سرعت سدیم و پتاسیم با آب سرد
 )2حالت فیزیکی :سوختن گرد آهن در اثر پاشیدن آن در شعله
 )3ماهیت شیمیایی :بیرنگ شدن محلول پتاسیم پرمنگنات با یک اسید آلی در گرما
 )4فشار :استفاده از کپسول اکسیژن برای بیماران
 -5در واکنش میان فلز  44Mبا تفاوت تعداد نوترون و الکترون  ،2با اوزون (تمام اتمهای اکسیژن در واکنش شرکت میکنند)،
چند الکترون جابه جا میشود؟
2 )1

3 )3

4 )2

6 )4

جلسه  14تست تعادل و تمرین های کتاب
 -1چند عبارت در مورد واکنش تعادلی زیر درست است؟
*کاهش حجم سبب پیشرفت در جهت رفت میشود.
*افزودن  Heسبب افزایش فشار و پیشرفت در جهت برگشت میشود.
* کاهش دما سبب پیشرفت واکنش در جهت برگشت میشود.
*افزودن  NO2سبب افزایش غلظت هر دو گونه میشود
4 )1

3 )2

2 )3

1 )4

N2O4(g)  q

 -2چند عبارت در مورد واکنش تعادلی مقابل درست است؟

)2NO2(g

آ-گرما ثابت تعادل این واکنش را کاهش میدهد.
ب-تغییر حجم ظرف واکنش در حال تعادل ،تاثیری بر جابهجایی تعادل ندارد
پ)افزودن نیتروژن دی اکسید ،به ظرف واکنش ،سبب گرمتر شدن آن میشود.
ت-افزودن گاز هلیم به آن ،سبب پیشرفت واکنش در جهت رفت میشود

 )1آ-ت-ب

 )2آ-پ

 )3ت-ب

 )4آ-ب-پ
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 -3چند مورد درباره واکنش در حال تعادل زیر درست است؟

N2 + 3H2 $ 2NH3

*افزودن آمونیاک به تعادل و رسیدن به تعادل جدید همراه با افزایش غلظت همهی مواد همراه است.
*گرم کردن آن سبب کاهش ثابت تعادل میشود.
*کاهش حجم مخلوط تعادل و رسیدن به تعادل جدید با افزایش غلظت همهی مواد همراه است.
*افزودن نیتروژن و برقراری تعادل جدید ،با افزایش غلظت همهی مواد همراه است
2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

 -4در کدام گزینه آنچه در مورد واکنش هابر ارایه شده نادرست است؟
 )1فشار مناسب برای این فرایند  200atmاست.
 )2حداکثر دمای مناسب  450Cاست.
 )3از آهن به عنوان کاتالیزگر استفاده میشود.
 )4گازهای واکنش نداده توسط میعان به صورت مایع جدا میشوند
 -5در واکنش
به ترتیب از راست به چپ ،با افزایش کدام عامل و یا دو برابرکردن غلظت موالر کدام ماده ،تأثیر بیشتری بر جابهجایی
تعادل به سمت راست دارد؟
 )1حجم O2 ،

 )2حجم HCI ،

 )3فشار O2 ،

 )4فشار HCI ،

-6هرگاه در یک واکنش به حالت تعادل در دمای ثابت ،غلظت یکی از ..........ها  ..........یابد .واکنش در جهت  ..........تا آنجا
پیش میرود که به ثابت تعادل  ..........برسد .
 )1فراورده ،کاهش ،رفت ،آغازی

 )2فراورده ،کاهش ،برگشت ،جدید

 )3واکنشدهنده ،کاهش ،رفت ،جدید

 )4واکنشدهنده ،افزایش ،برگشت ،آغازی
جلسه  15صابون

 -1کدام شکل آرایش مولکولهای صابون را در آب به درستی نشان میدهد؟

()1

()3

()2

()4

 -2کربوکسیلیک اسیدی  17کربنه در اثر واکنش با پتاسیم هیدروکسید نمکی با جرم مولی  ..........تشکیل میدهد که خاصیت
 ........داردC=12, H=1 ,O=16, K=39.
-308 )2اسیدی
 – 308 )1پاک کنندگی

 -322 )3پاک کنندگی

-322 )4اسیدی

 -3چند عبارت دربارهی کلوییدها درست است؟
-ناهمگن هستند

 -نور در آنها پخش میشود

 -در درازمدت تهنشن نمیشوند

-حاوی تودههای مولکولی با اندازه برابر هستند

شیر ،ژله ،سس مایونز و رنگ کلویید هستند1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

32

سواالت تکمیلی مفاهیم شیمی نظام جدید

 -4برای افزایش قدرت پاککنندگی شوینده ها ،افزون کدام ماده ،بهتر است؟
 )1منیزیم کلرید

 )2کلسیم هیدروکسید

 )3سدیم هیدروژن کربنات

 )4آلومینیم هیدروکسید

 -5چند مورد از مطالب زیر ،درباره ترکیبی که ساختار مولکول آن نشان داده شده ،درست است؟
*به یک استر مربوط است .
*به یک اسید چرب سهظرفیتی مربوط است .
*در بنزین حل میشود و در آب نامحلول است .
*بخش ناقطبی آن بر بخش قطبی آن غلبه دارد .
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -6آیا ترکیب زیر را به عنوان شوینده جهت تولید صنعتی پیشنهاد میکنید و دلیل آن ،کدام است؟

 )1آری ،زیرا ،بهتر از شوینده های موجود با زنجیر هیدروکربنی  12کربنی ،در آب حل میشود.
 )2خیر ،زیرا ،انحاللپذیری آن از شوینده های موجود با زنجیر هیدروکربنی  12کربنی ،درآب ،کمتر است.
 )3آری ،زیرا ،بخش ناقطبی آن ،جاذبة بیشترین با لکة چربی روی لباس ،نسبت به شوینده های موجود دارد.
 )4خیر ،زیرا ،بخش ناقطبی آن ،جاذبة کمتری با لکة چربی روی لباس ،نسبت به شوینده های موجود دارد.
 -7چند عبارت درست است؟
صابون آنزیمدار در مقایسه با صابون بدون آنزیم در هر شرایطی بهتر عمل میکند نوع پارچه تاثیری در قدرت پاک کنندگی انواع صابون نداردچسبندگی لکههای چربی بر پارچههای پلی استری بیشتر از پارچههای نخی است.افزایش دما ،قدرت پاک کنندگی انواع صابون را افزایش میدهد.1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -8براساس شکل زیر که مربوط به باز کردن لولهی مسدود شده با چربی است ،چند مورد درست است؟
  Aخاصیت پاک کنندگی رسوبها را نیز دارد در قسمت  Bتکههای چربی وجود دارد گاز آزاد شده در قسمت  ،Aخاصیت اکسید کنندگی شدید دارد  pHقسمت  Bبیشتر از قسمت  Aاست1 )1

2 )2

3 )3

4 )4
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جلسه  16اسید و باز

 -1کدام مقایسه در مورد محلولهای یک موالر از هیدروکلریک اسید ( )1و هیدروفلوئوریک اسید ( )2درست است؟
 )1غلظت ذرات حل شده در محلول ( )1دو برابر ( )2است.
 )2غلظت یون هیدروکسید در محلول ( )2بیشتر از محلول ( )1است.
 )3غلظت یونهای آبپوشیده در محلول ( )2بیشتر از ( )1است
 )4آبپوشی یونها در محلول ( )1شدیدتر از محلول ( )2است
-2چند عبارت در مورد  I(HF) , (II)HCl , (III)NaOH , (IV)NH3با غلظتهای برابر ،درست است؟
 شدت رنگ کاغذ  pHدر ) (Iو ) (IIIبیشتر از ) (IIو ) (IVاست رسانایی ) (IV)<(IIIو قدرت اسیدی )(II) > (I ) pH(I) > pH(IIو )pOH(IV) > pOH(III ) (I) = (IVو )(II) = (III1 )1

3 )3

2 )2

4 )4

 -3کدام گزینه در مورد اسیدهای ضعیف و قوی درست است؟
 )1اگر  pHاسید قوی و ضعیف برابر باشد ،اسید ضعیف غلیظتر است.
 )2اگر غلظت اسید قوی و ضعیف برابر باشد pH ،اسید قوی بیشتر است.
 )3اگر جرم اسید قوی و ضعیف در یک لیتر محلول برابر باشد pH ،اسید قوی کمتر است.
 )4اگر غلظت آنیون اسید قوی و ضعیف برابر باشد pH ،اسید قویتر بیشتر است
 -4اسید  HAاز اسید  HBقویتر است .در غلظت و دمای یکسان از آنها ،چند عبارت در مورد آنها درست است؟
*ثابت یونش  HAبزرگتر از  HBاست.
*غلظت  B-بیشتر از  A-است.
1 )1

*درجه تفکیک  HAبیشتر از  HBاست.
* pHاسید  HAبیشتر از  HBاست

2 )2

3 )3

4 )4

 -5چند عبارت در مورد اسیدها درست است؟
*در محلول اسیدهای ضعیف ،اسید یونش نیافته وجود دارد.
*در محلول اسیدهای قوی و ضعیف یونهای آبپوشیده وجود دارند
*انحالل گاز  SO3در آب ،یونهای سولفات آبپوشیده ایجاد میکند.
*انحالل یک عدد از هریک از  N2O5و  SO3در آب 4 ،مول ذره تولید میکند
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -6دربارة HCl ، HFو ، HBrجند مورد از مطالب زیر ،درستاند؟
*مولکول هر سة آن ها ،قطبی است .
*  pHمحلول یک موالر هر سة آنها در آب ،یکسان است .
*نقطة جوش  HFدر مقایسه با دو ترکیب دیگر ،باالتر است .
*مولکول های هر سه ،میتوانند پیوند هیدروژنی تشکیل دهند.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4
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 -7دو اسید  HAو  HBبا  pHبرابر مفروضاند .در واکنش با فلز آلومینیم ،در غلظت برابر این اسیدها ،اسید  HAبا سرعت
بسیار بیشتری وارد واکنش میشود .چند مورد دربارهی آنها درست است؟
-اسید  HBبا مقدار بیشتری فلز واکنش میدهد

