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(99خودرابیازماییدص)  

.راقراردهید" نخ ، الیاف ، دوزندگی ، فرآوری وبافندگی   "درهریک ازجاهای خالی یکی ازواژه های -1  

منظورازالیاف چیست؟-2  

بااستحکام وانعطاف پذیری مناسب که ازکنارهم قرارگرفتن آنهاالیاف به دست الیاف جمع لیف به معنی رشته های نازک،بلنومومانندی 

.می آید  

الیاف ساختگی چگونه تهیه می شوند؟-3  

که درتهیه .... الیاف اغلب ازفرآورده های پتروشیمیایی هستندکه ازواکنش بین موادشیمیایی تولیدمی شوندمانندپلی استر،نایلون و

.ستیکی ویکاارمررف به کارمی روندپارچه ، ظروف نچسب ، ظرف پال  

پناه چه نوع الیافی است وازچه ماده ای تشگیل شده است؟-4  

پناه الیاف طایعی است که ازالیاف سلولزتشکیل شده وسلولززنجیربسیاربلندی است که ازاترال تعدادبسیارزیادی مولکول 

.گلوکزساخته می شود   
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(101باهم بیندیشیم ص)  

.یربه پرسش هاپاسخ دهیدباتوجه به شکل های ز-5  

.جدول راکامل کنید(الف  

 اندازه مولکول جرم مولی شماراتم ها
 نام ماده

 کوچک یامتوسط بسیاربزرگ کم یامتوسط بسیارزیاد کم یامتوسط بسیارزیاد

 آب *  *  * 

 پلی اتن  *  *  *

 پروپان *  *  * 

 نشاسته گندم  *  *  *

 انسولین  *  *  *
 سلولز  *  *  *

.این مفهوم رادریک سطرتعریف کنید.به دسته ای ازترکیب های جدول ، درشت مولکول می گویند(ب  

.وجرم  مولی بسیارزیادی دارند  دسته ای ازترکیاات که اندازه مولکول آنهابسیاربزرگ بوده ، شماراتم های آنهابسیارزیاداست  

چه شااهت هاوچه تفاوتهایی دارند؟.ددرشت مولکول های جدول صفحه قال راباهم مقایسه کنی(پ  

:شااهت ها  

.همگی ازواحدهای تکرارشونده ویکسانی درست شده اند  

:تفاوتها  

.اکسیژن نیزدارند ،هیدروژن و واحدهای تکرارشونده همگی به جزپلی اتن عالوه برکربن  

.واحدهای تکرارشونده همگی به جزپلی اتن حلقوی است   

.هستندهمگی به جزپلی اتن طایعی   

درکدام مولکول هابخش هایی هست که درسرتاسرمولکول تکرارشده است؟(ت  

 پلی اتن،نشاسته گندم،سلولز

.اند،باتوجه به ساختارآنهاپلیمرراتعریف کنید(بسپار)سلولزونشاسته ، پلیمر(ث  

.درشت مولکولهایی که ازواحدهای تکرارشونده ویکسانی تشکیل شده اند  
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مولکولی درکدام دسته ازموادقوی تراست؟چرا؟ پیش بینی کنیدنیروی بین(ج  

.درشت مولکولهاچون اندازه مولکول وجرم مولی بسیارزیادی دارند  

.ترکیب مولکولی چه تفاوتی بادرشت مولکولهادارد؟مثال بزنید-6  

.امتوسط استترکیاهای مولکولی ازمولکولهای کوچک تشکیل شده اندتعداداتم های سازنده آنهاکم بوده وجرم مولی آنهاکم ت  

.کربن دی اکسید،برم،متان،آب،آمونیاک،گوگردتری اکسیدوهیدروکربنها:مانند  

.درشت مولکولهاازمولکولهای بسیاربزرگ تشکیل شده تعداداتم های سازنده آنهابسیارزیاداست وجرم مولی بسیارزیادی دارند  

.پلی اتن،نایلون،تفلون:مانند  

شوند؟درشت مولکولهای ساختگی چگونه تهیه می -7  

(.بسپارش)ازواکنش پلیمری شدن  

پلیمری شدن یابسپارش راتعریف کنید؟-8  

.واکنشی که دران مولکولهای کوچک درشرایط مناسب به یکدیگرمترل شده ومولکولهایی بازنجیربلن وجرم مولی زیادتولیدمی کنند  

