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 (الگوهاوروندهادررفتارموادوعنصرها)

 :درموردجدول دوره ای عنصرها به پرسش های زیرپاسخ دهید -1 

 ه اساسی چیده شده اند؟چعنصرهادراین جدول بر(آ

 .عدداتمی وخواص فیزیکی وشیمیایی

 دوره ای چیست؟منظورازگروه درجدول (ب

 .تشکیل یک گروه رامی دهند بوده ودریک ستون قراردارندعنصرهایی که تعدادالکترونهای الیه آخرآنهاباهم برابر

 منظورازدوره درجدول دوره ای عناصرچیست؟(پ

 .عناصری که دریک ردیف ازجدول دوره ای قرارداشته وتعدادالیه های اصلی آنهاباهم برابراست

 ندگروه وچنددوره است؟این جدول شامل چ(ت

 .دوره7گروه و11

 .عنصرهای جدول دوره ای براساس رفتارآنهابه چنددسته تقسیم می شوند؟نام ببرید(ث

 .سه دسته،فلز ،نافلزوشبه فلز

 (7باهم بیندیشیم ص )

 بابررسی شکل های زیربه پرسش هاپاسخ دهید -2

 درشکل الف سطح کدام عنصرهابراق وصیقلی است؟(1) 

 ، سیلیسیم ، ژرمانیم قلع ، سرب

 ؟(رفتارهای فیزیکی وشیمیایی آنهاشبیه هم هستند)درشکل الف کدام عنصرهاویژگی های مشترک بیشتری بایکدیگردارند(2)

 قلع باسرب –سیلیسیم باژرمانیم 

شکل های الف وب راباهم مقایسه ومشخص کنیدرفتارکدام عنصرهابه یکدیگرشباهت بیشتری دارندنتیجه مقایسه (3)

 .ودرایادداشت کنیدخ

 .قلع وسرب شباهت بیشتری باآلومینیم ومنیزیم وسدیم داردبنابراین فلزند

 .سیلیسیم وژرمانیم به هردوگروه شباهت داردبنابراین شبه فلزند

 .شباهت داردبنابراین نافلزاست(کلروگوگردوفسفر)کربن فقط به 

خودبرسیدوعنصرهای مشخص شده درباالرادرسه دسته باکامل کردن جدول صفحه بعدبه یک جمع بندی ازیافته های (4)

 .فلز،نافلزوشبه فلزقراردهید
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 ازباال به پایین خصلت فلزی چه تغییری می کند؟ 14درگروه(5)

 .افزایش می یابد

 .روندتغییرخصلت فلزی ونافلزی دردوره سوم جدول رابررسی کنید(6)

 .لزی افزایش می یابدازچپ به راست باافزایش عدداتمی خصلت فلز کاهش وخصلت ناف

 پیش بینی کنیدکدام عنصرهادرگروه اول جدول دوره ای خصلت فلزی بیشتری دارد؟(7)

 .عنصرهای پایین گروه سزیم وفرانسیم

 .عبارت زیرراباخط زدن واژه نادرست درهرموردکامل کنید(1)

افزوده می (فلزی/نافلزی )کاسته وبه خاصیت(نافلزی/فلزی)درهردوره ازجدول دوره ای ازچپ به راست ازخاصیت 

خاصیت نافلزی بیشتری دارندزیراازباال به پایین (پایین تر/باالتر)عنصرهای 17و 16،  15درگروه های.شود

 .زیادمی شود(فلزی/نافلزی)خاصیت

 .عبارت زیررابااستفاده ازکلمات مناسب پرکنید -3

 درسمت نافلزهاجدول قراردارندامامرکزو  چپرسمت تشکیل می دهندکه به طورعمده د فلزهاابیشترعنصرهای جدول دوره ای ر

 فلزها بیشتر بهفلزها  شبه فیزیکی قراردارند خواص نافلزهاو  فلزها همانندمرزی بین شبه فلزها .قراردارندجدول  باالیو راست

 .است نافلزهاآنهاهمانند شیمیاییشبیه بوده درحالی که رفتار

 .قانون دوره ای عنصرهاراتوضیح دهید -4

صرهابه صورت دوره ای تکرارمی شودبه طوری که هردوره بایک فلز شروع وسپس به شبه نخواص فیزیکی وشیمیایی ع

 .فلزونافلزویک گاز نجیب ختم می شود

 رفتارفیزیکی عنصرهاشامل چه ویژگی هایی است؟ -5

مانندورقه شدن ومفتول )کل پذیریرفتارفیزیکی فلزهاشامل داشتن جال ،رسانایی الکتریکی وگرمایی ، خاصیت چکش خواری ، ش

 .است..........و(شدن

 رفتارشیمیایی فلزهابه کدام ویژگی آنهاوابسته است؟ -6

هرچه اتم فلزی درشرایط معین آسان .تارشیمیایی فلزهابه میزان توانایی اتم آنهابه ازدست دادن الکترون وابسته استفر

 .ترالکترون ازدست بدهدفعالیت شیمیایی آن بیشتراست

 شعاع اتمی راتعریف کنید؟  -7

 نصف فاصله ی هسته های دواتم یکسان که باهم پیوندکوواالنسی تشکیل داده اندرا شعاع اتمی می گویند
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 .بااستفاده ازشکل زیرشعاع اتم برم راحساب کنید -1

 

 شعاع اتمی درفلزات چگونه اندازه گیری می شود؟ -9

 .شبکه بلورفلزی شعاع اتمی می گویندنصف فاصله هسته دواتم مجاورهم رادریک 

  .بااستفاده ازشکل زیرشعاع اتم سدیم راحساب کنید  -11

 

  :رانشان می دهدبه سواالت پاسخ دهید A2باتوجه به شکل روبه روکه مولکول -11

 .رابه دست آورید Aوشعاع کوواالنسی اتم  A2طول پیوندکوواالنسی (الف

  چندپیکومتراست؟ Aشعاع واندروالسی اتم (ب

 .طول پیوندواندروالسی آن راحساب کنید(پ

        :بادرنظرگرفتن شکل زیربه پرسش هاپاسخ دهید -12

 .رابه دست آورید Aوشعاع کوواالنسی اتم  A2طول پیوندکوواالنسی (الف

   چندپیکومتراست؟ Aشعاع واندروالسی اتم (ب

               .طول پیوندواندروالسی آن راحساب کنید(پ

 نشانه های تغییرشیمیایی کدامند؟ -13

 

 

 .تولیدنور ، آزادسازی گرما ، تشکیل رسوب وخروج گازنشانه هایی ازتغییر شیمیایی هستند

 تولیدنوروخروج گازچه رابطه ای بافعالیت شیمیایی واکنش دهنده دارد؟ -14

ی سریع تروشدیدتربوده وواکنش دهنده فعالیت شیمیایی هرچه شدت نوریاآهنگ خروج گازآزادشده بیشترباشدواکنش شیمیای

