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 پاسخ پرسش ها فصل یک
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 شکل زیر فرآیند تولیددو چرخه را نشان می دهد.

 الف( درباره این فرایند گفتگو کنید

دادهتوجهزیرنکاتبهآموزدانش

شود:

زمینازدوچرخهایناجزایمنشاء-1

-است

بخشی ونفتیموادآنازبخشی -2

-استمعدنیمواد

شوندفراوریباید ونیستنداستفادهقابلخامبطورآناولیهمواد -3

 ب( آیا در فرآیند تولید ورقه های فوالدی و تایر دوچرخه ، موادی دور ریخته می شوند؟

پسماندبهکاریبرشهنگامفلزمقداری ومعدنسنگدرموجودناخالصیموادفوالدیهایورقهتولیدهنگامدربله

هاآنمیشوندکهزدهبرششدنساختخوش وتمیزکاریجهتاضافیموادتایر،تولیدهنگامهمچنین.میشوندتبدیل

 )کالسدردیگرشدهارایهنظرات (ومی آینددرپسماندبعنوانهم

 چه اتفاقی برای قطعه های دوچرخه می افتد؟پ( پس از چند سال 

ومیشوندکهنه وفرسودهپالستیکی والستیکیهایقسمت وزنندمیزنگرطوبت وهواباتماسدرفلزیهایقسمت

 .شوندبازیافتیا ورهادرمحیطاستممکن

دهید:شکل زیر نمایی از چرخه مواد را نشان می دهد. با توجه به آن پرسش ها پاسخ -2

 درست است؟ توضیح دهید. "از کره زمین به دست می آیند  مصنوعیو  مواد طبیعیهمه "الف( آیا جمله 

 برخی و ...و الماس و نفت مانند موادی و فلزات برخی مانند آیند می بدست زمین کره از مستقیما که طبیعی مواد چون بله

 همگی.... و الستیک و پالستیک: مانند است زمین هم ها آن منشا که میشوند ساخته طبیعی مواد از غیرمستقیم بطور نیز

 .آیند می دست به کرهزمین از که هستند موادی
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گردند؟میبرطبیعتبهشکلچهبهمیاوریم،دستبهطبیعتازکهموادی )ب

 هواکرهاجزایباشدهترکیبشکلبهبرخی وزباله وپسماند

چرا؟ ؟ماندمیثابتزمینکرهدرتقریببهموادکلجرمآیا )پ

پسماندبصورتآخردرمیگیردقراراستفادهموردمستقیمغیریامستقیمبطور ومیشوداستخراجآنازکههرچهزیرابله

 ماند.خواهدثابتآنمقدارجرمپایستگیقانونطبق ومیگرددبرزمینوکرهخاکبه

تریافتهتوسعهکشورآنباشد،تربیشکشوریکمنابعازبرداریبهرهمیزانچههرکه "باورنداینبربرخی )ت

.نقدکنیدکالسدررادیدگاهاین ".است

:شوداشارهزیرمواردبه

-استملیثروتنشانهمنابعوجود -1

-داردارتباطانسانیمنابعمدیریت وتکنولوژیپیشرفتبهبرداریبهرهمیزان -2

- .داردوجودمنابعاینبرداری،بهره وبرداشتبرایاقتصادیامکان -3

استدارمعناپایدارپیشرفتراستایدرمناسب واصولیبرداشتدرکنارفوقموردسه -4

دهد می نشان جهان در را مواد برخی نسبی مصرف میزان برآورد زیر نمودار-3

 :نمودار به توجه با

 است؟ شده مصرف و استخراج جهان در فلز تن میلیارد چند تقریب به 2112 سال در الف(

 تن میلیارد 7 حدود

 شود؟ مصرف و استخراج مواد این از تن میلیارد چند مجموع در تقریب به 2131 سال در که شود می بینی ب(پیش

 میلیاردتن 12 حدود فلزها برای و منبع سه هر برای تن میلیارد 71 از بیش

 مواد معدنی بیش از سوخت های فسیلی و سوخت فسیلی بیش تر از فلزات است.مصرف 

 .کنید گو و گفت "است زندگی برای ضروری و ارزشمند هدایای از عظیمی منبع زمین" که جمله این درباره پ(

 رفاه و نقل و حمل ، سازی ساختمان برای زمین از فسیلی و فلزی ، معدنی منابع از زیادی بسیار مقدار سال به سال چون

 ستگیواب نیاز، مدرن ابزارهای و دستگاه ساخت و آوری فن پیشرفت با همچنین.میگیرند قرار استفاده و مورد استخراج...و

 میشود بیشتر منابع به
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 آنها های ویژگی برخی با همراه عنصرها ای دوره جدول چهاردهم گروه و سوم دوره عنصرهای برخی زیر، های شکل در

 .دهید پاسخ ها پرسش به بررسی آن با. است شده داده نشان
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است؟ صیقلی و براق عنصرها کدام سطح الف"شکل" در -1

 سرب و قلع ، ژرمانیم سیلیسیم،

 هم شبیه ها آن شیمیایی و فیزیکی )رفتارهای دارند تری بیش مشترک های ویژگی عنصرها کدام "الف" شکل در -

 هستند(؟

 باهم ژرمانیم و سیلیسیم و باهم سرب و قلع

؟دارد تری بیش شباهت یکدیگر به عنصرها کدام رفتار کنید مشخص و مقایسه هم با را ب"" و "الف" های شکل -3

 کنید یادداشت را خود مقایسه نتیجه

 :شیمیایی رفتار و گرمایی و الکتریکی رسانایی به توجه با

سرب و قلع ، آلومینیم منیزیم، ، سدیم 

کلر و گوگرد ، فسفر ، کربن 

ژرمانیم و سیلیسیم 

 .میشود دیده هستند شبیه دسته دو هر به خواص برخی در که عنصرهای و نافلزی و فلزی عنصر دسته سه

هس در را باال در شده مشخص عنصرهای و برسید خود های یافته از بندی جمع یک به جدول صفحه بعد کردن باکامل -4

 .قراردهید فلز شبه و نافلز فلز، دسته

دارد
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سرب و قلع ، آلومینیم منیزیم، ، سدیم:  فلز. 

کلر و گوگرد ، فسفر ، کربن: نافلز 

ژرمانیم و سیلیسیم: فلز شبه 

است؟ کرده تغییری چه فلزی خصلت پایین، به باال از 14 گروه در-2

 میشود بیشتر

.کنید بررسی را جدول سوم دوره در نافلزي و فلزي خصلت تغییر روند -6

 .میشود بیشتر نافلزی خاصیت و کم فلزی خاصیت راست به چپ از

دارد؟ تری بیش فلزی خصلت عنصر کدام ای دوره جدول اول گروه در که کنید بینی پیش-7

 سزیم

 .کنید کامل مناسب های واژه انتخاب با را زیر عبارت - 8

 از راست به چپ از ای، دوره جدول از دوره هر در
فلزی

خاصیت
نافلزی

 خاصیت به و کم 
نافلزی

فلزی
 16،12گروه های  در. شود می افزوده 

 عنصرهای ،17و 
باالتر

پایین تر
 خاصیت پایین به باال از زیرا دارند نافلزی بیشتری خاصیت 

نافلزی

فلزی
 .شود می زیاد 

12 
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های اتم ر،کل گاز با واکنش در کنید بینی پیش ای دوره جدول در پتاسیم و سدیم لیتیم، عنصرهای جایگاه به توجه با -1

 چرا؟ داد؟ خواهد دست از تر الکترون آسان یک کدام

 آسان تیجهن در و دارد بیشتری الکترون دادن دست از به تمایل یعنی فلزی خصلت و است تر پایین گروه در زیرا ، پتاسیم

 دهد می الکترون تر

می تایید را شما بینی پیش تصویر این های داده آیا. دهد می نشان را کلر گاز با فلزها این واکنش زیر تصویر -2

 دارد(. تری بیش شیمیایی فعالیت بدهد، واکنش سریع تر و شدیدتر ای ماده چه هر: کند؟)راهنمایی

 . است بیشتر پتاسیم برای نور شدت اساس بر واکنش( )شدت تصویر، در.  بله

 است؟ درست "دهد می دست از الکترون آسانتر باشد، تر گربز فلز یک اتمی شعاع چه هر " جمله آیا شما نظر به- 3

  چرا؟

 با بنابراین. تاس بیشتر نیز آن پذیری واکنش باال تصویر طبق و است لیتیم و سدیم از تر بزرگ پتاسیم اتمی شعاع بله

تم جاذبه با بزرگتر شدن ا .میشود بیشتر الکترون دادن دست از به تمایل و بیشتر فلزی خاصیت ، اتم اندازه شدن بزرگتر

 هسته بر روی الکترون کم تر می شود.
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 دارد؟ وجود اتم شعاع با الکترونی های الیه تعداد بین ای رابطه چه دهید توضیح و کنید کامل را زیر جدول 4

 .میشود بزرگتر اتم اندازه و اتمی شعاع الکترونی های الیه تعداد افزایش با و دارد وجود مستقیم رابطه

  2M+  ونکاتی به تر آسان نافلزها، با واکنش در دوم گروه فلزهای از یک کدام کنید می بینی پیش ،جدول زیر به توجه با-2

 چرا؟ شود؟ می تبدیل

Sr)است بیشتر الکترون دادن دست از به تمایل پس دارد بزرگتری اتمی شعاع چون )استرانسیم.

13 
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 کنید کامل را زیر جدول (الف

  است؟چرا؟ تر پذیر واکنش هالوژن کدام یکسان شرایط در کنید بینی (پیش ب

 .است بیشتر الکترون گرفتن برای آن تمایل و دارد کوچکتری اتم اندازه زیرا F فلوئور

 شپی آیا کنید مشخص آن به باتوجه است شده داده نشان هیدروژن گاز با نافلزات این واکنش شرایط زیر جدول (در پ

 ؟است درست شما بینی

 بله

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

 تاس بیشتر الکترون، گرفتن به تمایل یعنی آن نافلزی خصلت باشد کمتر نافلز اتمی شعاع هرچه ؛ وارونه رابطه
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 برخی و رنگی تلویزیون مانند خانگی تجهیزات در که است ای دوره جدول در واسطه فلز نخستین (Sc21اسکاندیم )-1

 .دارد وجود ها شیشه

 .بنویسید را آن اتم الکترونی آرایش الف(

21Sc :[Ar]3d14s2

 .کنید رسم را اسکاندیم کاتیون فشرده الکترونی آرایش. است مثبت بار سه با کاتیون شکل به هایش ترکیب در فلز این ب(

21Sc 3+ : [Ar]

.کنید کامل را زیر جدول -2

11 

ید
 کن

ش
کاو

1 

 چگونه می توان فلز موجود در یک نمونه را شناسایی کرد

 1آزمایش 

( هیدرو کسید و سدیم کلرید تشکیل می شود.معادله نمادی واکنش انجام شده را بنویسید و IIاین واکنش ، آهن)ج( در 

 موازنه کنید
𝑭𝒆𝑪𝒍𝟐(𝒂𝒒) + 𝟐𝑵𝒂𝑶𝑯(𝒂𝒒) → 𝑭𝒆(𝑶𝑯)𝟐(𝒔) + 𝟐𝑵𝒂𝑪𝒍(𝒂𝒒)

 چ( از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

 ایجاد رسوب سبز رنگ نشانه وجود این یون است استفاده کرد OH-می توان از یون  2Fe+برای شناسایی یون 

 2آزمایش 

( هیدروکسی و سدیم کلرید است، معادله نمادی واکنش شیمیایی IIIپ( با توجه به اینکه فراورده های این واکنش آهن )

 انجام شده را بنویسید و موازنه کنید

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

 ت( از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید 

 ایجاد رسوب قرمز قهوه ای رنگ نشانه وجود این یون است استفاده کرد OH-می توان از یون  3Fe+برای شناسایی یون 

 3آزمایش 

 ث( در زنگ آهن کدام یون آهن وجود دارد؟ چرا؟
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 زیرا رسوب قرمز قهوه ای ایجاد شده است 3Fe+یون 

21 

د 
کنی

ش 
کاو

2 

 کدام فلز واکنش پذیر تر است

( سولفات باشند، معادله نمادی واکنش را بنویسیدIIاگر فراورده واکنش انجام شده، فلز مس و محلول آهن ) -4
𝑭𝒆(𝒔) + 𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒) → 𝑪𝒖(𝒔) + 𝑭𝒆𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒)

می گیرید؟ از این آزمایش چه نتیجه ای -2

 واکنش پذیری آهن بیشتر از مس است

به نظر شما کدام فلز واکنش پذیرتر است ؟دلیل شما چیست؟برای درستی دلیل خود شواهد تجربی ارائه کنید -6

آهن، زیرا در سمت واکنش دهنده ها قرار دارد 

21 

م 
شی

دی
بین

م 
ا ه

ب

 خپاس شده مطرح های پرسش به آن، به توجه با. است شده مقایسه هم با فلزها از گروه سه پذیری واکنش زیر جدول در

 :دهید

 دارند؟ تری بیش تمایل کاتیون به شدن تبدیل برای ها فلز کدام یکسان شرایط درالف(

 پتاسیم و سدیم

 دهد؟ می واکنش تر سریع مرطوب، هوای در فلز کدام یکسان شرایط در (ب

Ag 3 √-                      Na                     2-  Zn ) 1-  

 چرا؟ است؟ تر دشوار فلزها کدام نگهداری شرایط تامین (پ

 .است زیاد آنها شیمیایی فعالیت چون پتاسیم و سدیم

 چرا؟ شود؟ می انجام واکنش کدام کنید مشخص آن اساس بر و کنید گو و گفت زیر جمله درستی درباره(ت

