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يف
رد

  

  متـن سـؤاالت

  جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.  1
ي رفتار عنصرها و مواد، براي يافتن ................... و .................. رفتار فيزيكي و ي هدفدار، منظم و هوشمندانهتوان مطالعهعلم شيمي را مي -1

 آنها دانست. شيميايي

 شود كه به  .................... معروف است.اي تكرار ميخواص فيزيكي و شيميايي عنصرها به صورت دوره -2

 ها .................. است.ترين ويژگي اتمبنيادي -3

 اند.عنصرها در جدول تناوبي بر اساس .................. چيده شده -4

 اند................ آنها برابر است در يك گروه جدول تناوبي جاي گرفتهعناصري كه شمار  .................. -5

 اند.ي ................ و ................ و ................ تقسيم شدهعناصر جدول تناوبي بر اساس رفتار آنها به سه دسته -6

 خشان و شكننده است.ترين ................ بوده كه عنصري با رسانايي كم، درسيليسيم معروف -7

 مرتبط است.خواص شيميايي فلزات به ................................................... و ................................................  -8

 دهند.به هنگام تشكيل كاتيون، ................................................... خود را از دست مي dي فلزات دسته -9

 ها وجود دارد .................................. است.نخستين فلز واسطه كه در تلويزيون رنگي و برخي شيشه - 10

 شوند.......................... و ....................... يافت ميدر طبيعت بصورت تركيبات يوني همچون . dي اغلب فلزات دسته - 11

 دهد.هاي گرانبها چون زمرد و ياقوت، نشان از وجود برخي ............................................ ميرنگ زيباي سنگ - 12

 گوييم.مي تمايل هر اتم به انجام واكنش شيميايي را .................................... - 13

 شود.طال در طبيعت به شكل .................................. و ..................................... يافت مي - 14

 توان نام برد............................. را مي............از منابع مهم استخراج طال در ايران .................................................................. و ...................... - 15

ي و همچنين به شكل كانهفلز ......................... در جهان بيشترين مصرف ساالنه را در بين صنايع دارد كه در طبيعت اغلب به شكل .....................  -16
 شود............................... يافت مي

 پركاربردي و اقتصادي علم شيمي، يافتن راههاي گوناگون براي ..................... و ....................... از طبيعت است. هاييكي از حوزه - 17

 شود ............................ است.تنها فلزي كه بصورت كلوخه البالي خاك يافت مي - 18

 ذيري ............................ از ............................ كمتر است.پشود، واكنشدر هر واكنش شيميايي كه بطور طبيعي انجام مي - 19

 گوييم.تمايل هر اتم به انجام واكنش شيميايي را ......................................... مي - 20

شبيه بوده در حالي كه ............................ ه فلز ها بيشتر به . خواص فيزيكي شبين فلز ها و نافلز ها قرار دارندهمانند مرزي ب............................  - 21
 است . ............................ رفتار شيميايي آنها همانند 

است........................  بيشتري دارد و فعاليت شيميايي آن ......... ...........، خصلت تر الكترون از دست بدهدعين آسانهر چه اتم فلزي در شرايط م - 22
 باشند.گيرد كه رسوب حاصل به ترتيب داراي رنگ .................. و .................. مي) با ...................... صورت ميIII) و آهن(IIشناسايي آهن( - 23

 است.................. ها از واكنش دهنده هاپذيري فراوردهشود، واكنشبه طور كلي در هر واكنش شيميايي كه به طورطبيعي انجام مي - 24

  .استفاده مي شود............................ در فوالد مباركه مانند  همه شركت هاي فوالد جهان ، براي استخراج آهن از  - 25
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............................ ين شعاع اتمي يكي ديگر از روند هاي تناوبي ، روند تغيير شعاع اتمي عنصر هاي جدول دوره اي است . در يك گروه ، از باال به پاي -26
............................ مي عنصر ها از چپ به راستتامي شود . در حالي كه در يك دوره ، شعاع ............................ مي يابد ، زيرا تعداد اليه هاي الكتروني 

 .پروتون هاي هسته افزايش مي يابد مي ماند در حالي  كه تعداد............................ مي يابد ؛ زيرا در يك دوره ، تعداد اليه هاي الكتروني 

 وابسته است............................. گسترش فناوري به  - 27

 مديون شناخت و دسترسي به فوالد است.............................  - 28

 اند.اي گرفتهج........... ............است در يك ها برابر ترين اليه الكتروني اتم آندر جدول تناوبي، عنصرهايي كه شمار الكترونهاي بيروني - 29

 مي يابد. در يك دوره از چپ به راست كاهش............................  - 30

 شوند.فلزات از جمله هداياي زميني هستند كه اغلب در طبيعت به شكل ................................ يافت مي - 31

 شود.يماز فلز آهن مذاب توليد شده در واكنش ترميت براي ................................................... استفاده  - 32

 شود...................................... استفاده ميدر صنعت جوشكاري از واكنش .. - 33

 رود.فلز ................................. بعنوان رنگ قرمز در نقاشي بكار مي - 34

 ........... را درنظرگرفت.ها و مالحظات ......................، ...................... و ...........ي هزينهي پايدار بايد در توليد يك ماده، همهدر توسعه - 35

 شود و مخلوطي ازهاي ...................... است كه به شكل مايع ...................... يا ...................... از دل زمين بيرون كشيده مينفت خام يكي از سوخت -36
 ............................ است.

 شود......................................... ناميده ميي زميني ارزشمند عنوان هديهنفت خام به - 37

 ي نفت خام ...................... است.عنصر اصلي سازنده - 38

 شود.نفت خام در برخي مناطق حاوي ........................................... يافت مي - 39

 ...................... ، ...................... و ...................... استي سوخت سبز، استفاده از بقاياي گياهاني چون يكي از راههاي تهيه - 40

 كنند.ي توليد شده در يك واكنش از ...................................... استفاده ميي مقدار واقعي فراوردهشيميدانان براي محاسبه - 41

 زميني ...................... است. هاي فلزي موجود در كف اقيانوس نسبت به ذخايرغلظت گونه - 42

 شود ................... است.اي مايل به سبز از زمين بيرون كشيده ميرنگ يا قهوههاي فسيلي كه به شكل مايع غليظ سياهيكي از سوخت - 43

 باشند.................... ميي تركيبات اصلي آن ي نفت خام ................... و قسمت عمدهعنصر اصلي سازنده - 44

 هاي گوناگوني متصل شده و ................... مانند الماس و گرافيت و ... ايجاد كنند.توانند با يكديگر با روشهاي كربن مياتم - 45

 هاي كناري متصل شده است.مها هر اتم كربن با ................... پيوند يگانه به اتها هستند كه در آناي از هيدروكربنها دستهآلكان -46

 نيروي بين مولكولي در آلكان ها از نوع ................... است. - 47

 شود.تايي ...................... ميها و رسيدن به آرايش هشتهايش با ديگر اتمتواند با اشتراك الكتروناتم كربن مي - 48

 ها نقش ايفا كند.ها و كربوهيدراتتواند در ساختار پروتئينيتروژن، اكسيژن و... مياتصال اتم .................. با اتم هايي چون هيدروژن، ن - 49

ها ي آلكينترين عضو خانوادهها ............................، سادهي آلكنترين عضو خانوادهها ............................، سادهي آلكانترين عضو خانوادهساده - 50
 باشد.ها ............................، ميي آلكيلترين عضو خانوادهها ............................ و سادهي سيكلوآلكانترين عضو خانواده............................، ساده

ها به ............ دار، برخي كربناست، در حاليكه در آلكان شاخهزنجير هر اتم كربن به ............ يا ........... اتم كربن ديكر متصل در هر آلكان راست - 51
 يا ........... اتم كربن ديگر متصل هستند.

 شود، ......................... نام دارد.هاي كربن و هيدروژن نمايش داده ميفرمولي كه در آن تعداد و چگونگي اتصال اتم - 52

 شود.هاي كربن با نقطه و پيوند بين آنها با خط تيره نمايش داده مي.... اتمدر فرمول ............................ - 53
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دگي .................. ، مقاومت در ..... ، چسبن............ي جوش .................. ، گرانروي .................. ، فراريت .ها، نقطهها در آلكانبا افزايش تعداد كربن - 54
 شود................ ، جرم مولكولي .................. ميبرابر جاري شدن ...

