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ردیف
0

متن سوال

بارم

در هر عبارت روی کلمه نادرست خط بکشید و کلمه درست را در پاسخنامه بنویسید
الف )خواص فیزیکی شبه فلزات بیشتر شبیه به (فلزات – نافلزات )بوده در حالی که رفتار شیمیایی آنها شبیه
(فلزات  -نافلزات ) است.
ب ) اغلب عناصر در طبیعت به شکل (ترکیب – عنصر )یافت می شوند وتنها طال به شکل (آزاد – ترکیب )درکلوخه یا
رگه های زرد در البه الی خاک یافت می شود
پ) برای شناسایی یون  Fe2+از  Fe3+از یون (کلرید -هیدروکسید) استفاده میشود.
ت ) نفت خام یکی از سوختهای فسیلی است که به شکل مایع ( غلیظ – رقیق ) سیاه رنگ یا ( آبی  -قهوه ای )
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متمایل به سبز از دل زمین بیرون کشیده میشود.
2

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را تعیین کنید و در صورت نادرست بودن شکل صحیح آن را بنویسید.
الف ) همه مواد طبیعی و مصنوعی از کره زمین بهدست میآیند.
ب ) هر چه واکنشپذیری یک فلز بیشتر باشد استخراج آن از سنگ معدنش دشوارتر است.
پ) آرایش الکترونی کاتیون سه بار مثبت اسکاندیم ( ،)20Scشبیه هیچ گاز نجیبی نیست.
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ت ) عنصر ژرمانیم رسانای الکتریکی باالیی دارد و در واکنش با دیگر اتمها الکترون به اشتراک میگذارد.
ث) از آهن ( )IIIاکسید به عنوان رنگ قرمز در نقاشی استفاده می شود.
3

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
الف) چرا در تولید قطعات الکترونیکی از طال استفاده میشود؟
ب) یکی از ویژگیهای آلکانها ،که سبب شده میزان سمی بودن آنها کمتر شود و بر ششها و بدن تاثیر چندانی
نداشته باشد؟
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پ) عناصری با عدد اتمی بزرگتر از  001نمی توانند در جدول تناوبی امروزی قرار بگیرند؟
ت )روند تغییر خصلت فلزی و نافلزی در دورۀ سوم جدول را بیان کنید.
4

در هر مورد گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.
الف)در دمای اتاق حالت گازی دارد)C6H14/ C3H8( .

ب) یک هیدروکربن حلقوی سیر شده است) C 4H10 / C 4H8 ( .

پ) جزترکیبهای آروماتیک بهشمارمیآید( C 10H8 / C 8H10 ( .
ت) خصلت فلزی کدام عنصر بیشتر است .چرا ؟ ()00Na /19 K

ث) آلکانی است با چسبندگی بیشتر .چرا ؟ ( ) C 25H52 / C 18H38
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5

با توجه به واکنش های زیر به پرسشهای مطرح شده پاسخ دهید:
𝟐 𝒍𝑪𝒈𝑴 𝟏) 𝑻𝒊𝑪𝒍𝟐 + 𝑴𝒈 → 𝑻𝒊 +
واکنش نمیدهد → 𝒆𝑭 𝟐) 𝑻𝒊𝑶𝟐 +
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آ)معادله  1را موازنه کنید.
ب)ترتیب واکنش پذیری عنصر های  Ti , Mg , Feرا مشخص کنید.
پ)پیش بینی کنید آیا واکنش زیر در شرایط مناسب انجام می شود؟ چرا؟ در صورت انجام ،واکنش را کامل و آن را
موازنه کنید.
𝑴𝒈 + 𝑭𝒆𝟐 𝑶𝟑 → ⋯ … … … … . + ⋯ … … … ..
6

برای هر جفت عنصرداده شده خاصیت خواسته شده را مقایسه کنید؟ با ذکرعلت
آ)

12Mg

ب) 9Fو
پ)00Na

7

29Ca

و
01Cl

و

01S

(خصلت فلزی)
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( واکنش پذیری)
( شعاع اتمی)

آ)برای استخراج آهن از سنگ معدن آن از کربن استفاده می شود یا سدیم؟ چرا؟ (دو دلیل بنویسید)
ب)چرا بازده درصدی واکنش های شیمیایی از صد کمتر است؟ ( دودلیل بیان کنید)
پ)چرا سطح فلزها را با آلکانها مایع اندود می کنند؟
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با طراحی یک آزمایش توضیح دهیدچگونه می توان یون آهن ( )IIرا از یون آهن ()IIIدر دو محلول جداگانه که هریک
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ث)رنگ زیبای برخی سنگها به خاطر وجود چیست؟
8

شامل یکی از این یونها هست تشخیص داد؟
9

10گرم سدیم هیدروژن کربنات با خلوص  29درصد تجزیه شده است .چنانچه 0/0گرم کربن دی اکسید حاصل شده
باشد بازده درصدی واکنش را محاسبه کنید.

𝒓𝒈
𝒍𝒐𝒎⁄

10

)𝒈(𝑶 𝟐𝑯 1/75 𝟐𝑵𝒂𝑯𝑪𝑶𝟑(𝒔) → 𝑵𝒂𝟐 𝑪𝑶𝟑(𝒔) + 𝑪𝑶𝟐(𝒈) +
نمره
𝟒𝟒 = 𝟐𝑶𝑪

𝒓𝒈
𝒍𝒐𝒎⁄

𝟒𝟖 = 𝟑𝑶𝑪𝑯𝒂𝑵

جرم مولی:

آ ) نام ترکیبهای زیر را به روش آیوپاک بنویسید

)1
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ب )فرمول مولکولی ترکیب مقابل را بنویسید

11

در شرایط استاندارد ،مقدار کافی از آب بر روی  9/92گرم کلسیم کربید ناخالص ریختهایم 21 .میلی لیتر گاز اتین (
 ) C2H2تولید شد .درصد خلوص کلسیم کربید چقدر است؟ (ناخالصیها در واکنش شرکت نمیکنند)
)) 0molCaC2 = 10g
(CaC2)s( + 2H2O)l( → Ca)OH( 2)aq( + C2H2)g

دانش آموزان عزیز همانطور که قبال گفتم با آرامش و دقت فراوان به سواالت پاسخ دهید
با توجه به شناختی که از شما پیدا کردم مطمئن هستم از پس سواالت بر می آیید
پاسخ سواالت را به طور کامل و خوانا بنویسید و به شماره  09125123425واتساب نمایید
موفق و پیروز باشید
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