 کمتر اه دهنده واکنش از ها فراورده پذیری واکنش شود، می انجام طبیعی طور به که شیمیایی واکنش یک در کلی طور به"

 "است

𝟏 − 𝑭𝒆𝑶(𝒔) + 𝟐𝑵𝒂(𝒔)
∆
→ 𝑵𝒂𝟐𝑶(𝒔) + 𝑭𝒆(𝒔)

𝟐 − 𝑭𝒆𝑶(𝒔) + 𝑪𝒖(𝒔)
∆
→ 𝑪𝒖𝑶(𝒔) + 𝑭𝒆(𝒔) 

 نشواک انجام با مواد یعنی باشد بیشتر ها فراورده از ها دهنده واکنش پذیری واکنش که میشود انجام درصورتی واکنش

 .رسند می کمتر پذیری واکنش با پایدارتر حالت شیمیایی به های

 به توجه اب ) است بیشتر آن در ترکیب تشکیل به تمایل و است آهن فلز از فعالتر سدیم فلز زیرا است پذیر انجام اولی

 دارد آهن با مقایسه در کمتری فعالیت مس زیرا است ناپذیر انجام دومی. سوال( متن شده در داده جدول

 است؟ ترتیب چه به کربن و آهن سدیم، پذیری واکنش زیر های واکنش طبق کنید بینی پیش (ث

𝟏 − 𝑭𝒆𝑶(𝒔) + 𝑪(𝒔)
∆
→ 𝑪𝑶𝟐(𝒈) + 𝑭𝒆(𝒔)
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𝟏 − 𝑵𝒂𝟐𝑶(𝒔) + 𝑪(𝒔)
∆
→  واکنش نمی دهد

 رود می پیش کمتر پذیری واکنش با ها فراورده سمت به بوده بیشتر ها دهنده واکنش پذیری واکنش 1 شماره واکنش در

 پذیری واکنش چون ،2 واکنش در اما.  است شده انجام واکنش و دارد آهن از بیشتری پذیری واکنش عنصر کربن پس

 .شود نمی انجام واکنش و ندارد ترکیب تولید به ، تمایلی است سدیم از کمتر کربن

22 

ید
مای

یاز
را ب

ود 
خ

 

( اکسید با مقدار کافی کربن ، انتظار می رود چند گرم آهن به دست می III)گرم آهن  41مطابق واکنش باال، از واکنش 

؟آید

𝟐𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑(𝒔) + 𝟐𝑪(𝒔)
∆
→ 𝟑𝑪𝑶𝟐(𝒔) + 𝟒𝑭𝒆(𝒔)

𝟒𝒈 𝑭𝒆 = 𝟒𝟎𝒈 𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑 ×
𝟏𝒎𝒐𝒍 𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑

𝟏𝟔𝟎𝒈𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑
×

𝟒𝒎𝒐𝒍 𝑭𝒆

𝟐𝒎𝒐𝒍 𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑
×
𝟓𝟔𝒈 𝑭𝒆

𝟏𝒎𝒐𝒍 𝑭𝒆
= 𝟐𝟖𝒈𝑭𝒆

23 

ضی
ریا

با 
د 

یون
پ

 

 مواد گرم 32 و آرد گرم 62 شامل کیک گرم  111هر که معناست این ،به دهد تشکیل آرد را کیک نوعی درصد 62 اگر

 .بیابید را زیر های پرسش پاسخ مفهوم، این به توجه با. است دیگر

آن معنی باشد، درصد 71 با برابر کانه این خلوص درصد اگر. شود می یافت هماتیت کانه صورت به طبیعت در آهن الف(-1

 چیست؟

 .دهد می تشکیل دیگر موادی را آن گرم 31 و هماتیت را آن گرم 71 کانه، این از گرم 111 هر از یعنی

 بیابید مواد درصدخلوص برای ای رابطه (ب

درصد خلوص =
مقدار ماده خالص

مقدار نمونه ناخالص
× 𝟏𝟎𝟎

فادهاست درصدی بازده نام به مفهومی از واکنش یک در شده تولید فراورده واقعی مقدار محاسبه برای ها دان شیمی(الف-2

 .بنویسید آن برای ای رابطه. (دهد می نشان را واکنش یک کارایی که کمیتی).کنند می

بازده درصدی =
مقدار عملی

مقدار نظری
× 𝟏𝟎𝟎 

 کنید؟ حساب را واکنش درصد بازده زیر، جدول های داده به توجه با) ب

بازده درصدی =
𝟐𝟐. 𝟒𝒈 𝑭𝒆

𝟐𝟖 𝒈 𝑭𝒆 
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟎%

24 

ید
مای

یاز
را ب

ود 
خ

 

. است ترمیت واکنش شود می استفاده آن از جوشکاری صنعت در که هایی واکنش از یکی 1
𝟐𝑨𝒍(𝒔) + 𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑 → 𝑨𝒍𝟐𝑶𝟑(𝒔) + 𝟐𝑭𝒆(𝒍)

 چرا؟ آهن؟ یا آلومینیم است، تر فعال فلز کدام کنید مشخص الف(

 پذیری اکنشو پس شود انجام واکنش و کند (اکسید آلومینیم) ترکیب یک تولید آهن با واکنش در توانسته چون آلومینیم،

 است بیشتر عنصرآهن از عنصر آلومینیم
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 است؟ الزم صد در 81 خلوص با آلومینیم گرم چند آهن، گرم 271 تولید برای کنید حساب (ب

? 𝒈 𝑨𝒍 = 𝟐𝟕𝟗𝒈 𝑭𝒆 ×
𝟏𝒎𝒐𝒍 𝑭𝒆

𝟓𝟔𝒈 𝑭𝒆
×
𝟐𝒎𝒐𝒍 𝑨𝒍

𝟐𝒎𝒐𝒍𝑭𝒆
×
𝟐𝟕𝒈 𝑨𝒍

𝟏𝒎𝒐𝒍 𝑨𝒍
×
𝟏𝟎𝟎𝒈 𝑨𝒍 ناخالص

𝟖𝟎𝒈 𝑨𝒍 خالص
= 𝟏𝟔𝟖. 𝟏𝟒𝟕

 مونواکسید کربن گاز با ماده این از کیلوگرم 11 واکنش از. رود می کار به نقاشی در قرمز رنگ عنوان به( اکسید IIآهن ) -2

 .آورید دست به را واکنش درصدی بازده. است آمده دست به آهن گرم 2211 زیر، معادله طبق
𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑(𝒔) + 𝟑𝑪𝑶(𝒈) → 𝟐𝑭𝒆(𝒔) + 𝟑𝑪𝑶𝟐(𝒈)

?𝒈 𝑭𝒆 = 𝟏𝟎 𝒌𝒈 ×
𝟏𝟎𝟎𝟎𝒈 𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑

𝟏𝒌𝒈 𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑
×

𝟏𝒎𝒐𝒍

𝟏𝟔𝟎𝒈 𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑
×

𝟐𝒎𝒐𝒍 𝑭𝒆

𝟏𝒎𝒐𝒍 𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑
×
𝟓𝟔𝒈 𝑭𝒆

𝟏𝒎𝒐𝒍 𝑭𝒆
= 𝟕𝟎𝟎 𝒈 𝑭𝒆

بازده درصدی =
𝟓𝟐𝟎𝟎𝒈 𝑭𝒆

𝟕𝟎𝟎𝟎𝒈 𝑭𝒆
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟕𝟒. 𝟐𝟖%

دارای خاک یا معدن در روش این در. است گیاهان از استفاده خاک الی البه از فلز کشیدن بیرون های روش از یکی -3

 حاصل رخاکست از و سوزانند می و کرده برداشت را گیاه سپس. کنند جذب را فلز آن توانند می که کارند می را گیاهانی فلز،

 :آن با توجه با. است شده ارائه روش این درباره هایی داده زیر، جدول در.کنند می جداسازی را فلز

 هر در کنید حساب. کرد برداشت گیاه تن 21 توان می هکتار هر در گیاهان، کمک به طال پاالیشصورتی که در  در( الف

 شود؟ می کشیده بیرون زمین از طال گرم چند هکتار

? 𝒈 𝑨𝒖 = 𝟐𝟎 𝒕𝒐𝒏 گیاه ×
𝟏𝟎𝟎 𝒌𝒈 گیاه

𝟏𝒕𝒐𝒏 گیاه
×
𝟎. 𝟏 𝒈 𝑨𝒖

𝟏𝒌𝒈 گیاه
= 𝟐𝟎𝟎𝟎𝒈 𝑨𝒖

 خاکستر این در نیکل درصد. دهد می خاکستر گرم 121 رود، می کار به نیکل پاالیش برای که گیاهی از کیلوگرم یک(ب

 است؟ چند

 خلوص

درصد =
𝟑𝟖𝒈 𝑵𝒊

𝟏𝟓𝟗𝒈 خاکستر
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟐𝟑. 𝟗%

 نیست؟ صرفه به مقرون نیکل و روی فلزهای استخراج برای روش این چرا (پ

. رددا تری بیش اقتصادی صرفه آن معادن از استخراج که است ای اندازه به آن سنگی های کانه در فلزات این درصد چون

  زمین زا زیادی سطح و نیست صرفه به مقرون فلزات این ریالی ارزش قیمت و درصد به نسبت مصرفی گیاه حجمهمچنین 

 رود می کشت زیر
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27 

یم
ش

دی
بین

م 
ا ه

ب
 

 است شده داده نشان طبیعت به آن برگشت و طبیعت از فلز تولید استخراج زیر شکل در

 .بیابید را زیر های پرسش پاسخ آن، به توجه با

 .دهید توضیح است؟ یکسان معدن سنگ شکل به طبیعت به فلز برگشت آهنگ با فلز استخراج و مصرف آهنگ آیا (الف

 است طبیعت به بازگشتآهنگ  از تر بیش بسیار معدن سنگ از استخراج آهنگ خیر

 چرا؟ تجدیدناپذیر؟ یا تجدیدپذیرند منابع فلزها (ب

 است کم بسیار طبیعت به ها آن بازگشت سرعت چون ناپذیر تجدید

 چرا؟ اند؟ نادرست ها عبارت کدام و درست ها عبارت کدام کنید مشخص و کنید گو و گفت زیر شکل درباره(پ

 :پایین به باال از ترتیب به
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رد و شده فلزحذف بازیافت هنگام...و نقل و حمل و تولید و استخراج درمراحل شده مصرف انرژی چون درست 

 .یابد می کاهش اکسید دی کربن پای

یشودم زیست محیط وارد کمتری شده تولید اکسید دی کربن گاز بازیافت، در انرژی مصرف کاهش با چون درست 

دبین می آسیب کمتر زیست محیط ، شیمیایی پسماند و زائد مواد ورود کاهش و استخراج باکاهش نادرست 

 شوند می حفظ زیستی های گونه درنتیجه

شود می محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، های هزینه کاهش سبب درست. 

31 

ید
مای

یاز
را ب

ود 
خ

 

 .کنید رسم را کربن اتم الکترونی آرایش( الف

6C: [He] 2s22p2

 کنید رسم را کربن اتم ای نقطه الکترون آرایش( ب

 هد؟د می تشکیل گانه سه یا دوگانه یگانه، کوواالنسی پیوند چند تایی هشت آرایش به رسیدن برای کربن اتم (پ

 نهیگا پیوند یک و گانه سه پیوند یک ، دوگانه پیوند دو یا ، ساده پیوند دو و دوگانه پیوند یک ، یگانه پیوند چهار

33 

ید
مای

یاز
را ب

ود 
خ

 

 .کنید رسم شده داده های هیدروکربن برای را خط نقطه و ساختاری فرمول

م  34
ا ه

ب

یم
ش

دی
 به آن به توجه با. دهد می نشان را زنجیر راست های آلکان شیمیایی و فیزیکی رفتارهای و ها ویژگی برخی زیر شکل 1بین

 :دهید پاسخ ها پرسش
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 کند؟ می تغییری چه اتمسفر یک فشار در ها هیدروکربن جوش نقطه کربن تعداد افزایش با (آ

 .یابد می افزایش

 است؟ باالتر هیدروکربن کدام جوش نقطه کنید بینی پیش (ب

C21H44                       C12H24

 دارد بیشتری هیدروژن و کربن تعداد چون

 چرا؟ است؟ فرارتر هیدروکربن کدام یکسان شرایط در (پ

C6H14 C11H22

 دارد کمتری هیدروژن و کربن تعداد چون

 های کولمول توصیف این با.است صفر به نزدیک یا صفر با برابر آلکانها قطبی دو گشتاور که میدهد نشان ها پژوهش (ت

  ؟ هستند ناقطبی یا قطبی مواد این

 ناقطبی

 دارد؟ آن روی اثری چه کربن تعداد افزایش است؟ نوعی چه از ها آلکان در مولکولی بین نیرویی (ث

.  شود می مولکولی بین جاذبه قدرت افزایش سبب واندروالسی

 یابد؟ می افزایش آلکان روی گران کربنی، زنجیر شدن تر بزرگ با چرا(ج

 .کند می پیدا افزایش چسبندگی نیروی و مولکولی بین جاذبه چون

 چرا؟ باشد؟ تر چسبنده ماده کدام کنید بینی پیش (چ

 (22H22C تقریبی مولکولی فرمول با) وازلین یا( 38H18C   تقریبی فرمول با)گریس

 .است تر قوی مولکولی بین جاذبه و دارد بیشتری کربن تعداد چون ، 22H22C وازلین
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 :آن به توجه با.دهد می نشان را زنجیر راست های آلکان جوش نقطه ترتیب زیر نمودار) ح

حالت گازی هستند؟کدام آلکان ها در دمای اتاق به  -1

 متان ، اتان ، پروپان ، بوتان

.کنید توصیف را ها آلکان مولی جرم و جوش نقطه بین رابطه-2

 یم افزایش ها آلکان جوش دمای واندروالسی، جاذبه نیروی افزایش هیدروکربن، و جرم افزایش و کربن تعداد افزایش با