چیست؟(تک پار)منظورازمونومر-9  

.تک پارمی گوینددرواکنش پلیمری شدن به واکنش دهنده هامونومریا  

چرابرای پلیمرهانمی توان فرمول دقیقی نوشت؟-10  

.چون تعیین تعداددقیق مونومرهای شرکت کننده درواکنش پلیمری شدن امکان پذیرنیست  

فرمول مولکولی یک پلیمرراچگونه نمایش می دهند؟-11  

 .هنددنشان می  n واحدتکرارشونده راداخل پرانتزبازیروند 

.پلیمری شدن اتن رابنویسیدمعادله واکنش  -12  

           
گرما و فشار
      

اتن
 
               

پلی اتن
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(104خودرابیازماییدص)  

.واکنش های پلیمری شدن زیرراکامل کرده نام ویک کاربردبرای هریک ازفرآوده هابنویسید -13  

 کاربردپلیمر نام وساختارپلیمر نام وساختارمونومر

 

 پتو

 

 سرنگ

 

 ظروف یکاارمررف

 

 نخ دندان
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 کیسه خون

.ویژگی های تفلون رابنویسید-14  

.شودونچسب استباموادشیمیایی واکنش نمی دهد،درحالل های آلی حل نمی .نقطه ذوب باالیی داردودربرابرگرمامقاوم است  

.انواع پلی اتن رانام برده وهریک راتوضیح دهید-15  

.چگالی کمتری داشته وشفاف است:پلی اتن ساک (آ   

.چگالی بیشتری داشته وکدراست:پلی اتن سنگین(ب  

ازنظرساختاری چندونوع پلی اتن تشکیل می شود؟-16  

.قرارگرفتهوزنجیرهای بلندبدون شاخه ایجادمی شودپلی اتن بدون شاخه که درآن مولکولهای اتن پشت سرهم (آ  

.پلی اتن شاخه دارکه دران برخی مولکولهای اتن ازکناره هابه یکدیگراضافه شده وزنجیرهای شاخه دارتولیدمی شود(ب  

(107خودرابیازماییدص)  

گرم برسانتی مترمکعب 92/0و97/0برابربا8درشکلداده های تجربی نشان می دهدکه چگالی پلی اتن های نشان داده شده -17

.است  

کدام چگالی به کدام پلی اتن تعلق دارد؟چرا؟(الف  

.گرم برسانتی مترمکعب است92/0وچگالی پلی اتن شاخه دار97/0چگالی پلی اتن بدون شاخه برابر  

کدام پلی اتن ساک وکدام سنگین است؟(ب  

.پلی اتن بدون شاخه سنگین وشاخه دارساک است  

نیروی بین مولکولی درپلی اتن چیست؟(پ  

 واندروالسی
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چرااستحکام پلی اتن سنگین ازساک بیشتراست؟(ت  

.چون درپلی اتن سنگین سطح تماس بین درشت مولکولهابیشتربوده ونیروهای بین مولکولی آن قوی تراست  

(پلی استرها)  

پلی استرهاازچه عناصری تشکیل شده اند؟چه کاربردی دارند؟-18  

.، هیدروژن واکسیژن درتهیه الیاف ، نخ وپارچه های پلی استری به کارمی روند کربن  

.بوی خوش برخی گل هاومیوه هابه دلیل وجودنوعی استراست:نکته مهم  

 

به چه ترکیااتی استرگفته می شود؟-19  

مترل است وفرمول عمومی  دوگروه آلکیل یگانه بهپیونداشتراکی  دوبا(  - COO -) ترکیااتی که درساختارآنهاگروه عاملی استری

 . باشد Hیا  Cمی تواند R،        .می باشد  CnH2nO2آنهابه صورت 

 

.ن رارسم کنیدآگروه عاملی استری چگونه به وجودمی آید؟ساختار-20  

 گروه عاملی استری ازواکنش یک الکل بایک کربوکسیلیک اسیدایجادمی شود.