.بیشتری دارد  

(12باهم بیندیشیم ص)  

درجدول دوره ای ، پیش بینی کنیددرواکنش این (فلزهای قلیایی)باتوجه به جایگاه عنصرهای لیتیم ، سدیم وپتاسیم -15

 فلزهاباگازکلر ، کدام یک آسان ترالکترون ازدست خواهددارد؟چرا؟

.فلزپتاسیم چون شعاع اتمی بزرگتری داشته خواص فلزی آن بیشتراست   
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تصویرزیرواکنش این فلزهاباگازکلررادرشرایط یکسان نشان می دهد ، آیاداده های این تصویرپیش بینی شماراتاییدمی -16

 کند؟

 .بله چون شدت نورحاصل ازواکنش پتاسیم باگازکلربیشتراست

 درست است؟چرا؟ "اع اتمی یک فلزبزرگترباشد ، آسان ترالکترون ازدست می دهد هرچه شع "به نظرشماآیاجمله -17

  .بله جون هرچه شعاع اتمی بزرگترباشدفاصله ی الیه آخرازهسته اتم بیشترشده وجادبه هسته برآن کمتراست

 وجوددارد؟جدول زیرراکامل کنیدوتوضیح دهیدبین شمارالیه های الکترونی باشعاع اتم چه رابطه ای -11

 نمادشیمیایی عنصر             

[Ar] 4S
1 [Ne] 3S

1 
[He] 2S

 آرایش الکترونی فشرده 1

4S
1 3S

1 2S
 نمادآخرین زیرالیه 1

 تعدادالیه های الکترونی دراتم 2 3 4

 (pm)شعاع اتمی  152 116 431

 .بیشترباشدشعاع اتمی بزرگتراسترابطه ی مستقیم وجودداردهرچه شمارالیه های الکترونی 

باتوجه به جدول زیرپیش بینی کنیداتم کدام یک ازفلزهای گروه دوم جدول دوره ای درواکنش بانافلزها ، آسان تربه -19

Mکاتیون 
 چرا؟.تبدیل می شود  +2

Sr(استرانسیم) Ca(کلسیم) Mg(منیزیم) نام ونمادشیمیایی فلز 

 (pm)شعاع اتمی  161 197 215

 .دارد داشته خواص فلزی  استرانسیم چون شعاع اتمی بزرکتری

 .باذکرعلت بیان کنیددرجدول دوره ای عناصر  را روندتغییرشعاع اتمی-21

 . می شود الیه های الکترونی بیشترشمار می یابدزیرا افزایش شعاع اتمی پایین به باالدریک گروه ازجدول دوره ای ، از

ولی ماند شمارالیه های الکترونی ثابت میمی یابدزیرادریک دوره کاهش ، راست به چپدریک دوره ، شعاع اتمی عنصرهااز 

 .یافته وجاذبه هسته برالکترونهابیشترمی شود افزایششمارپروتونهای هسته 

 



 ]فصل اول/ یازدهم تجربی وریاضی (/2)مجموعه سواالت شیمی[

                        chemistryhome1.blog.irمحمدیوسف زاده: تهیه وتنظیم  5صفحه
 

 .تبدیل شوند آنیون بهفتن الکترون گرنافلزهادرواکنش های شیمیایی تمایل دارندبا -21

 (13خودرابیازماییدص)

 .جدول زیرراکامل کنید(الف-22

35Br 17Cl 9F نمادشیمیایی عنصر 

[Ar] 3d
10

4S
2
 4P

5 
[Ne] 3S

2
 3P

5 
[He] 2S

2
 2P

 آرایش الکترونی فشرده 5

4P
5 3P

5 2P
 نمادآخرین زیرالیه 5

 تعدادالیه های الکترونی دراتم 2 3 4

 (pm)شعاع اتمی  71 99 114

 کنیددرشرایط یکسان کدام هالوژن واکنش پذیرتراست، چرا؟پیش بینی (ب

 .فلوئورچون شعاع اتمی کوچکترداشته وخاصیت نافلز ی آن بیشتراست

درجدول زیرشرایط واکنش نافلزهاباگازهیدروژن نشان داده شده است ، باتوجه به آن ، مشخص کنیدآیاپیش بینی شمادرست (پ

 است؟

 روژنشرایط واکنش باگازهید نام هالوژن

Oحتی دردمای  فلوئور
C211- واکنش می دهد. 

 .دردمای اتاق به آرامی واکنش می دهد کلر

Oدردمای  برم
C211واکنش می دهد. 

Oدردمای باالتراز  ید
C411واکنش می دهد. 

 توضیح دهید خصلت نافلزی باشعاع اتمی چه رابطه ای دارد؟(ت

 .شعاع اتمی کوچکترباشدخصلت نافلزی بیشتراستخصلت نافلزی باشعاع اتمی رابطه ی عکس داردهرچه 

شهرت  اصلی دارندکه به فلزهایPو  Sمعروفند رفتاری شبیه فلزهای دسته ی واسطه که به فلزهای d فلزهای دسته ی-32

 ..دارند

 به دلیل وجودچه ترکیباتی درآنهااست؟(سبز)وزمرد( سرخ)، یاقوت( آبی)رنگ هریک ازسنگهای قیمتی فیروزه-24

  (کروم  -کروم وآلومینیم –مس وآهن ).دلیل وجودترکیبهای فلزهای واسطه استبه 
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 (16آیامی دانیدص)

 هریک ازیونهای زیرچه رنگی هستند؟-25

-آبی کمرنگ(II)مس-(آبی پررنگ)(II)کبالت-(سبزپررنگ)(II)آهن-(سبزکم رنگ)(III)کروم-(قهوه ای) (II)نیکل

 بنفش(II)منگنز

 هریک ازیونهای زیررابنویسید؟آرایش الکترونی (الف-26

Fe
2+

 - Fe
3+

 - Li
1+

 - Al
3+ 

- Zn
2+

  -Ni
2+

 - Cr
3+

 -Co
2+

 - Cu
2+

 - Mn
2+

-           

+3بایونهای  آلومینیوماست که درساختاران برخی یونهای آلومینیوم اکسیدیاقوت همان (ب
Cr  یاقوت سرخ جایگزین شده ورنگ

 .راایجادکرده است

 (16خودرابیازماییدص)

نخستین فلزواسطه درجدول دوره ای است که وسایل خانه مانندتلویزیون رنگی وبرخی شیشه  (21Sc)  اسکاندیم-27

 .هاوجوددارد

 .آرایش الکترونی اتم ان رابنویسید(الف

21Sc : 1S
2
 , 2S

2 
2P

6
 , 3S

2
 3P

6
3d

1
, 4S

2
 

 .کاتیون اسکاندیم رارسم کنیدآرایش الکترونی فشرده .کیب هایش ، سه بارمثبت داردرکاتیون این فلزدرت(ب