 درجه دمای جوش افزایش می یابد. 21-31حدود  2CHبا اضافه شدن هر گروه  .یابد

32 

ضی
ریا

با 
د 

یون
پ

 

 شده داده ها آلکان خانواده اعضای برخی برای هیدروژن و کربن های اتم شمار و مولکولی فرمول نام، شمار زیر جدول در

 ام را بیابید nو فرمول مولکولی عضو  کنید کامل را جدول. است

36 

را 
ود 

خ
ید

مای
یاز

ب
 

 آن: با توجه با. است حدودصفر ها چربی سازنده های مولکول قطبی دو گشتاور که دهد می نشان تجربه

 می شویند؟ (ها هیدروکربن از مخلوطییا نفت ) بنزین با را دستشان کنند می کار گریس با که افرادی چرا الف( 

 طبق بنابراین دارند ناقطبی های مولکول و صفر دوقطبی گشتاور و هستند ها آلکان دسته از نفت و بنزین و گریس زیرا

 .کند حل را گریس تواند می حالل بعنوان بنزین کند، می حل را شبیه، شبیه قاعده

 شود؟ می خشک پوست بنزین، با دست شستن از پس چرا دهید توضیح(ب

 . کند می حل خود در را پوست روی چربی حالل، بعنوان بنزین چون
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 چرا؟.رساند می آسیب پوست های بافت به مدت دراز در مایع های آلکان با آن تماس یا پوست شستن (پ

 فتبا به و شود می پوست خوردگی ترک سبب ، پوست مداوم شدن خشک و ناقطبی های حالل در پوست چربی شدن حل

 .رساند می پوست آسیب های

37 

یم
ش

دیب
بین

م 
ا ه

ب
 

 .بگیرید نظر در را زیر آلکان دو نام 1

 چیست؟ دهنده نشان هیدروکربن نام در واژه هر و عدد هر (آ

 جیرزن آلکان نام پنتان و است شاخه نام متیل واژه است، متصل آن به شاخه که است اصلی زنجیر کربن شماره عدد، هر

 .است کربنی

 چیست؟ در ترکیب دو این تفاوت( ب

 اصلی زنجیر کربن روی ها شاخه اتصال( محل موقعیت)

.کنید رسم را هپتان متیل -4 و هگزان متیل -3 ساختار -2

نتخابا را اصلی زنجیر آنها زمیان ا سپس بیابید را آنها نخست. دارد وجود کربنی زنجیر سه هگزان، متیل -3 ساختار در-3

.دکنی

 .است رنگ سیاه مسیر ، اصلی زنجیر

و )دارد را کربن های اتم تعداد ترین بیش که زنجیری( اصلی زنجیر تشخیص برای روشی زیر های داده به توجه با -4

 .بیابید را زنجیر این در ها کربن گذاری شماره
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 کربن به هک است سمتی از گذاری شماره. بیاورند بوجود را کربنی زنجیر بلندترین که بهم، متصل کربن تعداد بیشترین

 .برسد کمتری شاخه، عدد دارای

.بیابید را فرعی شاخه یک از بیش با های آلکان نامیدن برای روشی زیر، نامگذاری به توجه با -2

 ناسبم پیشوندهای با را ها آن تعداد سپس نوشته، را هستند متصل ها آن به فرعی های شاخه که هایی کربن شماره ابتدا

 .آوریم می را اصلی زنجیر با کربن هم آلکان نام نهایت و در کرده بیان

38 

ید
مای

یاز
را ب

ود 
خ

 

 )راهنمایی : در نام گذاری آلکان های شاخه دار ، نوشتن نام اتیل بر متیل مقدم است(.کنید نامگذاری را زیر های آلکان 1

 الف(

ب( 

پ( 

متیل اوکتان -3

تانمتیل هپ-4 تیلا -4

متیل اوکتان -2
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ت( 

ث( 

ج( 

 است؟ نادرست زیر ترکیب برای پنتان اتیل 2 - نام چرا 2

 .است هگزان متیل- 3 آن درست نام و است کربنه شش اصلی زنجیر واقع در چون

41 

ید
مای

یاز
را ب

ود 
خ

 

بی پیش بینی کنید مولکول چر آن به توجه با. دهد می نشان را برم بخار با چرب گوشت ای تکه واکنش از نمایی زیر شکل

 برم اربخ با گوشت در موجود چربی تنها واکنش این در: راهنماییموجود در این گوشت سیر شده است یا سیر نشده ؟ چرا؟

 .(دهد می واکنش

 اکنشو برم با شواهد، اساس بر چون است کربن کربن دوگانه پیوند دارای یعنی است سیرنشده گوشت، در موجود چربی

 . است کرده جذب را برم بخار داده

42 

ید
مای

یاز
را ب

ود 
خ

 

.بنویسید را باال های هیدروکربن از یک هر مولکولی فرمول الف( 

اوکتان-3 متیل

 کاندمتیل دی  -6،  3

دی متیل اوکتان – 6،  3

دی متیل هپتان – 2، 3
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8H11Cنفتالین      6H6Cبنزن 

 خط هر یک  از آن ها را رسم کنید –ب( ساختار نقطه 

43 

یم
ش

دی
بین

م 
ا ه

ب
 

 .ددهی پاسخ ها پرسش به آن به توجه با. اند شده مقایسه سازنده اجزای موادی اساس بر خام نفت نوع چهار زیر شکل در

 دارد؟ تفاوتی چه بنزین با کوره نفت های مولکول اندازهالف( 

 لمولکو اندازه بنابراین و کمتر مولکول جرم باشد، فرارتر مولکولی چه هر. است بزرگتر کوره نفت های مولکول اندازه

 .است تر کوچک

 دارد؟ وجود سبک نفت از تر بیش سنگین نفت در مواد از دسته کدام(ب

 کوره نفت
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 چیست؟ سنگین و سبک دسته دو به خام نفت بندی دسته مالک (پ

 بیشتری نبنزی و پتروشیمی خوراک که نفتی هر و است تر سنگین نفت آن باشد بیشتر نفتی در کوره نفت درصد چه هر

 .است تر سبک باشد، نفت داشته

 است؟ تر بیش ها نفت دیگر از شمال دریای برنت نفت قیمت چرا (ت

 .آورد بدست آن از توان می صنایع برای بیشتری اولیه مواد و دارد بیشتری پتروشیمیایی خوراک و بنزین چون

ی
ه ا

ور
ی د

ها
ن 

ری
تم

 

 گرم باریم 2418ای کود شیمیایی را با استفاده از یون باریم، جداسازی کرده و  از نمونه2442gیون سولفات موجود در  -1

 سولفات به دست آمده است. درصد خلوص کود شیمیایی بر حسب یون سولفات چند است؟

=?𝒈یون سولفات 𝟐. 𝟏𝟖𝒈𝑩𝒂𝑺𝑶𝟒 ×
𝟏𝒎𝒐𝒍𝑩𝒂𝑺𝑶𝟒

𝟐𝟑𝟑𝒈𝑩𝒂𝑺𝑶𝟒
×
𝟏𝒎𝒐𝒍𝑺𝑶𝟒

𝟐−

𝟏𝒎𝒐𝒍𝑩𝒂𝑺𝑶𝟒
×
𝟗𝟔𝒈𝑺𝑶𝟒

𝟐−

𝟏𝒎𝒐𝒍𝑺𝑶𝟒
𝟐−
= 𝟎. 𝟗𝟎𝒈𝑺𝑶𝟒

𝟐−

درصد کود شیمیایی سولفات =
𝟎. 𝟗

𝟐. 𝟒𝟓
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟑𝟔. 𝟕

 مطابق واکنش زیر، چند گرم فلز مسسولفات ( II) درصد با محلول مس11گرم فلز آلومینیم با خلوص 841از واکنش  -2

 شود؟ آزاد می
𝟐𝑨𝒍(𝒔) + 𝟑𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒) → 𝟑𝑪𝒖(𝒔) + 𝑨𝒍𝟐(𝑺𝑶𝟒)𝟑(𝒂𝒒) 

=?𝒈 مس 𝟖. 𝟏𝒈𝑨𝒍 ×
𝟗𝟎 𝒈 مس خالص

𝟏𝟎𝟎𝒈ناخالص
×
𝟏𝒎𝒐𝒍𝑨𝒍

𝟐𝟕𝒈𝑨𝒍
×
𝟑𝒎𝒐𝒍𝑪𝒖

𝟐𝒎𝒐𝒍 𝑨𝒍
×

𝟔𝟒𝒈

𝟏𝒎𝒐𝒍𝑪𝒖
= 𝟐𝟓. 𝟗𝟐𝒈𝑪𝒖 

:شود های خورشیدی است که از واکنش زیر تهیه میسلول  ۀاصلی سازندسیلیسیم عنصر  -3

SiO2 (s) + 2C (s) 
𝟑𝟎𝟎𝟎℃
→      Si (l) + 2CO (g)

 .پذیری کربن با سیلیسیم را مقایسه کنید الف( واکنش

گرم است.  141111گرم سیلیسیم حاصل 111ب( مقدار ناخالصی در 

.درصد خلوص سیلیسیم را حساب کنید

 واکنش پذیری کربن بیش تر از سیلیسیم است.الف( 

 ب(

gSi 1191111111-191111= 

 چون نمونه صد گرم است پس عدد به دست آمده همان درصد خلوص است.

.دهدمی  نشان را دوره ای جدول دوم ۀپذیری عنصرهای دور نمودار زیر روند کلی تغییر واکنش -4

 در حدود صفر است؟ 18پذیری عنصرهای گروه  الف( چرا واکنش

 تمایلی برای شرکت در واکنش ندارند. الیه ظرفیت کاملگازهای نجیب به دلیل داشتن 
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 .ب( روند تغییر واکنش پذیری را توضیح دهید

 در یک دوره واکنش پذیری فلزات کم و واکنش پذیری نافلزات زیاد می شود

.گذاری کنید های زیر را به روش آیوپاک نام هر یک از هیدروکربن -2

 دی متیل اکتان - 6 ، 3تترا متیل هپتان                               ب(  - 6 ، 4،  3،  2الف(  

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

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

:شده پاسخ دهید های مطرح های زیر به پرسش با توجه به واکنش -6
𝟏)𝑻𝒊𝑪𝒍𝟒 +𝑴𝒈 → 𝑻𝒊 +𝑴𝒈𝑪𝒍𝟐
𝟐)𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑 + 𝑻𝒊 → 𝑭𝒆 + 𝑻𝒊𝑶𝟐

.ها را موازنه کنید الف( هر یک از آن

𝟏)𝑻𝒊𝑪𝒍𝟒 + 𝟐𝑴𝒈 → 𝑻𝒊 + 𝟐𝑴𝒈𝑪𝒍𝟐
𝟐)𝟐𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑 + 𝟑𝑻𝒊 → 𝟒𝑭𝒆 + 𝟑𝑻𝒊𝑶𝟐

.را مشخص کنید Tiو  Mg، پذیری عنصرهای  Fe ب( ترتیب واکنش

𝑴𝒈 > 𝑻𝒊 > 𝑭𝒆

واکنش  .(کنید شدن واکنش را کامل و موازنه شود چرا؟ )درصورت انجام بینی کنید آیا واکنش زیر در شرایط مناسب انجام می پ( پیش

 تر است.انجام می شود زیرا واکنش پذیری منیزیم از آهن بیش

𝟑𝑴𝒈 + 𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑
∆
→ 𝟑𝑴𝒈𝑶 + 𝟐𝑭𝒆

اگر در کارخانه  .ت( تیتانیم فلزی محکم، کم چگال و مقاوم در برابر خوردگی است. یکی از کاربردهای آن استفاده در بدنه دوچرخه است

× 𝟕/𝟗𝟏کلرید ، IV)) گرم تیتانیم3424 ×711ای از مصرف  واکنش را حساب  گرم فلز تیتانیم به دست آید، بازده درصدی 𝟏𝟎𝟔

 .کنید

𝑻𝒊گرم نظری = 𝟑. 𝟓𝟒 × 𝟏𝟎𝟕𝒈𝑻𝒊𝑪𝒍𝟒 ×
𝟏𝒎𝒐𝒍𝑻𝒊𝑪𝒍𝟒

𝟏𝟗𝟎𝒈𝑻𝒊𝑪𝒍𝟒
×

𝟏𝒎𝒐𝒍𝑻𝒊

𝟏𝒎𝒐𝒍𝑻𝒊𝑪𝒍𝟒
×
𝟒𝟖𝒈𝑻𝒊

𝟏𝒎𝒐𝒍𝑻𝒊
= 𝟖. 𝟗𝟒 × 𝟏𝟎𝟔𝒈 

بازده =
𝟕. 𝟗𝟏 × 𝟏𝟎𝟔

𝟖. 𝟗𝟒 × 𝟏𝟎𝟔
× 𝟏𝟎𝟎 ≃ 𝟖𝟖. 𝟓%
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مس ۀرود و بزرگترین تولیدکنند شمار می های صنعتی معدنی جهان بهمجتمع  بزرگترین از یکی کرمان، همعدن مس سرچشم -7

 .شود می عدن آن، واکنش زیر انجامم سنگ از خام مس هاست. برای تهی
𝑪𝒖𝟐𝑺 + 𝑶𝟐 → 𝟐𝑪𝒖 + 𝑺𝑶𝟐

را حساب کنید. شود. بازده درصدی واکنش مس خام تهیه میkg 111424حدود 82%سولفید با خلوص I))مسkg 411الف( با مصرف 