 HA -در دسته اسیدهای قوی قرار دارد

[HB] > [HA] -

[A-] > [B-] -

1 )1
 -8کدام شکل درست نیست؟
)1

2 )2

3 )3
)2

4 )4
)4

)3

 -9چند مورد درباره شکلهای محلولهای اسیدی آ و ب درست است؟
 هر دو مقدار برابر از سود برای خنثی شدن نیاز دارند  pHمحلول (ب) کمتر از (آ) است. رسانایی الکتریکی دو محلول یکسان است. هر دو با فلز مس واکنش میدهند4 )1

3 )2

2 )3

1 )4

 -10چند عبارت نادرست است؟
 گل ادریسی در خاکهای اسیدی سرخ رنگ است. یکی از پاک کنندههای مناسب برای سنگ مرمر ،استیک اسید است. آمونیاک به طور عمده به صورت مولکولی در آب حل میشود. آمینها از جمله بازهای معدنی ضعیف هستند.2 )2
1 )1

3 )3

4 )4

 -11اسید  HAو  HBبا  pHبرابر مفروضند .برای خنثی کردن اسید  ،HBپنج برابر اسید  HAپتاس استفاده شده است.
چند مورد درباره آنها درست است؟
*در غلظت برابر از این دو اسید pH ،اسید  HAکمتر است.
* HAدر دسته اسیدهای بسیار قوی است.
1 )1

2 )2

*ثابت یونش اسید  HAبزرگتر از  HBاست.
*درجه تفکیک یونی  HAهمیشه بزرگتر از  HBاست.
3 )3

4 )4
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جلسه  17اکسایش و کاهش

 -1چند عبارت درست است؟
*اتمی که الکترون از دست میدهد کاهنده است.
*تعداد الکترون مبادله شده بین اکسنده و کاهنده برابر با تعداد اکسنده ضربدر تعداد الکترون گرفته شده توسط آن
است.
*گونه کاهیده شده همان گونهایست که الکترون از دست داده است.
*ذرهی اکسایش یافته الکترونهایش را به درهای کاهنده منتقل میکند.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -2چند عبارت در مورد آ) N2O4و ب) N2O5درست است؟
*هر دو ناقطبی هستند.

*نقطه جوش ب از آ بیشتر است.

*از لحاظ نحوه تشکیل پیوندها مشابه هستند.

*هر دو در آب اسید قوی تولید میکنند.

*عدد اکسایش نیتروژن در هر دو یکسان است
5 )1

2 )2

3)3

4 )4

 -3اگر به جای هر دو اتم اکسیژن در کربندیاکسید ،اتم گوگرد قرار گیرد ،کدام مورد درست است؟
 )1عدد اکسایش اتم کربن در آن تغییر میکند
 )2بار جزئی اتم کربن از حالت  +dبه  -dتبدیل میشود.
 )3تغییری در میزان گشتاور دوقطبی مولکولیایجاد نمیشود.
 )4قدرت نیروهای بین مولکولی در آن به دلیل شعاع اتمیبزرگتر ، Sکاهش مییابد.
 -4یون های آمونیوم و سولفات ،با رعایت قاعده هشتایی در چند مورد ،با هم تفاوت دارند؟
*عدد اکسایش اتم مرکزی
*شمار جفتالکترون های پیوندی
*قطبیت و شکل هندسی
*شمار جفتالکترون های ناپیوندی روی اتم ها
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -5بیشترین و کمترین عدد اکسایش اتم کربن در ترکیب زیر کدام است؟
 +4 )1و -3
 +4 )2و -2
 +2 )3و -3
 +2 )4و -2
-6در مورد ترکیبات زیر چند مورد درست است؟
 اختالف عدد اکسایش نیتروژن  1و  ، 3دو واحد است نیتروژن  2فقط کاهنده است نیتروژن  4هر دو نقش اکسندگی و کاهندگی را دارد.مجموع اعداد اکسایش نیتروژنها  -2است.1 )1

2 )2

3 )3

4 )4
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 -7در مورد مولکول  H3N-BF3کدام مورد درست است؟
 )1فلوئورها از طریق پیوند داتیو متصل شدهاند.

 )2دارای  9زوج ناپیوندی است

 )3عدد اکسایش نیتروژن و بور برابر است.

 )4گشتاور دو قطبی مولکول صفر است

 -8بیشترین و کمترین عدد اکسایش اتم کربن در ترکیب زیر کدام است؟
 +4 )1و -3
 +4 )2و -2
 +2 )3و -3
 +2 )4و -2
 -9اگر دایرههای تیرهرنگ در شکل زیر ،نشاندهنده الیههای الکترونی اتم عنصر  Aباشد ،چند مورد از مطالب زیر
درباره آن درست است؟
* Aعنصری اصلی از گروه  15است .
*برخی از ترکیبهای آن ،رنگی هستند .
*باالترین عدد اکسایش آن برابر  +7است .
*سه زیرالیه از الیه سوم آن از الکترون اشغال شده است .
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -10آمونیوم سولفات و آمونیوم نیترات در کدام موارد زیر ،با یکدیگر تفاوت دارند؟
آ) عدد اکسایش اتم مرکزی آنیون
ب) شمار اتم های هیدروژن در فرمول شیمیایی
پ) شمار اتم های نیتروژن در فرمول شیمیایی
ت) شمار جفتالکترون های پیوندی در اتم مرکزی آنیون
 )1آ  ،ب  ،پ

 )2آ  ،ب

 )3آ  ،پ  ،ت

 -11کدام مورد درباری کربونیل سولفید و گوگرد تریاکسید ،درست است؟
 )1شکل هندسی مشابه و به صورت خطی دارند.
 )2در هر دو ،اتم مرکزی دارای باز جزئی ) (+dاست.
 )3هر دو ،گشتاور دوقطبی بزرگتر از صفر دارند.
 )4عدد اکسایش ات مرکزی در هر دو ،یکسان است.

 )4آ  ،ت

سواالت تکمیلی مفاهیم شیمی نظام جدید
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جلسه  18موازنه

 -1در مورد سلول گالوانی  Al-Mgچند عبارت درست است؟ پتانسیل کاهشی آلومینیم و منیزیم به ترتیب  -1.66و
 -2.38ولت استAl=27,Mg=24.
* به ازای هر مول الکترون مبادله شده 9 ،گرم بر وزن تیغه کاتدی افزوده میشود.
*الکترونها از مدار درونی از آلومینیم به سمت منیزیم حرکت میکنند.
*یونهای  Mg2+و  Al3+بین الکترودها مبادله میشوند.
* به ازای تولید دویون آلومینیم ،یک یون منیزیم مصرف میشود
1 )1

2 )2

3 )3

 -2در سلول گالوانی  Au – Alچند مورد درست است؟ Au  197 , Al  27

4 )4

 تغییر جرم تیغهی کاتدی بیشتر از تیغه آندی است به ازای مبادله  1/2مول الکترون 1  / 8g ،از جرم آند کاسته میشود. کاتیونها از آند به سمت کاتد از تیغه جداکننده روانه میشوند الکترونها از آند به سمت کاتد از طریق محلولها جریان مییابد.1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -3براساس دادههای زیر ...........،و  ............به ترتیب آند و کاتد سلول گالوانی هستند و  emfآن  ......ولت است؟

1/ 96 , Cr , Pt )1
)2

 / 32 , Fe , Cr

1/ 64 , Pt , Fe )3
)4

 / 3 , Fe , Zn

 -4چند مورد درباره شکل زیر درست است؟
  Aدر ) (IIقطب منفی است.  Aدر ) (Iآند است. بر روی  Aدر ) (IIالیهای از  Bتشکیل میشود جرم  Bدر ) (Iکاسته میشود.2 )4
4 )3
1 )2
3 )1
 -5در مورد واکنش موازنه نشده زیر چند مورد درست است؟
)NO(g) + NO2(g) + 2NH3(g ) → 2N2(g) +3H2O(g
*اتمهای نیتروژن هم اکسید و هم کاهش یافتهاند NO* .اکسنده است NO2* .اکسنده است * NH3کاهنده است
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
 -6چند عبارت در مورد سلول گالوانی روی-مس درست است؟
*واکنش اکسایش در سطح تیغه روی در داخل محلول رخ میدهد.
*کاتیونها از آند به سمت کاتد از مسیر دیواره متخلخل عبور میکنند.
*آنیونهای کاتد از دیوارهی متخلخل به سمت مقابل عبور میکنند.
*تغییر جرم کاتد و آند یکسان است.
4 )1

3 )2

2 )3

1)4
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 -7براساس شکل زیر چند مورد درست است؟
 در  aکاتیون مصرف میشود جرم  dکاهش مییابد. کاتیونهای  aبه سمت  bمهاجرت میکنند. تغییر جرم  cو  dیکسان است الکترونها وارد محلول  aمیشوند5 )1

4 )2

3 )3

2 )4

 -8با استفاده از اطالعات پتانسیلی کاهش داده شده ،چند عبارت درست است؟
سلول گالوانی  Co-Niکمترین  emfرا ایجاد میکند.در ظرف سربی میتوان نمکهای کادمیم را نگهداری کرد.اگر میلهای از جنس نیکل در محلول  Sn2+وارد شود ،واکنشی رخ نمیدهد.شدیدترین واکنش میان Cd2+ ،و  Pbرخ میدهد1 )1

2 )2

3 )3

4 )4
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جلسه  19انجام پذیر بودن

 -1انجامپذیر نبودن چند واکنش زیر را بدون نیاز به جدول پتانسیل کاهشی میتوان تشخیص داد؟
2 )2

1 )1

3 )3

4 )4

 -2با توجه به ساختار زیر چند عبارت درست است؟
آ)عدد اکسایش اکسیژنها  -2است.
ب)عدد اکسایش  +8 ، 24Crاست.
پ)اسیدی است که خاصیت اکسندگی نیز دارد.
ت)به عنوان اکسید کننده نظیر یون پرمنگنات کاربرد دارد

 )1آ-ت

 )2آ-پ-ت

 )3ب-پ-ت

 )4آ-ب-ت

 -3کدام موارد از مطالب زیر ،دربارة واکنش  ، Zn s  Ag2O s  ZnO s  2Ag sدرست است؟
آ)نقره در آن ،اکسید شده است.

ب) Ag2O
پ)  ، Zn sآند و  Ag2Oکاتد آن است.
در آن  ،گونه کاهنده است.

ت)به باتری دکمه ای «روی-نقره» مربوط است.