21Sc
3+

 : [Ne] 3S
2
 3P

6 

 .جدول زیرراکامل کنید-21

 یون/نمادفلز آرایش الکترونی یون/نمادفلز آرایش الکترونی

[Ar]3d
5
4s

1 24Cr [Ar]3d
3
4s

2 
23V 

[Ar]3d
4 Cr

2+ [Ar]3d
3 V

2+ 

[Ar]3d
3 Cr

3+ 
[Ar]3d

2 V
3+ 

 (19ص1دکنیکاوش )

 1آزمایش  -29

 .می کنید؟مشاهده های خودرابنویسیدچه مشاهده ( ث

 .رسوب ژالتینی سبزپررنگ تشکیل می شود

                                          2NaOH(aq) + FeCl2(aq) → 2NaCl(aq) + Fe(OH)2(s)( ج
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 ازاین آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟ (چ

 .نامحلول است  NaOHهیدروکسیددرمازاد(II)آهن  

 2آزمایش  -31

 .مشاهده های خودرابنویسید(ب

 .رسوب ژالتینی قرمزقهوه ای تشکیل می شود

                                          3NaOH(aq) + FeCl3(aq) → 3NaCl(aq) + Fe(OH)3(s)( پ

 ازاین آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟( ت

 .نامحلول است  NaOHهیدروکسیددرمازاد(III)آهن  

 3آزمایش -31

 .تشکیل می شودوب قرمزقهوه ای رس(ت

  (III)یون آهن( ث

 (21ص2کاوش کنید)

 .محلول به رنگ سبزدرمی آیدوذراتی برروی میخ آهنی جمع می شوند(3)-32

(4) CuSO4(aq) + Fe(s) → FeSO4(aq)  + Cu(s) 

 .فلزمس جای یونهای مس قرارگرفته است(5)

 .آهنی کاسته شده وبه مقدارذرات فلزمس اضافه می شودبتدریج ازجرم میخ .فلزآهن چون آهن خورده می شود(6)

 (21باهم بیندیشیم ص)

 باتوجه به جدول زیردرشرایط یکسان کدام فلزهابرای تبدیل شدن به کاتیون تمایل بیشتری دارند؟(الف-33

 .سدیم وپتاسیم چون واکنش پذیری بیشتری دارند

 می دهد؟رواکنش ی مرطوب سریعتدرشرایط یکسان کدام فلزدرهوا(ب

1 )Zn      2 )Na            3)Ag 

Na چون واکنش پذیری بیشتری دارد. 

 تامین شرایط نگه داری کدام فلزهادشوارتراست؟چرا؟(پ

 .سدیم وپتاسیم چون به سرعت بااکسیژن ویارطوبت موجوددرهواواکنش می دهند

 انجام می شود؟چرا؟ جمله زیرکدام واکنش براساس(ت
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شیمیایی که به طورطبیعی انجام می شودواکنش پذیری فرآورده هاازواکنش پذیری واکنش دهنده  به طورکلی درهرواکنش“

 “. هاکمتراست

                    
 
                 

                   
 
                

 .استFe بیشترازNaچون واکنش پذیری انجام می شود 1واکنش

 .استFe کمتراز Cuانجام نمی شودچون واکنش پذیری 2واکنش

 .درهریک ازواکنش های زیرواکنش پذیری موادواکنش دهنده راباموادفرآورده مقایسه کنید(ث

                  
 
                

                  
 
دهد    واکنش  نمی

.بیشترازموادفرآورده استواکنش پذیری موادواکنش دهنده 1درواکنش   

.واکنش پذیری موادفرآورده بیشترازموادواکنش دهنده است2درواکنش   

 .توضیح دهیدآن دارد؟ واکنش پذیری فلزچه رابطه ای بااستخراج -34

 .استخراج آن فلز دشوارتراستتمایل آن برای تبدیل شدن به ترکیب بیشتربوده وهرچه واکنش پذیری فلزی بیشترباشد

 باکدام عناصر می توان استفاده کرد؟Fe2O3برای استخراج آهن ازواکنش -35

    .فلز سدیم ویاعنصرکربن چون دسترسی به کربن آسان تراست وصرفه اقتصادی بیشتری داردازکربن استفاده می شود

 (22نمونه حل شده ص)

بامقدارکافی ازکربن ،  Fe2O3واکنش یک تن  باتوجه به معادله واکنش زیروبااستفاده ازجدول دوره ای حساب کنید ، از -36

 انتظارمی رودچندتن آهن تولیدشود؟

                  
 
                  

                 
         

                
 

      

         
 

            

      
          

 (22خودرابیازماییدص)

 اکسیدبامقدارکافی کربن ، انتظارمی رودچندگرم آهن به دست آید؟(III)گرم آهن41مطابق واکنش باال ، ازواکنش -37
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 (تمرینات اضافی)

رادراین شرایط SO3تولیدمی شود؟چگالی گازSO3چندلیترگازAl2(SO4)3گرم آلومینیوم سولفات 71/1ازتجزیه ی کامل  -31

 .گرم برلیتردرنظربگیرید51/3

         
 
                   

  g2/342 molAl2(SO4)3 = 1                              g13/11molSO3=1 

oدر پتاسیم نیترات -39
C511 به صورت        

     
 :تجزیه می شود                         

oگرم پتاسیم نیترات خالص در2/21براثرتجزیه ی
C511چندلیترگازاکسیژن تولیدمی شود؟، 

g.Lچگالی گازاکسیژن را)
 g   32molO2=1     ،g111molKNO3=1(.                  درنظربگیرید14/2-

گرم ازاین نمک خالص ، چندلیترگازاکسیژن 25/2پتاسیم نیترات مطابق واکنش زیرتجزیه می شود،ازتجزیه ی کامل -41

 ( =g/mol11/111KNO3است وg/L25/1چگالی گازاکسیژن درشرایط واکنش)تولیدمی شود؟

        
 
                

 

بایددردستگاه ، مولدگازوجودداشته  NaN3(s)چندگرم .گازنیتروژن نیازاستL1/65برای پرشدن یک کیسه ی هوا به -41

 .استg/L916/1دردمای واکنش تقریباN2باشدتااین حجم گازنیتروژن را تولیدکند؟چگالی گاز

2NaN3(s) →2Na(s) + 3N2(g) 

 

 خالص نیازداریم؟Li2CO3(s)طبق واکنش زیربه چندگرم (CO2)دی اکسید گازکربنL5برای تولید  -42

g.Lدرشرایط آزمایش CO2چگالی گاز
                                  .است11/1-

 
                 

درشرایط SO3طبق معادله ی واکنش زیرچندلیترگاز(Al2(SO4)3)آلومینیوم سولفات g55ازتجزیه ی حرارتی -43

STP تولیدمی شود؟            
 
                                                                      

                            

 .واکنش زیررادرنظربگیرید -44

MnO2(s) + 4HCl →MnCl2(aq) + 2H2O(l) + Cl2(g) 