 

می شود؟ به چه ترکیااتی الکل گفته-21  

 (ROHالکلهای یک عاملی.)بایک پیونداشتراکی به اتم کربن مترل است(OH -)نهاگروه عاملی هیدروکسیلآترکیااتی که درساختار
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 الکلهای راست زنجیرچگونه نام گذاری می شوند؟-22

 .ال اضافه می شود-به آخرنام آلکان هم کربن باالکل پسوند

 .ارسم کنیدفرمو ل ساختاری متانول واتانول ر-23

 

 

 به چه ترکیااتی کربوکسیلیک اسیدگفته می شود؟-24

وفرمول  یاهیدروژن مترل است بایک پیونداشتراکی به اتم کربن(COOH-)نهاگروه عاملی کربوکسیلآترکیااتی که درساختار

 .باشد Hیا  Cمی تواند   R  گروه  .می باشد  CnH2nO2عمومی آنهابه صورت 

 (RCOOHیک عاملیکربوکسیلیک اسیدهای )*

 کربوکسیلیک اسیدهای راست زنجیرچگونه نام گذاری می شوند؟ -25

 .اوئیک اسید اضافه می شود-به آخرنام آلکان هم کربن بااسید پسوند

 .رارسم کنید( استیک اسید)واتانوئیک اسید( فورمیک اسید)فرمو ل ساختاری متانوئیک اسید -26

 

استرهاچگونه نامگذاری می شوند-27  

.اسیدذکرمی شودابتدانام گروه آلکیل مترل به اکسیژن سپس نام بنیان   

ات -اوئیک وکلمه ی اسیدازآخرنام اسیدحذف وبه جای آنها پسوند-برای نام گذاری بنیان کربوکسیلسک اسیدهاپسوند:نکته مهم

.قرارمی گیرد  

.کنیدن رامشخص آ کرده وگروه عاملیاسترزیررانام گذاری -28  

 



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

محمدیوسف زاده: تهیه وتنظیم                        Chemistryhome1.blog.ir 8صفحه   
 

(110بیندیشیم صباهم )  

:باتوجه به دوساختارداه شده به پرسش هاپاسخ دهید-29  

 

.واندروالسی وپیوندهیدروژنیپیش بینی کنیدچه نوع نیروهای بین مولکولی دراین دوالکل وجوددارد؟(الف  

ین دوبخش باتوجه به اینکه گشتاوردوقطای هیدروکربنهاحدودصفراست،ا.مولکول این الکلهادوبخش قطای وناقطای دارند(ب

.رادرهرمولکول باالمشخص کنید  

.ناقطای است (زنجیرهیدروکربنی)قطای وبخش آبی(گروه عاملی هیدروکسیل)بخش زرد  

.اتانولکدام الکل درآب بیشتراست؟ پیش بینی کنیددرشرایط یکسان انحالل پذیری(پ  

.درستی پیش بینی خودراباتوجه به داده های جدول زیربررسی کنید(ت  

 

.رستی جمله زیرگفتگوکنیددرباره د(ث  

."باافزایش انحالل پذیری الکل  ها،نیروی وان دروالس برهیدروژنی غلبه می کندوویژگی ناقطبی الکل افزایش می یابد"  

.نهاراتوضیح دهیدآروندتغییر.نمودارزیرانحالل پذیری الکل هارادرمقایسه باهیدروکربن هادرآب نشان می دهد(ج  

.بزرگترباشدانحالل پذیری کمتری داردهرچه بخش هیدروکربنی الکل   

.هپتانول به بعدنامحلولند-1هگزانول کم محلول واز-1پنتانول محلول ، -1ازمتانول تا  
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به هرنساتی درآب حل می شوند؟(تاپنج اتم کربن)چراالکل های کوچک-30  

.روی واندروالسی استچون بخش قطای بربخش ناقطای غلاه داردیعنی نیروی بین مولکولی هیدروژنی قوی ترازنی  

چرالکل های بزرگتردراب انحالل پذیری کمتری دارند؟-31  

.چون بخش نا قطای بربخش قطای غلاه داردیعنی نیروی بین مولکولی واندروالسی ازنیروی هیدروژنی قوی تر است  

؟(چربی دوست)چراالکلهای بزرگتردرچربی حل می شوند-32  

.ناقطای مولکول بزرگترشده وازمیزان قطایت مولکول کاسته می شودچون بافزایش تعداداتم های کربن بخش   