 چسبندگي گريس نسبت به وازلين .................................... است. - 55

 ها تا تعداد ................... كربن در دماي اتاق به حالت گاز هستند.آلكان -56

 ............................ استفاده شود. آب نامحلول هستند. اين ويژگي سبب شده تا از آنها براي آلكان ها به دليل .................................. در - 57

 شود.هاي كربن و هيدروژن نمايش داده ميدر فرمول ساختاري ..................  و ..................  اتصال اتم - 58

 پذيري آنها ........................ شود.اكنشو.................. بودن آنهاست كه باعث شده تمايل به ها ........................ي آلكانويژگي مهم و برجسته - 59

 شوند.هاي .................. نمايش داده نميتمدهند و اهاي ..................  را با نقطه و .................. را با خط تيره نشان مينقطه اتم-در فرمول خط -60

 شود.كشاورزي از ......................... به عنوان عمل آورنده استفاده ميدر  -61

 در ساختار نفتالن، ............................ حلقه و ............................... پيوند دوگانه وجود دارد. -62

 شود.هاي تقطير توليد ميسوخت هواپيما از .......................... در برج -63

 روند.دهند و اغلب به عنوان ........................ به كار ميي نفت خام را تشكيل ميها بخش عمدهآلكان -64

 كنند.ها، اسيدها و آب، نفت خام را .................................. ميپس از جدا كردن نمك -65

 ....................... است.سنگ .......................................يكي از مشكالت زغال -66

 شوند.ها به دليل ................................................ بعنوان سوخت بكار برده ميآلكان -67

 سوخت جايگزين نفت .............................. است. -68

 هايي با تعداد ................................. كربن است.نفت سفيد شامل آلكان -69

 اتن بافرمول.........نخستين عضو از خانواده ..........است. - 70

 كمتراز .....درصد نفت خام به عنوان خوراك ................در توليد مواد پتروشيميايي بكار ميرود. - 71

 سوخت هواپيما به بظور عمده .................است. - 72

 واكنش ..........در صنعت جوشكاري استفاده مي شود. - 73

 ........به عنوان رنگ قرمز در جوشكاري به كار مي رود. ........ - 74

 اهميت نفت سفيد در تهيه ي........ است. - 75

  تجمع گاز .................در معادن زغال سنگ باعث ايجاد انفجار مي شود -76
 در ساختار فيروزه عنصر............ وجود دارد. - 77

  
 عبارت درست داخل پرانتز را انتخاب كنيد.  2

 ) و مركز جدول قرار دارند.راست-چپدهند كه به طور عمده در سمت (تشكيل مينافلزات) -(فلزات اي راعناصر جدول دورهبيشتر  -1

پذيري الكترون بيشتر شده و فعاليت و واكنش )گرفتن-از دست دادن(باشد، تمايل به ) كمتر-بيشتر( در بين فلزات هرچه خاصيت فلزي -2
 .يابدمي )كاهش-افزايش(فلزات 

در عناصر سمت راست و نافلزي) -(فلزياي و بيشترين خصلت در عناصر سمت چپ و پايين جدول دورهنافلزي) -(فلزي يشترين خصلتب -3
 .شوداي ديده ميباالي جدول دوره
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باالي جدول  آنها در سمت راست و )پذيرترينواكنش-پايدارترين(الكترون دارند.  )گرفتن-از دست دادن(تمايل به ) نافلزات-فلزات( -4
 .اي قرار دارند.دوره

 است.) تنظيم شدهعدداتمي-جرم اتمي( در جدول دوره اي عناصر براساس افزايش -5

 برابر است. )دوره-گروه(ي الكتروني در عنصرهاي يك هاي آخرين اليهتعداد الكترون -6

) فعاليت اهفراورده-هادهندهواكنش) بوده و (شديدتر-ترآرام( هرچه شدت نور در يك واكنش شيميايي بيشتر باشد واكنش شيميايي -7
 شيميايي بيشتري دارند.

 ) هستند.زياد-كمپذيري () و واكنشزياد-كمفلزات قليايي داراي خصلت فلزي (  -8

-يابد. بنابراين واكنشمي )كاهش-افزايش) يافته و خصلت فلزي نيز (كاهش-افزايشها (اي از باال به پايين، تعداد اليهدر فلزات جدول دوره -9

 شود.) ميزياد-كمپذيري (

 هستند.پايين) -(باالپذيري زياد و واكنشنافلزي) -(فلزيها داراي خصلت هالوژن - 10

 است. )نافلزات-فلزات(و خواص شيميايي آنها بيشتر شبيه به  )نافلزات-فلزات(خواص فيزيكي شبه فلزات بيشتر شبيه به  - 11

 شود.) در هوا تيره ميكندي-سرعتشود و به (ا چاقو بريده مي) است و بنرم-سختفلز سديم ( - 12

 شود.) گفته مينخ طال-سيم طالهاي بسيار نازك از طال (ها و رشتهبه برگه - 13

  شوند.) يافت ميتركيب-عنصراغلب عناصر در طبيعت به شكل ( - 14
-دورههمبه آرايش گاز نجيب ( )آنيون-كاتيون) الكترون و توليد (گرفتن-از دست دادندر شرايط مناسب با ( 17و16و15عناصر گروه  - 15

 رسند.) خود ميپيش از

 ).يابنددست نمي-يابنددست مي) به آرايش گاز نجيب (آنيون-كاتيوناتم اغلب فلزات واسطه با تشكيل ( -16

 ) است.تركم-بيشترهاي عنصري بيشتر باشد، در شرايط يكسان تمايا آن براي تبديل شدن به تركيب (پذيري اتمهرچه واكنش - 17

 ) است.ترساده-دشوارترپذيري عنصري كمتر باشد، استخراج آن فلز (هرچه واكنش - 18

) از مواد خام–عنصرها يكي از حوزه هاي پر كاربرد و اقتصادي علم شيمي  ، يافتن راه هاي گوناگون و مناسب براي استخراج و توليد  ( - 19
 طبيعت است . 

 )باشد .در شرايط يكسان تمايل آن براي تبديل شدن به تركيب بيشتر است. بيشتر –كمتر ( هرچه واكنش پذيري اتم هاي عنصري - 20

 ) بهبودي خواص مواد ميشود .گاهي-هميشهدان ها دريافتند كه گرما دادن به مواد و افزودن آنها به يكديگر سبب تغيير و (شيمي - 21

 )آن تعيين مي شود. آرايش اليه ظرفيت-عدد اتميرفتار شيميايي هر عنصر به وسيله ( - 22

 شود.استفاده مي  )كربن-سديمهاي فوالد جهان، براي استخراج آهن از (ي شركت) همههمانند-برخالفدر فوالد مباركه ( - 23

 ي ناخالص را بكار برد.) از مادهكمتري-بيشتريي خالص، همواره بايد مقدار (براي تأمين مقدار معيني از يك ماده - 24

5واكنش  - 25 – پايدارتر.(نسبت به    در شرايط طبيعي انجام ميگيرد . در اين واكنش  →

 ) استناپايدارتر
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 كند.) را مشخص ميناخالص-خالصي (گرم ماده100) موجود در ناخالص-خالصي () مادهگرم-مولدرصد خلوص، مقدار ( -26

 دهد.) ميافزايش-كاهشرا (اي بازيافت منابع فلزي، انتشار گازهاي گلخانه - 27

 ) است.نامحدود-محدود) هستند؛ اين جمله يعني مقدار فلزات گوناگون در طبيعت (تجديدناپذير-تجديدپذيرفلزات منابع ( - 28

 شود.) گفته ميمقدارنظري-مقدارعمليشود، (به مقدار فراورده اي كه در عمل و طي آزمايش توليد مي - 29

 ) است.مقدارنظري-مقدارعمليار از يك واكنش موازنه شده، (ي قابل انتظبيشترين مقدار فراورده - 30

 ارد.) الكترون دچهار-ششي ظرفيت خود (اي جاي داشته و اتم آن در اليه) جدول دورهچهار-ششي شماره (عنصر كربن در خانه - 31

 اي است.هاي جدول دورهعنصر) مجموع تركيبات شناخته شده از ديگربرابر با-كمتراز-بيشتر ازتركيبات شناخته شده از اتم كربن ( - 32

)، برخي شاخه دار-راست زنجير)، هر اتم كربن به يك يا دو اتم كربن ديگر متصل بوده و در آلكان (شاخه دار-راست زنجيردر هر آلكان ( - 33
 هستند. ها به سه يا چهار اتم كربن ديگر متصلكربن

 ) است.زياد-حدود صفر( بوده و گشتاور دو قطبي آنها) ناقطبي-قطبي(ها تركيباتي آلكان - 34

 ) داردمعكوس-مستقيمي () داشته و با فرار بودن رابطهمعكوس-مستقيمي (ي جوش رابطهها، با نقطهها تعداد كربندرآلكان - 35

 شوند.) از باالي برج تقطير خارج ميترسنگين-ترسبكهاي (در برج تقطير، هيدروكربن -36

  شوند.) از پايين برج تقطير جدا ميكمتر -شتربيهايي با گرانروي (در برج تقطير، هيدروكربن - 37
 شودها به هواكره مي) از آاليندهبيشتري-كمتريسنگ سبب ورود مقدار (جايگزيني نفت با زغال - 38

 شود.) ميبيشتر-كمتر) باشد، احتمال انفجار (ترپايين-باالترهرچقدر درصد متان ( - 39

 ) مي باشند.-در زنگ زدن آهن، يونهاي آهن به صورت ( - 40

 ) است.بيشتر -كمتر ) ، (  با فرمول ميانگين ) از بنزين (   با فرمول تقريبي گرانروي گريس (  - 41

 ) سرعت گرمايش جهاني مي شود.افزايش -كاهش بازيافت فلزها سبب ( - 42

 )دهدمي–گذارد به اشتراك مي) دارد و در واكنش با ديگر اتم ها الكترون (  كمي -بااليي ژرمانيم رسانايي الكتريكي ( - 43

  
3  

  درست يا نادرست بودن جمالت زير را مشخص كنيد.
 شوند.خوار نيستند و در اثر ضربه خورد ميهاي نازك تهيه كرد؛ زيرا چكشتوان ورقهاز نافلزات جامد نمي .1

 .قراردارند جدول مركز راست و سمت در عمده طور به ، كهدهند مي تشكيل فلزها را اي دوره جدول عنصرهاي بيشتر .2

  است، وابسته مناسب مواد گسترش فناوري به عدم دسترسي به .3

 .است فناوري توسعة دار پرچم مادةجديد يك خواص درك و كشف .4

 شبيه است. نافلزها به بيشتر فلزها شبه فيزيكي خواص. دارند قرار نافلزها و فلزها بين مرزي فلزها همانند شبه .5

