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سواالت

8

معادله واکنش روبه روراکامل وموازنه کنید؟

2

باتوجه به واکنش های مقابل به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.

بارم

)NaOH(aq) + FeCl3(aq) → ……… (aq) +……… (s

8
8/5

1) CCl4 + F2 → CF4
2) CBr4 + Cl2 → CCl4 + Br2
الف) ترتیب واکنش پذیری عنصرهای Br , Fو Clراباذکرعلت مشخص کنید.
ب)پیش بینی کنیدآیاواکنش زیردرشرایط مناسب انجام می شود.چرا؟درصورت انجام شدن واکنش راکامل وموازنه
→ CF4 + Br2

کنید.
3

در واکنش زیربه ازای مصرف شدن 3/6گرم فلزآلومینیم باخلوص 99درصد :

8/5

الف)چندگرم آهن )(IIIاکسید %99الزم است؟
ب)اگربازده درصدی واکنش%19باشدچندگرم فلزآهن تولیدمی شود؟

)2Al(s) + Fe2O3(s) → Al2O3(s) + 2Fe(l
4

آلکان زیررانام گذاری کنید.

9/5

5

معادله ی واکنش زیرراکامل ونام ترکیب حاصل رابنویسید.

9/5

ادامه سواالت درصفحه2

ردیف
6

بارم

سواالت
درواکنش ترمیت  85249 Jگرماآزادمی شوداین مقدارگرمادمای صدگرم آب راچنددرجه سلسیوس افزایش می

9/75

دهد؟(ظرفیت گرمایی ویژه ی آب = )4/814 J.g . C
-1

7

-1 O

باتوجه به معادله ی واکنش های زیرپاسخ دهید.
 KJ؟ =ΔH

)8( C2H5OH(g)+3O2(g) → 2CO2(g)+3H2O(g

ΔH= -8361 KJ

)2( C2H5OH(g)+3O2(g) → 2CO2(g)+3H2O(l

9/75

مقدارتغییرآنتالپی مربوط به واکنش (،)8کدام یک ازعددهای زیرمی تواندباشد؟دودلیل برای انتخاب خودبنویسید
 +8245/6یا  -8245/6یا +8499/4یا -8499/4
1

8/5

درموردترکیب مقابل به پرسش های زیرپاسخ دهید.
الف)گروه های عاملی آن رامشخص کرده
نام هریک رابنویسید.
ب)فرمول مولکولی آن رابنویسید.

9

باتوجه به اطالعات داده شده آنتالپی واکنش زیررامحاسبه کنید :
? = ΔH

2

)C6H6O2(aq)+H2O2(aq) → C6H4O2(aq)+2H2O(l
)8( C6H4O2(aq)+H2(g) → C6H6O2(aq

; ΔH1= -877KJ

)2( 2H2O2(aq) →2H2O(l)+ O2(g

; ΔH2= -899KJ
; ΔH3= -572KJ
89

بااستفاده ازجدول آنتالپی های پیوندآنتالپی پیوند

C=C

485
88

139

8/5

راحساب گنید.

پیوند

H-H C C C-H
436

)3( 2H2 (g)+O2(g) → 2H2O (l

)(KJ.mol-1میانگین آنتالپی پیوند

واکنش ) 2N2O5(g) → 4NO2(g) + O2(gدرظرف 2لیتری انجام می شود:
الف)سرعت متوسط تجزیه  N2O5وسرعت متوسط تشکیل  NO2رادرفاصله ی
زمانی 2تا5دقیقه برحسب (M.S-1موالریته برثانیه) حساب کنید.
ب)سرعت واکنش رادر2دقیقه ی اول حساب کنید.
ادامه سواالت درصفحه3

5

2

9

زمان)(min

(N2O5 9/4 9/25 9/83مول)

8/5

ردیف
82

سواالت
درنمودارداده شده منحنی Aنشان دهنده تغییرمول های یکی ازموادفرآورده درواکنش است بادلیل مشخص کنیدکدام

بارم
9/5

منحنی ( Bیا ) Cنشان دهنده افزودن کاتالیزگربه سامانه واکنش است؟

83

معادله ی واکنش پلیمرشدن پروپن رابنویسید.