 خالص نیازاست؟(MnO2)درشرایط استانداردبه چندگرم منگنزدی اکسید(Cl2)میلی لیترگازکلر374برای تهیه ی
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 کافی بدست می آید؟ AgNO3با  AlCl3گرم 211چندگرم نقره کلرید ازواکنش -45

AlCl3 + 3AgNO3 →3 AgCl + Al(NO3)3 

 

 بامقدارکافی کربن چندگرم آهن بدست می آید؟(III)گرم آهن111مطابق واکنش زیرازواکنش  -46

                  
 
                  

 

 گرم پنتان آزادمی شود؟36مطابق واکنش زیرچندگرم کربن دی اکسیدازسوختن کامل -47

C5H12 +8  O2 →5 CO2 +6 H2O 

 

 

 گرم نقره کلریدالزم است؟1/215کلریدبرای تولید(III)باتوجه به واکنش زیرچندگرم کروم-41

CrCl3 + 3AgNO3 →3 AgCl + Cr(NO3)3 

 

 گرم دی نیتروژن مونوکسیدمصرف می شود؟11براسا س واکنش زیرچندگرم نیتریک اسیدبرای تولید-49

4Zn +10 HNO3 →  N2O +4  Zn(NO3)2 + 5H2O 

 

 گرم باریم کلریدبامقداراضافی ازسدیم سولفات چندگرم باریم سولفات رسوب می دهد؟1/114ازواکنش -51

Na2SO4(aq)+BaCl2(aq)  →  BaSO4(s)+2NaCl(aq) 
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 (دنیای واقعی واکنش ها)

 .گرم ماده ی ناخالص است111منظورازدرصدخلوص مقدارماده ی خالص برحسب گرم در :تعریف درصدخلوص

درصدخلوص  
 ماده خالص

 ماده ناخالص
     

همراهندبه همبن دلیل درآزمایشگاه وصنعت موادمورداستفاده درصنعت وآزمایشگاه خالص نبوده وبامقداری ناخالصی : 1نکته ی

 .  ازماده ی ناخالص رابه کاربرد بیشتریبرای تهیه ی مقدارمعینی ازیک ماده بایدمقدار

 .درمسائلی که درصدخلوص ذکرنمی شودماده ی موردنظرخالص فرض شده است:2نکته ی

ضریب تبدیل ماده ی ناخالص به  ماده ی خالص به صورت :3نکته ی
 ماده خالص

 ماده ناخالص
 .می باشد 

 به صورت  درمسائلی که درصدخلوص مربوط به ماده معلوم باشد آن رادرابتدای را ه حل مسئله:4نکته ی

   
 .واردمی کنیم 

   درمسائلی که درصدخلوص مربوط به ماده مجهول باشد آن رادرانتهای را ه حل مسئله به صورت:5نکته ی

 
وارد  (معکوس) 

 .می کنیم

 (23ص 2نمونه حل شده)

رادرمقدارکافی %95گرم باخلوص11تیغه ای فوالدی به جرم .فلزآهن طبق واکنش زیرباهیدروکلریک اسیدواکنش می دهد-51

 حجم گازهیدروژن تولیدشده راحساب کنید؟.محلول هیدروکلریک اسیدمی اندازیم

Fe(s) + 2HCl(aq) → FeCl2(aq) + H2(g) 

           
     

      
 

      

     
 

      

      
 

       

      
        

 (24ص3و1خودرابیازمایید(

 .یکی ازواکنش هایی که درصنعت جوشکاری ازان استفاده می شودواکنش ترمیت است-52

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

 کنیدکدام فلزفعال تراست؟آلومینیم یاآهن چرا؟مشخص (الف

 .فلزآلومینیم چون آهن راازترکیب خارج کرده وترکیب پایدارتری راتشکیل داده است

 .درصدالزم است11گرم آهن چندگرم آلومینیم باخلوص279حساب کنیدبرای تولید(ب

         ناخالص   
      

     
 

      

      
 

خالص     

      
 

ناخالص      

خالص     
 ناخالص           
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53- 

 درصدفلزدرسنگ معدن (گرم)بیشترین مقدارفلزدریک کیلوگرم ازگیاه (ریال)قیمت هرکیلوگرم فلز نمادشیمیایی فلز

Au 1211111111 1/1 112/1 

Ni 121111 31 2 

Cu 245111 14 5/1 

Zn 155111 41 5 

درهرهکتارچندگرم طالاززمین .تن گیاه برداشت کرد21درصورتی که درپاالیش طالبه کمک گیاهان ، درهرهکتاربتوان (الف

 بیرون کشیده می شود؟

                
      

            
          

 .گرم خاکسترمی دهددرصدنیکل رادراین خاکسترحساب کنید159پاالیش نیکل به کارمی رودیک کیلوگرم ازگیاهی که برای (ب

  
      

  

   
           

 چرااین روش برای استخراج فلزهای روی ونیکل مقرون به صرفه نیست؟(پ

 .سنگ معدن این فلزات استگیاه کمترازچون درصدنیکل وروی در

 نیازاست؟%91اکسیدباخلوص (IV)گازکلرمطابق واکنش زیربه چندگرم نمونه ی ناخالص منگنزg21برای تهیه ی -54

MnO2(s) + 4HCl(aq)        →       MnCl2(s) + Cl2(g) + 2H2O(l) 

 

 (بازده درصدی واکنش)

 .کمتر تر؟دربسیاری ازواکنش های شیمیایی مقدارفرآورده های به دست آمده ازمقدارمحاسبه شده کمتراست یابیش-55

 منظورازمقدارنظری چیست؟-56

 .مقدارفرآورده های موردانتظارازمحاسبه های استوکیومتری

 منظورازمقدارعملی چیست؟-57

 .مقدارفرآورده ای که درعمل تولیدمی شود

 بازده درصدی واکنش راتعریف کنید؟-51

 .نسبت مقدارعملی به مقدارنظری رادریک واکنش بازده درصدی واکنش می گویند

بازده درصدی واکنش  
مقدارعملی

مقدارنظری
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 (23ص1نمونه حل شده)

تولیدمی (اتانول)سماندهای گیاهی چندتن سوخت سبزپتن گلوکزموجوددر5/1مطابق واکنش زیرحساب کنیدازتخمیر-59

 .درصددرنظربکیرید61بازده واکنش را.شود

C6H12O6(aq)  →  2C2H5OH(aq) + 2CO2(g) 

                عملی         
           

                  
 

          

           
 

 نظری                

          
 

 عملی           

 نظری            
       

 

 (25ص2خودرابیازمایید)

ن ماده باگازکربن مونوکسیدطبق ایکیلوگرم از11اکسیدبه عنوان رنگ قرمزدرنقاشی به کارمی رودازواکنش(III)آهن-61