 .يابد مي كاهش راست به چپ از دوره يك در نيز مانند خصلت نافلزي فلزي خصلت .6
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 است.اي هنها شبه فلز دوره سوم جدول دورالكترونيكي مديون حضور تهاي  دستگاه و وسايل وساخت الكترونيك صنايع گسترش .7

 ماند.رنگ و درخشان باقي ميخوشكند و همچنان طال همواره در گذر زمان جالي خود را حفظ مي .8

 گذارد.بار زيست محيطي از خود بر جاي نمياستخراج طال آثار زيان .9

 شود.آهن همواره در تطبيعت بصورت اكسيد يافت مي .10

 هايش پايدارتر است.تر باشد، ميل بيشتري به ايجاد تركيب دارد و از تركيبهر چه فلز فعال .11

 شوند.كه همگي در طبيعت  به شكل سنگ معدن يافت مي فلزات از جمله هداياي زميني هستند .12

 شود.ي پايدار، آسيب كمتري به محيط زيست وارد ميدر صورت رعايت كردن مالحظات توسعه .13

 توان گفت كه منابع تجديدپذيري هستند.گردند، پس ميبا توجه كه به اينكه فلزات در نهايت به زمين بازمي .14

 است.   Feكمتر از  Kتامين شرايط نگه داري  .15

  به تقريب جرم كل مواد در كره زمين ثابت مي ماند. .16
 كربن جامدي شكل پذير است. .17

 كمتر است.100مقدار نظري همواره از مقدار عملي كمتر بوده و بازده درصدي واكنش از  .18

 هاي كربن و نيتروژن تقريبا با هم برابر است.تعداد تركيبات شناخته شده در اتم .19

 دهد.تايي همواره چهار پيوند يگانه كوواالنسي تشكيل مييدن به آرايش هشتكربن براي رس .20

 ي يكساني نسبت به هم دارند.هاي هيدروژن فاصلهدر مدل فضا پركن تركيب متان، اتم .21

 هاي هيدروژن در مدل فضا پركن تركيب اتن، بيشتر از متان است.ي ميان اتمفاصله .22

 كنند.در هيچ واكنشي شركت نميپذيري نداشته و ها ميل واكنشآلكان .23

 شود.هاي كربن در آلكان ها، تمايل براي تبديل شدن به حالت گازي كمتر ميبا افزايش شمار اتم .24

 تواند كوواالنسي، يوني و يا فلزي باشد.ها ميهاي كربن در آلكانپيوند ميان اتم .25

 تواند هر عدد صحيح و مثبتي باشد.ها ميتعداد اتم كربن در آلكان  .26

 پذيري كم، غير سمي هستند.ها به دليل واكنشآلكان .27

 يابد.ها،  قدرت چسبندگي ميان آنها كاهش ميدر ساختار آلكان nبا افزايش  .28

 است. سوخت فندك از بوتان مايع تشكيل شده .29

 شود.گريس يك آلكان است و در گريس حل نمي .30

 شود.ير آب در پوست ميتماس مداوم پوست با گريس با جذب چربي روي پوست، مانع از تبخ .31

 ي خالص نبوده و مخلوطي از چند هيدروكربن است.بنزين يك ماده .32

 دار، هر كربن به سه يا چهار اتم كربن ديگر متصل است.در يك آلكان شاخه .33

 طالي سياه نام ديگر بنزين است. .34

 باشند.ها ميها در تعداد اتم كربن برابر، ايزومر آلكانآلكن .35

 د و تمايلي به انجام واكنش شيميايي ندارند.آلكن ها سيرشده هستن .36
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nهاي كربن در ساختار آلكن ها به صورت (تعداداتم .37 nC H2.است ( 

 شود.اتن مايعي است كه سنگ بناي صنعت پتروشيمي محسوب مي .38

 شود.تر ميوه هاي كال و نرسيده مياتين باعث رسيدن سريع .39

 كند.داده و توليد اتانول مي اتن در محيط بازي با آب واكنش .40

 شوند.هاي چربي موجود در گوشت سير نشده هستند، زيرا با برم تركيب نميمولكول .41

  شود.فرنگي توليد مياي است كه به صورت طبيعي توسط موز يا گوجهسنگ بناي صنعت پتروشيمي ماده .42
 .محصوالت حاصل از پتروشيمي همگي آلي هستند .43

 ز بيشتر باشد استخراج آن از سنگ معدنش راحتر است.هر چه واكنش پذيري يك فل .44

 بازيافت فلزات سبب كاهش سرعت گرمايش جهاني مي شود. .45

 در واكنش ترميت فلز فعالتر در سمت راست واكنش به حالت آزاد وجود دارد. .46

 در نافلزات هر چه شعاع نافلز كمتر باشد واكنش پذيري بيشتر است. .47

 مي شود. از گاز اتين در جوشكاري استفاده .48

 در اثر افزايش آب به اتن در حضور سولفوريك اسيد اتانول تشكيل ميشود. .49

  وجود دارد كه كه سرخ رنگ است.  Fe+2در زنگ آهن يون .50
  

  ي درست را انتخاب كنيد.در سؤاالت زير گزينه  4
  اند؟در كدام گزينه، عناصر داده شده به ترتيب افزايش شعاع اتمي مرتب شده . 1

  Sr>Mg> Ca>Beد)           Sr>Ca> Mg>Beج)            Be>Mg> Ca >Srب)       Sr>Ca>Be>Mgالف) 

  اند؟. در كدام گزينه، عناصر داده شده به ترتيب افزايش خصلت نافلزي مرتب شده2
   FBr> Cl>I<د)                  FCl> Br>I<ج)                      I>Br>Cl>Fب)             I>Cl>Br>Fالف) 

  اند؟. در كدام گزينه، عناصر داده شده به ترتيب افزايش فعاليت شيميايي مرتب شده3
   LiK>Na>Cs<د)                 LiNa>K>Cs<ج)                 K>Na>Li>Csب)         Li>K>Na>Csالف) 

  . با توجه به عدد اتمي عناصر داده شده، كدام عنصر داراي خصلت نافلزي بيشتري است؟4
  M 33د)                Z 34ج)                Y17ب)                 X15) الف

  . با توجه به عدد اتمي عناصر داده شده، كدام عنصر داراي تمايل بيشتري براي از دست دادن الكترون دارد؟5
  M 38د)                Z 37ج)                Y20ب)                 X11الف) 

  اي است؟عنصر داراي بيشترين خصلت نافلزي در جدول دوره. كدام 6
 Na11د)                   O8ج)                  He2ب)                  F9الف) 

  اي دارند؟. شعاع اتمي و واكنش پذيري با يكديگر چه رابطه7
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 ج)رابطه ندارند      الف) مستقيم         ب) معكوس          

  اتمي دارد؟از فلزات زير، فقط يك نوع يون تك. كدام يك 8
 Crد)                  Agج)                  Feب)                 Cuالف) 

  دهد؟يك از فلزات زير در هواي مرطوب سريعتر واكنش مي. در شرايط يكسان، كدام9
 ج)كلسيم               د) منيزيم              ب) روي                الف) مس

  پذيري را دارد؟. كدام عنصر جدول تناوبي كمترين واكنش10
   Heد)                    Ptج)                Auب)                 Krالف) 

  تر است؟به خواص شيميايي كدام عنصر نزديك X15. خواص شيميايي عنصر 11
 Br35د)                   As33ج)                  Rb37) ب                 Mn25الف) 

  . فعاليت فلزي كداميك از عناصر زير از همه كمتر است؟12
 Mg12د)                    Ca20ج)                   Sr38ب)                   Ba56الف) 

  . در كدام مورد فعاليت شيميايي به درستي مقايسه شده است؟13
  LiNa< د)                  Br>Iج)              Mg>Feب)            Na>Mgالف) 

  ؟نيست. كدام عنصر شبه فلز 14
 Sb51د)                    Po84ج)                  Sn50ب)                  As33الف) 

 . كداميك شعاع كمتري دارد؟15

  2Mg+د)                      F-ج)                     2O-ب)                   Na+الف) 

  باشند؟ي عناصر داده شده همگي جزء عناصر شبه فلز نمي. در كدام گزينه دسته16
  Te, Sb, Se ج)                     At, Sb, Gaب)                 Al, Po, Bالف) 

  .................... با تركيب .................... برابر است..  تعداد پيوندهاي اشتراكي در تركيب 17
  اتن -اكسيدديهيدروژن سيانيد       د) كربن -اكسيدديج) كربن       اتن     -هيدروژن سيانيد       ب) اتين -الف) اتين

 

  . در نفت خام كداميك از تركيبات زير وجود ندارد؟18
CHالف) C CH3             (ب C H11 Cد)                 CaC2ج)        24 H6 12   
  در يك هيدروكربن كدام است؟» سيرشدگي« . مفهوم 19

  پذير نيست.د) واكنش  پذيري كمي دارد.    پذير است.      ج) ميل واكنشب) واكنش     پذيري زيادي دارد.  الف)  ميل واكنش

  . تفاوت گاز شهري و گاز موجود در كپسول خانگي كدام است؟20
  ها در كپسول خانگي كمتر است.روي گاز شهري كمتر است.                          ب) تعداد اتم كربن مولكولالف) گران