بازده نظری = 𝟒𝟎𝟎𝒌𝒈𝑪𝒖𝟐𝑺ناخالص ×
𝟏𝟎𝟑𝒈

𝟏𝒌𝒈
×
𝟖𝟓𝒈خالص

𝟏𝟎𝟎𝒈ناخالص
×
𝟏𝒎𝒐𝒍𝑪𝒖𝟐𝑺

𝟏𝟔𝟎𝒈𝑪𝒖𝟐𝑺
×
𝟐𝒎𝒐𝒍𝑪𝒖

𝟏𝒎𝒐𝒍𝑪𝒖𝟐𝑺
×
𝟔𝟒𝒈𝑪𝒖

𝟏𝒎𝒐𝒍𝑪𝒖
×
𝟏𝒌𝒈

𝟏𝟎𝟑𝒈

= 𝟐𝟕𝟐𝒌𝒈𝑪𝒖 

بازده =
𝟏𝟗𝟎.𝟓𝟒𝐠

𝟐𝟕𝟐𝐠
= 𝟕𝟎%

 رد؟ب( چرا این واکنش روی محیط زیست تأثیر زیانباری دا

 یک آالینده است و تولید باران اسیدی نموده به محیط زیست آسیب می رساند. 2SOزیرا گاز 

 .دو مایع بیرنگ هستندC6H12)) هگزن -1  وC6H14)) هگزان  -8

 .الف( روشی برای تشخیص این دو مایع پیشنهاد کنید

هگزن یک آلکن با پیوند دو گانه است. لذا می توان از برم مایع استفاده نمود آلکن ها رنگ قرمز برم را بی رنگ  -1هگزان یک آلکان و 

 می کند 

 .ب( جای خالی را در واکنش زیر پر کنید

𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐(𝒍) + 𝑯𝟐(𝒍)
𝑵𝒊(𝒔)
→   𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐(𝒍)
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 پاسخ پرسش های فصل دوم

 عنوان صفحه

 
15 

ید
مای

یاز
را ب

ود 
خ

 

جدول رو به رو سرانه مصرف ساالنه برخی مواد خوراکی را نشان می دهد . با   

 توجه به آن

 به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید:

الف( دیابت بزرگسالی یکی از بیماری های شایع در ایران است . مصرف بی رویه 

 ترش این بیماری نقش دارد؟ کدام مواد در گس

 نان -شکر -برنج

ب( گوشت قرمز و ماهی افزون بر پروتئین ، محتوی انواع ویتامین و مواد معدنی 

 است . چه پیشنهادهایی برای گنجاندن آنها در برنامه غذایی خانواده خود دارید؟

 سوال باز پاسخ است و بسته به دانش آموز متفاوت است.

 تنوع بخشیدن به غذاهای حاوی گوشتبه طور مثال: با 

 با حذف خرج های غیر ضرور          

پ( شیر و فراورد های آن ، منبع مهمی برای تأمین پروتئین و به ویژه کلسی است.کارشناسان تغذیه بر مصرف 

شور باشید نده در کمناسب آنها برای پیشگیری و ترمیم پوکی استخوان تأکید دارند.اگر شما یک مدیر تصمیم گیر

 ، چه راهکارهایی برای افزایش مصرف آنها ارائه می کنید؟

کاهش قیمت بر اساس پرداخت يارانه ، توزيع آن در مدارس و محل کار کارمندان، فرهنگ سازی و تشويق 

با برنامه سازی وخانواده ها به مصرف شیر 

س ولوبیا ، عدت( کارشناسان تغذیه بر مصرف حبوبات مانند نخود ، 

و ... در برنامه غذایی تأکید دارند زیرا سرشار از مواد مغذی هستند . 

بر اساس برنامه غذایی خانواده خود چه پیشنهادی برای افزطایش 

 مصرف آن ها دارید؟

 سوال باز پاسخ است و بسته به دانش آموز متفاوت است

 به طور مثال : با تنوع بخشیدن به غذاهای حاوی حبوبات

 استفاده از حبوبات در کنار ساالدها و يا عصرانه خانواده          
15 

د 
کنی

ش 
کاو

، نوع ماده ای که می سوزد یکسان است، چرا تغییر دمای آب متفاوت  2و  5الف( با توجه به این که در آزمایش 

 است؟

 زیرا جرم ماده در دو آزمایش متفاوت است.

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 2 

، مقدار ماده ای که می سوزد یکسان است ، چرا تغییر دمای آب تفاوت  5و  2ن که در آزمایش ب( با توجه به ای

 دارد؟

 زیرا نوع ماده در دو آزمایش متفاوت است.

 پ( یافته های خود را از این آزمایش جمع بندی کنید؟

 گرمای آزاد شده در سوختن هم به جرم ماده و هم به نوع ماده بستگی دارد.

11 

ا ه
ب

یم
ش

دی
بین

م 
 

شکل زیر دو نمونه از هوای صاف شهر شما را جرم یکسان نشان می دهد . با توجه به آن در هر مورد با خط-5

زدن واژه نادرست ، عبارت را کامل کنید: 

نمونه ای از هوا را در  Aآ( شکل 
ظهر

شب
 نشان می دهد.  

، نمونه ای از هوا را در یک روز  Bب( شکل 
تابستانی

زمستانی
نشان می دهد.   

پ( اگر مجموع انرژی جنبشی ذره های سازنده یک نمونه ماده ، هم ارز با انرژی گرمایی آن باشد، انرژی گرمایی 
𝐀

𝑩
بیشتر بوده ، زیرا    

شمار مولکول های 

دمای
 آن بیشتر است.   

هید:با توجه به شکل های زیر به پرسش های مطرح شده ، پاسخ د-2

 آ( میانگین تندی مولکول های آب را در دو ظرف مقایسه کنید.

میانگین تندی مولکول های به دما بستگی دارد و چون دما در دو ظرف 

 یکسان است میانگین تندی برابر است.

 ب( انرژی گرمایی آب موجود در کدام ظرف بیشتر است؟چرا؟

B  زیرا در ظرف ،B ین مجموع انرژی گرمایی ذرات بیش تر است.مقدار ماده بیش تر است. بنابرا 
15 

یم
ش

دی
بین

م 
ا ه

ب
 

 با توجه به شکل های داده شده ف به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 آ( توضیح دهید چرا تخم مرغ ذر آب می پزد اما در روغن زیتون تغییر محسوسی نمی کند؟
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جذب نموده و انرژی گرمایی بیش تری درجه انرژی گرمایی بیشتری  51ظرف حاوی آب برای رسیدن به دمای 

 دارد لذا گرمای بیش تری به تخم مرغ منتقل می شود.

ت( در فیزیک دهم آموختید که ظرفیت گرمایی یک گرم ماده ، ظرفیت گرمایی ویژه یا گرمای ویژه )

ب( می دانید که ظرفیت گرمایی ماده هم ارز با گرمای الزم برای افزایش دمای آن به اندازه یک دئرجه سلسیوس 

 ه کنید.است. با این توصیف ظرفیت گرمایی آب و روغن زیتون را محاسبه و با یکدیگر مقایس

𝑸 = 𝑪∆𝜽

𝑸 =
𝟒𝟏𝟖𝟎𝟎

𝟓𝟎
= 𝟖𝟑𝟔𝑱℃−𝟏

𝑸 =
𝟏𝟗𝟕𝟎𝟎

𝟓𝟎
= 𝟑𝟗𝟒𝑱℃−𝟏

 پ( ظرفیت گرمایی ماده به چه عواملی بستگی دارد؟

 بستگی دارد. به جرم ماده ، نوع ماده ، حالت فیزیکی

c آن ماده را )

 نشان می دهد ، مقدار این کمیت را برای آب و روغن زیتون حساب و با هم مقایسه کنید.

𝒄 =
𝑸

𝒎𝚫𝜽
=

𝟒𝟏𝟖𝟎𝟎

𝟐𝟎𝟎 × 𝟓𝟎
= 𝟒. 𝟏𝟖𝑱𝒈−𝟏℃−𝟏

𝒄 =
𝑸

𝒎𝚫𝜽
=

𝟏𝟗𝟕𝟎𝟎

𝟐𝟎𝟎 × 𝟓𝟎
= 𝟏. 𝟗𝟕𝑱𝒈−𝟏℃−𝟏

 ظرفیت گرمایی ویژه آب بیش تر از روغن است.

 ث( رابطه ای میان ظرفیت گرمایی و گرما ویژه یک ماده بیابید

          C=mc  گرمای ويژه×جرم  =ظرفیت گرمایی 

𝒄 ظرفیت گرمایی ویژه =
𝑸

𝒎𝚫𝜽
=

انرژی

جرم × دما

15 

ید
مای

یاز
را ب

ود 
خ

 

قرار دارد . با گذشت زمان ، دما و انرژی گرمایی 21 ℃درون اتاقی با دمای  09  ℃یک استکان چای با دمای  -5

 آن چه تغییری می کند ؟چرا؟

داده و در نهايت با هوای اتاق هم دما می  ستکان چای انرژی از دستدما و انرژی گرمایی آن کاهش می یابد. ا

 .ذرات و در پی آن انرژی گرمايی چای کاهش پیدا می کند شود در نتیجه، میانگین انرژی جنبشی

با خط زدن واژه نادرست در هخر مورد، عبارت زیر را کامل کنید: -2

گرما را می توان هم ارز با آن مقدار انرژی 
انرژی گرمایی

دمایی
انست که به دلیل تفاوت در ایید  

انرژی گرمایی

دمایی
انرژی جاری  

 می شود.
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در نظر بگیرید.اگر آنها را هم 09 ℃تکه ای نان و تکه ابی سیب زمینی را با جرم و سطح یکسان در دمای  -5

ود را در قرار دهیم کدام یک زودتر با محیط هم دما می شود؟ درستی پاسخ خ 29 ℃زمان در محیطی با دمای 

 منزل بررسی کنید

نان و سیب زمینی هر دو تقريبا از نشاسته تشکیل شده اند بنابراين سرعت هم دما شدن با محیط به میزان آب 

 موجود در آن ها بستگی دارد. از آنجا که مقدار آب در نان کمتر است زودتر با محیط همدما می شود.

05 

یم
ش

دی
بین

م 
ا ه

ب
 

 یر پاسخ دهید:با توجه به واکنش های ز

kJ02(g)+5NH2(g)                      2H5(g) + 2N

kJ(g)+5555NH2                         2(g) + H4H2N 

 آ( چرا گرمای آزاد شده در دو واکنش متفاوت است؟ توضیح دهید؟

فرآورده و واکنش سطح انرژی پتانسیل واکنش دهنده ها در دو واکنش متفاوت است لذا اختالف سطح انرژی 

 دهنده ها در دو واکنش متفاوت خواهد بود.

 ب( در کدام واکنش ، مواد واکنش دهنده پایدارتر است؟ چرا؟

واکنش اول، سطح انرژی فراورده در دو واکنش برابر است لذا سطح انرژی در واکنش اول یعنی نیتروژن و 

 رتر هستند.هیدروژن که گرمای کمتری آزاد  شده پایین تر است و پایدا

2- 

50591

گرافیت و الماس دو آلوتروپ کربن هستند که فراورده واکنش سوختن کامل آنها ، گاز کربن دی اکسید است

kJ+ 2(g)                     CO2O ،گرافیت( +s)C

50194kJ+ 2(g)                     CO2O ،الماس( +s)C

 یک مول گرافیت متفاوت از یک مول الماس است؟ آ( چرای گرمای حاصل از سوختن

سطح انرژی پتانسیل گرافیت و الماس با هم متفاوت و سطح انرژی فراورده ها یکسان است. به همین جهت 

 میزان گرمای آزاد شده متفاوت خواهد بود.

 ب( الماس پایدارتر است یا گرافیت؟ چرا؟

 د شده لذا سطح انرژِی گرافیت پایین تر از الماس است.گرافیت پایدار تر است زیرا گرمای کم تری آزا 

-183 kJ

ژی
انر

(g)3NH

(g)2H3(g)+2N

ژی
انر

(g)3NH

(g)4H2(g)+N2N

-92 kJ

ژی
انر

(g)2CO

C(s,گرافیت)+O2

ژی
انر

(g)2CO

C(s,الماس)+O2

-393.5 kJ
-395.4 kJ
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 گرافیت ، چند کیلو ژول گرما آزاد می شود؟ g295پ( از سوختن کامل 

𝑸 = 𝟕. 𝟐𝒈 ×
𝟏𝒎𝒐𝒍گرافیت

𝟏𝟐𝒈
×

𝟑𝟗𝟑. 𝟓𝒌𝑱

𝟏𝒎𝒐𝒍گرافیت
= 𝟐𝟑𝟔. 𝟏𝒌𝑱

، پیش بینی کنید گرمای واکنش  kJ 454 ( +g )O2H2                        (g )2O ( +g )2H2با توجه به واکنش  -5

(l )O2H2                       (g )O2 ( +g )2H2  ( کدام استkJ 152- ،kJ 152 ،+kJ 422- ،kJ 422؟ چرا؟)+

، تفاوت دو واکنش در حالت فیزیکی فراورده است.سطح انرژی آب مایع پایین تر از آب گازی است به  -152

جهت گرمای بیش تری آزاد می شود.  همین

04 

ید
مای

یاز
را ب

ود 
خ

 

 را در هر مورد مشخص کنید  𝑯∆را در هر معادله وارد کرده سپس عالمت  Qنماد 

𝑪𝑶𝟐الف(   + 𝑸  →  𝑪𝑶𝟐(𝒈)                 )ب𝑪𝑯𝟒(𝒈) + 𝑶𝟐(𝒈)  →  𝑪𝑶𝟐(𝒈) + 𝑯𝟐𝑶(g) + Q