چراالکلهای بزرگترآب گریزی بیشتری دارند؟-33  

.چون بافزایش تعداداتم های کربن بخش ناقطای مولکول بزرگترشده وازمیزان قطایت مولکول کاسته می شود  
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(111خورابیازماییدص)  

درچربی حل می شوند؟چرا؟کدام ویتامین های زیردرآب وکدام -34  

 

.ویتامین ث درآب حل می شودچون بخش ناقطای کوچکی داشته ونیروی هیدروژنی آن برنیروی واندروالسی غلاه می کند  

درچربی حل می شوندچون بخش ناقطای بزرگتری دارند ونیروی واندروالسی آنهابرنیروی هیدروژنی غلاه می وکا د  ،ویتامین آ 

.کند  

زاندازه کدام دسته ازویتامین هابرای بدن مشکل خاصی ایجادنمی کند؟چرا؟مررف بیش ا-35  

.ویتامین های محلول درآب چون همراه باآب اضافی ازبدن دفع می شوند  
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.گروه های عاملی موجوددرهریک ازترکیب های باالرامشخص کنید-36  

.ویتامین ث گروه عاملی هیدروکسیل واستری دارد.دارد وآلکیل ویتامین آ گروه عاملی هیدروکسیل  

.ویتامین کا گره عاملی آلکیل وکربونیل دارد.گروه عاملی آلکیل داردویتامین د ی   

.عاارت زیرراباخط زدن واژه نادرست درهرموردکامل کنید-37  

افزایش طول زنجیرکربنی درترکیب های آلی مانندالکل هاوکربوکسیلیک اسیدهاکه دوبخش قطای وناقطای دارند،با

.می شود(کمتر/بیشتر)آن درآب  می یابدوانحالل پذیری(افزایش/کاهش)بزرگترمی شود،قطایت مولکول (قطای/ناقطای)بخش  

.معادله ی کلی ان رابنویسیدبه چه واکنشی استری شدن می گویند؟-38  

.وکربوکسیلیک اسیدهاراواکنش استری شدن می گوینداواکنش میان الکل ه  

 

.واکنش استری شدن میان استیک اسیدواتانول رابنویسیدوفرآورده آن رانامگذاری کنید-39  

 

.واکنش استری شدن میان اتانول وبوتانوئیک اسیدرابنویسید(الف-40  

.نام فراورده حاصل رابنویسید(ب  

 

.یکی ازکاربردهای فراورده راذکرکنید(پ  

.به کارمی رودازاتیل بوتانوات برای تولیدشوینده بابوی آناناس   
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(113خودرابیازماییدص)   

.ن راکامل کنیدآبارسم ساختارالکل واسیدسازنده برای هریک ازاسترهای داده شده درجدول زیر،-41  

 

پلی استرچگونه تولیدمی شود؟-42  

.ازواکنش یک کربوکسیلیک اسیددوعاملی بایک الکل دوعاملی درشرایط مناسب یک پلی استرتولیدمی شود  

زگروه های هیدروکسیل  موجوددرالکل بایکی ازگروه های کربوکسیل موجوددراسیدترکیب شده وباازدست دادن یک ابتدایکی ا

.مولکول آب ، گروه عاملی استری ایجادمی کند  

 

گروه عاملی استری ایجادشده واکنش استری شدن راباعامل الکلی واسیدی که دردوطرف آن قرارداردتکرارکرده وزنجیرهای 

.شکیل می دهدکه پلی استرنامیده می شودبلندی رات  
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:درموردپلی آمیدهابه پرسش های زیرپاسخ دهید-43  

درساختارآنهاچه اتم هایی وجوددارد؟(الف  

O , H , C وN 

 .نام وفرمول ساختاری گروه عاملی که درزنجیرکربنی آنهاتکرارشده است رابنویسید(ب

 .چندنمونه طایعی ازاین پلیمررانام بارید(پ

 .،شاخ حیوانات وپشم گوسفندمو،ناخن،پوست

 گروه عاملی آمین چگونه به دست می آید؟-44

 .ازواکنش اسیدآلی باآمین

 به چه ترکیااتی آمین گفته می شود؟-45

 .ترکیااتی که درآن اتم نیتروژن به یک یاچندگروه آلکیل باپیونداشتراکی یگانه مترل است