  گاز شهري برخالف كپسول خانگي خالص است. د)       ج) دماي جوش گاز شهري بيشتر است.                 
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  يابد.اد آن .................... كاهش ميها نقش مهمي در رفتار هيدروكربن داشته و با كاهش تعدهاي ..................  در ساختار آلكان. شمار اتم21
  چسبندگي روي وگران-ب) كربن                فراريت و نقطه جوش   -الف) كربن

  گشتاور دوقطبي و جرم-ي مولكولي          د)هيدروژنحجم و جاذبه –ج) هيدروژن 

  ها به درستي بيان شده است؟. كدام ترتيب براي آلكان22
Cالف) فراريت:   H C H C H10 3 8 2 64                      :ب) مقاومت در برابر جاري شدنC H C H C H10 5 12 64 14   

Cج) دماي جوش:   H C H C H10 5 12 64 14               :د) چسبندگيC H C H C H8 18 7 16 6 14                  

  باشد؟زنجير ............... به حالت فيزيكي ............ مي. در دماي ........... و فشار يك اتمسفر، تركيب راست23
Cالف) H C5 12 50   ب)                مايعC H C6 14 25    مايع  
Cج)  H C3 8 0   د)                    مايعC H - C104 ( 25)     گاز  

استفاده شود. گاه براي برداشتن بنزين از باك خودرو يا بشكه از مكيدن شيلنگ هاي گازي شكل .............. ، اما نبايد هيچ. تنفس آلكان24
  زيرا............. .
  دهد.مقدار اكسيژن در هواي بازدم را كاهش مي-ها تأثير چنداني نداردالف) برشش

  تواند سبب خفگي شودانتقال بيش از حد گازهاي تنفسي مي -كندب) نفس كشيدن را دشوار مي
  كند.نفس كشيدن را دشوار مي -تأثير استها بيج) برشش

  تواند سبب مرگ شودورود بيش از حد بخارات بنزين مي -شودكسيژن در هواي دم ميد) سبب  كاهش ا

  شود كه .................................... .. آلكيل به تركيباتي با فرمول عمومي ........................... گفته مي25
nالف)  nC H2 2 - گردند.ها متصل ميي فرعي به آلكانبه عنوان شاخه  

n ب) nC H2 1 - اي از آنها متيل است.پايدار بوده و نمونه  
nج)  nC H2 1 - باشند.ناپابدارند و در سااختار لوويس خود داراي الكترون تك بر روي اتم كربن مي  
n د) nC H2 2 - ) با نمادR- اي از آنهاستشده و اتيل نمونه) نشان داده  

  وجود دارد؟» دارشاخه«و » راست زنجير«هاي . چه تفاوتي ميان آلكان26
  گيرند.هاي كربن پشت سر هم قرار ميهاي راست زنجير تمام اتمالف) در آلكان

  دار، حداقل يك نوع شاخه اصلي در ساختار خود دارند.هاي شاخهب) آلكان
  دو نوع آلكان متفاوت است.ج) فرمول مولكولي اين 

  ) پيوند اشتراكي بدهد.4تواند بيش از (دار، يك اتم كربن ميها شاخهد) در آلكان
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  دي متيل اوكتان كدام است؟-5و3. فرمول تجربي تركيب 27
Cالف)  H5 Cب)               12 H115          (جC H64             (دC H54   

  . كدام نام پيشنهاد شده براي يك آلكان، درست است؟ 28
  متيل پنتان-1-اتيل-3د)     متيل پنتان  -4-اتيل-2ج)    متيل هگزان  -3-اتيل-2متيل هگزان    ب) -2-اتيل-3الف) 

  شد.با....... ميها ................... است و دليل آن ...................ها در مقايسه با آلكانپذيري آلكن. ميل واكنش29
  تغيير آرايش الكتروني اتم كربن در حالت سيرنشده نسبت به حالت سيرشده -الف) كمتر
  )C=Cپايدار بودن آلكن با تشكيل پيوند دوگانه ( -ب)كمتر

  تبادل هيدروكربن سيرشده به سيرنشده –ج) بيشتر 
  تمايل اتم كربن براي استفاده از حداكثر امكان جهت تشكيل پيوند يگانه -د) بيشتر

  . در واكنش گاز اتن با .................... شاهد ....................... خواهيم بود. 30
  گ اوليهرنقرمز شدن محلول بي -رنگ شدن محلول قرمز اوليه                          ب) برم مايعبي -الف) برم مايع
  دي برمو اتان-2و1تشكيل -تشكيل يك تركيب سيرنشده                               د) برم گازي -ج) برم مايع

 باشد؟ هاي زير مي. اتانول داراي كداميك از ويژگي31

  وجود دارد.اي بيرنگ و غير فرار است.                      ب) در ساختار آن يك جفت الكترون ناپيوندي الف) ماده
  ها دارد.                د) تركيبي ناقطبي با گشتاور دو قطبي در حدود صفر است.ج) هشت پيوند اشتراكي ميان اتم

  .... .. تركيب نفتالن (..................) يك تركيب آروماتيك با تعداد .................. پيوند اشتراكي ميان اتم ها بوده و ..........32
Cالف) H10 Cب)                فرمول تجربي يكسان با بنزن دارد. -8-22 H8                   پذيري كمي دارد. ميل واكنش-10-22

Cج)  H10 Cها بعنوان ضدبيد كاربرد داشت.                د)مدت-8-24 H8   عنوان ضدبيد كاربردبه-24- 10

  . سيكلوهگزان ........................... تركيب بنزن ...................... است و .................. .33
  تعداد اتم كربن در هر دو برابر است.  -سيرنشده-الف) همانند
  باشد.سيرشده ميزنجير همانند بنزن داراي ايزومرهاي راست -سيرشده -ب) برخالف
  پذيري دو تركيب متفاوت است.ميل واكنش -ناقطبي -ج) برخالف
  فرمول تجربي متفاوت با بنزين دارد. -ناقطبي-د) همانند

  شود.. پااليش نفت خام در اصل به جدا كردن مخلوط ........................... گفته مي34
  همراه نفت خام از آن ب) ناخالصي              هايي با فراريت نزديك به هم      الف) هيدروكربن

  ج) موادي كه در تهيه مواد پتروشيمي كاربرد دارند.             د) نفت كوره و گازوئيل از ديگر مواد موجو در نفت خام
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 به هر يك از سؤاالت زير به صورت كوتاه پاسخ دهيد.  5

  ؟چرا آلكان ها در آب نا محلولند -1

 هگزان )   -كداميك آب برم را بيرنگ مي كند ؟( هگزن   -2

 با افزايش تعداد اتم هاي كربن نقطه جوش آلكان ها چه تغييري مي كند ؟ -3

 )ز سنگ معدنخارج كردن آهن ا - كاله فضانوردان - ويلچر الكتريكي -كيس كامپيوتر( كدام كاربرد براي طال درست نمي باشد؟ -4

 ارد؟دكدام عنصر خاصيت نافلزي بيشتري  17خصلت فلزي چه تغييري مي كند؟ و گروه هاي  در يك گروه از باال به پايين -5

 مورد از عالئم و نشانه هاي يك تغيير شيميايي را نام ببريد؟4 -6

 در يك دوره از چپ به راست شعاع اتمي عنصرها كاهش مي يابد.چرا؟ -7

 ذكر كنيد.مورد از ويژگي هاي عنصر سديم را  3 -8

  بهره مي برند؟ا در كاله فضانوردان از فلز طال چر -9
  

  مواد طبيعي  ومصنوعي  
توليد و مصرف نسبي برخي مواد پاسخ  با توجه به نمودار  1

  دهيد:
مصرف سوخت هاي فسيلي چه درصدي را  2005در سال الف) 

  به خود اختصاص داده است؟
  روند مصرف كدام شيب كمتري دارد؟ب) 

  

 ها پاسخ دهيد:تصوير به پرسشبا توجه به   2

  منبع اصلي توليد قطعات دوچرخه از كدام منبع زميني است؟.أ
 دوچرخه مي افتد؟ پس از گذشت زمان چه اتفاقي براي قطعات.ب

  ؟كدام بخش دوچرخه آاليندگي بيشتري براي  محيط زيست خواهد داشتج. 
  
 

  
  آرايش الكتروني   
1  

  
  به سواالت زير پاسخ دهيد: Co27با توجه به اتم 

  الف) آرايش الكتروني كامل و فشرده شده آن را بنويسيد.
  )كلريد را بنويسيد.II)سولفات، كبالت(IIب) فرمول شيميايي كبالت(
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  هاي الكتروني اشغال شده از الكترون را بنويسيد.ج) تعداد زيراليه
  د) آرايش الكتروني كاتيون دوبار مثبت آن را بنويسيد.