 )1آ  ،ت

 )2پ  ،ت

 )3آ  ،ب  ،پ

 )4ب  ،پ ،ت

 -4کدام موارد از مطالب زیر دربارة سلول گالوانی «روی ـ مس» درست است؟
E [Zn2(aq)/ Zn(s)]   0 / 76V ,
E [Cu2 /Cu(s)]   0 / 34V
آ)  Eسلول گالوانی «روی-مس» ،برابر  1/1ولت است.
ب)با برقرار جریان [Cu2] ،برخالف ] ، [Zn2کاهش می یابد.
پ)الکترودی که در آن الکترون مصرف می شود ،آند نامیده می شود.
ت)با برقراری جریان ،کاتیون ها از سمت کاتد به سمت آند از غشای متخلخل عبور می کنند.

 )1ب  ،پ ،ت

 )2آ،پ،ت

 )3پ  ،ت

 )4آ  ،ب

 -5کدام شکل ،نشاندهندة الکترون استاندارد برای نیمسلول مس است؟ (دما ثابت و برابر  25Cاست)
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-6نیروی الکتروموتوری ) (E0واکنش M s  2Ag  aq  M2(aq )  2Ag s

برابر  + 1/56ولت و  Eoالکترون نقره برابر  + 0/80ولت است . Eoالکترود فلز ، Mبرابر  ..........ولت است و کاتیون
)……… ،Ag+(aqاز کاتیون ) M2+(aqاست .
 – 0/4 )1کاهنده تر

 ، + 0/4 )2اکسنده تر

 ، -0/73 )3کاهنده تر

 ، – 0/76 )4اکسنده تر

 -7مقدار ) emf(Vسلول گالوانی استاندارد لیتیم ـ نقره برحسب ولت ،به تقریب چند برابر مقدار ) emf(Vسلول
گالوانی استاندارد روی نقره است؟
2/25 )1
2/47 )2
3/47 )3
3/75 )4
-8چند مورد زیر ،برای مقایسه واکنشپذیری فلزهای طال ،سدیم و منگنز با یکدیگر قابل استفاده است؟
*سرعت واکنش با محلول اسیدی با غلظت مشخص
* رسانایی الکتریکی
*سرعت زنگ زدن (اکسید شدن) در محیط یکسان
*جدول پتاسیم الکتریکی
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
 -9چند مورد درست است؟
 هرچه گرمای ویژه بیشتر باشد ،تغییرات دما کمتر است. دو ترکیب آلی ایزومر ،محتوای انرژی یکسانی دارند. از قانون هس همانند گرماسنج بمبی ،میتوان برای محاسبه آنتالپی انواع واکنشها بهره برد. واکنش روی و مس)(IIسولفات بسیار سریع است.4)4
3)3
2 )2
1)1
 -10براساس اطالعات داده شده کدام گزینه درست است؟
 )1پنج واکنش انجامپذیر میان آنها رخ میدهد.
 )2تنها یک واکنش با مبادلهی دو الکترون و    / 44 ، emfانجام میشود.
 )3سه واکنش با مبادلهی  3الکترون انجام پذیرند.
 )4حداقل  emfدر میان واکنشهای انجامپذیر  1/22است.
 -11کدام واکنش زیر با شدت بیشتری انجام میشود؟ (همهی واکنشها انجامپذیرند)

a)1

b )2

c )3

a) A + C+  A+ + C
b) D + B+  D+ + B
c) C + D+  C+ + D
d) A + B+  A+ + B
d )4
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جلسه  20سلول سوختی و خوردگی

 -1چند عبارت در مورد آهن و آلومینیم درست است؟
*مقاومت آلومینیم در برابر خوردگی به علت واکنشپذیری کم آلومینیم است.
*آلومینیم اکسید در آب نامحلول است
*آلومینیم بسیار فعالتر از آهن است.
*از آلومینیم به عنوان روکش در سیمهای انتقال برق استفاده میشود.
3 )3
2 )2
1 )1

4 )4

 -2چند عبارت در مورد سلول سوختی درست است؟
*جهت حرکت یون هیدرونیوم همسو با حرکت الکترونهاست
*در یک قطب گاز ورودی و خروجی برخالف قطب دیگر متفاوت است.
*به ازای مصرف هر مول گاز هیدروژن ،دو مول یون هیدروکسید تولید میشود.
*بازده سلول سوختی  %20است
41

3 )2

2 )3

1 )4

 -3اگر در سلول سوختی به جای هیدروژن از بوتان به عنوان سوخت استفاده گردد ،به ازای سوختن هر مول بوتان چند مول
الکترون مبادله میگردد؟
26 )1

16 )2

6 )3

36 )4

 -4کدام مورد ،دربارة پیل سوختی هیدروژن ـ اکسیژن با غشای مبادلهکنندة پروتون درست است؟
 )1بخار آب تولید شده از بخش آندی خارج می شود .
 )2جهت حرکت پروتون ها در غشا ،از آند تا کاتد است.
 )3به ازای مصرف هر مول گاز اکسیژن  ،دو مول پروتون در غشای ،مبادله می شود.
 )4جهت حرکت الکترون ها در مدار بیرونی با جهت حرکت پروتون ها در غشا ،عکس یکدیگر است.
 -5با توجه به فرایند زنگزدن اهن در هوای مرطوب ،نقشهای آب در این واکنش ،کداماند؟
 )3ااکترولیت  ،واکنش دهنده
 )2کاهنده  ،حالل
 )1اکسنده  ،حالل
 -6در فرایند خوردگی ) (Iآهن (II) ،حلبی و ) (IIIآهن سفید چند مورد درست است؟

 )4الکترولیت  ،اکسنده

 نیم واکنش اکسایش در  Iو  IIیکسان است. نیم واکنش کاهش در هر سه یکسان است. در  IIبرخالف  ، IIIآهن حافظ کاتد است. سرعت واکنش خوردگی آهن در  IIبیشتر از  Iاست.2 )2
1 )1
 -7در مورد پیل سوختی زیر کدام گزینه درست نیست؟
 )1گاز اکسیژن از ورودی  2وارد میشود.
 )2خروجی قسمت  Aبخار آب است.
 )3الکترونها از قسمت  Bبه سمت  Aروانه میشوند.
 )4یونهای هیدروژن از  Bبه سمت  Aحرکت میکنند.

3 )3

4 )4
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 -8چند عبارت در مورد فرایند خوردگی درست است؟
*فرمول شیمیایی زنگ آهن  )Fe2O3.3H2O(2است.

*فلز روی در شرایط اسیدی نیز از آهن محافظت میکند.

*اکسیژن نقش اکسنده را دارد.
1 )1

*اکسیژن ابتدا وارد رطوبت و سپس در فرایند شرکت میکنند
4 )4
3 )3

2 )2

 -9شکل زیر ،نشاندهندة یک قطعه آهن گالوانیزه است .کدام بخش از آن نادرست بیان شده است؟
 )1واکنش اکسنده
 )2گونه اکسنده
 )3نوع فلز خورده شده
 )4شمار الکترون ها در واکنش کاتدی
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جلسه  21سلول الکترولیتی و برفکافت

 -1در مورد سلولهای گالوانی و الکترولیتی چند مورد درست است؟
 نیروی محرکه سلول الکترولیتی یک سلول گالوانی است. الکترونهای قطب منفی سلول گالوانی وارد قطب مثبت سلول الکترولیتی میشود. آند سلول الکترولیتی الکترونها را به کاتد سلول گالوانی روانه میکند. الکترونها در سلول الکترولیتی برخالف سلول گالوانی درون محلول جریان دارد.4 )2
3 )1
 -2در مورد سلول دانز چند مورد درست است؟
 مسیر خروج گاز کلر و سدیم مذاب مشترک است. دمای الکترولیت مذاب  801درجه سانتیگراد است. واکنشهای آندی و کاتدی در دو فضای مجزا انجام میشوند. گاز کلر و سدیم مذاب از باالی سلول دانز خارج میشوند.3 )2
4 )1

1 )3

2 )4

2 )3

1 )4

 -3برای تهیهی منیزیم موردنیاز برای تهیهی ،.......آن را به صورت منیزیم .....رسوب میدهند و سپس به منیزیم......تبدیل
میکنند.
 )2خمیر کاغذ و پارچه_ هیدروکسید_ کلرید
 )1آلیاژها و شربت معده_ هیدروکسید_ کلرید
 )4خمیر کاغذ و پارچه_ کلرید_ هیدروکسید
 )3آلیاژها و شربت معده_ کلرید_ هیدروکسید
 -4براساس Eهای داده شده ،اگر در اطراف قطب مثبت یک سلول الکترولیتی از جنس آهن ،یونهای کلرید ،برمید و
مولکول آب قرار گرفته باشد ،کدام نیم واکنش در اطراف آن رخ میدهد؟
 )1اکسایش کلرید
 )2اکسایش آهن
 )3اکسایش برمید
 )4اسیدی شدن اطراف آن
 -5در تجزیه الکتریکی آب چند مورد درست است؟
 در قطب منفی ،محیط بازی میشود در قطب منفی ،حجم گاز آزاد شده دو برابر حجم گاز آزاد شده در قطب مثبت است در قطب مثبت ،تعداد  H+تولید شده برابر تعداد  OH-تولید شده در قطب منفی است در قطب مثبت ،تعداد مولکولهای آب اکسایش یافته برابر مولکولهای آب کاهش یافته در قطب منفی است.1 )1

2 )2

3 )3

 -6کدام گزینه در مورد سلول دانز درست است؟
 )1گاز کلر در واکنش کاهش در سلول دانز تولید میشود.
 )2افزودن انواع نمکهای کلرید ،به منظور کاهش نقطه ذوب کاربرد دارد.
 )3سدیم به صورت مذاب تولید و بدون تماس با هوا در محفظهای جمع میگردد.
 )4بعلت واکنشپذیری بسیار زیاد فلز سدیم ،انرژی کمی برای تهیه آن از این روش نیاز است

4 )4
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 -7چند عبارت در مورد سلول دانز و هال درست است؟
*در هر دو ،محصول فلزی از پایین ظرف الکترولیت به صورت مذاب خارج میشود.
*هر دو فلز با صرف انرژی بسیار زیاد تهیه میشوند.
*در اطراف آن هر دو سلول گاز آزاد میشود.
*در سلول دانز آند و کاتد از جنس گرافیت است
3 )3
2 )2
1 )1
 -8چند عبارت در مورد دیواره جدا کننده در سلول گالوانی درست است؟
 متراکم است. از جنس سفال ،خاک چینی (کائولن) ،آزبست ،گرد شیشه فشرده است. همهی یونهای دو محلول میتوانند از آن عبور کنند. اگر این دیواره برداشته شود ،سلول گالوانی از کار خواهد افتاد.2 )3
3 )2
4 )1
-9چند مورد از مطالب زیر ،درستاند؟