∆𝑯 < 𝟎                                                             ∆𝑯 > 𝟎 

𝑵𝟐𝑶𝟒(𝒈)پ(  + 𝑸 →   𝟐𝑵𝑶𝟐(𝒈)                                      )ت𝑯𝟐𝑶(𝒔) + 𝑸 →  𝑯𝟐𝑶(𝒍) 
∆𝑯 > 𝟎                                                                      ∆𝑯 > 𝟎       

آنتالپی واکنش افزایش یابد ،  kJ  152اگر برای تولید یک مول گاز اوزون از گاز اکسیژن ، آنتالپی به اندازه  -2 

 𝟐𝑶𝟑 (𝒈) ⇄  𝟑𝑶𝟐(𝒈) .را در جهت رفت و در جهت برگشت حساب کنید 

𝑸تولید اوزونتولید اوزون)رفت( = 𝟐𝒎𝒐𝒍𝑶𝟑 ×
𝟓𝟕𝟐𝒌𝑱

𝟏𝒎𝒐𝒍𝑶𝟑

= 𝟏𝟏𝟒𝟒𝒌𝑱 

   5544Kj-ی واکنش دهنده و فراورده جابه جا می شود لذا تولید اکسیژن )برگشت( سطح انرژ

O(g2H2

))lO(2H2

(g)2O(g)+2H2

-484kJ -572kJژی
انر
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خ

 

 ، آنتالپی هر یک از واکنش های زیر را پیش بینی کنید. 5با استفاده از داده های جدول 

   g )H2 ( +g )O                        (g )O2Hالف( )

Oبا توجه به ساختار لوئیس آب باید   بشکند و اتمهای اکسیژن و هیدروژن تشکیل شود. H-دو پیوند 
∆𝑯 = 𝟐 × 𝟒𝟔𝟑𝒌𝑱 = +𝟗𝟐𝟔𝒌𝑱 

g )5NH                        (g )H ( +g )5NHب( )

Nبا توجه به ساختارهای لوئیس تشکیل می شود و تشکیل پیوند همراه با آزاد شدن انرژی است  H-یک پیوند 

𝑯∆پس:   = −𝟑𝟗𝟏 𝒌𝑱

05 

ید
مای

یاز
را ب

ود 
خ

 

هر ساختار زیر یک ترکیب آلی موجود در ان ادویه را نشان می دهد. گروهای عاملی موجود در هر مولکول را-5

مشخص کنید و نام آنها را بنویسید.

با توجه به ساختار ترکیب های آلی زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید. -2

 اتم های سازنده آنها را با یکدیگر مقایسه کنید.آ( شمار و نوع 

نوع و تعداد اتم ها در دو ترکیب مشابه است. چنین ترکیباتی که  O52H0Cاکسیژن             –هیدروژن  – کربن

 نوع و تعداد اتمهای آن ها برابر اما ساختارهای متفاوتی دارند را ایزومر گویند.

(g)2O3

(g)3O2

1144kJ
-1144kJژی

انر
(g)2O3

(g)3O2

ژی
انر

𝟑𝑶𝟐(𝒈) + 𝟏𝟏𝟒𝟒𝒌𝑱 → 𝟐𝑶𝟑(𝒈) 𝟐𝑶𝟑(𝒈) → 𝟑𝑶𝟐(𝒈) + 𝟏𝟏𝟒𝟒𝒌𝑱

2H + O + Q 

Q+
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 یکسان است؟ چرا؟ ب( آیا خواص فیزیکی و شیمیایی آنها

دو ترکیب گروه های عاملی متفاوت و در نتیجه خواص متفاوتی خواهند داشت. اولی دارای گروه عاملی  –ر خی

 هیدروکسیل و گروه عاملی آلکنی و دومی دارای گروه عاملی آلدهیدی است.

 پ( آیا محتوای انرژی آنها را یکسان پیش بینی می کنید ؟ توضیح دهید.

متفاوتی دارند. محتوای انرژی یک ترکیب در دما و فشار ثابت افزون بر نوع و تعداد اتم ها به نحوه  ساختار خیر –

 اتصال آن ها و نوع پیوندهای شیمیایی آن ها نیز مربوط است.

59 

ید
مای

یاز
را ب

ود 
خ

 

پس با مراجعه به ( را پیش بینی کرده ، س5H4Cبوتن )-5( و 5H5Cآنتالپی سوختن پروپان ) 0با توجه به جدول  -5

 منابع علمی معتبر درستی پیش بینی خود را بررسی کنید.

-5109(+-509=)-059با هم تفاوت دارند برابر   2CHآنتالپی سوختن اتان و پروپان که در یک اختالف 

-5109(+-509=)-2259تفاوت دارند پس  2CHاتان نیز در یک پروپان و 

 وشت:بوتن می توان ن -5به همین ترتیب برای 

045-(=5459-)-2915-

         2590-(=045-+ )2915 

است. -2555بوتن  -5و برای  -225022در منابع علمی معتبر برای پروپان 

پاسخ دهید. با توجه به معادله واکنش سوختن کامل اتان و اتانول به پرسش های مطرح شده -2

5529kJO(l) + 2H0(g) +2CO4                      2O5(g) + 0H2C2

5505kJO(l) + 2H5(g) + 2CO2(g)                     2O5OH(g) +1H2C

 آ( ارزش سوختی هر یک را محاسبه و با یکدیگر مقایسه کنید.

 ذاارزش سوختی منظور گرمای آزاد شده به ازا یک گرم است، ل

ارزش سوختی اتان
𝒌𝑱

𝒈
? =

𝟑𝟏𝟐𝟎𝒌𝑱

𝟐𝒎𝒐𝒍
×

𝟏𝒎𝒐𝒍

𝟑𝟎𝒈
= 𝟓𝟐𝒌𝑱/𝒈 

ارزش سوختی اتانول
𝒌𝑱

𝒈
? =

𝟏𝟑𝟔𝟖𝒌𝑱

𝟏𝒎𝒐𝒍
×

𝟏𝒎𝒐𝒍

𝟒𝟔𝒈
= 𝟐𝟗. 𝟕𝟒𝒌𝑱/𝒈

ارزش سوختی اتام از اتانول بیش تر است. 

به و با یکدیگر مقایسه کنید.حاصل از سوختن یک گرم از هریک را محاس 2COب( جرم 

 گرم اتان 5

?𝑪𝑶𝟐𝒈 جرم = 𝟏𝒈𝑪𝟐𝑯𝟔 ×
𝟏𝒎𝒐𝒍

𝟑𝟎𝒈
×

𝟒𝒎𝒐𝒍𝑪𝑶𝟐

𝟐𝒎𝒐𝒍𝑪𝟐𝑯𝟔

×
𝟒𝟒𝒈𝑪𝑶𝟐

𝟏𝒎𝒐𝒍𝑪𝑶𝟐

= 𝟐. 𝟗𝟑𝒈 

گرم اتانول 5

?𝑪𝑶𝟐𝒈 جرم = 𝟏𝒈𝑪𝟐𝑯𝟓𝑶𝑯 ×
𝟏𝒎𝒐𝒍

𝟒𝟔𝒈
×

𝟐𝒎𝒐𝒍𝑪𝑶𝟐

𝟏𝒎𝒐𝒍𝑪𝟐𝑯𝟓𝑶𝑯
×

𝟒𝟒𝒈𝑪𝑶𝟐

𝟏𝒎𝒐𝒍𝑪𝑶𝟐

= 𝟐. 𝟗𝟑𝒈

 گرم اتانول کم تر از یک گرم اتان است. 5جرم کربن دی اکسید حاصل ازسوختن 

 پ( توضیح دهید چرا اتانول سوخت سبز به شمار می رود؟

به ازا سوختن یک گرم اتانول، کربن  م تری تولید می شود. زیرادر سوختن اتانول آالینده و گاز گلخانه ای ک -5

دی اکسید کمتری حاصل می شود. 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 8 

اکسیژن کم تری مصرف می شود. -2

عالوه بر آن اتانول از بقایای گیاهانی مانند نیشکر، سیب زمنی و ذرت تهیه می شود که منابع تجدید پذیر -5

هستند. 

55 

ید
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یاز
را ب

ود 
خ

 

 ( ماده ای است که با نام تجاری آب اکسیژنه به فروش می رسد.H2O2ن پراکسید )هیدروژ-5

𝑯𝟐(𝒈)الف(با استفاده از واکنش های ترموشیمیایی زیر آنتالپی واکنش  + 𝑶𝟐(𝒈) → 𝑯𝟐𝑶𝟐(𝒈) را حساب کنید 

𝑯𝟐 +
𝟏

𝟐
𝑶𝟐 → 𝑯𝟐𝑶(𝒍)  ∆𝑯 = −𝟐𝟖𝟔𝒌𝑱

𝟐𝑯𝟐𝑶𝟐(𝒍) → 𝟐𝑯𝟐𝑶(𝒍) + 𝑶𝟐(𝒈)  ∆𝑯 = −𝟏𝟗𝟔

 ضرب می کنیم 295با توجه به قانون هس واکنش اول را می نویسیم  و واکنش دوم را برعکس نموده و در 

𝑯𝟐 +
𝟏

𝟐
𝑶𝟐 → 𝑯𝟐(𝒈)  ∆𝑯 = −𝟐𝟖𝟔𝒌𝑱

𝑯𝟐𝑶(𝒍) +
𝟏

𝟐
𝑶𝟐(𝒈)   →  𝑯𝟐𝑶𝟐(𝒍)  ∆𝑯 =

+𝟏𝟗𝟔

𝟐
= +𝟗𝟖 

𝑯𝟐(𝒈) + 𝑶𝟐(𝒈) → 𝑯𝟐𝑶𝟐(𝒈)  ∆𝑯 = −𝟏𝟖𝟖𝒌𝑱

ب( توضیح دهید چرا تهیه این ماده از واکنش مستقیم گازهای هیدروژن و اکسیژن ممکن نیست؟

آب ترکیب پایدارتری نسبت به آب اکسیژنه است، به همین جهت از ترکیب گازهای هیدروژن و اکسیژن آب 

 حاصل می شود و نمی توان آب اکسیژنه را از ترکیب این دو گاز بدست آورد.

از اگزوز خودروها به هوا کره وارد می شوند.شیمی  و NO COدر شیمی دهم آموختید که گازهای آالینده مانند -2

دان های هوا کره انجام واکنش زیر را برای تبدیل این آالینده ها به گازهایی پایدارتر و با آالیندگی کمتر ، طراحی 

 کرده اند.
𝟐𝑪𝑶(𝒈) + 𝟐𝑵𝑶(𝒈) → 𝟐𝑪𝑶𝟐(𝒈) + 𝑵𝟐(𝒈)                    ∆𝑯 =?

آنتالپی واکنش باال را با استفاده از واکنش های ترموشیمیایی زیر حساب کنید

𝑪𝑶(𝒈) +
𝟏

𝟐
𝑶𝟐(𝒈) → 𝑪𝑶𝟐(𝒈)                              ∆𝑯 = −𝟐𝟖𝟑𝒌𝑱

𝑵𝟐(𝒈) + 𝑶𝟐(𝒈) → 𝟐𝑵𝑶(𝒈)  ∆𝑯 = +𝟏𝟖𝟏𝒌𝑱

 واکنش اول را در دو ضرب می کنیم و با عکس واکنش دوم جمع می کنیم
𝟐𝑪𝑶(𝒈) + 𝑶𝟐(𝒈) → 𝟐𝑪𝑶𝟐(𝒈)                             ∆𝑯 = 𝟐 × (−𝟐𝟖𝟑) = −𝟓𝟔𝟔𝒌𝑱

𝟐𝑵𝑶(𝒈) → 𝑵𝟐(𝒈) + 𝑶𝟐(𝒈)                                  ∆𝑯 = −𝟏𝟖𝟏𝒌𝑱

𝟐𝑪𝑶(𝒈) + 𝟐𝑵𝑶(𝒈) → 𝟐𝑪𝑶𝟐(𝒈) + 𝑵𝟐(𝒈)  ∆𝑯 = −𝟕𝟒𝟕

(g)2+ ½ O

ژی
انر

(g)O 2H

(g)2H

(g)2O2H

-286 kJ
(g)2+ ½ O

+98 kJ
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واکنش سوختن کامل گرافیت را می توان مجموعه ای از دو واکنش پی در پی مطابق نمودار زیر دانست-5

را نمی توان به روش تجربی تعیین کرد. درباره علت آن  CO(gواکنش تولید ) 𝑯∆آ( شواهد نشان می دهد که 

 گفتگو کنید.

است به همین جهت از واکنش گرافیت با گاز اکسیژن محصول پایدارتر کربن دی  COر از گاز پایدارت CO2گاز 

 اکسید حاصل می شود. 

 .گرافیت و گاز اکسیژن حساب کنید را از CO(gواکنش تولید ) 𝑯∆ب( 

𝑯∆                                         طبق قانون هس      = ∆𝑯𝟏 + ∆𝑯𝟐 
−𝟑𝟗𝟑. 𝟓 = −𝟐𝟖𝟑 + ∆𝑯𝟏                  ∆𝑯𝟏 = −𝟑𝟗𝟑. 𝟓 + 𝟐𝟖𝟑 = −𝟏𝟏𝟎. 𝟓 𝒌𝑱

شواهد تجربی نشان می دهند که تهیه امونیاک به -4

هابر از گازهای نیتروژن و هیدروزن مطابق نمودار  روش

 زیر یک واکنش دو مرحله ای است.

 آ( در شرایط یکسان ، هیدرازین پایدارتر است یا آمونیاک ؟ چرا؟

 آمونیاک پایدارتر از هیدرازین است. زیرا محتوای انرژی آن پایین تر از هیدرازین است.

را حساب کنید. ب( انتالپی واکنش تولید هیدارزین
𝑵𝟐(𝒈) + 𝟐𝑯𝟐(𝒈) → 𝑵𝟐𝑯𝟒(𝒈)             ∆𝑯 =? 