9/5

84

باتوجه به فرمول ساختاری استرداده شده به پرسش های زیرپاسخ دهید.

8/25

الف)نام شیمیایی استررابنویسید.
ب)فرمول ساختاری اسیدوالکل سازنده ی این استررابنویسید.
پ)نام شیمیایی اسیدوالکل سازنده ی این استررابنویسید.
85

کدام یک ازویتامین های زیردرچربی وکدام درآب حل می شود؟علت راتوضیح دهید.

8

86

فرمول ساختاری پلی استرحاصل ازمونومرهای زیررادردومرحله بنویسید.

8

ادامه سواالت درصفحه4

ردیف
87

بارم

سواالت
بخشی ازساختارمولکول سازنده یک پلی آمیددرشکل زیرارائه شده است.باتوجه به آن فرمول ساختاری مونومرهای

8

سازنده ی آن رارسم کنید.

81

8/75

درموردترکیب زیربه پرسش های داده شده پاسخ دهید :
الف)بخش قطبی وناقطبی آن رامشخص کنید.
ب)چه نوع نیروهای بین مولکولی درآن وجوددارد؟
پ)کدام بخش آن درچربی حل می شود؟علت رابنویسید.
ت)کدام بخش آن درآب حل می شود؟علت راتوضیح دهید.
موفق باشید-یوسف زاده

جمع نمره

29

پاسخ سواالت
8
2

)3NaOH(aq) + FeCl3(aq) → 3NaOH (aq) +Fe(OH)3 (s
الف) Br < Cl < F
طبق واکنش 8فلوئورواکنش پذیرترازکلراست چون کلرراازترکیبش خارج کرده است.طبق واکنش 2کلرواکنش پذیرترازبرم است
چون برم راازترکیبش خارج کرده است.بنابراین فلوئورازبرم هم واکنش پذیرتراست.
ب)خیرچون برم بایدواکنش پذیرترازفلوئورباشدتاآن راازترکیبش خارج کند.

3

مقدار عملی
4

مقدار عملی

مقدار عملی
مقدار نظری

بازده درصدی واکنش

-2،6دی متیل اوکتان

5

6
7

Δθ = 36.42

Q = mcΔθ 15240=100×4.184Δθ

 -8245/6چون واکنش ازنوع سوختن است تغییرآنتالپی آن منفی است وچون  H2Oبه حالت گازاست گرمای کمتری آزادمی
شود(.سطح انرژی گازبیشترازمایع می باشد)

1

9

معادله ی واکنش 8رامعکوس و ضرایب معادله ی واکنش2و3رانصف می کنیم.
ΔH4 = +177KJ

)4( C6H6O2(aq) → C6H4O2(aq)+H2(g
(5

ΔH5 = - 95KJ

(6

ΔH6 = - 286 KJ

)C6H6O2(aq)+H2O2(aq) → C6H4O2(aq)+2H2O(l
ΔH = ΔH4+ΔH5+ΔH6 = - 204KJ
] )( = [2ΔH(C-H) + ΔH(C≡C) + ΔH(H-H) ] - [4ΔH(C-H) + ΔH(C=Cواکنش) ΔH

89

ΔH(C=C) =615KJ
88

82

منحنی  Bچون باافزودن کاتالیزگرسرعت واکنش بیشترشده وشیب منحنی تندترمی شود.

83

84

الف)اتیل بوتانوات
ب)
پ) بوتانوئیک اسید -اتانول

85

ویتامین آ درچربی چون بخش ناقطبی آن بزرگترازبخش قطبی بوده وبرآن غلبه می کند.
ویتامین ث درآب چون بخش ناقطبی کوچکی داشته وبخش قطبی آن بیشترازبخش ناقطبی است وبربخش ناقطبی غلبه می کند.

86

87

81

الف)
ب) هیدروژنی -واندروالس
پ)بخش ناقطبی درچربی حل می شودچون گشتاوردوقطبی آن درحدودصفرمی باشد.
(چربی ناقطبی است ناقطبی درناقطبی حل می شود)

ت) بخش قطبی درآب حل می شودچون گشتاوردوقطبی آن بیشترازصفرمی باشد.
(آب قطبی است قطبی درقطبی حل می شود)
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