4 )4

1 )4

*آهن در طبیعت به صورت هماتیت وجود دارد .
*زنگ آهن از واکنش آهن بااکسیؤن در هوای مرطوب ،تشکیل میشود .
*به علت نفوذپذیربودن زنگار ،زنگزدن آهنگ در هوای مرطوب ،به درون آن نیز ،سرایت میکند .
*زنگزدن آهن ،یک واکنش اکسایش است و در آن عدد اکسایش آهن ،تنها  2واحد افزایش مییابد
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
 -10چند مورد درباره سلول گالوانی و الکترولیتی ،درستاند؟
 جهت جریان الکترون در سلول الکترولیتی همانند سلول گالوانی از آند با کاتد است. در کاتد سلول الکترولیتی برخالف سلول گالوانی ،واکنش کاهش انجام میشود. در آند سلول الکترولیتی ،ذرهای که  Eبزرگتری دارد برنده خواهد شد. در سلول الکترولیتی همانند سلول گالوانی ،دیوارهای متخلخل دو الکترود را از هم جدا میکند.1 )4
2 )3
3 )2
4 )1
 -11چند عبارت در مورد فرایند آبکاری درست است؟
 آبکاری در سلول الکترولیتی انجام میشود. در آبکاری از جریان برق شهری استفاده میشود. وسیلهی مورد آبکاری در قطب منفی قرار داده میشود. الکترولیت محلولی از نمک فلز قرار داده شده در قطب مثبت است.3 )1

1 )3

4 )2

2 )4

 -12در آبکاری قاشقی چدنی با نقره چند مورد درست است؟
 -غلظت یون نقره در محلول کاهش مییابد.

 -تغییر جرم کاتد و آند یکسان است.

 -واکنش اکسایش در سطح قاشق انجام میشود.

 -در این سلول قطب منفی برخالف سلول گالوانی ،کاتد است.

4 )1

3 )2

2 )3

1 )4
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 -13چند عبارت در مورد سلول هال درست است؟
 از لحاظ طراحی سلول ،الکترودهای آندی و کاتدی همشکلاند الکترودهای آندی و کاتدی در واکنش شرکت میکنند چگالی آلومینیم مذاب کمتر از الکترولیت است. در کنار آند حبابهای گاز تولید میشود.2 )2
1 )1
 -14چه تعداد از واکنشهای زیر در سلول هال رخ میدهد؟
1 )1
2 )2
3 )3
4 )4

3 )3

4 )4

Al 3  3e  Al
2 O2   2 O  4 e 

2Al2O3  4Al  3O2
2O 2  C  CO 2 4e

 -15کدام نمودار غلظت گونه های محلول را در آبکاری یک قاشق مسی با استفاده از الکترود آند نقره را به درستی نشان
میدهد؟ (الکترولیت به کار رفته ،محلول یک موالر از نمک فلز نقره است).
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جلسه  22جامدهای یونی
 -1چند مورد درست است؟
 اطراف هر کربن در الماس همانند هر اکسیژن در یخ ،چهار اتم وجود دارد در یخ برخالف گرافن و سیلیس ،برخی از اتمها تنها دارای یک پیوند کوواالنسی هستند پیوندهای هر کربن در گرافن و الماس یکسان است مجموع تعداد پیوندهای میان  1000اتم در الماس ،بیشتر از  1000اتم در سیلیس است3 )3
2)2
1 )1

4)4

 -2چند عبارت درباره جامدات یونی درست میباشد؟
_ ترکیباتی خنثی میباشند.
_ از اتمهای فلز و نافلز تشکیل شدهاند.
_ تعداد ذرات مثبت آن با تعداد ذرات منفی آن یکسان میباشد.
_ مجموع بار ذرات مثبت با مجموع بار ذرات منفی یکسان میباشد.
1 )1

2 )2

4 )3

3 )4

 -3کدام گزینه نادرست است؟
 )1به شمار معین یونهای ناهمنام پیرامون هر یون ،عدد کوئوردیناسیون میگویند.
 )2در یک جامد یونی ،نیروهای جاذبه بین یونهای ناهمنام ،بیشتر از نیروهای دافعه یونهای هم نام میباشد.
 )3چگالی بار یونهای سازندهی یک جامد یونی ارتباطی به نقطهی جوش شبکه آن ندارد.
 )4جاذبه میان کاتیون سدیم و آنیون کلر کمتر از جاذبه میان یون کلسیم و اکسید میباشد.
 -4چند عبارت در مورد جامدهای یونی درست است؟
*عدد کئوردیناسیون  Ca2+و  F-در شبکه بلور آنها یکسان است.
*مجموع عدد کئوردیناسیون کاتیون و آنیون در  12 ،NaClاست.
*شعاع آنیون کلرید ،از فلوئورید و اکسید بزرگتر است.
*برای ترکیبهای یونی از واژه فرمول مولکولی استفاده نمیشود
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -5کدام گزینه درست میباشد؟
 )1فلزات دستهی ،pدر طی ایجاد مدل دریای الکترونی از الکترونهای زیرالیهی dخود استفاده میکنند.
 )2شبکهی بلوری را در آرایش منظمی از یک گونهی باردار نیز میتوان مشاهده کرد.
 )3آزادی عمل کاتیونها در مدل دریای الکترونی ،توجیهکننده جالی فلزات است.
 )4میتوان گفت فلزات دستهی  dدر همهی ویژگیهای فیزیکی مشابه فلزات دستهی  sو  pهستند.
 -6در کدام گزینه مقایسه آنتالپی فروپاشی شبکه به درستی بیان شده است؟
CsCl > CsF > CsI > CsBr )1
KF > KCl > KBr > KI )3

LiF > LiCl > LiI > LiBr )2
NaF > NaCl > NaI > NaBr )4
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 -7چند مورد درست میباشد؟
_ از آن جایی که مولکولها در همهی جامدات وجود دارند ،نیروهای بین مولکولی را میتوان برای همهی جامدات در نظر گرفت.
_ هر دو رفتار فیزیکی و شیمیایی آب ،وابسته به نوع برهمکنش اتم اکسیژن با هیدروژن است.
_ احتمال حضور جفت الکترون ناپیوندی در پیرامون هسته ،موجب تفاوت نقشهی پتانسیل الکتروستاتیکی میشود.
_ عناصر همگروه لزوما ترکیباتی با ساختارهای مشابه تشکیل میدهند.
2 )3
3 )2
4 )1

1 )4

 -8چند مورد نادرست میباشد؟
 گرافن و مولکولهای آب در ساختار یخ ،هر دو با ساختار شبکهای کندوی زنبور عسل تشکیل بلور دادهاند. کربن تنها عنصری است که جامداتی کوواالنسی در یک بعد ،دو بعد و سه بعد تشکیل میدهد. ساختار سه بعدی گرافیت باعث اثرگذاری آن روی کاغذ شده است. جامدات کوواالنسی ،جامداتی با پیوندهای کوواالنسی فراوان هستند که فقط با چینش اتمها در سه بعد ایجاد میشوند.4 )1

3 )2

1 )3

2 )4

 -9دریای الکترونی شامل ...............الکترونهاست که الکترونهای  ...............محسوب میشوند.
 )2ناپایدارترین .درونی
 )4ناپایدارترین .ظرفیتی

 )1پایدارترین .ظرفیتی
 )3پایدارترین .درونی
 -10چند مورد درست است؟
 -کربن در تشکیل همهی انواع پیوند ،به جز فلزی شرکت میکند

 در ساختار سیلیس ،همهی اتمها دارای  4پیوند کوواالنسی هستند در گرافیت هر کربن ،در سه حلقه شش ضلعی مشترک است در هنگام نوشتن با مداد ،پیوندهای کوواالنسی در ساختار گرافیت میشکند1 )1

2 )2

3 )3

4)4

 -11نسبت بار به شعاع  K+ ، Na+و  Mg2+به ترتیب  7.5×10-3 ، 1.03×10-2و  3.03×10-2میباشد .مجموع شعاع این سه
کاتیون کدام است؟
296 )1

263 )2

429 )3

526 )4

 -12در مورد شکل زیر کدام گزینه درست است؟
 )1دمای منطقه  1بیشتر از  800درجه سانتیگراد است
 )2دمای لولههای  1و  3یکسان است.
 )3دمای لوله  2کمتر از  800درجه سانتیگراد است.
 )4دمای لوله  4نزدیک به صفر درجه کلویند است.
 -13تولید برق توسط پرتوهای خورشیدی با استفاده از سدیم کلرید ،چند مورد درست است؟
*سدیم کلرید مذاب در نقطه فوقانی برج تولید میشود.
*سدیم کلرید مذاب سبب تبخیر آب شده و به صورت مذاب به باالی برج بر میگردد.
*بخار آب سبب چرخش توربینها و تولید برق میشود.
*در اثر تبخیر مقداری از سدیم کلرید مذاب ،باید به سیستم نمک اضافه گردد.
2 )3
3)2
4 )1

1)4
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 -14ترکیبات کدام گزینه همگی پیوند اشتراکی دارند؟
 _Na2O _C6H14 )1الماس_ سیلیس

 )2گرافیت_ الماس_ NH3 _SiO2

 )3یخ_  _MgO _SiO2گرافیت

 )4گرافن_ سیلیس_ Al2O3 _Fe2O3

 -15در گرافن ،هر اتم کربن به چند اتم کربن دیگر متصل است و نوع پیوندهای میان آنها به نوع پیوندهای میان اتم
های کربن در کدام ترکیب ،شبیهتر است؟
 ، 3 )1بنزین

 ، 4 )2بنزین

 ، 3 )3سیکلوهگزان

 ،4 )4سیکلوهگزان

 -16کدام موارد از مطالب زیر ،درستاند؟
آ) سیلیسیم مانند کربن ،خاصیت شبهفلزی دارد .
ب) در ساختار سیلیس ،هر اتم  Siبه چهار اتم اکسیژن متصل است .
پ) ساختار بلور سیلیسیم دی اکسید ،مشابه ساختار کربندیاکسید است .
ت) پس از اکسیژن ،سیلیسیم فراوان ترین عنصر در پوستة جامد زمین است.
 )1ب ،پ،ت

