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عنصر  در گروه  از دوره ي چهارم جدول دوره اي عناصر قرار دارد. تعداد الکترون هاي موجود در زیرالیه ي  آن کدام است؟  1A113d

10987

از سوختن کامل   گرم از چند نوع آلکان متفاوت،   گرم بخار آب تولید می شود؟   26٫39٫45(C = 12 , O = 16 , H = 1 : g ⋅ mo )l−1
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چند مورد از عبارت هاي زیر، توصیف درستی از خواص عنصر سیلیسیم در مقایسه با سایر عناصر را بیان می کند؟  3

الف) خصلت نافلزي آن از  بیشتر ولی از  کمتر است. 

ب) همانند  چکش خوار بوده و در اثر ضربه خرد نمی شود.

،  و ... است.  پ) خواص شیمیایی آن به طور کلی شبیه عنصرهاي 

،  و ... است. ت) خواص فیزیکی آن به طور کلی شبیه عنصرهاي 
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دربارة ترتیب واکنش پذیري عناصر کدام گزینه صحیح است؟  4

Fe < Cu < NaCu < Zn < KZn < Ag < NaFe < Au < K

در رابطه با فرمول مقابل، چه تعداد از عبارت هاي زیر صحیح هستند؟     5

   می تواند مربوط به ساختاري باشد که داراي سه شاخۀ فرعی متیل است.

 می تواند مربوط به ساختاري باشد که زنجیر اصلی آن داراي پنج اتم کربن است.

  بیش از  درصد جرم آن را اتم هاي کربن تشکیل می دهند.

  نام آیوپاك آن می تواند  دي متیل هگزان باشد.

(C = 12,H = 1 : g ⋅ mo )l−1
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با توجه به ساختار هاي زیر، کدام گزینه نادرست است؟   6

ب)آ)

پ)

- تري متیل پنتان می باشد. نام آلکان (پ) طبق قواعد آیوپاك 

شمار اتم هاي  در آلکان (ب) با شمار اتم هاي  در فرمول تقریبی گریس یکسان است.

تفاوت جرم مولی آلکان هاي (آ) و (ب) با جرم مولی ساده ترین آلکن برابر است.

براي آلکان (پ) چهار ساختار دیگر که فقط داراي سه شاخۀ فرعی متیل هستند، می توان رسم کرد.

(H = 1,C = 12 : g ⋅ mo )l−1
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کدام گزینه درست است؟  7

چسبندگی، گرانروي و نقطۀ جوش گریس، بیشتر از وازلین است.

اگر دانش آموزي ترکیبی را به اشتباه  - اتیل بوتان نام گذاري کرده باشد، نام صحیح آن  - متیل پنتان است.

جایگزینی نفت به جاي زغال سنگ سبب تشدید اثر گلخانه اي می شود.

- تري متیل هپتان است.  « نام ترکیب «
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6, 4, 3

در آرایش الکترونی کاتیون کدام سه ترکیب، تعداد الکترون برابري در زیرالیۀ  وجود دارد؟ (عدد اتمی پتاسیم، آهن و منگنز را به   8

،  و  درنظر بگیرید.) ترتیب 

،  و  ،  و 

،  و  ،  و 

3d

192625

FeOFe2O3FeCl2MnSO4FePO4MnCl2

FeSO4SK2 O4FeCl2KMnO4MnSO4FeCl2

واکنش ترمیت یکی از واکنش هایی است که در صنعت براي .................. از آن استفاده می شود. در این واکنش یکی از فراورده ها حتمًا  9
در فاز .................. به دست می آید و از این واکنش می توان  .................. را نتیجه گیري کرد.

) - واکنش پذیري  جوشکاري - ( ) - واکنش پذیري  تولید آلومینیم - (

) - واکنش پذیري  تولید آهن - ( ) - واکنش پذیري  جوشکاري - (

sAl > FelAl < Fe

sFe < AllFe > Al

از واکنش چند گرم فلز منیزیم با خلوص  طی واکنش موازنه نشدة زیر،  گرم فلز تیتانیم با خلوص  تهیه می شود؟  10
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%7236%96

(Ti = 48,Mg = 24 : g ⋅ mo )l−1

TiC + Mg → Ti + MgCl4 l2
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