𝑵𝟐(𝒈) + 𝟑𝑯𝟐(𝒈) → 𝟐𝑵𝑯𝟑(𝒈)                  ∆𝑯 = −𝟗𝟐 𝒌𝑱
𝟐𝑵𝑯𝟑(𝒈)  →   𝑵𝟐𝑯𝟒(𝒈) + 𝑯𝟐(𝒈)            − ∆𝑯𝟏 = +𝟏𝟖𝟑 

𝑯∆طبق قانون هس = ∆𝑯𝟐 + (−∆𝑯𝟏)

∆𝐇 = −𝟗𝟐 + (−(−𝟏𝟖𝟑)) = 𝟗𝟏 𝐤𝐉 
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51 

ید
مای

یاز
را ب

ود 
خ

 

ی یک واکنش گازی از رابطه زیر استفاده کرده است. درستی این رابطه رادانش اموزی برای تعیین آنتالپ -5

 بررسی کنید

هر واکنش را می توان جمع دو واکنش دانست در واکنش اول تمام پیوندها شکسته می شود، انتالپی آن مثبت و 

آن منفی و گرماده است . گرماگیر است. در واکنش دوم از تمام اتم ها فرآورده ها بدست می آیند، که انتالپی 

بنابراین مجموع آنتالپی این دو واکنش آنتالپی واکنش مورد نظر است.

واکنش دهنده ها  → 𝑯𝟏∆             اتمها =  مجموع انتالپی پیوندها در مواد واکنش دهنده

اتمها → 𝑯𝟐∆              فراورده ها =  (مجموع انتالپی پیوندها در مواد فراورده  )−

واکنش دهنده ها                          → 𝐇∆                فراورده ها =  ∆𝑯𝟏 + ∆𝑯𝟐 

ی ترموشیمیایی زیر را حساب نموده و با هریک از واکنش ها 𝑯∆با استفاده از جدول میانگین آنتالپی پیوندها ، -2

∆𝑯 .داده شده مقایسه کنید
𝑵 ≡ 𝑵(𝒈) + 𝟐𝑯𝟐(𝒈) → 𝑯𝟐𝑵 − 𝑵𝑯𝟐(𝒈)                        ∆𝑯 = +𝟗𝟏𝒌𝑱

 ∆𝑯 = [∆𝑯(𝑵≡𝑵) + 𝟐∆𝑯(𝑯−𝑯)] − [𝟒∆𝑯(𝑵−𝑯) + ∆𝑯(𝑵−𝑵)] 
∆𝑯 = [(𝟗𝟒𝟓) + 𝟐 × (𝟒𝟑𝟔) − [𝟒 × (𝟑𝟗𝟏) + 𝟏𝟔𝟑] = +𝟗𝟎

𝟐𝑪𝑯𝟒(𝒈) → 𝑪𝟐𝑯𝟔(𝒈) + 𝑯𝟐(𝒈)                       ∆𝑯 = +𝟔𝟓𝒌𝑱

∆𝑯 = [𝟖∆𝑯(𝑪−𝑯)] − [𝟔∆𝑯(𝑪−𝑯) + ∆𝑯(𝑪−𝑪) + ∆𝑯(𝑯−𝑯)]

∆𝑯 = [(𝟖 × 𝟒𝟏𝟓)] − [(𝟔 × 𝟒𝟏𝟓) + 𝟑𝟒𝟖 + 𝟒𝟑𝟔] = +𝟒𝟔

 𝟐𝑯𝟐(𝒈) + 𝑶𝟐 → 𝟐𝑯𝟐𝑶(𝒈)                    ∆𝑯 = −𝟒𝟖𝟒𝒌𝑱

       ∆𝑯 = [𝟐∆𝑯(𝑯−𝑯) + ∆𝑯(𝑶=𝑶)] − [𝟒∆𝑯(𝑶−𝑯)] 
∆𝑯 = [(𝟐 × 𝟒𝟑𝟔) + 𝟒𝟗𝟓] − [𝟒 × 𝟒𝟔𝟑] = −𝟒𝟖𝟓

55 

ید
مای

یاز
را ب

ود 
خ

 

از موارد زیر نقش چه عاملی را در سرعت واکنش نشان می دهد ؟ توضیح دهید.هر یک  -5

 الف( برای نگهداری طوالنی مدت فراورده های گوشتی و پروتئینی ، انها را به حالت منجمد ذخیره می کنند

 نقش دما با کاهش دما سرعت واکنش کم می شود.

 ه اند ، زمان ماندگاری بیشتری دارندب( روغن های مایع که در ظرف مات و کدر بسته بندی شد

 نقش نور. نور انرژی الزم جهت انجام فرایند فساد روغن را فراهم می کند.

. است. این سوغات کرمان زودتر از مغز این  پ( قاووت گردی مغذی و تهیه شده از مغز آفتاب گردان ، پسته و....

 خوراکی ها فاسد می شود.

 هد.دایند فساد با سرعت بیش تری رخ مییژن هوا بیشتر از مغز سالم است لذا فردر گرد قاووت سطح تماس با اکس

55 

ید
مای

یاز
را ب

ود 
خ

 

 در هر یک از موارد زیر با توجه به شکل ، علت اختالف در سرعت واکنش را توضیح دهید.

نش ما سرعت واکالف( فلزهای قلیایی سدیم و پتاسیم در شرایط یکسان با آب سرد به شدت واکنش می دهند ، ا

 ها متفاوت است.

  واکنش پذیری پتاسیم بیش تر از سدیم است.

 واکنش پذیری در گروه فلزات قلیایی با افزایش 

 عدد اتمی افزایش می یابد.
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ب( شعله آتش ، گرد آهن موجود در کپسول چینی را داغ و سرخ می کند، در حالی که پاشیدن و پخش کردن گرد 

 ب سوختن آن می شودآهن بر روی شعله ، سب

 در گرد آهن سطح تماس واکنش دهنده ها بیش تر است و سرعت واکنش بیش تر است.

پ( محلول بنفش رنگ پتاسیم پرمنگنات با یک اسید آلی در دمای 

اتاق به کندی واکنش می دهد ف اما با گرم شدن ، محلول به 

 سرعت بی رنگ می شود.

 افزایش می یابد به همین جهت سریع تر بی رنگ می شود. با افزایش دما سرعت واکنش

ت( الیاف داغ و سرخ شده در هوا نمی سوزد ، در حالی که همان مقدار الیاف آهن داغ و سرخ شده در یک ارلن پر 

 از اکسیژن می سوزد

 با سرعت بیش با افزایش غلظت سرعت واکنش افزایش می یابد.، به همین جهت الیاف آهن در اکسیژن خالص

 تری واکنش می دهند و نور و گرمای بیش تری ایجاد می نمایند. 

ث( محلول هیدروژن پراکسید در دمای اتاق به کندی تجزیه شده و 

گاز اکسیزن تولید می کند ، در حالی که افزودن دو قطره از محلول 

پتاسیم یدید ، سرعت واکنش را به طور چشمگیری افزایش می 

 دهد

الیزگر سرعت واکنش را افزایش می دهد، به همین جهت با افزایش پتاسیم یدید که نقش کاتالیزگر را دارد کات

 سرعت خروج گاز اکسیژن افزایش می یابد.
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55 

ی 
ض

ریا
با 

د 
یون

پ

، در نظر بگیرید.حجم این  cm2یک تکه زغال چوب به شکل مکعب با طول ضلع

 است)چرا؟( 2cm 24آن برابر  کلاحت ، در حالی که مس5cm 5تکه زغال برابر 
 )طول ضلع(= حجم مکعب5

 5cm 5 =52 حجم مکعب = 

 مساحت کل= 0)طول ضلع(×2 

 2cm 24 =22×6 =مساحت کل 

دهد؟ توضیح(، سطح تماس این تکه زغال را با شعله هنگام سوختن نشان میمساحتکدام کمیت )حجم یا  -5

 دهید.

 واکنش در سطح زغال که در تماس با اکسیژن است رخ می دهد.

ورد و به دو مکعب مستطیل تقسیم شود، حساب کنید حجم زغال واگر این مکعب از وسط یک ضلع برش بخ -2

 سطح تماس آن چه تغییری می کند؟

 اما سطح افزایش می یابد. ال تغییری نمی کند.غحجم ز
5         Cm5(=×5×22(+)×5×22حجم=) 

2         Cm52(=×22)4(+×52)5مساحت = 

بر اساس تحلیل خود از پرسش های باال، علت تفاوت در سرعت واکنش سوختن تکه زغال با گرد آن را -5

 توضیح دهید.

 نسبت سطح به حجم افزایش می یابد. ،با برش زغال در حجم ثابت

حالت اول =
𝟐𝟒

𝟖
= حالت دوم                        𝟑 =

𝟑𝟐

𝟖
= 𝟒

کمیت افزایش سطح به حجم باعث تقویت و یا تضعیف خواص ماده می شود )که این ویژگی اساس علم نانو 

است.( 

 (حساب کنید. mol min-5حسب مول بر دقیقه ) ، آهنگ مصرف رنگ غذا را بر 54بر اساس شکل -5

�̅� =
𝟎. 𝟎𝟓𝒎𝒐𝒍

𝟓𝒎𝒊𝒏
= 𝟎. 𝟎𝟏𝒎𝒐𝒍𝒎𝒊𝒏−𝟏

( سولفات ، تیغه ای از جنس روی قرار داده IIمول مس ) 9599دانش آموزی درون یک محلول محتوی  -2

را در این آزمایش نشان می دهد، با توجه به آن به  4CuSO(aqبا ) Zn(sاست.شکل زیر پیشرفت واکنش )

 پرسش ها پاسخ دهید.
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51 

را ب
ود 

خ
ی

ید
مای

از
 

یری فلز روی را با مس مقایسه کنید.آ( واکنش پذ

 واکنش پذیری روی از مس بیش تر است
𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒) + 𝒁𝒏(𝒔) → 𝒁𝒏𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒) + 𝑪𝒖(𝒔)

 چه تغییری می کند؟ چرا؟ Cu(sو ) aq)+2Cuب( با گذشت زمان مقدار )

افزایش می یابد. زیرا  Cu(s)کاهش و مقدار  2Cu+(aq)با گذشت زمان مقدار 

مصرف )

اتم های روی که فلز فعال تری 

است الکترون از دست داده و وارد محلول می شود و این الکترون ها را یون های مس جذب نموده و رسوب می 

 کنند لذا از غلظت یون های مس کم شده و به مقدار مس جامد افزوده می شود.

نگر سرعت مصرف آن باشد، سرعت پ( اگر شمار مول های مصرف شده از هر واکنش دهنده در واحد زمان بیا

aq)+2Cu  5را بر حسب-mol min .حساب کنید 

�̅� =
𝟎. 𝟎𝟑𝒎𝒐𝒍

𝟐 𝒉
×

𝟏𝒉

𝟔𝟎𝒎𝒊𝒏
= 𝟐. 𝟓 × 𝟏𝟎−𝟒𝒎𝒐𝒍. 𝒎𝒊𝒏−𝟏

 .نظر بگیریداکنش کلسیم کربنات را با محلول هیدروکلریک اسید در دما و فشار اتاق مطابق شکل زیر در و

𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑(𝒔) + 𝟐𝑯𝑪𝒍(𝒂𝒒) → 𝑪𝒂𝑪𝒍𝟐(𝒂𝒒) + 𝑪𝑶𝟐(𝒈) + 𝑯𝟐𝑶(𝒍)

جدول زیر، جرم مخلوط این واکنش را بر حسب زمان برای این آزمایش نشان می دهد. با توجه به داده های 

 جدول ، به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید

ذشت زمان از جرم مخلوط واکنش کاسته می شوند؟الف( چرا با گ

 زیرا در طول واکنش گاز کربن دی اکسید از محلول خارج می شود.

 ب( جدول را کامل کنید.

 پ( با گذشت زمان جرم گاز آزاد شده چه تغییری می کند ؟ چرا؟

 افزایش می یابد. زیرا کربن دی اکسید فراورده است و در طول واکنش تولید می شود.

 ت(در چه زمانی واکنش به پایان می رسد؟چرا؟

به پایان رسیده ثانیه  19ثانیه پس از شروع واکنش جرم محلول تغییری نکرده است پس واکنش پس از  19

 است.

1448   1448   1443  
1432
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 (g44=2molCO5ث(جدول زیر را کامل کنید.)

 رسم کنید. بر روی کاغذ میلی متری زیر 2COزمان را برای گاز  -ج( نمودار مول

با گذشت زمان چه تغییری می کند ؟ چرا؟ 2COچ( سرعت متوسط تولید 

نسبت به زمان نشان می دهد که در بازه های زمانی برابر میزان تولید  2COکاهش می یابد، تغییرات غلظت گاز 

2CO  ه ها دهند به علت کاهش غلظت واکنشکاهش یافته است لذا می توان نتیجه گرفت سرعت با گذشت زمان

کاهش می یابد.

زمان برای هر سه فراورده در واکنش کلسیم کربنات با محلول  -ح( آزمایش نشان می دهد که نمودار مول

 هیدروکلریک اسید از هر لحاظ یکسان است. چرا؟

 زیرا ضرایب استوکیومتری برای فراورده برابر است لذا به میزان برابر تشکیل می شوند.