 )2آ  ،پ،ت

 )3آ  ،ت

 )4ب،ت

 -17کدام مورد دربارة ، SiO2درست است؟
 )1در ساختار آن ،پیوندهای یونی همانند پیوندهای کوواالنسی نقش دارند.
 )2به صورت خاص در طبیعت یافت نمیشود.
 )3جزء جامدهای مولکولی است.
 )4سختی آن از گرافیت بیشتر است.
 -18در مقایسه کربن دیاکسید و سیلیس میتوان گفت....
 )1سیلیس با داشتن پیوندهای کوواالنسی فراوان ،یک ترکیب مولکولی به حساب میآید.
 CO2 )2با ساختار مولکولی خود ،سختتر از سیلیس میباشد.
 )3هر دو ترکیب ،کوواالنسی محسوب میشوند.
 )4به دلیل شبه فلز بودن سیلیسیم ،سیلیس نقطه ذوب پایینتری دارد.
 -19چند مقایسهی زیر درست میباشد؟
_ نقطهی ذوب  CsFبیشتر از نقطهی ذوب  LiFاست.
_  MgF2آنتالپی فروپاشی شبکه بیشتری نسبت به  LiFدارد.
_  LiClنقطهی ذوب کمتری از  LiFدارد.
_  KBrآنتالپی فروپاشی کمتری نسبت به  KFدارد.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -20کدام گزینه درباره فلز سدیم درست میباشد؟
 )1ساختار شبکهای آن با کلر ،از آب دریا با روش تبلور جدا میشود و به صورت یون تکاتمی در آب شیرین یافت میشود.
 )2نیروی جاذبه یون_دوقطبی باعث استحکام شبکه بلوری مکعبی سدیمکلرید شدهاست.
 )3رنگ شعلهی ترکیبات این فلز که دو الکترون در الیه ظرفیت خود دارد ،زرد رنگ میباشد.
 )4از مصارف ترکیب دوتایی کاتیون این فلز با آنیون کلر میتوان به تولید سدیم کرومات اشاره کرد.
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 -21کدام گزینه واکنش فروپاشی یک شبکه را به درستی نشان میدهد؟

KBr (s)  689 kJ  K  (g)  Br  (g) )1
KBr (s)  K  (g)  Br  (g) 689kJ )2

K (s)  Br 2 (l)  K  (g) 2Br  (g)  689 kJ )3
K(g)  Br(g)  689 kJ  K  (g)  Br  (g) )4
 -22درباره ساختار دوتایی سدیمکلرید میتوان گفت....
 )1سدیم به آرایش گاز نجیب بعد از خود و کلر به آرایش گاز نجیب پیش از خود میرسد.
 )2در فرآوری گوشت ،تهیه کنسرو تن ،تهیه خمیر کاغذ ،پارچه و  ...کاربرد دارد.
 )3پیوند کوواالنسی بین آنها موجب استحکام باالی شبکه آن شدهاست.
 )4در تمامی حاالت فیزیکی میتواند رسانای جریان برق باشد.
 -23با توجه به جدول زیر که آنتالپی فروپاشی چند ترکیب را با یکای  kJ/mol1نشان میدهد ،میتوان دریافت که
انرژی فروپاشی شبکة بلور.........
 Al2O3 )1کمتر از  Fe2O3است.

 LiF )2کمتر از  926kJmol1است
 CaO )3از  MgOکمتر و از  NaFبیشتر است.
 )4فلوئوریدعنصرها  ،در گروه اول ،از باال به پایین ،همواره افزایش می یابد.

جلسه  23جامدهای فلزی
 -1در طی تغییر آرایش الیهی ظرفیت وانادیم (در محلول نمکی آن) از  3d2به  ، 3d3رنگ آن از .........به  .........تغییر پیدا
میکند و روی ،در این واکنش نقش ............دارد.
 )1آبی ـ بنفش ـ اکسنده

 )2سبزـ بنفش ـ کاهنده

 )3سبزـ بنفش ـ اکسنده

 )4بنفش ـ سبزـ کاهنده
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جلسه  24نمودارهای انرژی پیشرفته
 -1چند عبارت براساس نمودار زیر درست است؟
 انرژی فعالسازی رفت و برگشت در حضور کاتالیزگر به یک میزان کاهش مییابند انرژی فعالسازی برگشت در حضور کاتالیزگر بزرگتر از اختالف انرژیهای فعالسازی رفت درحضور و عدم حضور کاتالیزگر است.
 مقدار آنتالپی واکنش مستقل از نوع کاتالیزگر است اختالف انرژی قله انرژی در حضور و عدم حضور کاتالیزگر برابر با اختالف انرژیهای فعالسازی رفت در حضور و عدمحضور کاتالیزگر است.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -2کدام نمودار انرژی مسیر واکنش ،سوختن الماس و گرافیت را به درستی نشان میدهد؟

)1

)2

)3

)4

 -3فسفر سفید برخالف هیدروژن در هوا و در دمای اتاق به طور خودبهخودی آتش میگیرد .بنابراین ،در آزمایشگاه ،آن
را زیر آب نگهداری میکنند .نقش آب در این فرایند ،کدام است؟
 )1کاتالیزگز

 )2بازدارنده

 )3کاهش دهنده Ea

 )4افزایش دهنده Ea

-4چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟
*در واکنش های گرماده ،انرژی از محیط به سامانه جریان مییابد .
*گرمای مبادلهشده بین دو ماده ،از رابطة  Q  mc به دست میآید .
*در فرایند گوارش و سوختوساز شیر در بدن ،با وجود ثابتبودن دما Q<0 ،است .
*در فرایند گرماده ،فراوردهها در سطح انرژی باالتری نسبت به واکنشدهندهها قرار میگیرند.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -5با توجه به واکنش  N2H4(g)  H2(g)  2NH3(g)  183kJکدام مورد درست است؟
 )1سطح انرژی فراورده از واکنشدهندهها پایینتر است.
 )2با تولید هر مول آمونیاک183 kJ ،انرژی تولید میشود.
 )3واکنش گرماگیر است و با انجام آن در یک ظرف ،دمای آن پایین میآید.
 )4با انجام واکنش در دمای ثابت ،انرژی باید از محیط به سامانه جریان یابد.
 -6چند مورد از مطالب زیر ،درست است؟
*با سردشدن هوا ،شدت رنگ گاز آالیندة  NO2در شهرها ،کاهش مییابد .

*در تبدیل ) ، CO2 (s) CO2 (gمیانگین تندی و انرژی جنبشی ذرات ،ثابت است .

*عالمت   Hدر واکنش شیمیایی انجامشده در فتوسنتز (در گیاهان سبز) ،مثبت است.
* تغییر نوع آلوتروپ در واکنشهای که عنصرهای خالص تولید یا مصرف میشوند ،تأثیری بر   Hواکنش ندارد .
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4
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 -7چند عبارت در مقایسهی مبدلهای کاتالیستی بنزینی و دیزلی درست است؟
 طراحی هر دو شامل دو مخزن مجزا از هم است. در مبدل دیزلی برخالف بنزینی از آمونیاک نیز استفاده میشود. گازهای خروجی در هر دو یکسان است. گازهای آلوده کننده ورودی در هر دو یکسان است.2 )2
1 )1

3 )3

4 )4

 -8با توجه به نمودار و دادههای جدول زیر ،در اثر پیمایش 100 kmمسافت به وسیلة یک خودروی دارای مبدل
کاتالیستی ،چند کیلوژول گرما در مبدل کاتالیستی تولید میشود؟ )(O  16 ,(N  14 :g/mol 1

200 )1
260 )2
300 )3
360 )4
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جلسه  25سنتز ترکیبات عالی
 -1اگزالیک اسید را به نسبت مولی برابر با متانول در مجاورت اسید قوی واکنش میدهیم و سپس فراورده را جدا نموده و
با -2پروپانول در مجاورت اسید قوی مجداد واکنش میدهیم .فراورده کدام است؟
)1

)2

)3

)4

 -2در آلکانی با  20اتم کربن چند مورد درست است؟
-دارای  62پیوند است

 دارای  62اتم است-فاقد زوج الکترون ناپیوندی است

1 )1

 -با سیکلوآلکانی  20کربنه ایزومر است

2 )2

4 )4

3 )3

 -3چند عبارت دربارهی یک زنجیرهی پلی آمیدی متشکل از دی آمین و دی اسید دو کربنه درست است؟
 در اطراف اتم نیتروژن سه اتم ،شامل یک کربن و دو  Hوجود دارد هر کربن گروه کربونیل به دو اتم کربن دیگر متصل است. اکسیژنها تنها در گروههای کربونیل وجود دارند. -به غیر از اکسیژنها و نیتروژنها ،باقی اتمها فاقد زوج ناپیوندی هستند

1 )1

2 )2

3 )3

 -4از پلیمری شدن -4،3دی متیل-3-هگزن کدام پلیمر به دست میآید؟
))1
))2

4 )4
))4

))3

 -5در ساختار پلی اتیلن ترفتاالت چند مورد درست است؟
-زوجهای ناپیوندی تنها بر روی اکسیژنها قرار دارند.

-بین دو کربنِ گروه کربونیل 4 ،اتم یکسان قرار دارد.