 .بازده درصدی واکنش رابدست آورید.گرم آهن به دست آمده است5211معادله زیر ، 

Fe2O3(s) + 3CO(g) →  2Fe + 3CO2(g) 

               نظری   
         

         
 

      

         
 

     

      
 نظری        

بازده  
    

    
            

61-g45/35 فلزروی بامقداراضافی گازکلرواکنش می دهدپس ازپایان واکنشg2/65 آیدبازده روی کلریدبه دست می

 .درصدی واکنش راحساب کنید

Zn(s)  +  Cl2(g)      →        ZnCl2(s) 

 

 

 (27باهم بیندیشیم ص)

 .باتوجه به شکل پاسخ پرسش های زیررابیابید -62

 .آیاآهنگ مصرف واستخراج فلزباآهنگ برگشت فلزبه طبیعت به شکل سنگ معدن یکسان است؟توضیح دهید(الف

فلزبسیارسریع ترازآهنگ برگشت فلز به طبیعت است برگشت فلز به طبیعت میلیونهاسال طول می خیرآهنگ مصرف و استخراج 

 .کشد

 فلزهامنابع تجدیدپذیرندیاتجدیدناپذیرند؟چرا؟(ب

  .تولیدوجایگزینی آنهااستآهنگ ترازابیشمصرف آنهآهنگ  چونپذیرندناتجدید
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 چرا؟.کدام عبارت هادرست وکدام هانادرست اند(پ

 :فلزهاوازجمله فلزآهن بازیافت -

 ردپای کربن دی اکسیدراکاهش می دهد 

 (دربازیافت فلز بیشتری بدست می آیدوکربن دی اکسیدکمتری تولیدمی شود-درست) 

 سبب کاهش سرعت گرمایش جهانی می شود. 

 (گرمایش جهانی کمترمی شودت وسرع گازکربن دی اکسیدکه یک گازگلخانه ای است کمترواردهواکره شده-درست). 

  راازبین می بردبیشتری گونه های زیستی. 

 (بازیافت فلزات ردپای زیست محیطی ماراکاهش می دهد -نادرست). 

 به توسعه پایدارکشورکمک می کند. 

 (آسیب کمتربه محیط زیست موجب توسعه پایدارمی شود -درست). 

 نفت خام چیست؟-63

 .مخلوط ازانواع هیدروکربن هااست

 .کربن خام چیست؟عنصراصلی سازنده نفت -64

 چراترکیب های شناخته شده ازاتم کربن ، ازمجموع ترکیب های شناخته شده ازدیگرعنصرهای جدول دوره ای بیشتراست؟-65

 .اتم کربن عالوه برپیونداشتراکی یگانه پیوندهای اشتراکی دوگانه وسه گانه باخودوبرخی اتم های دیگرتشکیل می دهد

 (31خودرابیازماییدص)

 رایش الکترونی اتم کربن رابنویسید؟آ(الف-66

6C : 1S
2
 , 2S

2
 2P

2
 

 .آرایش الکترون نقطه ای اتم کربن رارسم کنید(ب

 

 اتم کربن برای رسیدن به آرایش هشت تایی چندپیونداشتراکی یگانه ، دوگانه ، یاسه گانه می تواندتشکیل دهد؟(پ

 پیونداشتراکی سه گانه ویک پیونداشتراکی یگانه ،چهارپیونداشتراکی یگانه ، دوپیونداشتراکی دوگانه ، یک 

 شیوه های نمایش هیدروکربن هارانام ببرید؟-67

 : مانند .خط -، فرمول نقطه ساختارلوویس ، آرایش الکترون نقطه ای ، مدل گلوله ومیله
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 انواع هیدروکربن هارانام ببریدوهریک راتوضیح دهید؟-61

 هیدروکربنهایی که درآنهابین اتم های کربن پیونداشتراکی یگانه وجوددارد: هیدروکربن های سیرشده 

 .هیدروکربنهایی که درآنهابین دو اتم کربن پیونداشتراکی دوگانه یگانه یاسه گانه وجوددارد: هیدروکربن های سیرنشده 

 به چه هیدروکربنهایی آلکان می گویند؟-69

 وفرمول  عمومی آنهابه صورت  پیوندیگانه به اتم های اطراف متصل استهیدروکربنهایی که درانهاهراتم کربن باچهار

CnH2n+2می باشد . 

 آلکانهای راست زنجیرچه تفاوتی باآلکانهای شاخه داردارند؟-71

درآلکانهای راست زنجیرهراتم کربن به یک یادواتم کربن دیگرمتصل است ولی درآلکانهای شاخه داربرخی اتم های کربن به سه 

 .یاچهاراتم کربن دیگرمتصل اند

 (33خودرابیازماییدص)

 .خط رابرای هرهیدروکربن داده شده رسم کنید –فرمول ساختاری یانقطه -71

 

 (34باهم بیندیشیم ص)              

باتوجه به آن به پرسش .شکل زیربرخی ویژگی هاورفتارهای فیزیکی وشیمیایی آلکانهای راست زنجیررانشان می دهد-72

 :هاپاسخ دهید 

 .افزایش می یابد باافزایش شمارکربن ها ، نقطه جوش هیدروکربن هادرفشاریک اتمسفرچه تغییری می کند؟(الف

 C12H26یا    C21H44  نی کنیدنقطه جوش کدام هیدروکربن باالتراست؟یپیش ب(ب

C21H44 
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 C10H22یا    C6H14  درشرایط یکسان کدام هیدروکربن فرارتراست؟چرا؟(پ

C6H14   داشته جرم مولی کمتری داردونیروهای بین مولکولی آن ضعیف تراستتعداداتم های کربن کمتری. 

بااین توصیف مولکول های این موادقطبی یاناقطبی .پژوهش هانشان می دهدکه گشتاوردوقطبی آلکانهاحدودصفراست(ت

 .ناقطبی هستند؟

 اراتم های کربن براین نیروهاچه اثری دارد؟نیروی بین مولکولی درآلکانهاازچه نوعی است؟افزایش شم(ث

 .این نیروهاراقوی ترمی کند.وان دروالسی

 چرابابزرگترشدن زنجیرکربنی ، گران روی آلکان افزایش می یابد؟(ج

 .نیروهای بین مولکولی قوی ترمی شوندجرم مولی آنهابیشترشده و

 ( C2H52بافرمول مولکولی تقریبی )یاوازلین C18H38ریبی بافرمول تق)پیش بینی کنیدکدام ماده چسبنده تراست؟چرا؟ گریس(چ

 .ی کربن بیشتری دارداوازلین چون تعدا اتم ه

 :باتوجه به نمودارصفحه بعد (ح

 کدام آلکانهادردمای اتاق به حالت گازهستند؟(1)

 .اتم کربن دارند 4تا 1آلکانهایی که 

 .رابطه بین نقطه جوش وجرم مولی آلکانهاراتوصیف کنید(2)