2-11×3425
2-11×3436
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، چه رابطه ای بین سرعت متوسط مصرف این دو ماده وجود دارد؟این  HCl(aqبا ) 5CaCO(sدر واکنش ) -5

.رابطه را بنویسید

هیدروکلریک اسید دو برابر میزان مصرف یک است پس میزان مصرف  5CaCOدو و ضریب   HClضریب چون 

 کلسیم کربنات است و بنابراین  

�̅�(𝑯𝑪𝒍مصرف) = 𝟐�̅�(𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑مصرف) 

2- 

زیر تولید می شود:                  )

یکی از آالینده های هوا که باعث تولید باران اسیدی می شود، گاز گوگرد تری اکسید است که مطابق واکنش

g)5SO2                (g)2O ( +g)2SO2 

 حساب کنید mol min-5را بر حسب  R(2SOو ) R(5SOباشد ، ) mol s 9599(=2O)-R-5اگر در شرایط معین 

�̅� (𝑺𝑶𝟑 تولید) = �̅� (𝑺𝑶𝟐 مصرف) = 𝟐�̅� (𝑶𝟐مصرف) = 𝟐 × 𝟎. 𝟎𝟏
𝒎𝒐𝒍

𝑺
×

𝟔𝟎𝑺

𝟏𝒎𝒊𝒏
= 𝟏. 𝟐𝒎𝒐𝒍𝒎𝒊𝒏−𝟏

ی دهد،مبا توجه به نمودار زیر که تغییر مول های نوعی رنگ غذا در واکنش با یک محلول سفید کننده را نشان  -5

 به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.

الف( مول های واکنش دهنده )رنگ غذا( با گذشت زمان چه تغییری می کند؟چرا؟

 اکنش دهنده است لذا با گذشت زمان کاهش می یابد.کاهش می یابد. زیرا رنگ غذا و

 زمان چه عالمتی دارد؟ چرا؟-ب( شیب نمودار مول

 است. زیرا رنگ غذا واکنش دهنده است و با گذشت زمان کاهش می یابد.شیب نمودار منفی 

 پ( توضیح دهید چرا عالمت منفی در رابطه زیر نوشته می شود.

�̅� (واکنش دهنده) = −
∆𝒏(واکنش دهنده)

∆𝒕

ا ت تغییرات غلظت واکنش دهنده منفی است اما سرعت کمیتی مثبت است به همین جهت  منفی گذاشته می شود

 نفی به مثبت تبدیل شود.م

 ت( سرعت متوسط مصرف رنگ غذا را بر حسب مول بر دقیقه حساب کنید.

�̅� (مصرف رنگ غذا ) = −
(𝟎 − 𝟎. 𝟎𝟓)𝒎𝒐𝒍

𝟑𝟎𝟎 𝒔
×

𝟔𝟎𝒔

𝟏𝒎𝒊𝒏
= 𝟎. 𝟎𝟏𝒎𝒐𝒍𝒎𝒊𝒏−𝟏
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یکی از مواد فراورده در واکنش فرضی است. با دلیل نشان دهنده تغییر مول های  Aدر نمودار داده شده، منحنی 

دهنده افزودن بازدارنده و کدام یک نشان دهنده افزودن کاتالیزگر به ( نشان Cیا  Bمشخص کنید کدام منحنی )

 سامانه واکنش است؟

زایش و افید فراورده افزودن کاتالیزگر است. با افزودن کاتالیزگر سرعت واکنش افزایش می یابد لذا تول Bنمودار 

 می یابد. تندترزمان  –شیب نمودار غلظت 

می یابد لذا تولید فراورده کاهش و افزودن بازدارنده است. با افزودن بازدارنده سرعت واکنش کاهش  Cنمودار 

 زمان کم تر می شود. –شیب نمودار غلظت 

عینی بر اساس معادله واکنش زیر در گستره زمانی معینی برابر باسرعت متوسط تولید گاز آمونیاک در شرایط م -5
5-2mol s59×4   .است𝑵𝟐(𝒈) + 𝟑𝑯𝟐(𝒈) → 𝟐𝐍𝐇𝟑(𝐠)                

را در این گستره زمانی حساب کنید. 2H(gو ) g)2N( سرعت متوسط مصرف )الف

�̅� (𝑵𝟐مصرف) =
𝟏

𝟐
�̅� (𝑵𝑯𝟑تولید) =

𝟏

𝟐
× 𝟒 × 𝟏𝟎𝟐 = 𝟐𝟎𝟎𝒎𝒐𝒍. 𝒔−𝟏

�̅� (𝑯𝟐مصرف) =
𝟑

𝟐
�̅� (𝑵𝑯𝟑تولید) =

𝟑

𝟐
× 𝟒 × 𝟏𝟎𝟐 = 𝟔𝟎𝟎𝒎𝒐𝒍. 𝒔−𝟏

ب( سرعت متوسط تولید یا مصرف هر شرکت کننده را به ضریب استوکیومتری آن تقسیم کنید. از حاصل این 

تقسیم چه نتیجه ای می گیرید؟

�̅� (𝑵𝟐مصرف)

𝟏
=

�̅� (𝑯𝟐مصرف)

𝟑
=

�̅� (𝑵𝑯𝟑تولید)

𝟐
=

𝟐𝟎𝟎

𝟏
=

𝟔𝟎𝟎

𝟑
=

𝟒𝟎𝟎

𝟐
= 𝟐𝟎𝟎

 حاصل تقسیم برای همه برابر است.

پ( حاصل تقسیم در قسمت ب، سرعت واکنش نام دارد .برای این واکنش با استفاده از سرعت متوسط تولید یا 

 ، رابطه سرعت واکنش را بنویسید.مصرف مواد شرکت کننده 

�̅� (واکنش) =
�̅� (𝑵𝟐مصرف)

𝟏
=

�̅� (𝑯𝟐مصرف)

𝟑
=

�̅� (𝑵𝑯𝟑تولید)

𝟐
= +

∆𝒏(𝑵𝑯𝟑)

𝟐∆𝒕
= −

∆𝒏(𝑯𝟐)

𝟑∆𝒕
= −

∆𝒏(𝑵𝟐)

𝟏∆𝒕

 د.ت( ارتباط معادله شیمیایی موازنه شده واکنش را با رابطه صفحه بعد توضیح دهی

�̅� (واکنش) = +
∆𝒏(𝑵𝑯𝟑)

𝟐∆𝒕
= −

∆𝒏(𝑯𝟐)

𝟑∆𝒕
= −

∆𝒏(𝑵𝟐)

𝟏∆𝒕

ری بر ضریب استوکیومتتولید فراورده یا سرعت مصرف واکنش دهنده سرعت سرعت متوسط واکنش از تقسیم 

 حاصل می شود.
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 ث( سرعت متوسط کدام ماده با سرعت واکنش برابر است؟ توضیح دهید.

 با سرعت متوسط واکنش برابر است.یومتری برابر یک دارند که ضریب استوکایی از واکنش سرعت اجز

 )مالتوز( مطابق واکنش زیر به گلوکز تبدیل می شود قند موجود در جوانه گندم
𝑪𝟏𝟐𝑯𝟐𝟐𝑶𝟏𝟏(𝒂𝒒) + 𝑯𝟐𝑶(𝒍) → 𝟐𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔(𝒂𝒒)

و شرایط معین بررسی شده و جدول زیر ، داده های تجربی آن را نشان می دهد . با این واکنش در دمای ثابت 

 دهید.شده ، به پرسش های زیر پاسخ توجه به آن و نمودار داده 

 .حساب کنید s5-mol L-5را بر حسب  Rو )مالتوز(  Rالف( در سه دقیقه نخست )گلوکز( 

�̅� (𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔 لیدتو  ) =
(𝟎. 𝟎𝟐 − 𝟎)𝒎𝒐𝒍

𝟑𝒎𝒊𝒏𝑳
×

𝟏𝒎𝒊𝒏

𝟔𝟎𝒔
= 𝟏. 𝟏 × 𝟏𝟎−𝟒𝒎𝒐𝒍𝑳−𝟏𝑺−𝟏

�̅� (𝑪𝟏𝟐𝑯𝟐𝟐𝑶𝟏𝟏مصرف ) = −
(𝟎. 𝟎𝟗 − 𝟎. 𝟏)𝒎𝒐𝒍

𝟑𝒎𝒊𝒏𝑳
×

𝟏𝒎𝒊𝒏

𝟔𝟎𝒔
= 𝟓. 𝟓 × 𝟏𝟎−𝟓𝒎𝒐𝒍𝑳−𝟏𝑺−𝟏

 ه نخست و هفت دقیقه دوم حساب کنید. کدام یک بیشتر است؟چرا؟ب( سرعت واکنش را در هفت دقیق

 رعت واکنش برابر با سرعت مصرف مالتوز است زیرا ضریب استوکیومتری آن برابر یک است.س

�̅� ( واکنش هفت دقیقه نخست) = −
(𝟎. 𝟎𝟖𝟓 − 𝟎. 𝟏)𝒎𝒐𝒍

𝟕𝒎𝒊𝒏𝑳
= 𝟐. 𝟏 × 𝟏𝟎−𝟑𝒎𝒐𝒍𝑳−𝟏𝒎𝒊𝒏−𝟏

�̅� واکنش هفت دقیقه دوم) ) = −
(𝟎. 𝟎𝟖 − 𝟎. 𝟎𝟖𝟓)𝒎𝒐𝒍

𝟕𝒎𝒊𝒏𝑳
= 𝟕. 𝟏 × 𝟏𝟎−𝟒𝒎𝒐𝒍𝑳−𝟏𝒎𝒊𝒏−𝟏

پ( هر یک از منحنی های 

سرعت در هفت دقیقه نخست بیش تر است زیرا با گذشت زمان از غلظت واکنش دهنده ها کاسته شده سرعت 

 نیز کاهش می یابد.

a وb رکت کننده است؟توضیح دهید.مربوط به کدام ماده ش 

a .مربوط به مالتوز است زیرا با گذشت زمان در حال کاهش است و شیب نمودار منفی است 

b به عالوه شیب  مربوط به گلوکز است زیرا با گذشت زمان در حال افزایش است و شیب نمودار مثبت است

.تری داردنمودار آن بیش تر است زیرا ضریب استوکیومتری بیش تر و شیب تند
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ستون سمت راست در جدول زیر چهار الگو برای کاهش ردپای غذا را نشان می دهد. مشخص کنید هر بیانی از 

 اصل شیمی سبز در ستون سمت چپ با کدام الگو هم خوانی دارد؟
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را قرار دهید.« نخ، الیاف، دوزندگی، فرآوری و بافندگی» در هریک از جاهای خالی یکی از واژه های 

نخ الیاف

فراوری

بافندگی

دوزندگی

نخ
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 .با توجه به شکل های زیر به پرسش ها پاسخ دهید

 .الف( جدول را کامل کنید

نام ماده 

 شمار اتم ها جرم مولی اندازه ملکول

کوچک یا 

 متوسط
بسیار زیاد کم یا متوسط بسیار زیاد کم یا متوسط بسیار بزرگ

 ** * آب

 ** * پلی اتن

 ** * پروپان

 ** * نشاسته گندم

 ** * انسولین

 ** * سلولز

 .ب( به دسته ای از ترکیب های جدول، درشت مولکول می گویند. این مفهوم را در یك سطر تعریف کنید

 جرم مولی بسیارو  اندازه مولکول های آن بسیار بزرگ،  شمار اتم های سازنده آن بسیار زیادمولکول هایی که 

 را درشت مولکول می گویند. دارندزیاد 

 پ( درشت مولکول های جدول صفحه قبل را با هم مقایسه کنید. چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند؟

واحد های تکرار  آن ها و در اغلب شباهت:درشت مولکول ها اندازه، تعداد اتم و جرم مولی بسیار زیاد دارند

 .شونده وجود دارد
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نوع اتم های تشکیل دهنده ) مانند ترکیبات اکسیژن دار و نیتروژن دار و....(، ساختار)زنجیره ای،  تفاوت:از نظر

از درشت مولکول ها در طبیعت وجود دارند  یمتفاوت هستند در ضمن بعض ،، واحد های تشکیل دهندهحلقوی( 

 . و برخی ساخته دست انسان هستند

 یی هست که در سرتاسر مولکول تکرار شده است؟بخشها یت( در کدام مولکول ها

پلی اتن -نشاسته گندم -سلولز 

 .ث( سلولز و نشاسته، پلیمر )بسپار( اند، با توجه به ساختار آنها پلیمر را تعریف کنید

پلیمرها ، درشت مولکول هایی هستندکه از اتصال تعداد بسیار زیادی واحد های یکسان و کوچك تکرار شونده ) 

.یا مونومر ( تشکیل می شوند تکپار

 ج( پیش بینی کنید نیروی بین مولکولی در کدام دسته از مواد قویتر است؟ چرا؟

 و های بین مولکولی قویتر می شوندهر چه جرم و حجم مولکول بیشتر باشد نیرزیرا  -درشت مولکول ها  
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 .در جدول زیر هر یك از جاهای خالی را پر کنید

 نام و ساختار مونومر نام و ساختار پلیمر کاربرد پلیمر

2HC C

3CH

H

n

وپنپرپلی 

H
C

H C

H

N

C

سیانو اتن

H
C

H

H
C

استیرن

C C

F F

FF

n

تفلون

H
C

H

H

Cl

L

C

کلرو اتن یا وینیل کلرید

استیرنپلی 
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گرم بر 0/79و 0/79 برابر با8داده های تجربی نشان می دهد که چگالی پلی اتن های نشان داده شده در شکل 

 .سانتیمتر مکعب است

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

بدون شاخه در واحد حجم پلی اتن در است . زیرا  بدون شاخه مربوط( به پلی اتن g.cm79/0-3) بیشترچگالی 

و جرم بیش تر خواهد بود.مولکول های بیشتری  قرار می گیرند 

 ب( کدام پلی اتن سبك و کدام سنگین است؟

 شاخه سنگین استپلی اتن شاخه دار سبك و پلی اتن بدون 

 پ(نیروی بین مولکولی در پلی اتن چیست؟

 از نوع نیروهای واندروالس

ت( چرا استحکام پلی اتن سنگین از سبك بیشتر است؟

نمی توانند  به هم نزدیك شوند اما در پلی اتن که  زیرا با افزایش تعداد شاخه مولکول ها به دلیل ازدحام فضایی

ده و ش یجه نیروی جاذبه بین مولکولی بیشتردر نتس مولکول ها بیشتر است و شاخه فرعی وجود ندارد سطح تما

 تر می شودی هم بیشلام مولکوکاستح
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 :ــ با توجه به دو ساختار داده شده به پرسش ها پاسخ دهید1

 الف( پیش بینی کنید چه نوع نیروهای بین مولکولی در این دو الکل وجود دارد؟

 واندر والس و پیوند هیدروژنینیروی جاذبه 

ب( مولکول این الکل ها دو بخش قطبی و ناقطبی دارند. با توجه به اینکه گشتاور دوقطبی هیدروکربن ها حدود 

 .صفر است، این دو بخش را در هر مولکول باال مشخص کنید

 پیش بینی کنید در شرایط یکسان انحالل پذیری کدام الکل در آب بیشتر است؟ پ(

شتر است . هنگامی که بخش ناقطبی یك مولکول ، بزرگتر از بخش قطبی آن باشد یانحالل پذیری اتانول در آب ب

در آب حل نمی شود اما اتانول در  به همین جهت اکتانول .خواص ناقطبی مولکول بر خواص قطبی آن غلبه می کند

 آب با ایجاد پیوندهای هیدروژنی حل می شود.