-پلیمری سیرنشده است

-نسبت تعداد اتمهای منومر سنگین به سبک  1.8است

3 )3
2 )2
1 )1
-6براساس واکنش زیر ،ساختار فنول کدام است؟ (ضریب استوکیومتری همهی مواد یک است)

4 )4

استون  +فنول  اکسیژن  +دومین عضو آلکنها  +اولین عضو آروماتیکها

)1

)3

)2

)4
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 -7چند عبارت در مورد ویتامین  Cدرست است؟
 کربن با عدد اکسایش  -3در آن وجود ندارد. تعداد هیدروژنها دو برابر تعداد پیوندهای  OHاست. دارای عامل استری و اتری است. سیرنشده است.2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

 -8در اثر حرارت دادن ویتامین ث در آب کدام ماده حاصل میشود؟
()1

()3

()2

()4

 -9دربارة دو ترکیب زیر ،کدم مورد ،درست است؟
 )1ترکیب (آ) ،با آب پیوند هیدروژنی تشکیل میدهد.
 )2عدد اکسایش اتم کربن متصل به اتم  Oدر هر دو یکسان است.
 )3از ترکیب آ میتوان به عنوان الکل در تهیه پلی استرها استفاده کرد.
 )4شمار اتم های کربن در مولکول (آ) با شمار اتم های کربن در حلقة
آروماتیک مولکول (ب) متفاوت است.
 -10اگر ویتامین آ با ساختار زیر ،با استفاده از اتانوییک اسید به استر مربوط تبدیل شود ،کدام مورد ،درست است؟
 )1فراورده واکنش ،نوعی پلی استر است.
 )2انحاللپذیری آن در آب ،افزایش مییابد.
 )3خاصیت آبگریزی فراروده آلی ،کاهش مییابد.
 )4جرم فراورده آلی از مجموع جرم دو واکنشدهنده ،کمتر است.
 -11کدام موارد از مطالب زیر ،درستاند؟
آ) به گونة معمول ،بیشتر پالستیک ها ،زیست تخریب پذیرند .
ب) پالستیک پلی اتیلن ترفتاالت را میتوان پس از مصرف ،بازیافت کرد .
پ) دسترسی به پالستیک ها ،نمونهای از نتایج خالقیت بشر به شمار میآید .
ت) چگالی باال و نفوذپذیری پالستیکها در برابر آب و هوا ،از ویژگی های آنها است.
 )1ب ،پ

 )2ب  ،ت

 )3آ  ،ب  ،پ

 )4ب  ،پ  ،ت

 -12در اشیای ساختهشده از پلیاستر ،عوامل محیطی سبب شکسته شدن پیوند استری و در نهایت پوسیدن لباس
میشوند .دراین فرایند ،کدام پیوند شکسته میشود؟
a )1
b)2
c )3
d )4

54

سواالت تکمیلی مفاهیم شیمی نظام جدید

 -13کدام موارد از مطالب زیر ،درستاند؟
آ) پلیاتن سبک ،در برابر نور ،کدر است .
ب) پلیاتن سنگین ،ساختار بدون شاخه دارد .
پ) کیسههای پالستیکی موجود در مغازهها ،از پلیاتن سبک است .
ت) بطری شیر ،از جنس پلیاتن سنگین و در برابر نور شفاف است.
 )1آ  ،پ

 )2آ  ،ب  ،ت

 )3ب  ،پ

 )4ب إل

 -14با توجه به شکل روبهرو ،چند مورد از مطالب زیر ،درستاند؟
*بخشی از مولکول یک پلیآمید است .
*پلیمر مربوط ،از نوع زیست تخریبپذیر است .
*فرمول پلیمر مربوط  [C17H10N2O2]nاست .
*هر دو مادة سازندة آن (منومرها) از ترکیبهای آروماتیکاند
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -15کدام مطلب ،نادرست است؟
 )1پلیمرها ،دارای مولکول هایی با زنجیرهای بلند و جرم مولکولی زیاد هستند.
 )2پلی اتن ،جامد سفیدرنگی است که با گرمادادن اتن در فشار باال ،تشکیل میشود .
 )3در مولکول پلیاتن ،هر اتم کربن با چهار اتم دیگر (کربن و هیدروژن) پیوند کوواالنسی یگانه دارد.
 )4در همة پلیمرهای طبیعی و مصنوعی ،مونومرها باید پیوندهای دوگانة کربن ـ کربن داشته باشند.
 -16روغن زیتون ،استری با فرمول مولکولی  C57H104O6است .فرمول مولکولی اسید چرب سازندة آن ،کدام است؟
(تریگلیسریدی که اسیدهای چرب یکسانی در ساختار آن وجود دارد)

C18H33O )1

C18H34O2 )2

C19H39O )3

C19H39O2 )4

 -17در پلیمری با ساختار زیر ،تفاوت جرم مولی دیآمین و دیاسید به کار رفته برای تهیه آن ،چند گرم است؟
)(O=16 , N=14 , C=12 , H=1: g.mol-1
54 )1
58 )2
62)3
64 )4
 -18فرمول مولکولی فراورده حاصل از اکسایش کامل اتن کدام است؟
C2H2O2 )2
C2H6O2 )1
 -19براساس واکنشهای زیر کدام گزینه درست است؟

C2H2O4 )3

 A )1و  Bمیتوانند در واکنش استری شدن با یکدیگر شرکت کنند
 B )2دارای خاصیت اسیدی است
 A)3یکی دی اسید است
 A )4فقط با اسیدها استری میشود

C2H6O4 )4
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 -20در نیم واکنش زیر پس از موازنه مجموع ضرایب کدام است؟
28 )1
3  )2
19 )3
21 )4
 -21منومری که از آن پلیمر زیر بهدست آمده است کدام است؟
CH2CHCCH )1
CH3CH2CH2CH3)3

CH3CHCHCH3)2
CH3CH2CHCH2 )4

 -22در مورد منومر سازنده پلیمر زیر کدام گزینه درست است؟
 )1فرمول مولکولی آن  C4H7O2است
 )2کتونی سیر نشده است
 )3استری سیر نشده است
 )4دارای دو زوج الکترون ناپیوندی است
 -23در مورد پلیمر زیر کدام گزینه درست است؟
 )1فرمول عمومی منومر آن  CnH2nاست.
 )2در ساختار منومر آن  6اتم هیدروژن وجود دارد.
 )3اگر  500منومر در ساختار آن بهکار رود ،دارای  1000اتم کربن خواهد بود.
 )4در دسته پلی استرها قرار دارد.
 -24پلیمر حاصل از منومرهای  (COOH)2و  (CH2OH)2در گدام گزینه به درستی نشان داده شده است؟
)1

)2

)3

)4

 -25کدام نحوه نمایش برای پلیمر حاصل از اگزالیک اسید و اتان دی اُل درست است؟
()1
()2

()4
()3
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 -26بین زنجیرههای کدام پلیمر پیوند هیدروژنی تشکیل میشود؟
 )4تفلون
 )3پلی استر
 )2پلی آمید
 )1پلی استیرن
 -27از واکنش اولین عضو کربوکسیلیک اسیدهای حلقوی سیر شده با اولین عضو الکلهای حلقوی سیرشده در مجاورت
سولفوریک اسید و گرما ،فرمول مولکولی ترکیب حاصل کدام است؟
C7H10O2 )3
C7H14O2 )2
C6H12O2 )1
 -28چند عبارت درست است؟

C6H10O2 )4

 عدد اکسایش کربنها در پلیمری شدن آلکنها تغییری نمیکند. در سنتز آمینها از الکها ،عدد اکسایش کربن متصل به  OHتغییری نمیکند. واکنش تبدیل آلکن به آلکان از نوع اکسایشی کاهشی نیست. مجموع تغییر عدد اکسایش کربنها در سوختن کامل ترفتالیک اسید  42درجه است.1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

 -29در اثر اکسایش مزیتیلن که در زیر ساختار آن را مشاهده میکنید ،به کدام ترکیب زیر ،تغییر اعداد اکسایش برابر با
 10است؟
)1

)2

)4

)3

 -30در مورد واکنش موازنه نشده زیر چند مورد درست است؟(عدد اکسایش نیتروژن  +5است)

C3H5N3O9  CO2  H2O  N2  O2
 -عدد اکسایش هر کربن برابر  2-است.

مجموع ضرایب پس از موازنه  33است -تغییر عدد اکسایش هر اکسیژن  2درجه افزایش یافته است.

1 )1

-تنها هیدروژنها در رد و بدل الکترون مشارکت نداشتهاند.

2 )2

4 )4

3 )3

 -31از دکان دو اتم هیدروژن به منظور تبدیل آن به دِکن جدا مینماییم .سپس آلکن مربوطه را با برم واکنش میدهیم.
چند نوع فراورده تولید میشود؟
10 )1

5 )2

4 )4

6 )3

 -32در مورد تهیه متانول چند مورد درست است؟
-گاز مشعل ،گاز طبیعی و زیست گاز منابع طبیعی متان به عنوان ماده اولیه متانول میباشند

 -از واکنش  CO H2در حضور کاتالیزگر و دمای  35 Cو فشار 4  1 atm

تولید میشود

 از مجاورت متان با اکسیژن در دماهای باال تولید میشود. -واکنش متان با آب در دمای حدود  5  Cیکی از مراحل سنتز آن است.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4
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 -33به جای مادهی واکنش دهنده  1میتوان همهی مواد زیر قرار گیرند به جز گزینهی ..........؟
C2H4 )1
)2
CH3(CH2)2CHCH3 )3
CH3CCH )4
 -34طی سنتز ماده  Bاز  ،Aکدام اتم کربن بیشترین تغییر عدد اکسایش را داشته است؟
8)1
9 )2
7 )3
1 )4
 -35چند مورد درباره واکنش زیر درست است؟
FeCl
3 CH ClCH Cl178kJ
CH CH Cl
2
2
2
2
2
*فراورده سطح انرژی پایینتری از واکنشدهندهها دارد* .مجموع تعداد پیوندها در واکنشدهندهها بیشتر از فراورده
است* .واکنش از نوع اکسایشی کاهشی است* .سرعت انجام این واکنش افزایش یافته است.
4 )4
3 )3
2)2
1 )1



 -36اگر در مخلوطی از متانول و اتانول ،اگزالیک اسید به مقدار کافی اضافه شود و واکنش استری شدن انجام شود ،چند
نوع استر در مخلوط واکنش وجود خواهد داشت؟
4 )4

3 )3
2)2
1 )1
HO2CCHCHCO2H
 -37چند مورد درباره ترکیب زیر درست است؟
*در واکنش با محلول پتاسیم پرمنگنات رقیق به تارتاریک اسید تبدیل میشود.
*در شرایط مناسب میتواند پلیمر شبه آلکانی تشکیل دهد.
*در تهیه پلی استر میتواند به کار رود.
*یک مول از آن با یک مول سدیم اکسید واکنش میدهد.
1 )4
2 )3
3 )2
4 )1
 -38ویتامین  Dبا فرمول  C28H44Oو سه حلقه در ساختار خود ،با چند مولکول هیدروژن واکنش میدهد؟
3 )1

4 )2

5 )3

6 )4

 -39یون پرمنگنات توانایی اکسایش پارازایلن به ترفتالیک اسید را دارد .کدام ترکیب زیر نیز میتواند جایگزینی برای
یون نامبرده باشد؟
K2Cr2O7 )1