 .سم ونام گذاری کنیدفرمول ساختاری ساده ترین آمین رار-46

 پلی آمیدچگونه تولید می شود؟-47

 

.تولیدمی شودآمیدازواکنش یک کربوکسیلیک اسیددوعاملی بایک آمین دوعاملی درشرایط مناسب یک پلی   

ابتدایکی ازگروه های آمین  موجوددرآمین بایکی ازگروه های کربوکسیل موجوددراسیدترکیب شده وباازدست دادن یک مولکول 

.گروه عاملی آمید ایجادمی کندآب ،   

 

گروه عاملی آمید ایجادشده واکنش راباعامل آمین واسیدی که دردوطرف آن قرارداردتکرارکرده وزنجیرهای بلندی راتشکیل می 

.دهدکه پلی آمیدنامیده می شود  
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 .ن رابنویسیدآیکی ازپلی آمیدهای معروف رانام برده وکاربرد-48

 .جلیقه ضدگلوله استفاده می شودکوالردرتهیه تایر،قایق،

 ازچه مونومری تشکیل شده است؟است؟ پلیمرهانشاسته جزء کدام دسته -49

 پلی ساکارید،گلوکز

 .آبکافت استرهاراتوضیح دهید-50

 .استرهادرشرایط مناسب باآب واکنش داده وبه الکل واسیدآلی سازنده تادیل می شوند

 .ابنویسیدوفراوردها رانام گذاری کنیدمعادله واکنش آبکافت اتیل بوتانوات ر-51
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 .آبکافت پلی آمیدهارابنویسید کلی معادله واکنش-52

 

 .معادله واکنش کلی آبکافت پلی استرهارابنویسید-53

 

(117خودرابیازماییدص)  

درکدام شرایط زیرلااس های نخی زودترپوسیده می شوند؟چرا؟-54  

گرم ومرطوبمحیط (محیط سردوخشک                 ب(الف  

.گرماسرعت واکنش رازیادمی کندورطوبت موجب انجام واکنش آبکافت می شود–درمحیط گرم ومرطوب   

چرااستفاده بی رویه ازشوینده هادرلااس هاساب پوسیده شدن سریع ترانهامی شود؟-55  

.راسرعت می بخشندمانندکاتالیزگرعمل کرده واکنش آبکافت (اسیدی یاقلیایی)شوینده هابافراهم کردن محیط مناسب  

توضیح دهیدچه رخ می دهد؟.اگرلالس هارابرای مدت طوال نی درمحلول آب وشوینده قراردهید،بوی بدونافذی پیدامی کنند-56  

.دراثرآبکافت اسیدوالکل یاآمین تولیدمی شودکه بدبواست  

ارابه طورمستقیم روی لااس بریزندرنگ اگرسفیدکننده ه.ازشوینده هاوسفیدکننده هااستفاده می کنندتمیزترلااس برای شستن -57

لااس درمحل تماس به سرعت ازبین می رودامااگرسفیدکننده رادرآب بریزندسپس لااس رادرون محلول فروباریدتغییرمحسوسی 

چرا؟.دررنگ لااس ایجادنمی شود  

.وقتی سفیدکننده رادرآب حل می کنیم غلظت آن درمحلول کمترشده وسرعت واکنش نیزکمترمی شود  

لااس های پلی استری دراثرعوامل محیطی درطول زمان پوسیده می شونداین پوسیده شدن به معنی شکستن پیوندهای استری -58

جدول صفحه بعدداده های مربوط به واکنش تجزیه یک نوع استررادرحضوراسیدنشان می .وسست شدن تاروپودلااس است

:دهدباتوجه به آن به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید  

.نمودارتغییرغلظت استربرحسب زمان رارسم کنید(فال  
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ثانیه چندمول برلیتربرثانیه است؟30سرعت متوسط تجزیه استردربازه زمانی صفرتا(ب  

   استر    
 استر  

  
  

           

    
                  

سرعت واکنش درکدام بازه زمانی بیشتراست؟چرا؟(پ  

ثانیه90تا60-ثانیه 20صفرتا  

.ثانیه چون باگذشت زمان ازغلظت استرکاسته شده وسرعت واکنش کمترمی شود20تا 0دربازه زمانی   