 .ت( درستی پیش بینی خود را با توجه به داده های جدول زیر بررسی کنید

همان طور که در جدول مشاهده می شود اتانول به هر نسبتی در آب حل می شود اما الکل هشت کربنه انحالل 

 دارد در آب  پذیری کمی

 .ث( درباره درستی جمله زیر گفت وگو کنید

با افزایش طول زنجیر هیدروکربنی در الکل ها، نیروی واندروالس بر هیدروژنی غلبه می کند و »

 «.ویژگی ناقطبی الکل افزایش می یابد
ه کمولکول  در یك سرجمله درست است زیرا در الکل ها دو نوع نیروی بین مولکولی وجود دارد : پیوند هیدروژنی 

از سمت زنجیره کربنی وجود دارد . به دلیل پیوند بین  اتم اکسیژن و هیدروژن وجود دارد و نیروی واندوالس که 

هرچه زنجیره کربنی بزرگتر باشد نیروی واندروالس قویتر شده و بر پیوند هیدروژنی غلبه می کند و ویژگی ناقطبی 

  الکل زیاد می شود

روند تغییر آنها را توضیح  ذیری الکل ها را در مقایسه با هیدروکربن ها در آب نشان می دهد.ج( نمودار زیر انحالل پ

 .دهید

قطبینابخش بخش قطبی قطبینابخش بخش قطبی
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آلکان های راست زنجیر چون مولکول های نا قطبی هستند در آب حل نمی شوند اما در الکل ها دو بخش قطبی و نا 

بخش نا قطبی غلبه می کند و در د بخش قطبی به قطبی  وجود دارد در الکل ها یی که تعداد کربن کمتری دارن

بخش قطبی غلبه کرده و در  عداد اتم های کربن بخش ناقطبی بهنتیجه الکل در آب حل می شود اما با افزایش ت

 نتیجه انحالل پذیری الکل در آب کم می شود
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شود؟ چرا؟کدام ویتامین های زیر در آب و کدام ها در چربی حل می -1

ن در ویتامی سهبخش ناقطبی بزرگ است و بر بخش قطبی غلبه می کند و در نتیجه این  دیو  کا ، آویتامین های 

چربی حل می شوند

بخش قطبی بر بخش ناقطبی غلبه می کند و در نتیجه به دلیل زیاد بودن تعداد بخش های قطبی،  ثدر ویتامین 

 این ویتامین در آب حل می شود. 

کدام دسته از ویتامین ها برای بدن مشکل خاصی ایجاد نمی کند؟ چرا؟ مصرف بیش از اندازۀ  -9

بخش قطبی بزرگی داشته باشند و در نتیجه در آب محلول باشند زیرا مقدار  ثمین هایی که مثل ویتامین ویتا

اضافی این ویتامین ها در بدن از طریق ادرار دفع می شوند 
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گروه های عاملی موجود در هر یك از ترکیب های باال را مشخص کنید. -3

ویتامین آ

آلکنی

هیدروکسیل

عامل استری
هیدروکسیل

هیدروکسیل

هیدروکسیلهیدروکسیل

آلکنی

ثویتامین 

هیدروکسیل

آلکنی

آلکنی

آلکنی

آلکنی

دیویتامین 

کربونیل

کربونیل

آلکنی
آلکنی

اکویتامین 
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 .نادرست در هر مورد کامل کنید عبارت زیر را با خط زدن واژۀ ــ 4

در ترکیبهای آلی مانند الکل ها و کربوکسیلیك اسیدها که دو بخش قطبی و ناقطبی دارند، با افزایش طول 

 زنجیرکربنی بخش
ناقطبی

قطبی
بزرگ تر می شود، قطبیت مولکول   

کاهش

افزایش
می یابد و انحالل پذیری آن در آب  

بیشتر

کمتر
می  

 شود.

11
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 .با رسم ساختار الکل و اسید سازنده برای هر یك از استرهای داده شده در جدول زیر، آن را کامل کنید

 نام میوه ساختار الکل سازنده ساختار اسید سازنده ساختار استر

 پنتانول-1 اتانوئیک اسید

 موز

متانول بوتانوئیک اسید

 سیب

هپتانوئیک اسید
 اتانول

 انگور
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در کدام شرایط زیر لباس های نخی زودتر پوسیده می شوند؟ چرا؟ -1

 الف( محیط سرد و خشك              ب( محیط گرم و مرطوب

ا بمی دهند و به مونومرهای سازنده تبدیل می شوند. واکنشبا آب ر محیط گرم و مرطوب دپلی آمیدها و پلی استر 

    .شکستن این پیوند ها، استحکام الیاف پارچه کم شده و تار و پود آن به سادگی گسسته می شود

بی رویه از شوینده ها در شستن لباس ها سبب پوسیده شدن سریعتر آنها می شود؟ چرا استفادۀ  -9

 .ها باعث افزایش سرعت آبکافت می شوند اسید ها و بازهای موجود در شوینده

پیدا می کنند. توضیحاگر لباس ها را برای مدت طوالنی در محلول آب و شوینده قرار دهید، بوی بد و نافذی -3

 دهید چه رخ می دهد؟

.به دلیل ایجاد شدن اسید و الکل حاصل از آبکافت بوی بد ایجاد می شود

ینده ها و سفیدکننده ها استفاده می کنند. اگر سفیدکننده ها را به طوربرای شستن تمیزتر لباس ها از شو -4

مستقیم روی لباس بریزند، رنگ لباس در محل تماس به سرعت از بین می رود. اما اگر سفیدکننده را در آب بریزید 

 سپس لباس را درون محلول فرو ببرید، تغییر محسوسی در رنگ لباس ایجاد نمی شود. چرا؟

ه سفید کننده مستقیم روی لباس ریخته می شود به دلیل غلظت باال سرعت واکنش انجام شده بیشتر هنگامی ک

 است

ــ لباس های پلی استری در اثر عوامل محیطی در طول زمان پوسیده می شوند. این پوسیده شدن به معنی 5

 هبعد داده های مربوط به واکنش تجزی هشکستن پیوندهای استری و سست شدن تار و پود لباس است. جدول صفح

 :با توجه به آن به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید یك نوع استر را در حضور اسید نشان می دهد.

 .الف( نمودار تغییر غلظت استر برحسب زمان را رسم کنید

 ثانیه است؟ثانیه چند مول بر لیتر بر 30زمانی صفر تا  استر در بازۀ  هب( سرعت متوسط تجزی

∆𝑛 = 0.13 − 0.55 = −0.42𝑚𝑜𝑙

�̅� = −
−0.42𝑚𝑜𝑙

10𝐿. 𝑆
= 0.000𝑚𝑜𝑙. 𝐿−3. 𝑆−3
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ر]
ست

[ا

زمان بر حسب ثانیه

نمودارتغییر غلظت استر به زمان 
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 پ( سرعت واکنش در کدام بازه زمانی بیشتر است؟ چرا؟

 ثانیه70تا                      60ثانیه 90صفر تا 

غلظت واکنش دهنده ها بیش تر ر این بازه شیب نمودار بیشتر است. در اغلب واکنش ها ابتدا که د -  00تا  0

کاسته شده و در نتیجه سرعت واکنش  واکنش دهنده با گذشت زمان از غلظت مواد  است سرعت بیشتر است و

 .کم می شود

10
0

 

ای
ره 

دو
ی 

ها
ن 

ری
تم

 

.در هر یك از موارد زیر ساختار پلیمر یا مونومر خواسته شده را مشخص کنید-3

 مونومر آن پروپن است.و است الف( پلیمر 

 و مونومر آن کلرو اتن است.است ب( پلیمر 

 و پلیمر آن به صورت مقابل است.است پ( مونومر 

 و پلیمر ان به صورت مقابل است.است ( مونومر ت

ث( پلیمر است و مونومر آن متیل پروپن است 

2HC C

3CH

H

n

2CH

2HCC

R

R

n

2HC C

3CH

3CH
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در شرایط یکسان انحالل پذیری کدام کربوکسیلیك اسید در آب بیشتر است؟ چرا؟ -9

زیرا بخش ناقطبی یعنی زنجیره کربنی آن کوچکتر است در حالی که در هگزانوئیک  .(1اتانوئیک اسید )ترکیب 

( زنجیره کربنی بزرگتر است ونیروهای واندروالس بر پیوند هیدروژنی غلبه نموده و در آب که دارای 0اسید )ترکیب 

 پیوند هیدروژنی است حل نمی شود.

 : 9O4H9Cــ برای استری با فرمول 3

 .ساختار آن را رسم کنیدالف( 

 متیل متانوات

 .آن را رسم کنید ب( ساختار الکل و اسید سازندۀ 

متانوئیك اسید              متانول  

 .پ( نیروی بین مولکولی را مشخص کنید

دوقطبی نیروهای بین مولکولی واندروالس از نوع دوقطبی –

 .ت( جرم مولی را حساب کنید

M=(9×21)+(4×2)+(1×21)=16g/mol

جوش آن را با بیان دلیل با اتانوئیك اسید مقایسه کنید. ث( نقطه

اتانوئیك اسید و متیل متانوات با هم ایزومر هستند لذا جرم مولی برابری دارند اما در اتانوئیك اسید نیروهای 

لذا انتظار می رود اتانوئیك اسید  .والسجاذبه از نوع پیوندهای هیدروژنی است و در متیل متانوات از نوع واندر 

 دمای جوش باالتری داشته باشد. 

 C° 3118دمای جوش متیل متانوات : 

 C° 11811  :دمای جوش اتانوئیك اسید

 یك پلیمر در شکل زیر ارائه شده است با توجه به آن: ــ بخشی از ساختار مولکول سازندۀ 4

 پلیمرها تعلق دارد؟الف( این پلیمر به کدام دسته از 

 است. پلی آمیدجزو دسته 

 ب( نیروی بین مولکول های این پلیمر از چه نوعی است؟

 پیوند هیدروژنی
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 پ( واحدهای سازنده این پلیمر کدام گروه از مواد زیر است؟

 الف( دی آمین ها و دی اسیدها           ب( دی الکل ها و دی اسیدها        ج( آمین ها و اسیدها

واحد سازنده دی آمین و دی اسیدها است.

 :واکنش زیر به پرسش های خواسته شده پاسخ دهید ــ با توجه به معادلۀ 5

 .دی کلرواتان( را رسم کنید -9و1الف( ساختار لوویس فراورده ) 

 .ب( نمودار آنتالپی واکنش را رسم کنید

 گرم گاز اتن با گاز کلر، چند کیلو ژول گرما مبادله می شود؟49پ( حساب کنید از واکنش 

𝑄 = 24𝑔𝐶4𝐻2 ×
3𝑚𝑜𝑙𝐶4𝐻2

40𝑔𝐶4𝐻2
×

370𝑘𝐽

3𝑚𝑜𝑙𝐶4𝐻2
= 467𝑘𝐽

اتنهایی با جرم مولی میانگین متفاوت منجر می ــ واکنش پلیمری شدن اتن در شرایط گوناگونی به تولید پلی 6

شود. تجربه نشان می دهد که جرم مولی میانگین به مقدار کاتالیزگرهای واکنش بستگی دارد. در جدول زیر نتایج 

 .یك پژوهش تجربی در این مورد داده شده است

 تولید می شود؟ الف( در چه نسبت مولی از این دو کاتالیزگر پلی اتن با بیشترین جرم مولی

 برابر سه به یك باشد پلی اتن بیشترین جرم مولی را خواهد داشت. 1به  9اگر نسبت مولی کاتالیزگر 

 .رسم کنید1به 9ب( تغییر جرم مولی پلیمر را برحسب نسبت مولی کاتالیزگر شماره 

-178kJ

(g)2+Clg)(2=CH2CH

(g)Cl2ClCH2CH

ژی
انر

::

: :
..

..
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 .از این کاتالیزگرها جرم مولی را پیش بینی کنید1به 8پ( در نسبت مولی 

 کیلوگرم 910

 .ت( تحلیل خود از داده های جدول و نمودار رسم شده را بیان کنید

گاهی می توان از مخلوط کاتالیزگرها کارایی بهتری دریافت نمود و نوع و مقدار کاتالیزگر ها اهمیت دارند و باید 

 بهترین شرایط برای تهیه پلیمر را پیدا نمود.
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1به 9ور نمودار تغییر جرم مولی پلیمر به نسبت مولی کاتالیز
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