NH4Cl )2

KBr)3

O2)4
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 -40چند ترکیب زیر ،میتواند به طور مستقیم (بدون تغییر گروه های عاملی) در تهیه پلیمری از نوع پلیآمید (به عنوان
مونومر یا یکی از واحدهای سازنده) به کار رود؟

1 )1

2 )2

 -41از اکسایش کدام ترکیب میتوان ترفتالیکاسید تهیه کرد؟
()2
()1

4 )4

3 )3
()3

()4

 -42با توجه به ساختار الکتیکاسید ،پلیمر به دست آمده از آن ،گروه عاملی مشابه کدام پلیمر ،خواهد داشت؟
 )1کوالر
 )2سلولز
 )3پلیاتن
 )4پلیاتیلن ترفتاالت
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پرسش های چهارگزینه ای تکمیلی

 -1چند مورد درباره اوزون و اکسیژن درست است؟
 نقطهی جوش اوزون از اکسیژن کمتر است اکسیژن و اوزون طی واکنش برگشتپذیر به یکدیگر تبدیل میشوند الیهی اوزون در الیه استراتوسفر قرار دارد. اوزون استراتوسفری مفید و اوزون تروپوسفری مضر است.3 )3
2 )2
1 )1

4 )4

 -2چند عبارت درست است؟
*خواص شیمیایی اتمهای هر عنصر به عدد اتمی آن وابسته است.
*ایزوتوپها در خواص فیزیکی با یکدیگر اختالف دارند.
*یون یُدید با  99Tcاندازه مشابهی دارند.
*سنگینترین گاز نجیب در واکنشهای هستهای در الیههای زیر زمین تولید میشود.
3 )3
2 )2
1 )1

4 )4

 -3چند عبارت درست است؟
*در آب دریا ،غلظت یون کلرید بر حسب  ppmبیشترین است.

*زمین از دیدگاه شیمیایی پویاست.
*آب باران براساس فرایند تقطیر همیشه خالص است.
3 )1

*آب زالل قناتها خالص نیست
1 )3

4 )2

2 )4

 -4عنصر گالیم  31Gaدر جدول تناوبی امروزی در دوره  .....و گروه  .....قرار دارد و در جدول شارل ژانت ،اگر گروهها را از
سمت راست شماره گذاری نماییم ،در دوره  .....و گروه  .....قرار دارد؟
8-5-13-4 )1

8-5-13-3)3

1-5-13-4 )2

1-5-13-3)4

 -5چند عبارت درست است؟
*سرب مداد نام دیگری برای گرافیت است* .فلز سرب همراه با تعدادی فلز دیگر در زغال سنگ وجود دارد.
*سیلیسیم هم گروه سرب ،نیمه رساناست* .سیلیسیم سازنده جهان غیرزنده است.
*سیلیسیم در سلولهای خورشیدی کاربرد دارد.
2 )1

4 )3

3 )2

5 )4

 -6چند عبارت در مورد عناصر گروه  14درست است؟
*دو عضو آنها در واکنش با دیگر اتمها الکترون از دست میدهند.
*چهار عدد از آنها دارای سطح براق هستند.

*دو عدد رسانایی الکتریکی کمی دارند.

*یکی از آنها خواص شبه فلزی دارد.

*یکی از آنها سطح تیره دارد.

*فلزاتی  4ظرفیتی در میان آنها وجود دارد.

*عناصر سازنده جهان زنده و غیر زنده در میان آنهاست.

7 )1

6 )2

5 )3

4 )4

 -7چند عبارت درست است؟
*نخهای خیاطی از جنس پلی استر هستند.

*مو و ناخن پلیمر طبیعی هستند.

*آبکافت استرها ،در شرایط اسیدی رخ میدهد.

*پوسیدن لباس ،به معنای شکستن پیوندهای استری و آمیدی است.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4
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 -8چند عبارت درست است؟
*رادیکالها فعال ،ناپایدار ،بسیار واکنشپذیر و از قاعدهی هشتایی پیروی نمیکنند.
*رادیکالها توسط بازدارندهها جذب میشوند.
*لیکوپن نوعی بازدارنده است.
*در ساختار بازدارندهها تعداد زیادی پیوند چندگانه کربن-کربن وجود دارد
3 )3
2 )2
1 )1

4 )4

 -9چند عبارت درست است؟
*در واکنشهای اکسایشی-کاهشی ،فراوردهها پایدارتر از واکنش دهندهها هستند.
*در گونهی اکسایش یافته ،بار الکتریکی مثبتتر میشود.
*در واکنش روی با محلول هیدروکلریک اسید ،یونهای کلرید نقشی در روند واکنش ندارند.
*واکنش سوختن منیزیم در عکاسی کاربرد داشته است.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -10کدام گزینه درست میباشد؟
 )1انرژی حاصل از اکسایش  1گرم کربوهیدرات و  1گرم پروتئین ،کمتر از انرژی حاصل از اکسایش  1گرم چربی میباشد.
 )2سوخت سبز متانول در ساختار خود عالوه بر هیدروژن و کربن ،نیتروژن نیز دارد.
 )3کاهش جرم مخلوط در طی واکنش کلسیمکربنات با هیدروژنکلرید ،به دلیل خروج آب به صورت گازی میباشد.
 )4سدیمبرمید ،کاتالیزگر موثر واکنش تجزیه محلول هیدروژنپراکسید در دمای اتاق میباشد.
 -11چند مورد از مطالب زیر ،درستاند؟
پیونـد کوواالنسی هنگامی تشکیل میشود که اتمها به تعداد برابر الکترون به اشتراک بگذارند.پیوند هیدروژنی میان همهی ترکیبات دارای هیدروژن وجود دارد.برهمکنشهای جاذبهای از نوع مولکول-مولکول را نیروهای واندروالس گویند.در  ، SO3تعداد جفت ناپیوندی اتمها ،دو برابر جفتهای پیوندی است.2 )1

3 )2

1 )3

3 )4

 -12چند عبارت درست است؟
گاز هیدروژن کلرید در آب سبب افزایش یون هیدروکسید میشود.پتاسیم هیدروکسید یک باز بسیار قوی است و غلظت یون هیدرونیوم را کاهش میدهد.آهک و آمونیاک هر دو باز هستند و جهت کاهش خاصیت اسیدی خاک به آن افزوده میشوند.ورود فاضالبهای صنعتی به محیط زیست سبب افزایش  pHآن میشود.1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -13چند عبارت درست است؟
 قرار دادن  PSبین دو صفحه شیشهایی مانع از فرو ریختن خردههای آن در اثر ضربه میشود در تهیه پاستیل از پلی وینیل استات استفاه میشود انحاللپذیری الکل  9کربنه بیشتر از آلکان هم کربن است. بوی خوش آناناس به دلیل وجود اتیل بوتانوات است  HDPEزنجیرهی پلیمری با شاخه فرعی است5 )4
4 )3
3 )2
2 )1
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 -14محلول  ........ ،TiO2است و محلول ،Fe2O3همهی طول موجهای مرئی به جز.......را جذب میکند و دوده که سیاهرنگ
است........ ،طول موج های مرئی را جذب میکند.
 )1سفید رنگ_ قرمز_ همه

 )2بیرنگ_ ارغوانی_ همه

 )3بیرنگ_ قرمز_ اغلب

 )4سفیدرنگ_ ارغوانی_ اغلب

 -15آلیاژ تیتانیوم و  ،......به آلیاژ  ......معروف است و برای ساخت ......کاربرد دارد.
 )1قلع_ نیترول_ پروانه کشتی اقیانوس پیما
 )3قلع_ نیتینول_ سازه فلزی در ارتودنسی

 )2نیکل_ نیتینول_ استنت برای رگ ها
 )4نیکل_ نیترول_ موتور جت

 -16چند عبارت درست است؟


به گلوکز حاوی اتمهای پرتوزا ،گلوکز نشانه میگویند.



در تودههای سرطانی تنها گلوکز حاوی اتم پرتوزا تجمع مییابد.



 56Feدر تصویربرداری گردش خون کاربرد دارد



غنیسازی ایزوتوپی به معنای افزایش درصد یک نوع ایزوتوپ است.



 99TCدر تصویربرداری غده تیرویید کاربرد دارد.



هستهای که تعداد نوترونهایش از  1.5برابر تعداد پرونهایش برابر و یا بیشتر باشد متالشی میشود
2 )2

1 )1

3 )3

4 )4

 -17چند عبارت درست است؟


 Mg2+در کنترل عصبی بدن نقش دارد.



2+



 Cl-در تنظیم مایعات بدن نقش دارد.

Caدر انقباظ ماهیچهها نقش ایفا میکند.

 K+ در تنظیم دستگاه عصبی نقش دارد.
2 )2
1 )1

3 )3

4 )4

 -18چند عبارت درست است؟
 واکنش گاز هیدروژن و اکسیژن بر اثر جرقه و یا در حضور توری روی هر دو انفجاری است. آنتالپی واکنش با تغییر کاتالیزگر تغییر نمیکند. اگر انرژی فعالسازی به نصف کاهش یابد ،سرعت واکنش دو برابر میشود. در مبدل کاتالیستی بنزینی ،سه نوع فلز به کار رفته است که همهی واکنشها را تسریع میکنند.1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -19در موردسوختهای بنزین ،زغال سنگ ،هیدروژن و گاز طبیعی چند مورد درست است؟
تنها در یک مورد امکان تولید  COوجود نداردتنها یکی از سوختها در اثر سوختن گوگرد تری اکسید تولید میکندپاکترین سوخت ،گرانترین و پربازدهترین استدو مورد از آنها ،فراورده سوختن کامال یکسان دارندآلودهکنندهترین سوخت ،ارزانترین است5 )1

4 )2

3 )3

2 )4
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 )2بازها
 )1آب
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 )3برخی نمکها

 )4اسیدها

 -21چند عبارت درست است؟
آمونیاک به عنوان کود به طور مستقیم به خاک تزریق میشودمخلوط  N2 , H2و  NH3با سرد کردن سبب جدا شدن دو جزء گازی از دیگری میشودمخلوط  N2و  H2همانند مخلوط  H2و  O2در مجاورت جرقه منفجر میشوددر ساختار پالستیکهای سبز ،اکسیژن وجود داردتمام پرتوهای خورشیدی به سطح زمین برخورد میکنند.2 )2
1 )1

3 )3

 -22چند عبارت در مورد مولکولهای آب و اکسیژن درست است؟ , 1H

4 )4
8O

-همهی اتمها به آرایش 8تایی رسیدهاند

-آب دارای  10الکترون و اکسیژن دارای  16پروتون است.