  هاي مربوطه پاسخ دهيد.هاي الكتروني عناصر زير به پرسشبا توجه به آرايش  2
P15Zn       30F       9Ne       10Al         13Br      35O        8Ca        20Na      11Cr       24

  ها تمايل دارند ضمن شركت در تشكيل تركيبات يوني، به كاتيون تبديل شوند؟ چرا؟آ) كدام اتم
  ها تمايل دارند ضمن شركت در تشكيل تركيبات يوني، به آنيون تبديل شوند؟ چرا؟ب) كدام اتم
  هاي شيميايي ندارند؟ چرا؟ها در شرايط معمولي تمايلي به شركت در واكنشج) كدام اتم
ها را وط به هر يك از اين اتمهاي پايدار مربشوند؟آرايش الكتروني يونها ضمن تبديل شدن به يون پايدار اكتت نميد) كدام اتم

  بنويسيد.
  شود؟ چرا؟پذيرترين اتم محسوب ميه) كدام اتم، واكنش
 شود؟ چرا؟پذيرترين نافلز محسوب ميو) كدام اتم، واكنش

  اند؟تايي پايدار) رسيدههاي زير، مشخص كنيد كه كداميك به آرايش اكتت (هشتبا نوشتن آرايش الكتروني هريك از يون  3
+3Cr24     3+Fe26       -3N7      -Br35     2+Zn30     +K19       -2S16      3+Sc21

 ختم مي شود عدد اتمي اين عنصر چند است؟ 3d3به   3X+الكتروني يونآرايش   4

  چقدر است؟ Aختم مي شود شماره گروه عنصر 5d 3  به 3A+آرايش الكتروني    5

Vرا رسم كنيد. يونهاي مقابل  فشردهآرايش الكتروني   6 Sc2 3
23               و        21    

7 

 
 
 
 
 
 
  

  آرايش الكتروني هاي زير را تكميل كنيد.
A 63P +4A  

B 24S -3B 

+2C  52P C 
  

 هاي زير پاسخ دهيد.به پرسش  8

 اين و است الكترون چند داراي آن اتم شدة اشغال زيراليه باشد،آخرين l= 2عددكوانتومي با الكترون 3 داراي عنصري اتم اگر  .أ

 دارد؟ جاي دوره اي گروه جدول دوره و دركدام عنصر

 چند عنصر در دوره چهارم جدول زيراليه نيمه پر دارند؟  .ب

 كامالً پر شده دارند؟ dچند عنصر در دوره چهارم جدول زير اليه   .ج
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 ن چند است؟باشد عدد اتمي آ 18چهارم برابر اصلي در دورة  الكترون هاي ظرفيت عنصر n+lاگر مجموع اعداد كوانتم   .د

  ها پاسخ دهيد.با توجه به جدول زير به پرسش  9
 كدام دو عنصر متعلق به يك دوره هستند؟  .أ

 كدام عنصر فلز واسطه است؟  .ب

D  C2  B3  A2 نماد يون  
 Ne s p2 6

10 3 3  He s p2 6
2 2 2   Ne s p2 6

10 3 3  He s p2 6
2 2   آرايش الكتروني  2

 
  

10  
  
  
  
  
  
  
  

  نماد شيميايي عنصر  دوره  گروه  نوع عنصر   آرايش الكتروني  فرمول اكسيد
2AO   Ne s p2 2

10 3 3        A14 

  B21  چهارم        
  C37      فلز    

3DO   Ar d s p10 2 4
18 3 4   D34   شانزدهم    4

 جدول زير را كامل كنيد 

 
 
 
 
  

 دهيد.جدول زير را كامل كنيد و به سواالت خواسته شده پاسخ   11

D  C  B  A   نماد يون 
[Ar]  ……  [Ne]  ……   آرايش الكتروني

  فشرده يون
تعداد زير اليه هاي         

  يون

  الف) كداميك مربوط به يك عنصر واسطه است كه با از دست دادن الكترون به آرايش الكتروني گاز نجيب نمي رسد؟ 
  
  
  
  
  
  
  

  كنيد.ب) شعاع اتمي عنصرهاي داده شده را مقايسه 
12  
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  خصلت فلزي و شعاع اتمي –خواص جدول تناوبي   
1  

  

  

  

  

  اي روبرو مشخص كنيد.باتوجه به موارد داده شده، جاي هر يك از عناصر را در جدول دوره
18                                  1  
  17  16  15  14  13                      2    
                                    
            12  11  10  9  8  7  6  5  4  3      
                                    
                                    
                                    
                                    

  
  

  عناصر زير را از لحاظ خصلت داده شده با هم مقايسه كنيد:  2

  (واكنش پذيري)و                           (خصلت فلزي)و 
  

 هر مورد مشخص كنيد كدام عنصر شعاع اتمي بيشتري دارد؟ درالف)   3

Mg Si12 14                        S Se16 34                        Cl K17 19-  
  اي شباهت بيشتري دارند؟ چرا؟ب) رفتار شيميايي كدام دسته از عناصردر جدول دوره

  
عناصر دوره هاي دوم و سوم را بر حسب شماره گروه نشان مي دهد با توجه به نمودار داده شده كه تغييرات شعاع اتمي   4

  به سواالت پاسخ دهيد.
  

  مربوط به كدام دوره است؟ Aآ) عنصر 
  فلز است يا نافلز؟ Cب) عنصر 

  است؟ Bكمتر از شعاع  Dپ) چرا شعاع 
  به هنگام پايدار شدن به آنيون تبديل مي شود يا كاتيون ؟  Eت) عنصر 

  

  كه در زير آمده است به پرسش ها پاسخ دهيد: 14عناصر گروه با توجه به  5
  الف) فلز، نافلز و شبه فلز را مشخص كنيد.

  ب) كدام يك تمايل بيشتري به از دست دادن الكترون دارد؟
 پ) كدام عنصر(ها) خواص شيميايي مشابه نافلزات و خواص فيزيكي شبيه فلزات دارند؟

 )A( 16ترين نافلز گروه الف) سنگين

 )B( 16ترين نافلز گروه ب) فعال

 )Cاي (ترين فلز جدول دورهپ) فعال

 )D( 14ترين فلز گروه ت) سبك

 )E( 15فلز گروه ترين شبهث) سنگين

  )F( 17ترين نافلز گروه ج) بزرگ
 16د) آرايش الكتروني يوني عنصر موجود در تناوب سوم، گروه
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  نگاه كرده و پاسخ دهيد:به نمودار داده شده به دقت   6
  

  شعاع اتمي در يك دوره چه تغييري مي كند؟ چرا؟ الف)  
 خصلت نافلزي با  تغييرات شعاع اتمي در يك دوره چه ارتباطيب) 

  دارد؟ توضيح دهيد.
 اختالف تغييرات شعاع بين كدام دو عنصر بيشتراست ؟چرا؟پ) 

  
  

جدول دوره اي عنصر ها داده شده است .جدول زير را در مورد عنصر هاي  2و  1  چند فلز از گروه يدر شكل داده شده شعاع اتم  7
  داده شده كامل كنيد و به سوال هاي داده شده پاسخ دهيد:

و  يالكترون يها هيتعداد ال نيب يآ) چه رابطه ا
    در هر گروه وجود دارد؟ يشعاع اتم

 يشتريب يفلز تي) در هر گروه كدام عنصر خاصب
    دهد؟ چرا؟ يان ماز خود نش

پ)منيزيم با آب سرد به كندي واكنش مي دهد 
م ،كدام سييليم وكلانتظار داريد بين دو عنصر بر
  تري داشته باشد ؟يك با آب سرد واكنش شديد

  
  )286_197_160_215جدول زير را كامل كنيد و اعداد روبرو  را براي قسمت شعاع اتمي به تناسب هر عنصر به كار ببريد.(  8

Ba Sr Mg Ca نماد شيميايي  
  آرايش الكتروني فشرده        
  تعداد اليه هاي الكتروني        
  شعاع اتمي        

  
  
  
  
  

 در شكل زير چند عنصر با شعاع اتمي متفاوت نشان داده شده است با توجه به آن به پرسش هاي مطرح شده پاسخ دهيد.  9

 اگر اين عناصر در يك دوره جاي داشته   .أ

  باشند  و همگي بتوانند رساناي جريان برق باشند،
 شدت فعاليت كدام عنصر بيشتر است؟ چرا؟

  
  

  كدام يك مي تواند شبه فلز باشد؟  .ب
R=198pm R=240pm 

A B C 
D

R=280pm R=138pm 



  وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران
  ي كل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربياداره

  گروه شيمي استان آذربايجان غربي

  96-97سال تحصيلي  امتحانيسؤاالت بانك 
  عنوان درس: شيمي يازدهم

  قدر هداياي زميني را بدانيم.: اولفصل 

 

17 

 

 با توجه به نمودار به پرسش هاي داده شده پاسخ دهيد.  10

 شعاع اتمي در يك دوره چه تغييري مي كند؟ چرا؟ .أ

 خصلت نافلزي با  تغييرات شعاع اتمي در يك دوره چه ارتباطي.ب

  دارد؟ توضيح دهيد.
 اختالف تغييرات شعاع بين كدام دو عنصر بيشتراست ؟چرا؟.ج

  
11  

  
  

 ختم مي شوند.  1p3و  5p3به ترتيب به  Bو  Aآرايش الكتروني دو عنصر   12

  يك فعاليت شيميايي كمتري دارند؟ الف.كدام
  ب.كداميك شعاع اتمي كمتري دارند؟

 
  ؟ با ذكر دليل  P15بيشتر است يا  S14شعاع اتمي   13

  واكنش پذيري   
  هاي مطرح شده پاسخ دهيد:هاي زير به پرسشبه واكنش با توجه  1

1) TiCl4 + Mg → Ti + MgCl2 

2) Fe2O3 + Ti → Fe + TiO2                                            3) Fe2O3 + Mg → …... + …... 

  را باهم مقايسه كنيد. Mg, Ti, Feپذيري عناصر الف) ترتيب واكنش
  .شود؟چرا؟ در صورت انجام شدن كامل و موازنه كنيددر شرايط مناسب انجام مي 3بيني كنيد كه آيا واكنش ب) پيش

  هاي مطرح شده پاسخ دهيد:هاي زير به پرسشبه واكنش با توجه  2
1) AgNO3 + Zn → Ag + Zn(NO3)2 

2) AgCl + Hg →  3                                            انجام نميشود) HgCl2 + Zn → …... + …... 