 .باافزایش جرم مولی آلکانهانقطه جوش آنهاافزایش می یابد

 (35پیوندباریاضی ص)

 .جدول راکامل کنید-73

 امn ..... ششم چهارم سوم دوم اول شماره عضو

  ..... هگزان بوتان پروپان اتان متان نام

 H 1 2 3 4 6 ..... 2n+2شماره 

 C 4 6 1 11 14 ..... nشماره 

 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C6H14 ….. CnH2n+2 فرمول

 ؟علت راتوضیح دهیدازآلکانهااستفاده می شود دربرابرخوردگی فلزات حفاظت برای-74

الکانهای به دلیل ناقطبی بودن درآب نامحلول اندبنابراین پوشاندن سطح فلزات باآلکانهای مایع مانع ازرسیدن آب به سطح 

 .فلزشده وازخوردگی آن جلوگیری می کند

 چراآلکانهاراهیدروکربنهای سیرشده می گویند؟-75

  .چون درالکانهاهراتم کربن باچهاراتم دیگرپیونداشتراکی داردواین ترکیبات تمایل چندانی به انجام واکنش های شیمیایی ندارند
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 (36خودرابیازماییدص)

 می شویند؟(بنهامخلوظی ازهیدروکر)چراافرادی که باگریس کارمی کننددستشان رابابنزین یانفت(الف-76

 .چون هردوناقطبی بوده وناقطبی ناقطبی رادرخودحل می کند

 توضیح دهیدچراپس ازشستن دست بابنزین پوست خشک می شود؟(ب

 .چون چربی پوست ناقطبی بوده ودربنزین حل شده سبب خشکی پوست می شود

 چرا؟.می رساند شستن پوست یاتماس آن باآلکانهای مایع دردرازمدت به بافت های پوست آسیب( پ

 .ازبین رفتن چربی سطح پوست موجب خشکی وترک خوردگی آن شده وبافت های پوست ازبین می روند

 (قوانین آیوپاک برای نام گذاری آلکانها)

 :آلکانهای راست زنجیر-1

 .ان نشان داده می شود-تعداداتم های کربن درزنجیررابایک پیشوندهمراه باپسوند

 ............، اوکتان ، نونان ، دکان وپنتان ، هگزان ، هپتان 

 :آلکانهای شاخه دار-2

 .این زنجیراصلی نشان دهنده همان نام شاخه ی اصلی است: تعیین بلندترین زنجیراتم های کربن(2-1

درصورتی که دویاچندزنجیراصلی وجودداشته باشدزنجیری راانتخاب می کنیم که بیشترین تعدادشاخه های فرعی راداشته *

 .دباش

 .شاخه های فرعی رامشخص کرده و نام گذاری می کنیم(2-2

 .یل می کنیم-ان درنام آلکان هم کربن باشاخه ی فرعی راتبدیل به پسوند-برای نام گذاری گروه های فرعی پسوند*

    CH3 -: متیل *

   C2H5 ( - CH2 – CH3 ) -: اتیل  

  C3H7 (  - CH2 – CH2 – CH3 ) -:  پروپیل 

 :گذاری زنجیراصلی شماره(2-3

 :زنجیراصلی بایک شاخه ی فرعی(2-3-1

 .شماره گذاری ازسمتی صورت می گیردکه به شاخه ی فرعی عددکوچکتری تعلق بگیرد

 .بین شماره ونام شاخه ی فرعی خط تیره قرارمی گیرد*
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 :زنجیراصلی بادویاچندشاخه ی فرعی یکسان(2-3-2

 .اولین شاخه ی فرعی عددکوچکتری تعلق بگیردشماره گذاری ازسمتی انجام می شودکه به  

 .مشخص می کنیم..... تعدادشاخه های فرعی تکراری راباپیشوندهای دی،تری،تترا،پنتا،هگزاو*

 .بین شماره های موقعیت شاخه های فرعی تکراری عالمت کاماقرارمی دهیم*

 :زنجیراصلی بادویاچندشاخه ی فرعی مختلف (2-3-3

مرتب می کنیم وشماره گذاری راازسمتی شروع می کنیم که به اولین شاخه ی (التین)رتیب حروف الفباشاخه های فرعی رابه ت 

 .فرعی درزنجیراصلی عددکوچکتری تعلق بگیرد

 .اگرموقعیت اولین شاخه ها ی فرعی یکسان دردوسرزنجیرمشابه بودموقعیت دومین شاخه ی فرعی رابررسی می کنیم*

وقعیت های یکسان وجودداشته باشندشماره گذاری راازسمتی انجام می دهیم که به شاخه ای اگرشاخه های فرعی مختلف بام*

 .مقدم است عددکوچکتری تعلق بگیرد( التین)که حرف اول نامش درحروف الفبا

 .تاثیری ندارند(التین)درترتیب حروف الفبا..... پیشوندهایی نظیر دی،تری،تترا،پنتا،هگزاو*

 زیررانام گذاری کنید؟ های آلکان-77

 

 

   

 

 

 متیل نونان-2اتیل-7

 

 

 هالوژن گروه مقدم است وآخرنام هالوژن به،  که شامل هالوژن باشد زنجیراصلی درآلکانهای هالوژن دارزنجیری است *

 .ختم می شود و-پسوند

  متیل بوتان-2اتیل-2کلرو-1
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 (37باهم بیندیشیم ص) 

 .زیررادرنظربگیریدنام دوآلکان -71

 

 هرعددوهرواژه درنام هیدروکربن نشان دهنده چیست؟(الف

 .واژه اول نام شاخه فرعی وواژه دوم نام شاخه اصلی است.عددنشان دهنده شماره کربن متصل به شاخه فرعی است

 .محل شاخه فرعیتفاوت این دوترکیب درچیست؟(ب

 .کنیدمتیل هپتان رارسم -4متیل هگزان و-3ساختار-79

          

 

 

 .نخست آنهارابیابیدسپس ازمیان آنهازنجیراصلی راانتخاب کنید.متیل هگزان سه زنجیرکربنی وجوددارد-3درساختار-11

 

وشماره گذاری (زنجیری که بیشترین تعداداتم های کربن رادارد)باتوجه به داده های زیرروشی برای تشخیص زنجیراصلی-11

 .کربن هادراین زنجیربیابید

 

 .باتوجه به نام گذاری زیرروشی برای نامیدن آلکانهای بابیش ازیک شاخه فرعی رابیابید-12
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 .نزدیکترباشد فرعی ی هاولین شاخشماره گذاری زنجیراصلی ازسمتی انجام می شودکه به -

 .شماره کربن متصل به شاخه فرعی به تعدادشاخه های فرعی ذکرمی شود-

 .راباپیشوندهای یونانی قبل ازنام شاخه فرعی ذکرمی کنیمتعدادشاخه های فرعی یکسان -

 .ابتدانام شاخه ی فرعی وسپس نام شاخه ی اصلی ذکرمی شود-

 (31خودرابیازماییدص)