-تعداد پیوند آنها برابر است.

-تعداد زوجهای ناپیوندی در آنها برابر است.

2 )2
1 )1
 -23چند عبارت دربارهی آلومینیم اکسید درست است؟

4 )4

3 )3

مجموع الکترونها در  4مول آلومینیم و  3مول اکسیژن برابر با مجموع الکترونها در  2مول آلومینیم اکسید است.دو اتم اکسیژن الکترونهای خود را از دو اتم آلومینیم متفاوت دریافت میکنندکاتیون آلومینیم با آنیون اکسید در الکتروهای ردوبدل شده شریکنددر روش هال با استفاده از جریان برق میتوان آن را به عناصر سازندهاش تبدیل نمود3 )3
2 )2
1 )1

4 )4

 -24در کدام شکل نحوه الکترونگیری به درستی نشان داده شده است؟(هر شکست یک مرحله الکترونگیری است)
()2

()1

()4

()3

 -25چند عبارت درست است؟
*بنزین حالل گریس است.
*چربیهای پوست در حاللهایی نظیر نفت یا بنزین حل میشوند.
*آلکان  29کربنه برای جال دادن سیب استفاده میشود.
*ویژگی مهم آلکانها سیر شده بودن آنهاست
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4
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 -26چند عبارت درست است؟
*ارزش مواد غذایی در تأمین ماده و انرژی مورد نیاز بدن یکسان نیست
*انواع آمینو اسیدها در تخم مرغ یافت میشود.
*امگا 3-سبب کاهش کلسترول شده و در ماهی یافت میشود.
*ماست منبعی غنی از منیزم و کلسیم است.
1 )1

2 )2

3 )3

4)4

 - -27چند عبارت در مورد متان درست است؟
*به گاز مرداب معروف است.
*موریانهها یکی از منابع تولید آن هستند.
*کمترین آنتالپی سوختن و بیشترین ارزش سوختی را در آلکانها دارد.
*یکی از فراوردههای فرایند مواد زیست تبخیر پذیر است.
*تنها ترکیب آلی است که عدد اکسایش کربن در آن  -4است.
*بخش عمده گاز شهری را تشکیل میدهد.
*در معادن زغال سنگ با غلظت بیش از  %5باعث انفجار میشود
5 )3
6 )2
7 )1

4 )4

 -28چند عبارت زیر درست است؟
 برخی فلزها اکسایش مییابند اما خورده نمیشوند آبکاری :پوشاندن سطح یک فلز با الیهای ضخیم از فلز ارزشمند و مقاوم در برابر خوردگی آهن سفید در تهیه قوطیهای کنسرو و روغن نباتی بکار میرود. فلوئور همانند سدیم تنها دارای دو عدد اکسایش مختلف است.1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -29چند عبارت درست است؟
 مس ،طال و نقره بیشترین سهم فلزها در تلفن همراه را دارند. اصول کار سلول سوختی توسط ویلیام گروه کشف گردید. تولید سلول سوختی توسط مَند و لِنجر انجام شد. در  SHEفلز  Ptبه عنوان کاتالیزگر استفاده شده است.2 )2

3 )3

1 )1
 -30چند عبارت زیر درست است؟
هر چه درصد خلوص ماده شیمیایی بیشتر باشد ،قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود نفت مؤثرترین و مهم ترین ماده برای اقتصاد جهان است. تریلن همان پت است. برای اکسایش پارازایلن محلول رقیق پتاسیم پرمنگنات استفاده میشود.3 )3
2 )2
1 )1

4 )4

4 )4
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 -31در چند عنصر زیر شماره گروه با تعداد الکترونهای ظرفیت آنها برابر نیست؟
1 )1

2 )2

Al , Ca , Ba , N , He , Sc
4 )4

3 )3

 -32چند عبارت درست است؟
*رفتار شیمیایی هر اتم به تعداد الکترونهای ظرفیت آن بستگی دارد
*از دست دادن ،گرفتن یا به اشتراک گذاشتن الکترون نشانهای از رفتار شیمیایی اتم است.
*همهی اتمها در طبیعت به صورت یون در ترکیبهای گوناگون یافت میشود.
*در فرمول شیمیایی ترکیبات یونی ،نسبت کاتیون به آنیون مشخص شده است
1 )1

2)2

4 )4

3 )3

 -33چند عبارت درست است؟
*یک نمونه طبیعی از عنصر هیدروژن از سه نوع ایزوتوپ تشکیل شده است.
*نیمه عمر و پایداری ایزوتوپها با یکدیگر رابطه مستقیم دارند.
*اولین عنصری که در واکنشگاه هستهای ساخته شده تکنسیم است.
*از محاسن راکتورهای اتمی ،تولید پسماندهای بدون ضرر برای محیط زیست است.
1 )1

2)2

4 )4

3 )3

 -34در مورد عنصری با عدد اتمی  30چند مورد درست است؟
*چهار الیه اصلی پر دارد.

*هفت زیرالیهی پر دارد.

*در دستهی عناصر  sقرار دارد.

*دارای ظرفیتهای 2و 3است.

*میتواند به عنوان ظرف نگهداری ترکیبات مس استفاده شود.

*با هیدروکلریک اسید واکنش نمیدهد.

*ترکیبات آن رنگی است.

*آهن را از خوردگی محافظت میکند.

8 )1

6)2

4 )3

2 )4

 -35چند عبارت درست است؟
*در جابهجایی الکترون مابین الیهها  ،انرژی با طول موج معین جذب یا نشر میشود.
*اتمهای برانگیخته طول عمر زیادی ندارند.
*پرتوهای گسیل شده از اتم ،اطالعات ساختاری آن را حمل میکند.
*هر ذره زیر اتمی در اثر انتقال به حالت انرژی باالتر سبب برانگیخته شدن اتم میگردد.
1 )1

2)2

 -36در دوره پنجم جدول شارل ژانت ،کدام زیرالیهها پر میشوند؟
4d,5p,6s )2
3s,3p )1

3 )3
3d,4p,5s )3

4 )4
4f,5d,6p,7s )4

 -37چند عبارت درست است؟
*کلروفرم با فرمول  CH3Clقطبی است.
*در مولکول اتین ،بار منفی بر روی پیوند سه گانه متمرکز شده است.
*در کربونیل سولفید ،بار منفی بر روی اکسیژن و گوگرد و بار مثبت بر روی کربن قرار دارد و بنابراین ناقطبی است.
*مولکولهای سه اتمی با ساختار خطی ،قطبی هستند.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4
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 -38چند عبارت زیر درست است؟
 انسان توانست با گرم کردن سنگ معدن مس همراه با زغال سنگ ،فلز مس را به صورت مذاب استخراج کند. هرچه طول موج امواج الکترومغناطیسی کمتر ،انرژی آنها نیز کمتر پرتوهای فروسرخ پرانرژیتر از ریزموجها هستند برخی دماسنجها با جذب پرتوهای ریزموج نشر شده ،دمای اجسام را میسنجند.4 )1

3 )2

2 )3

1 )4

 -39چند عبارت نادرست است؟
رسوب سفید رنگ  AgClاز افزودن محلول شیری رنگ  AgNO3به محلول بیرنگ  NaClبه دست میآید.کلسیم فسفات و باریم کربنات سفید رنگ و در آب نامحلولاندمحلول ید در بنزن بنفش رنگ استچگالی هگزان کمتر از آب است؟3 )3

2 )2
1 )1
 -40در طی حرارت دادن  100گرم نمونه سفالینه رس..... ،
 )1بیشترین کاهش جرم مربوط به مادهای است که بیشترین درصد جرمی را در نمونه دارد.
 )2با خروج عامل سرخ فام بودن آن ،نمونه به تدریج بیرنگ میشود.
 )3با خروج کامل آب ،درصد جرمی سدیماکسید در نمونه جدید %0.17 ،کاهش پیدا میکند.
 )4با تجزیه سیلیس ،درصد زیادی از جرم نمونه کاهش مییابد.

4 )4

 -41چند عبارت درست است؟
رامسی کاشف آرگون استنور زرد المپهای بزرگراهها به دلیل وجود بخار سدیم استنور قرمز کمترین میزان انحراف را نسبت به نور سفید پس از عبور از منشور دارداز کاتیون تکنسیم به صورت مستقیم برای تصویربرداری تیروئید استفاده میشود1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 --42چند عبارت درست است؟
-برای پلیمرها نمیتوان فرمول مولکولی دقیق نوشت

-هر آلکنی در واکنش پلیمریزاسیون شرکت میکند

 -تفلون ناقطبی است و در حاللهای آلی حل نمیشود

 -بوی نعناع به دلیل وجود منتول است

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 -43چند عبارت درست است؟


 22.4لیتر از یک گاز در شرایط استاندارد دارای  6.021023اتم از آن است.



نور آبی انرژی بیشتری از نور قرمز دارد.



نور مرئی بخش گستردهای از پرتوهای الکترومغناطیسی را شامل میشود.



ویلیام رامسی هلیم را با طیف نشری خطی آن شناسایی کرد.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4
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سواالت تکمیلی مفاهیم شیمی نظام جدید

 -44چند عبارت در مورد آمونیاک درست است؟
*به عنوان کود مستقیم به خاک افزوده میشود.

*در فرایند تولید صنعتی آن ،به صورت مایع جدا میگردد.

*هیدرازین از آمونیاک پایدارتر است.

*در دستهی بازهای ضعیف است.

*مانند  SO3قطبی است.
7 )1

*در مبدل کاتالیستی گازوئیلی کاربرد دارد.
6 )4
5 )3

4 )2

 -45چند عبارت زیر درست است؟
 -برای برقکافت آب باید اندکی الکترولیت به آن افزود

 -بازده سلول سوختی حدود  %60است

 مگنالیوم آلیاژی از آلومینیم ،منیزیم و کلسیم است. مرحله نخست تهیه منیزیم ،واکنش آب دریا با محلول بازی است. گاز اکسیژن توانایی الکترون گیری از مس را دارد.5 )1

4 )2

3 )3

2 )4