به چه پلیمرهایی پلیمرسازمی گویند؟ازچه فرآورده هایی تهیه می شوند؟-59  

.دیل می شوندپلیمرهایی که توسط جانداران ذره بینی تجزیه شده وبه مولکولهای ساده مانندآب وکربن دی اکسیدتا  

.ازفرآورده های کشاورزی مانندسیب زمینی،ذرت ونیشکر  

ازفرآورده  های کشاورزی مانندسیب زمینی چگونه پلیمرسازتولیدمی کنند؟-60  

.ابتدانشاسته موجوددراین موادرابه الکتیک اسیدتادیل می کنندسپس ازواکنش پلیمری شدن آن پلی الکتیک اسیدتولیدمی کنند  

کتیک اسیدرابیان کنید؟کاربردپلی ال-61  

.ازپلی الکتیک اسیدانواع ظروف پالستیکی یکاارمررف تولیدمی شود  

چراپالستیک های حاصل ازپلی الکتیک اسیدردپای کوچک تری درمحیط زیست برجای می گذارد؟-62  

.چون امکان تادیل شدن به کودرادارند  
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(تمرین های دوره ای فرل سوم)   

.ازمواردزیرساختارپلیمرخواسته شده رامشخص کنیددرهریک -1  
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درشرایط یکسان انحالل پذیری کدام -2 

 کربوکسیلیک اسیددرآب بیشتراست؟چرا؟

CH3 – COOH   (1 

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

 .غلاه می کند چون بخش ناقطای کوجکتری داردونیروی هیدروژنی برنیروی واندروالسی(1ترکیب)اتانوییک اسید

 :  C2H4O2برای استربافرمول -3

 .ساختاران رارسم کنید(الف

 .ساختارالکل واسیدآن رارسم کنید(ب

 

 .نیروی بین مولکولی رامشخص کنید(پ

 نیروی واندروالسی

 .جرم مولی راحساب کنید(ت

60  =32  +4  +24 

 .نقطه جوش آن رابیان دلیل بااتانوئیک اسیدمقایسه کنید(ث

دراتانوئیک  درمتیل متانوات نیروی بین مولکولی ازنوع واندروالسی است ولی وش آن ازاتانوئیک اسیدکمتراست چوننقطه ی ج

 .وقوی تراست بودهنیروهای بین مولکولی ازنوع نیروی هیدروژنی   O – Hاسیدبه علت وجودعامل  

 :به آن باتوجه .لیمردرشکل زیرارائه شده استپبخشی ازساختارمولکول سازنده یک -4
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 این پلیمربه کدام دسته ازپلیمرهاتعلق دارد؟(الف

 پلی آمیدها

 نیروی بین مولکولی این پلیمرازچه نوعی است؟(ب

 هیدروژنی وواندروالسی

 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

 

 .رارسم کنید(دی کلرواتان-2،1)ساختارلوویس فرآورده(الف

 

 .نتالپی واکنش رارسم کنیدآنمودار(ب
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 گرم گازاتن باگازکلر،چندکیلوژول گرماماادله می شود؟42حساب کنیدازواکنش(پ

                     
               

             
 

     

               
         

هایی باجرم مولی میانگین متفاوت منجرمی شود،تجربه نشان می  نواکنش پلیمری شدن اتن درشرایط گوناگونی به تولیدپلی ات-6

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

 .است

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

1 12 27000 

1 6 292000 

1 3 298000 

1 1 284000 

1 63/0 160000 

1 53/0 40000 

1 50/0 21000 

1 20/0 31000 

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

                                                                                                                                 1به  3
آلومینیم

تیتانیم
 

 

 
 

 .رسم کنید1به2تغییرجرم مولی پلیمررابرحسب نسات مولی کاتالیزگرشماره(ب
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 . اجرم مولی راپیش بینی کنیدلیزگرهازاین کاتا 1به  8درنسات مولی (پ

 گرم 160000درحدود

 .تحلیل خودازداده های جدول ونموداررسم شده رابیان کنید(ت

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

 .کاتالیزگرهانقش مهمی دارد( نسات)مقدار(2)

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

 

 

 

 

  