  را باهم مقايسه كنيد. Ag, Hg, Znپذيري عناصر الف) ترتيب واكنش
  .شود؟چرا؟ در صورت انجام شدن كامل و موازنه كنيددر شرايط مناسب انجام مي 3واكنش بيني كنيد كه آيا ب) پيش
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  را باهم مقايسه كنيد. Cu, Sn, Zn, Mg, Hپذيري عناصر هاي زير ترتيب واكنشبا توجه به واكنش  3
1) SnCl2 + Zn → Sn + ZnCl2                                               3) Mg + ZnCl2→ MgCl2 + Zn 

2) Cu(NO3)2 + Sn → Cu + Sn(NO3)2                                  4) CuO + H2 → Cu + H2O 

  موارد خواسته شده را از لحاظ موارد داخل پرانتز مقايسه كنيد .   4
  ( واكنش پذيري شيميايي )  ،   ( واكنش پذيري شيميايي )               ب )   ،  آ ) 

  (شعاع اتمي) ،   پ ) 

  ها پاسخ دهيد . هاي زير به پرسشباتوجه به واكنش  5
  ؟ چرا ؟  Feبيشتر است يا  Cآ ) واكنش پذيري 

  ب ) چرا واكنش دوم انجام نشده است ؟ 
رسم كرده و مشخص كنيد كدام يك به آرايش گاز نجيب   و  پ ) آرايش الكتروني يون هاي سديم و آهن رادر 

  مي رسد ؟
  شوند؟ چرا؟هاي زير انجام ميآيا واكنش  6

                                                                                                                         Fe O Ti Fe TiO2 3 2+    ( الف +
     TiCl Mg Ti MgCl2 2+   (ب +

  
  هاي دوره دوم جدول دوره اي را نشان مي دهد . روند كلي تغيير واكنش پذيري عنصرنمودار زير   7

  
  در حدود صفر است ؟  18هاي گروه پذيري عنصرالف ) چرا واكنش

  ي را توضيح دهيد.پذيرب) روند تغيير واكنش
  پرسش هاي مطرح شده پاسخ دهيد .با توجه به واكنش هاي زير به   8

1	 	TiCl 	 Mg	 → Ti	 	MgCl  
2	 	Fe O 	 Ti		 → Fe	 	TiO  

  الف ) هريك از آنها را موازنه كنيد .
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  را مشخص كنيد .  Tiو  Mg  ،Feب ) ترتيب واكنش پذيري عنصر هاي 
  مل و موازنه كنيد ).انجام شده واكنش را كاپ) پيش بيني كنيد آيا واكنش زير در شرايط مناسب انجام مي شود چرا ؟ ( در صورت 

Mg Fe O
∆
→		⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯ 

  
  هاي زير انجام پذير هستند يا نه و در صورت انجام پذير بودن طرف دوم آنها را كامل كنيد.واكنش  9

 
  

 انجام پذير بودن طرف دوم واكنشها را كامل كنيد:مشخص كنيد هر يك از واكنشهاي زير انجام پذيرند يا نه و در صورت   10

1) FeO   +   C   →  
2) Fe  +  CuSO4  →
3) FeCl3 (aq)  +  NaOH (aq)  →
4) Ag  +  HCl   

  نيد)هاي زير انجام ناپذير است؟(با ذكر دليل مشخص ككداميك از واكنش  11
)(s+Zn(aq)2AuCl             2(aq)+ZnCl(s)2Au)1  

)           (s+K(aq)NaCl                 (aq)+ KCl(s)Na)2  

3)Zn(S)+2KNO3(aq)            Zn(NO3)2(aq) +2K(S) 
 

12    
  تواند باشد ؟ مي Bو كدام  Aكدام  Cuو  Znآ) شكل داده شده از بين عناصر 

  دليل انتخاب خود را توضيح دهيد.
  ب) معادله واكنش انجام يافته را بنويسيد؟

 

FeO  (s)  +  C  (s)             چند مورد از مطالب زير صحيح است؟باتوجه به واكنش مقابل   13
∆
→  

  مي باشد. COو   Feي هاي اين واكنش دو مادهفرآورده الف)
  هاست.دهندهها بيشتر از واكنشپذيري فرآورده، واكنشاين واكنشب) در

    از كربن بهره برد.توان براي استخراج آهن از سنگ معدن آن، مي پ)
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  به چه صورت است؟       Mg  , Fe , Tiمقايسه ميزان واكنش پذيري عنصرهاي  14

15  

  
16  

  
  

17  

  
يك نمونه سنگ حاوي نمك هايي از يون نقره و آهن است ، چگونه مي توان يون نقره و نوع كاتيون آهن را تشخيص داد؟معادله واكنش   18

 ها را بنويسيد

 با توجه به ترتيب واكنش پذيري عنصرهاي داده شده به سواالت پاسخ دهيد.   19

Al – Zn- Fe – Cu – Ag  
 سولفات قرار دهيم با گذشت زمان آيا رنگ محلول تغييري مي كند؟ (II)الف) چنانچه ميخ آهني را در محلول مس 

  ب) كداميك آمادگي كمتري براي از دست دادن الكترون دارد؟
  توان محلول نقره نيترات را در ظرف آلومينيومي نگهداري كرد؟ با علت پاسخ دهيد.ج) آيا مي 

  درصدخلوص و بازده درصدي-استوكيومتري  
  ) Na=23 gr/mol(گرم سديم چند مول و چند اتم سديم دارد؟  2,3الف)   1

 ، چند گرم نمك خالص دارد؟%80گرم پتاسيم نيترات 20ب) 

  )Cl=35.5, Al=27 gr/mol( آيد؟آلومينيوم با هيدروكلريك اسيد چند گرم نمك بدست ميگرم 2,7از واكنش   2
2+ 3H 3→ 2AlCl2Al +6 HCl   

  )Al=27 gr/mol(شود؟ گرم فلز آلومينيوم با سولفوريك اسيد، چند گرم گاز آزاد مي 5,4از واكنش   3
2+ 3H 3)4(SO2Al→ 2 4SO22Al + 3H   
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  )gr/mol101=  3KNO(آيد؟ بدست مي 2Oخلوص، چند گرم گاز %90گرم پتاسيم نيترات  10از تجزيه   4
    gr/mol) 14, N=16, O= 39(K=                 2+ O  2KNO2 →   (s)  3KNO2 

5  
  

  به كنيد.را محاسگرم گاز اكسيژن حاصل شده است. درصد خلوص پتاسيم نيترات 3KNO ،(5(گرم پتاسيم نيترات 40از تجزيه 
   gr/mol) 14, N=16, O= 39(K=                 2+ O  2KNO2 →   (s)  3KNO2 

  د؟آي)يديد به دست ميΙΙخلوص، با مقدار اضافي سديم يديد، چند گرم سرب( %80)نيترات ΙΙگرم سرب(25از واكنش   6
                                                                                                 )(aq3NaNO2+   (s) 2PbI→     (aq) NaI 2+  (aq) 2)3Pb(NO 

(Pb=207, I=127, Na=23 , O=16, N=14 gr/mol) 
  )Ca=40 , H=1 gr/mol( كند؟گرم هيدروژن توليد مي4ضمن واكنش با  آب  %80چند گرم فلز كلسيم   7

  2+ H 2→ Ca(OH)O 2H2Ca +   

نياز  %75ص با خلوص ل) ناخا3SO2Naگرم اكسيژن به چند گرم سديم سولفيت (38,09توجه به واكنش زير براي مصرف كامل با   8
  است؟

    ), gr/mol16, O=126.05= 3SO2Na(          (aq) 4SO2Na2→  (g)  2+  O (aq)  3SO2Na2   
  شود؟اسيد، چندگرم گاز هيدروژن توليد ميبر هيدروكلريك  %90گرم آلومينيوم با خلوص 20با اثر دادن   9

  gr/mol) 1.008, H=27(Al=                                                    2H3+  3AlCl2→ HCl 6Al + 2 
  الزم است بر هيدروكلريك اسيد اثر داده شود؟ %54مول گاز هيدروژن، چند گرم آلومينيوم با خلوص 0,6براي توليد   10

 )  gr/mol 27Al=(                                                                       2H3+  3AlCl2→ HCl 6Al + 2     

  را محاسبه كنيد.  Alگرم گاز هيدروژن توليد شده باشد، درصد خلوص فلز 12در واكنش با هيدروكلريك اسيد،  Alگرم فلز 200اگر با مصرف   11
(Al=27, H=1.008 gr/mol)                             2+ 3H 3→ 2AlCl2Al + 6HCl     

  شود؟ آزاد مي STPاكسيد در شرايط گاز كربن دي ml 600، معادل%90) با خلوص 18H8Cاز سوختن چندگرم بنزين مايع (اكتان   12

                                        )gr/mol 114=18H8C(                                       O2H18+  2CO16 …. ….
 2O25+  18H8C2  

  نياز است؟  %70گاز اكسيژن چند گرم پتاسيم نيترات با خلوص  ml300براي تهيه   13

                        ).gr/lit 1.4=2Oρ gr/mol,  32=2, O101= 3KNO   (            2+ O  22KNO    (s) 3KNO    
  شود؟اكسيد حاصل ميگاز كربن دي mlچند  %90گرم سديم هيدروژن كربنات با خلوص  20از تجزيه   14

        ).gr/lit 1.1=2COρ gr/mol,  44=2, CO84= 3NaHCO   (          O2H +  2CO+  3CO2Na 
….∆….

