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جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.
الف) عنصر  ............تنها نافلز گروه چهاردهم جدول می باشد.
ب) در جدول ژانت دسته  ...........اضافه شده است که از دوره  ...........شروع می شود.
ج) در هر دوره از فلزات واسطه در جدول تناوبی  ............. ،عنصر دارای زير اليه  dنيمه پر می باشد.
د) هر چه واکنش پذيری فلزی  ...................باشد ،استخراج آن فلز دشوارتر است.
و) جنبش های نامنظم ذره ها در حالت  ...............شديد تر از حالت مايع می باشد.
ه) طبق جدول کتاب درسی بيشترين ظرفيت گرمايی ويژه مواد متعلق به  ................می باشد.
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1

درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.
الف) ياقوت همان آلومينيوم اکسيد است که برخی از يون های آلومينيوم آن با يون های مس جايگزين شده است.
ب) بازتاب زياد پرتوهای خورشيد از ويژگی های طال ست که باعث شده از آن در کاله فضانوردان استفاده کنند.
ج) بطورکلی در هر واکنش شيميايی که بطور طبيعی انجام می شود واکنش پذيری فرآورده ها از واکنش دهنده ها کمتر
است.
د) درخشندگی و براق بودن جزو ويژگی های مشترک همه عنصرهای گروه چهاردهم جدول دوره ای می باشد
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مفاهیم زیر را تعریف کنید.
الف) گران روی
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ج) ظرفيت گرمايی مولی

ب) انرژی گرمايی

به سواالت چهار گزینه ای زیر پاسخ دهید.
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 اختالف شعاع اتمی کدام دو عنصر متوالی بيشتر است؟الف (  Mgو Na

ب(  Mgو Al

د)  Siو Cl

ج)  Alو Si

 -عناصری که واکنش پذيری بسيار کمی دارند و اغلب در اليه ظرفيت خود  8الکترون دارند کدام است؟

الف) هالوژن ها
5

ب( فلزات قلیایی

ج) گازهای نجیب

د ( فلزات قلیایی خاکی

با توجه به شکل زير تفاوت شعاع کوواالنسی و شعاع وان دروالسی عنصر مقابل
برابر چند پيکومتر است؟

228

372
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مطابق تصاویر کتاب درسی :
1

الف) واکنش گاز کلر با فلزهای ليتيم ،سديم و پتاسيم آرام و آهسته است يا شديد و سريع؟
ب) از واکنش گاز کلر با کدام يک از عناصر ذکر شده نور بيشتری توليد می شود؟ به نظر شما دليل آن چيست؟
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در يک گروه از باال به پايين شعاع اتمی چه تغييری می کند؟ يک دليل ذکر کنيد.
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با توجه به آرایش الکترونی عنصرهای زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

1

1

C : [ Ar ] 3d 10 4s 2 4 p 4

A : [ Xe] 4 f 14 5d 10 6s 2

D : [ Ne]3s 2 3P 4

B : [ Ar ] 4s 2

الف) کدام دو عنصر در یک گروه از جدول دوره ای قرار دارند؟
ب) کدام دو عنصر در یک دوره از جدول تناوبی قرار دارند؟
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1

معادله نمادی واکنش شناسايی يون  Fe2+را بنويسيد.
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مشخص کنيد واکنش های زير بطور طبيعی انجام پذيرند يا انجام ناپذير ؟
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اگر  89گرم آلومينيوم سولفات با خلوص  %80به ميزان  %67تجزيه شود ،در شرايط استاندارد چند ليتر گاز گوگرد تری
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Fe + CuO

FeO + Cu

4 Na + CO2

2 Na2O + C

2 Fe + CO2

2 FeO + C
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اکسيد توليد می شود؟ ((Al2(SO4)3 = 342 g/mol
Al2O3 + 3 SO3
12

Al2(SO4)3
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الف) معادله نمادی واکنش ترميت را بنويسيد.
ب) برای توليد  279گرم آهن ،چند گرم آلومينيوم با خلوص  80درصد مورد نياز است؟( Fe = 56 , Al = 27, O = 16
)
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با توجه به هیدروکربن های مقابل به سئواالت زیر پاسخ دهید.
الف) کدام يک فرارتر است؟

 C10H22و C21H44

ب) گشتاور دوقطبی کدام يک بيشتر است؟
ج) گران روی کدام يک کمتر است؟
14

به سئواالت زیر جواب کوتاه دهید.
الف) چرا پس از شستن دست با بنزين ،دست خشک می شود؟
ب) برای تشخيص آلکن ها از آلکان ها از چه ماده ای می توان استفاده کرد؟
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هيدروکربن های زير را نامگذاری کنيد.
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ساختار هیدروکربن های زیر را رسم کنید.

C-C

1

C-C-C
C-C-C-C=C-C-C-C

C-C-C-C-C-C-C
C-C
C-C

C

C

1

ب)-3اتيل2 ،و2و -4تری متيل پنتان

الف) سيکلو پنتان
17

C-C

الف) ناخالصی های زغال سنگ را نام ببريد( .فقط دو مورد)
1/5
ب) دمای يک ماده تعيين کننده چيست؟ (فقط دو مورد بنويسيد)
ج) درصد کدام برش های نفتی در نفت سنگين بيشتر است؟

18

الف) ظرفيت گرمايی وابسته به چه عواملی است؟ (دو مورد نام ببريد)
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ب) برای تبديل ظرفيت گرمايی ويژه به ظرفيت گرمايی از چه ضريبی استفاده می شود؟
موفق باشيد

جمع نمره

20

