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  را بنویسید.آیا این یون به آرایش گاز نجیب می رسد؟    2Cr24+ آرایش الکترونی یون   1
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 را مقایسه کنید. K19 و  Na11 با ذکر دلیل خاصیت فلزی  عناصر  1.5

 

 را مقایسه کنید.  Cl17و F9با ذکر دلیل خاصیت نافلزی  

 

 را مقایسه کنید. Cl17و  Na11شعاع اتمی  
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 استفاده از  کلمات داخل کادر ، جمالت زیر را کامل کنید.با  2.5

 -sسته د  – dدسته  -هالوژن ها  –خواص فیزیکی  -رفتار شیمیایی –بیش تر  –کمتر  –هیدروکربن  -فلوئور  –ترمیت  –اتن 

 دشوارتر  –آسان تر  -کلر -اتین –فوالد 

 ....... است.هر چه واکنش پذیری فلزی بیش تر باشد استخراج آن .. -الف

 شود. یاستفاده مجوشکاری خطوط راه آهن  یبرا ............از فلز آهن مذاب در واکنش  -ب 

 واکنش پذیری آلکان ها ............... از آلکن هاست. -ج
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 گسترش صنعت خودرو مدیون شناخت و دسترسی به ............... است. –د 

 ....................دمای الزم برای جوش دادن قطعه های فلزی تامین می شود.در جوش کاربیدی از سوختن گاز  -ه

 شبه فلزات بیشتر به نافلزات و ................ آنها همانند فلزات است ...............   –و 

 علت رنگ سنگ های قیمتی مانند یاقوت و زمرد فلزات .................. هستند.-ز

 شود. یاستفاده م.................  خودروها، از یجلو یالمپ چراغ ها دیدر تول -ح

 درجه به شدت واکنش می دهد ................ است. -200نافلزی ) هالوژنی( که حتی در دمای  -ط

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص نموده و برای جمالت نادرست دلیل بیاورید. 2

 استفاده از سدیم به جای کربن مناسب تر است.  الف(  برای استخراج آهن

  

 ب( فلزها از جمله هدایای زمینی هستند که همگی در طبیعت به شکل سنگ معدن یافت می شوند.

 

   متصل اند. گریچهار اتم کربن د ایکربن ها به سه  یدر آلکان شاخه دار، برخ ج( 

                                                                                                  

 د(  آلکان ها در محلول قرمز رنگ برم مایع  بی رنگ می شوند.

 

 ه( همه ی نافلزات  نارسانا هستند و بر اثر ضربه خرد می شوند.
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 به سواالت زیر پاسخ دهید: 1.5

 .، چرخ و ویلچر و کاله فضانوردان را بنویسید CPUدو مورد از ویژگی هایی که سبب استفاده طال در لب تاب ،  -الف

 

 شستن پوست یا تماس آن با آلکان های مایع در دراز مدت به بافت های پوست آسیب می رساند؟ چرا ؟ -ب

 

 درست است؟ توضیح دهید.« همه ی مواد طبیعی و مصنوعی از کره ی زمین بدست می آیند» آیا جمله ی  -ج
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 واکنش های زیر به پرسش ها پاسخ دهید:با توجه به  1.5

2)3+ Zn → Ag + Zn(NO 3AgNO)  1 

2 ) AgCl  + Hg →  واکنش انجام نمی شود 

 را مشخص کنید  Ag , Hg , Znترتیب واکنش پذیری عنصر های  -الف

 

 پیش بینی کنید آیا در شرایط مناسب واکنش زیر انجام پذیر است؟  چرا؟  -ب

2+ H 2+ Zn →ZnCl 2HgCl 
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رصدی این خالص ، چند میلی لیترگاز کربن دی اکسید  در شرایط استاندارد بدست می آید؟ )بازده د 3NaHCO گرم  20از تجزیه  2

 درصد است( 60واکنش  

 3NaHCO 2 →O2+ H 2O + 2CO2Na                        )g/mol  23, Na= 16, O=12, C= 1H=(    
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 نامگذاری کنیدآلکان های زیر  را  1.5
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ی شود. درصد مگرم نقره کلرید تولید  72/0گرم از  پتاسیم کلرید ناخالص با مقدار اضافی نقره نیترات ، مقدار  50/0از واکنش   2

 خلوص پتاسیم کلرید را محاسبه کنید.

            3AgCl + KNO→  3KCl + AgNO        ) K=39, Cl=35/5  , Ag=107/9 g/mol(       
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 10 موارد زیر را تعریف کنید 1.5



 مقدار نظری:  -الف

 

 پاالیش نفت خام: -ب

 

 گرانروی: -پ

 را در نظر گرفته به سواالت زیر پاسخ دهید:  26H12Cو    18H 8Cهیدروکربن های  2

 نقطه جوش کدامیک بیش تر است ؟ چرا ؟  -الف

 

 در شرایط یکسان کدام هیدروکربن فرارتر است ؟ چرا ؟  -ب

 

 گران روی کدام یک بیش تر است ؟ -پ
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 دهید. وجود دارد؟  چگونه می توان وجود این یون را ثابت نمود؟توضیح )Fe 2+ Fe    /3+ (در زنگ آهن کدام نوع یون آهن  1

 

 

12 

  جمع بارم                           موفق باشید                                  20

                                                 