  (s) 3NaHCO   
-توليد شود، چند درصد از اين ماده ناخالص بوده STPدر شرايط  2COليتر گاز 1,68گرم كلسيم كربنات ناخالص 15از حرارت دادن   15

  2CO+ CaO                                               (Ca=40 , O=16  gr/mol)                                است؟
….∆….

  (s) 3CaCO   

  شود؟گرم پتاسيم كلرات، چندمول گاز اكسيژن توليد مي49ي باشد، با تجزيه %80اينكه بازده درصدي واكنش  بافرض  16

                       )gr/mol 122.5=  3KClO         (                                              2+ 3O 2KCl     (s) 3KClO2 
  گرم گاز اكسيژن، چند گرم پتاسيم كلرات بايد تجزيه شود؟288باشد، براي توليد  %60اگر بازده واكنش   17
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  در است؟شود. بازده درصدي واكنش چقتوليد مي STPاكسيد در شرايط گاز كربن دي L3گرم كلسيم كربنات، 20از تجزيه   18

 )gr/mol  16, O= 40Ca=(                                                                                           2CO+ CaO  
.∆.
→  (s) 3CaCO 

  است.%70گرم گاز توليد شود؟ بازده واكنش 3,2چند گرم سديم نيترات تجزيه شود تا   19

                ).gr/lit 1.4=2Oρ gr/mol,  32=2, O101= 3KNO      (                     2+ O  22KNO    (s) 3KNO 
بدست آمده  2N3Mgگرم منيزيم نيتريد  15ليتر گاز نيتروژن در شرايط استاندارد با فلز منيزيم طبق واكنش زير،  5,6از واكنش   20

  است؟ بازده درصدي واكنش را حساب كنيد.
   3Mg + N2 → Mg3N2                                (Mg3N2 =100.93 , Mg=24  gr/mol) 

 

به دست مي آيد ، از واكنش كامل چند  % 80مول آلومينيم سولفات با بازده درصدي  2/0راكه از تجزيه ي گرمايي  مقداري   21
  توان تهيه كرد ؟با مقدار اضافي گرد آلومينيم مي ) اكسيد گرم آهن ( 

) Fe 56،		O 16		،	Al 27 ∶ g	.mol ( 
Al SO s

∆
→ Al O s 3SO g  

2	Al s Fe O 	 s → 	Al O s 2	Fe l  

 % 80كيلو گرم فسفريك اسيد ، چند گرم محلول سولفوريك اسيد با خلوص  2براساس واكنش زير ( پس از موازنه ) ، براي تهيه ي   22
	،		31( الزم است ؟  32 ∶ 	.  ،1،		 16(  

Ca PO s H SO aq → CaSO s H PO aq  
 

بازده  ،گرم اكسيژن آزاد شود  88/2گرم پتاسيم كلرات براثر گرما در مجاورت كاتاليزگر منگنز دي اكسيد مقدار  8/9اگر در واكنش   23
Cl( درصدي اين واكنش كدام است ؟   O	و		35/5 K		و		16 39   ( 

2KClO s
∆،	

	2	KCl s 3O g  
سولفات مطابق واكنش زير ، چند گرم فلز مس آزاد مي شود  درصد با محلول مس  90گرم فلز آلومينيم با خلوص 54از واكنش   24

			،64؟(  27 ∶ 	. (  
2	Al s 3CuSO aq → Al SO aq 	3	Cu s  

  
KNO	4در واكنش :   25 s

	 	
		2	K O s 		2N g 		5O g   گرم پتاسيم نيترات ناخالص  05/5، اگر مقدار

  آزاد مي شود . درصد خلوص اين نمونه پتاسيم نيترات،كدام است؟ ليتر از فرآورده هاي گازي در شرايط 568/1تجزيه شود ، 
    O 16	،	N 14،	K 39	 ∶ g.mol 

      g)(  2) + COsO (Ca (s)  3CaCO               مي شود؟درصد چند گرم آهك توليد  80تن سنگ آهك با درصد خلوص 1از تجزيه   26

  گرم آمونياك توليد شده است .بازده درصدي واكنش را به دست آوريد ؟   50گرم گاز نيتروژن  56در فرايند هابر از واكنش   27
 3NH 2    2H3+      2N  
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  درصدالزم است؟85هيدروژن باخلوصدرصد،چندگرم گاز 90كيلوگرم آب با بازده2براي توليد  28

  )=g.mol27,Al=56Fe:-1(درصد الزم است؟ 70چند گرم آلومينيوم٬كيلوگرم آهن طبق واكنش ترميت30براي توليد   29

  مس استخراج شد. بازده درصدي واكنش را حساب كنيد. ٬g25 4CuSOبا  g50در واكنش يك ميخ آهني   30
)1-:g.mol56,Fe=63.5Cu=( 

CaCOاگر بازده درصدي واكنش   31 → CaO CO  ،75/0  خالص ، چند ليتر گاز  %80گرم كليسيم كربنات  250باشد .از واكنش
CO  در شرايطSTP  .40   بدست مي آيد	،	 16	،	 12  

Cu)سولفيد IIمس( gr 2/0با مصرف  32 S O Cu SO2 2 22+  مس خام تهيه مي شود. بازده  gr 15/0% حدود  75با خلوص  +

  درصدي واكنش را حساب كنيد.    
  ) سولفات مطابق واكنش زير چند گرم فلز مس آزاد مي شود؟IIگرم فلز آلومينيوم با محلول مس(  1/8از واكنش  33

(aq)+3Cu(s)3)4(SO2(aq)                 Al42Al(s)+3CuSO 
گرم بر ليتر بدست مي آيد  4/1چند ميلي ليتر گاز كربن دي اكسيد به چگالي  %80اهك با خلوص گرم سنگ  12بر اثر حرارت دادن  34

  ؟
  بطور كامل بسوزد و گاز دي نيتروزن پنتا اكسيد را توليد كند؟ %80ليتر گاز نيتروژن با چه حجمي از گاز اكسيزن با خلوص  3 35

باشد مقدار گاز اكسيژن مصرف شده رابر  %60صورتي كه درصد خلوص گوگرد گرم گوگرد ناخالص را بطور كامل مي سوزانيم. در  5 36
  حسب سي سي در شرايط استاندارد بدست آوريد؟

% با مقدار زيادي آب تركيب شده باشند و مقدار  80با خلوص  2P3Caگرم  6بازده درصدي واكنش زير را تعيين كنيد در صورتيكه  37
  3PH2(s) + 2Ca(OH)3O(l) → 2H6(s) + 2P3Ca(g)                                         به دست آمده باشد.    3PHگرم  2/1

 PH   182=  2P3Ca    ,3    :34  جرم مولي :
، با مقدار كافي آهن(ااا) اكسيد واكنش دهد، چند مول آلومينيم  %54گرم فلز آلومينيم با درصد خلوص  20اگر مطابق واكنش زير  38

        دست مي آيد؟اكسيد به 

 
39  

 
40  

 
واكنش بدون مزاحمت باشد و خلوص اجزاي شركت كننده گرم آلومينيوم سولفات را تجزيه كرديم با فرض اينكه  STP 5/85در شرايط   41

  ) AL=27 O=16 S=32د؟(درصد باشد چند گرم آلومينيوم اكسيد به دست مي آي 100
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 با فرض كامل درصدي منگنز دي اكسيد توليد شده است. 80گرم گاز كلر از نمونه ي  2MnO 35,5 و HClدر طي واكنشي كه ميان   42
  ) Mn=55   Cl=35.5   O=16بودن پيشرفت واكنش ميزان گرم ناخالصي منگنز دي اكسيد را بيابيد.(

ن در شرايط د ليتر گاز اكسيژ، چن%90گرم ليتيم پركسيد با بازده درصدي 460در تصفيه هواي سفينه هاي فضايي به ازاي مصرف   43
 ليتر بر مول بگيريد)20/26واكنش آزاد مي شود؟ ( حجم مولي گاز را در شرايط آزمايشي 

  واكنش موازنه نشده به صورت زير است.
Li O aq CO g → Li CO aq O g  

  
  نامگذاري آنها ورسم ساختار تركيبات آلي  -شيمي آلي  
1  

  
2  

  
توليد مي شود . فرمول  COگرم  11ليتر بخار يك هيدروكربن سيرشده درشرايط دما و فشار استاندارد ،  12/1از سوختن كامل   3

  مولكولي هيدروكربن را معين كنيد ؟
  هاي زير را كامل كنيد . آ ) واكنش  4

a	 	CH CH CH CH H 	→ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 
b CH CH Br → ⋯⋯⋯⋯⋯ 
c	 	CH CH 	 ⋯⋯⋯⋯⋯ → CH CH Br 

d	 	CH CH 	 H OH	
								

		⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 
  ب ) از كدام واكنش مي توان براي شناسايي آلكن ها استفاده كرد ؟ 

  را بنويسيد .  و  ب ) نام فراورده واكنش 
  را بنويسيد. پ ) نام يا فرمول شيميايي كاتاليز گر واكنش 

  واكنش زير را تكميل كنيد:  5
  ←اتين+گاز كلر

 گرم آب بدست آمده است . 37مول از يك آلكان  25/0سوختن كامل از   6

  فرمول مولكولي و جرم مولي اين آلكان را تعيين كنيد . معادله ي كلي سوختن آلكان ها به صورت زير است 