 .آلکانهای زیررانام گذاری کنید-13

 

 متیل اوکتان         -2(پ      متیل هپتان                       -3اتیل -3(متیل اوکتان                                ب -3(الف

 دی متیل هپتان -5،  3(دی متیل اوکتان                              ج -3،6(دی متیل دکان                           ث-6، 3(ت

 اتیل پنتان برای ترکیب زیرنادرست است؟ -2چرانام -14

 

 

 

 

 .دراین نام گذاری زنجیراصلی درست انتخاب نشده است
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 .آلکانهای زیررانام گذاری کنید-15

 

 



 ]فصل اول/ یازدهم تجربی وریاضی (/2)مجموعه سواالت شیمی[

                        chemistryhome1.blog.irمحمدیوسف زاده: تهیه وتنظیم  22صفحه
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 (آلکن هاهیدروکربنهایی بایک پیونددوگانه)

 به چه هیدروکربنهایی آلکن گفته می شود؟-16

 .می باشدCnH2nوفرمول  عمومی آنهابه صورت  کربن دارند -هیدروکربنهای سیرنشده ای که یک پیونددوگانه کربن

 نام گذاری می شوند؟آلکن های راست زنجیرچگونه -17

 .ابتداشماره اولین کربن متصل به پیونددوگانه سپس نام آلکن راست زنجیر راذکرمی کنیم

 .ن تبدیل می کنیم -ان رابه پسوند -برای ساختن نام آلکن ازروی نام آلکان پسوند

 .آلکن های زیررانام گذاری کنید-11

 

 ازگازاتن چه استفاده ای می شود؟-19

 .ازگازاتن به عنوان عمل آورنده استفاده می شوددرکشاورزی 

 چراآلکن هانسبت به آلکانهاواکنش پذیری بیشتری دارند؟-91

 .سیرنشده هستند به علت داشتن پیونددوگانه

 .معادله آن رابنویسیداتانول تهیه می شود؟ درصنایع پتروشیمی چگونه-91

 باواردکردن گازاتن درمخلوط آب واسیددرشرایط مناسب

. 

 فرمول ساختاری اتانول رارسم کنیدوویژگی های آن رابیان کنید؟-92

الکلی دوکربنی ، بی رنگ وفراراست که به هرنسبتی درآب حل می شودیکی ازمهم ترین حالل های صنعتی است درتهیه 

 .به کارمی رود رایشی وبه عنوان ضدعفونی کنندهآمواددارویی بهداشتی و

CH3- CH2- OH 
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 آلکن هارابنویسید؟ روش شناسایی-93

 .آلکنهامحلول قرمزرنگ برم مایع رابی رنگ می کنند

 واکنش اتن رابابرم مایع بنویسید؟معادله -94

 

 (41خودرابیازماییدص)

 باتوجه به شکل زیرمولکول چربی موجوددراین گوشت سیرشده است یاسیرنشده؟چرا؟-95

 .رابی رنگ می کنند سیرنشده چون هیدروکربنهای سیرنشده بابرم واکنش داده آن

 (آلکین هاسیرنشده ترازآلکن ها)

 به چه هیدروکربنهایی آلکین گفته می شود؟-96

 ..می باشدCnH2n - 2وفرمول  عمومی آنهابه صورت  هیدروکربنهای سیرنشده ای که یک پیوندسه گانه کربن کربن دارند

 چراآلکین هاواکنش پذیرترازآلکین هاهستند؟-97

 .پیوندسه گانه سیرنشده ترازآلکنهاهستندچون باداشتن 

 آلکین های راست زنجیرچگونه نام گذاری می شوند؟-91

 .ابتداشماره اولین کربن متصل به پیوندسه گانه سپس نام آلکین راست زنجیر راذکرمی کنیم

 .ین تبدیل می کنیم -ان رابه پسوند -برای ساختن نام آلکین ازروی نام آلکان پسوند

 چه کاربردی دارد؟گازاتین -99

 .درجوش کاری وبرش فلزات به کارمی رود

 (هیدروکربنهای حلقوی)

 جزء کدام دسته ازهیدروکربنهاست؟ رارسم کنید ، این ترکیب سیکلوهگزانفرمول ساختاری -111

 .حلقوی باشش اتم کربنهیدروکربن سیرشده 
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 ازهیدروکربنهاست؟ فرمول ساختاری بنزن رارسم کنید ، این ترکیب جزء کدام دسته-111

 .هیدروکربن های سیرنشده حلقوی یاآروماتیک

  

 فرمول ساختاری نفتالن رارسم کنید ، این ترکیب جزء کدام دسته ازهیدروکربنهاست؟چه کاربردی دارد؟ -112

 هیدروکربن های سیرنشده حلقوی یاآروماتیک به عنوان ضدبیدبه کارمی رود

  

 (42خودرابیازماییدص)

 .فرمول مولکولی هریک ازهیدروکربنهای حلقوی باالرابنویسید -الف-113

C10H8   - C6H6  

 .خط هریک ازآنهاررارسم کنید –ساختارنقطه  -ب

 

 (نفت ماده ای که اقتصادجهان رادگرگون ساخت)

 نفت خام شامل چه ترکیباتی است؟-114

 .است........ونفت خام مخلوطی ازهیدروکربنهای مختلف ، برخی نمکها ، اسیدها ، آب 

 بخش عمده نفت خام ازچه ترکیباتی تشکیل شده چه کاربردی دارد؟-115

بخش عمده هیدروکربنهای موجوددرنفت خام راآلکانهاتشکیل می دهندکه به دلیل واکنش پذیری کم اغلب به عنوان سوخت به 

 .کارمی روند
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 پتروشیمی به کارمی رود؟چنددرصدنفت خام برای سوزاندن وچنددرصدبه عنوان خوراک -116

 .می شودوبقیه به عنوان خوراک پتروشیمی به کارمی روددرصدنفت خام صرف سوزاندن وتامین انرژی 91بیش از

 (43باهم بیندیشیم ص)

 :باتوجه به شکل زیر -117

 اندازه مولکولهای نفت کوره بابنزین چه تفاوتی دارد؟(الف

 .دمولکولهای نفت کوره نسبت به بنزین بزرگترن

 کدام دسته ازمواددرنفت سنگین بیشترازنفت سبک وجوددارد؟(ب

 .نفت کوره وگازوئیل

 مالک دسته بندی نفت خام به دودسته سبک وسنگین چیست؟(پ

 .مقدارهیدروکربنهای سبک وسنگین

 چراقیمت نفت برنت دریای شمال ازدیگرنفت هابیشتراماقیمت نفت سنگین کشورهای عربی کمتراست؟(ت

 .یدروکربنهای سبک نفت برنت بیشتراست وفرآوده های پتروشیمیایی بیشتری می توان ازآن تهیه کردچون مقداره

