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(تمرین های دوره ای فصل سوم)   

.درهریک ازمواردزیرساختارپلیمرخواسته شده رامشخص کنید-1  
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درشرایط یکسان انحالل پذیری کدام کربوکسیلیک اسیددرآب بیشتراست؟چرا؟-2  

CH3 – COOH   (1 

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – COOH  (2 

 .برنیروی واندروالسی غلبه می کندآن تری داردونیروی هیدروژنی  کچون بخش ناقطبی کوچ(1ترکیب)یک اسیداتانوی

 :  C2H4O2برای استربافرمول -3

 .ن رارسم کنیدآساختار(الف

 .ساختارالکل واسیدآن رارسم کنید(ب

 

 .نیروی بین مولکولی رامشخص کنید(پ

 واندروالسینیروی 

 .جرم مولی راحساب کنید(ت

06  =32  +4  +24 

 .نقطه جوش آن رابیان دلیل بااتانوئیک اسیدمقایسه کنید(ث

دراتانوئیک  درمتیل متانوات نیروی بین مولکولی ازنوع واندروالسی است ولی نقطه ی جوش آن ازاتانوئیک اسیدکمتراست چون

 .وقوی تراست بودهمولکولی ازنوع نیروی هیدروژنی نیروهای بین   O – Hاسیدبه علت وجودعامل  

 :باتوجه به آن .لیمردرشکل زیرارائه شده استپبخشی ازساختارمولکول سازنده یک -4

 

 

 



 ]سومفصل / یاضیور یتجرب یازدهم(/ 2)یمیمجموعه سواالت ش[

محمدیوسف زاده: تهیه وتنظیم                        Chemistryhome1.blog.ir 3صفحه   
 

 این پلیمربه کدام دسته ازپلیمرهاتعلق دارد؟(الف

 پلی آمیدها 

  نیروی بین مولکولی این پلیمرازچه نوعی است؟(ب

 .وواندروالسیهیدروژنی 

 واحدهای سازنده این پلیمرکدام گروه ازموادزیراست؟(پ

 *دی آمین هاودی اسیدها  

 دی الکل هاودی اسیدها*                 

 آمین هاواسیدها*                 

 .باتوجه به معادله واکنش زیربه پرسش های خواسته شده پاسخ دهید-5

 

 .نیدرارسم ک(دی کلرواتان-2،1)ساختارلوویس فرآورده(الف

 

 .نتالپی واکنش رارسم کنیدآنمودار(ب

 

 گرم گازاتن باگازکلر،چندکیلوژول گرمامبادله می شود؟42حساب کنیدازواکنش(پ
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هایی باجرم مولی میانگین متفاوت منجرمی شود،تجربه نشان می  نواکنش پلیمری شدن اتن درشرایط گوناگونی به تولیدپلی ات-0

درجدول زیرنتایج یک پژوهش تجربی دراین موردداده شده .دهدکه جرم مولی میانگین به مقدارکاتالیزگرهای واکنش بستگی دارد

 .است

 (گرم)جرم مولی میانگین پلیمر (مول()2شماره)مقدارکاتالیزگرمحتوی آلومینیم (مول()1شماره)مقدارکاتالیزگرمحتوی تیتانیم

1 12 20666 

1 0 202666 

1 3 200666 

1 1 204666 

1 03/6 106666 

1 53/6 46666 

1 56/6 21666 

1 26/6 31666 

 درچه نسبت مولی ازاین دوکاتالیزگرپلی اتن بابیشترین جرم مولی تولیدمی شود؟(الف

                                                                                                                                 1به  3
آلومینیم

تیتانیم
 

 

 
 

 .رسم کنید1به2تغییرجرم مولی پلیمررابرحسب نسبت مولی کاتالیزگرشماره(ب

 

 . اجرم مولی راپیش بینی کنیدلیزگرهازاین کاتا 1به  0درنسبت مولی (پ

 گرم 106666درحدود
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 .تحلیل خودازداده های جدول ونموداررسم شده رابیان کنید(ت

 .گاهی مخلوط دوکاتالیزگربهترازیک کاتالیزگربه تنهایی عمل می کند(1)

 .کاتالیزگرهانقش مهمی دارد( نسبت)مقدار(2)

 .می دهد رسم نموداربهترین شرایط رابرای تهیه یک پلیمرنشان(3)

 