C H
2n 1
2

O 	→ nCo n 1 H O 
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 در جاي نقطه چين فرمول مناسب بنويسيد .  7

	 →				∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 
 

…………… ……… ……………	 →	 
  

  .ساختار تركيبات زير را رسم كنيد  8
  

  متيل پنتان-4-اتيل-4پ)   دي متيل دكان-3و2-پروپيل-4ب)   متيل هگزان       -3الف) 
  تري اتيل هگزان-4و2و2ج)   متيل دكاندي-6و3ث)   دي متيل هگزان-3و2-اتيل-4ت) 
  اتيل هپتان-4خ)   تري متيل اوكتان-4و3و2-اتيلدي-5و3ح)   دي متيل نونان-3و3-اتيل-2چ) 
  پنتين - 3ر)   متيل هگزان – 2اتيل ،  – 3 ذ)   هگزن-3متيل-2د) 
  پنتن-2ش)   تري متيل هگزان-5و2و2س)   بوتن-2ژ) 

  ط)  هپتن-1ض)  دي متيل بوتان-3و2ص) 
  گذاري كنيد.تركيبات زير را نام  9

1(                        2 (                   3 ( 

4 (                                            5 (     

6 (            7 (  

8 (                                 9  (  

10 (

H3C
H2
C

H
C C CH3

CH3

CH3CH3                        11   (  
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12   (                        13 (  

14 (                                        15 ( 3CH-2CH-2CH-=CH2CH 
 

  .آلكان هاي نام گذاري كنيد  10

  

  
  كدام نام گذاري درباره آلكان ها درست است ؟  باذكر علت ؟  11

  دي متيل پنتان  – 4 ،  3 –اتيل  -2 ) 1
  متيل هگزان  -5 -اتيل  -2 ) 2
  متيل پنتان  – 2 –اتيل  -4 ) 3
  دي متيل هگزان – 3  ، 2 –اتيل  – 4 ) 4

  پنتان نامگذاري شده است: دي اتيل-4و2هيدروكربني با نام   12
  نام درست آنرا بنويسيد. آ)

  اي را بنويسيد.الكترون نقطه فرمول مولكولي و ب)
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  نامگذاري كدام تركيب(ها) درست است؟  13

  متيل بوتان-2ب)              ن سيانيدژهيدرو الف)

  پروپن-3ت)                           پ)بنزن
 

  در ميان تركيبات زير آلكان ، آلكن و آلكين را مشخص كنيد:  14
18H8C2                       H2C6                     H3C 

 
 چيست؟8H10Cالف.نام تركيب   15

  ب.كاربردهاي اين تركيب را بنويسيد.
  ج.جزء كدام دسته از تركيبات الي است؟

  
 تركيب هاي زير را در نظر گرفته پاسخ دهيد.  16

			a 						CH CH CH CH CH 
 

 را به روش آيوپاك بنويسيد.  (c)و  (a)الف) نام هر يك از تركيب هاي 

 –ب) هر يك از تركيب هاي داده شده جزو كدام دسته از تركيب هاي آلي هستند؟ (آلكان 
  سيلكوآلكان) –آروماتيك  –آلكين  –آلكن 

  را رسم كنيد. ©خط  –ج) ساختار نقطه 
  را بنويسيد. (e)و  (d)د) فرمول ساختاري و فرمول تركيب 
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  ساخت.اي كه اقتصاد جهان را دگرگون نفت، ماده  
  با توجه به شكل به پرسش هاي زير پاسخ دهيد:  1

  الف)كدام نفت كاربرد اقتصادي بيشتري دارد؟
  ب)درصد مواد سنگين در كدام نفت بيشتر است؟

  پ)از نظر فرار بودن كدام نفت رتبه ي سوم را دارد؟
  ت)كدام نفت نقطه ي جوش بيشتري دارد؟

  
  مطرح شده پاسخ دهيد. توجه به شكل داده شده به پرسشهاي با  2

  در حجم يكسان كدام نفت جرم كمتري دارد؟آ) 
  الكتريكي نياز به  يب) اگر براي تأمين حرارت جهت كوره ها

  سوخت داشته باشيد ترجيح مي دهيد كدام نفت را خريداري كنيد؟
 پ) مقدار معيني از هر نفت را در يك ظرف پهن ريخته ايم در شرايط يكسان 

 كدام يك زودتر تبخير مي شود؟ 

  ت) جهت به دست آوردن سوخت هواپيما بهتراست كدام نفت پااليش شود؟
  با توجه به جدول مقايسه ي بنزين و زغال سنگ به سواالت پاسخ دهيد:  3

  
  گرماي آزاد شده از سوختن كدام بيشتر است؟
  كدام كربن دي اكسيد بيشتري آزاد مي كنند؟

اسيدي با كدام سوخت بيشتر  احتمال وقوع باران
  است؟

  

  پاسخ كامل و تعريف كنيدها  
 به سؤاالت زير پاسخ كامل بدهيد.  

  صحيح است؟ چرا؟» آيندي مواد طبيعي و مصنوعي از كره ي زمين بدست ميهمه«آيا جمله  )1
  صحيح است؟ چرا؟» استتر برداري از منابع يك كشور بيشتر باشد، آن كشور توسعه يافتههرچه ميزان بهره«آيا جمله  )2
  علم شيمي را تعريف كنيد. )3
  اي و شعاع كوواالنسي را تعريف كنيد.فرآوري، شبه فلز، قانون دوره )4
  پذيري را درگروه و دوره جدول تناوبي با هم مقايسه كنيد.روند تغيير خصلت فلزي، شعاع اتمي، و واكنش )5
  رفتار شيميايي و فيزيكي فلزات را با هم مقايسه كنيد. )6
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  صحيح است؟ چرا؟» تر الكترون از دست مي دهدتر باشد، آسانهرچه شعاع اتمي يك فلز بزرگ«جمله  آيا )7
  هاي عناصر گروه چهاردهم (كربن، سيليسيم، ژرمانيوم، قلع، و سرب) را بيان كنيد.چند مورد از ويژگي )8
  هايي دارد؟فلز طال چه كاربرد و ويژگي )9

  پذيري را تعريف كنيد.واكنش )10
  درصدي و درصد خلوص را تعريف كنيد.بازده  )11
  ي پايدار چه مالحظاتي را بايد در نظر گرفت؟ توضيح دهيد.بر اساس توسعه )12
  چهار مورد از مزاياي بازيافت فلزات از جمله آهن را نام ببريد. )13
  دو نقش اصلي نفت خام در دنياي كنوني را بيان كنيد. )14
 به چهار مورد از موارد مصرف نفت خام اشاره كنيد. )15

  ي اتم كربن چيست؟دليل رفتار ويژه ) 16
 ترين نوع آن را نام ببريد.ها را تعريف كنيد و سادهآلكان )17

 ترين نوع آن را نام ببريد.ها را تعريف كنيد و سادهآلكن )18

 ترين نوع آن را نام ببريد.ها را تعريف كنيد و سادهآلكين )19

 فرمول ساختاري را تعريف كنيد. )20

 كنيد.فرمول خط نقطه را تعريف  )21

 ها تأثير دارد؟هاي كربن چگونه در رفتار هيدروكربنشمار اتم )22

 ها بر اين نيروها چه تأثيري دارد؟ها از چه نوعي است؟ و افزايش شمار كربننيروي بين آلكان )23

 كند؟ چرا؟ها چه تغييري ميبا بزرگتر شدن زنجير كربني، گراونروي آلكان )24

 ز هستند؟ها در دماي اتاق به حالت گاكدام آلكان )25

 ها وجود دارد؟ي جوش و جرم مولي آلكانچه ارتباطي بين نقطه  ) 26

 يك چسبنده تر است؟ چرا؟بين گريس و وازلين كدام )27

 شود؟ها در حفاظت از فلزها استفاده ميچرا از آلكان )28

 ها را نام ببريد.چند مورد از كاربردهاي آلكان  )29

 ها چگونه است؟پذيري آلكانواكنش  )30

 شويند؟كنند دستشان را با بنزين يا نفت ميبا گريس كار ميچرا افرادي كه  )31

 رساند؟هاي پوستي آسيب ميهاي مايع در درازمدت به بافتچرا تماس پوست با آلكان )32

 شود؟استفاده مي» آورندهعمل«چرا از گاز اتن به عنوان   )33

 ها چگونه است؟پذيري آلكنواكنش )34
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 كنيد.چند مورد از كاربردهاي گاز اتن را ذكر  )35

 مولكول چربي در گوشت سيرشده است يا سيرنشده؟ ) 36

 دو مورد از تركيبات آروماتيك را نام ببريد. )37

 شود؟نفتالن در كجا استفاده مي )38

 كنند؟ها به عنوان سوخت استفاده ميچرا از آلكان )39

 هاي نفت كوره با بنزين چه تفاوتي دارد؟ي مولكولاندازه )40

 ي سبك و سنگين چيست؟بندي نفت خام به دو دستهمالك دسته )41

 كدام دسته از مواد در نفت سنگين بيشتر از نفت سبك وجود دارد؟ )42

 گيرد؟پااليش نفت خام چگونه صورت مي )43

 يكي از مسائل مهم در تأمين سوخت چيست؟ )44

 شود؟سوخت هواپيماها از كجا تأمين مي )45

 ها هستند؟راههاي بهبود كارايي زغال سنگ كدام ) 46

  .چه معايبي دارد ؟دو مورد را ذكر كنيدجايگزيني نفت با زغال سنگ  )47