 پاالیش نفت خام راتوضیح دهید؟-111

پس ازجداکردن نمک هااسیدهاوآب نفت خام راپاالیش می کنندبرای این کارنفت خام راپس ازحرارت دادن واردبرج تقطیرمی 

ازسردشدن ازباالی برج به صورت مایع خارج می شوندمولکولهای سنگین ترازپایین برج به صورت کنندمولکولهای سبک ترازپس 

 .مایع غلیظ خارج می شوندبه این ترتیب مخلوط هایی بانقطه جوش نزدیک به هم ازنفت خام جداسازی می شوند

 (زغال سنگ سوخت جایگزین نفت)

 دلیل جایگزینی زغال سنگ به جای نفت چیست؟-119

 .عمرزیادذخایرزغال سنگطول 

 اشکاالت جایگزینی زغال سنگ به جای نفت چیست؟-111

 .شرایط استخراج آن دشواراست گرمای کمتری آزادمی کندوباواردشدن بیشترانواع آالینده هااثرگلخانه ای تشدیدمی شود

 دوراه برای بهبودکارایی زغال سنگ رابیان کنید؟-111

 .گوگردوناخالصی های دیگرآنشست وشوی زغال سنگ برای حذف (1

  .به دام انداختن گازگوگرددی اکسیدحاصل ازسوختن آن توسط کلسیم اکسید(2

SO2(g) + CaO → CaCO3(s) 
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 علت انفجاردرمعادن زغال سنگ چیست؟-112

 .درصدبرسداحتمال انفجاروجوددارد5هرگاه درهوای معدن زغال سنگ مقدارگازمتان به بیش از

 (پیوندباصنعت)

 برای تولیدسوخت هواپیماازچه ماده ای استفاده می شود؟-113

 .سوخت هواپیمابه طورعمده ازنفت سفیدکه مخلوطی ازآلکان هاست تهیه می شود

 نفت سفیدشامل چه آلکانهایی است؟-114

 .آلکانهایی باده تاپانزده اتم کربن
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(تمرین های دوره ای)  

گرم باریم سولفات به 11/2ازنمونه ای کودشیمیایی رابااستفاده ازیون باریم ، جداسازی کرده وg45/2یون سولفات موجوددر-1

 درصدخلوص کودشیمیایی برحسب یون سولفات چنداست؟.دست آمده است

    
               

          

           
 

       
  

         
 

      
  

       
  

          
   

درصد خلوص  
     

    
           

سولفات مطابق واکنش زیر ، چندگرم فلزمس آزادمی (II)درصدبامحلول مس91گرم فلزآلومینیم باخلوص1/1ازواکنش -2

 شود؟

2Al(s) + 3CuSO4(aq) → 3Cu(s) + Al2(SO4)3(aq) 

            
     

      
 

      

     
 

      

      
 

        

      
             

 .سیلیسیم عنصراصلی سازنده سلول های خورشیدی است که ازواکنش زیرتهیه می شود-3

             
      
                    

.واکنش پذیری کربن باسیلیسیم رامقایسه کنید(الف  

.چون سیلیسیم راازترکیبش خارج نموده است واکنش پذیری کربن ازسیلیسیم بیشتراست  

.درصدخلوص سیلیسیم راحساب کنید.گرم است1111/1گرم سیلیسیم حاصل 111مقدارناخالصی در(ب  

سیلیسیم خالص=1111/1-111=9999/99   

درصد خلوص  
       

   
             

.نمودارزیرروندکلی تغییرواکنش پذیری عنصرهای دوره دوم جدول دوره ای رانشان می دهد-4  

 

درحدودصفراست؟11چراواکنش پذیری عنصرهای گروه(الف  

.چون الیه ظرفیت آنهاازالکترون پراست  
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.روندتغییرواکنش پذیری راتوضیح دهید(ب  

.واکنش پذیری صفراست11افزایش می یابدودرگروه 17تاگروه 14واکنش پذیری کاهش وازگروه 14تاگروه 1ازگروه  

.نام گذاری کنید هریک ازهیدروکربنهای زیررابه روش آیوپاک-5  

 

اوکتان -دی متیل 6،  3( ب                                     تترامتیل هپتان -6،  4،  3،  2(الف  

دی متیل هگزان -4،  2(ت                                                                  اتیل هپتان -3(پ  

تری متیل هپتان -5،  4،  2( ج                                                    دی متیل پنتان -4،  2( ث  

.یدباتوجه به واکنش های زیربه پرسش های مطرح شده پاسخ ده-6  

 (1      TiCl4 + 2Mg → Ti + 2MgCl2                     

  (2 2Fe2O3 + 3Ti   →  4Fe + 3TiO2   

.هریک ازآنهاراموازنه کنید(الف  

 .رامشخص کنیدTiو   Fe , Mgترتیب واکنش پذیری عنصرهای (ب

Mg > Ti > Fe 

 (.انجام شدن واکنش راکامل وموازنه کنید درصورت)پیش بینی کنیدآیاواکنش زیردرشرایط مناسب انجام می شودچرا؟(پ

 .است Feبیشتراز  Mgانجام پذیراست چون واکنش پذیری 
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یکی ازکاربردهای آن استفاده دربدنه دوچرخه .تیتانیم فلزی محکم ، کم چگال ومقاوم دربرابرخوردگی است(ت

گرم فلزتیتانیم به دست آید ، بازده درصدی  91/7× 116،  کلرید (IV)گرم تیتانیم 54/3× 117اگردرکارخانه ای ازمصرف.است

 .واکنش راحساب کنید

TiCl4 + 2Mg → Ti + 2MgCl2 

                    
         

            
 

      

         
 

        

      
              

   
           

            
          

معدن مس سرچشمه کرمان یکی ازبزرگترین مجتمع های صنعتی معدنی جهان به شمارمی رودوبزرگ ترین تولیدکننده مس -7

 .برای تهیه مس خام ازسنگ معدن آن ، واکنش زیرانجام می شود.است 

Cu2S +  O2   → 2 Cu + SO2 

بازده درصدی واکنش راحساب .مس خام تهیه می شودKg54/191حدود%15سولفیدباخلوص (II)مسKg411بامصرف( الف

 .کنید

                 
       

        
 

        

           
 

      

        
 

           

      

           

   
          

         
           

 چرااین واکنش روی محیط زیست تاثیرزیان باری دارد؟( ب

 .باآزادشدن گازگوگرددی اکسیددرهواباران اسیدی تشکیل می شود

 .بی رنگ هستند دومایع(C6H12)هگزن  -1و (C6H14)هگزان -1

 .روشی برای تشخیص این دومایع پیشنهادکنید(الف

 .هگزن است ودیگری هگزان -1هردورابابرم مایع واکنش می دهیم ماده ای که برم مایع رابی رنگ کند

 .جای خالی رادرواکنش زیرپرکنید(ب

                
     
               

 

 


