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 5555ازازازاز1111صفحهصفحهصفحهصفحه

 

  ماشين حساب    

   

  شود براي هر مجهولي مورد استفاده قرار گيرد، كدامند؟و آزمايش مقدماتي كه آسان و سريع هستند و توصيه ميد.1

  تجزيه عنصري-بايل اشتاين.    ب  احتراق-بايل اشتاين.    الف  

  تجزيه عنصري      -انحاللپذيري.    د    سازيمشتق-احتراق.    ج  

  ؟نيستكدام جمله صحيح .2

  .درجه تغييرات داشته باشد، بايد آنرا با روش تقطير خالص كرد 4-5چنانچه نقطه ذوب تركيبي حدود .    الف  

  .تركيباتي كه مزدوج شدگي در آنها زياد است، به رنگ زرد تا قرمز هستند.    ب  

  .آمينها بويي شبيه ماهي دارند و استرها بوي مطبوع ميوه يا گل دارند .   ج  

سوزند و دوده كمتري اي سياه و هيدروكربنهاي آليفاتيك با شعله زرد ميهيدروكربنهاي آروماتيك با شعله زرد و دوده.    د  

  .دارند

  است؟ نادرستكدام عبارت .3

    .دي كربوكسيليك اسيدها وجود داردرابطه معكوسي بين نقطه ذوب و حالليت .    الف  

  .شودگيري جرم مولكولي تركيب مجهول استفاده ميبراي اندازه RastRastRastRastروش .    ب  

  .براي حل شدن يك تركيب غيرقطبي در يك حالل، بايد ثابت دي الكتريك حالل زياد باشد.    ج  

  .انس در آلكنها استبه طور كلي، انحاللپذيري ايزومرهاي سيس بيشتر از ايزومرهاي تر.    د  

  محلول بودن گلوكز در آب و عدم انحالل نشاسته در آب، نشان دهنده اثر كدام عامل زير بر حالليت تركيبات آلي است؟.4

  پيوند هيدروژني.    د    نيروهاي بين مولكولي.    ج  استخالفهاي جانبي.    ب  جرم مولكولي.    الف  

  بيشتر است؟% 5حالليت كدام تركيب زير در محلول سود .5
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 5555ازازازاز2222صفحهصفحهصفحهصفحه

 

  ماشين حساب      

  .شوندغليظ حل مي............... اغلب تركيبات خنثي كه در گروه عاملي خود داراي اكسيژن هستند، در .6

  سولفوريك اسيد.    ب    هيدروكلريك اسيد  .  الف  

  فسفريك اسيد.    د    نيتريك اسيد.    ج  

  

  شود؟براي بررسي انحالل تركيبات اسيدي و همچنين تمايز بين اسيدهاي قوي و ضعيف، به ترتيب از چه حاللهايي استفاده مي.7

  %5سود  -% 5كربنات سديم بي.    ب  %5آمونياك  -%5كربنات سديم بي.    الف  

  %5كربنات سديم بي -%5سود .     د      %5كربنات سديم بي -%5آمونياك .    ج  

  

R-X    +     Hكدامند؟ YYYYو  XXXX مقابل در واكنش.8
2
O   +      Fe(OH)

2
               R-Y    +       Fe(OH)

34 6 6  

  X=NOX=NOX=NOX=NO2      2      2      2      ,    Y= NH,    Y= NH,    Y= NH,    Y= NH2222.    ب  X= NHX= NHX= NHX= NH2      2      2      2      ,    Y=CN,    Y=CN,    Y=CN,    Y=CN.    الف  

  X= NHX= NHX= NHX= NH2      2      2      2      ,    Y= NO,    Y= NO,    Y= NO,    Y= NO2222.    د  X=CNX=CNX=CNX=CN                        ,    Y= NH,    Y= NH,    Y= NH,    Y= NH2222.    ج  

  

  شود؟در آزمايش ذوب قليايي با سديم، در صورت وجود نيتروژن در يك تركيب آلي چه محصولي تشكيل مي.9

  NaNONaNONaNONaNO3333.    ب    NaCNNaCNNaCNNaCN.    الف  

  NaNONaNONaNONaNO2222.    د    NaNHNaNHNaNHNaNH2222.    ج  

  

  برد؟كدام تركيب زير در واكنش با محلول برم در كربن تتراكلريد، سريعاً رنگ قرمز برم را از بين مي.10
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............ و .......... دي نيتروفنيل هيدرازين با تركيبات سيكلوهگزانون و بنزوفنون به ترتيب -4و2رنگ رسوب حاصل از واكنش .11

  .است

  زرد-نارنجي مايل به قرمز.    ب  نارنجي مايل به قرمز-زرد.    الف  

  سبز-قرمز.    د    زرد-سبز.    ج  
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 5555ازازازاز3333صفحهصفحهصفحهصفحه

 

  ماشين حساب      

  ؟دهدنميكدام تركيب زير با كروميك اسيد واكنش .12

  هگزانول-1.    ب    هگزانال.    الف  

  سيكلوهگزانول.    د    سيكلوهگزانون.    ج  

  ؟دهدنميكدام تركيب به تست يدوفرم پاسخ مثبت .13
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. ليتر سود مصرف شده استميلي  25گرم از آن،  2/0در تيتراسيون . باشدمي 2معادل خنثي شدن يك كربوكسيليك اسيد برابر .14

  نرماليته سود چند است؟

  1.    د  2.    ج  4.    ب  3.    الف  

  دهند؟تركيبات كربونيلي كه فرم انولي در آنها زياد است به كدام آزمايش زير پاسخ مثبت مي.15

  نيترواسيد.    ب    فريك كلريد.    الف  

  تولنس.    د    برم در آب.    ج  

  

  است؟ نامحلولسولفون آميد حاصل از كدام تركيب زير در محلول بازي .16

  CHCHCHCH3333NHNHNHNH2222.    ب    4444NNNN(CH(CH(CH(CH3333)))) ++++.    الف  

  3333NNNN(CH(CH(CH(CH3333)))).    د    2222NHNHNHNH(CH(CH(CH(CH3333)))).    ج  

  

  كند؟نفتول، تركيب آزو با رنگ قرمز توليد مي-واكنش نمك ديازونيوم حاصل از كدام آمين زير با بتا.17

  

.    الف

NH
2

.    ب    

NH
2

  

  

  

.    ج

N

CH
.    د    3

N
H  

  

  

WWW.20FILE.ORG



 
        

        

        ))))1111((((يكيكيكيك                        
        

        30303030        0000        80808080        0000        

        جداسازي و شناسايي تركيبات آليجداسازي و شناسايي تركيبات آليجداسازي و شناسايي تركيبات آليجداسازي و شناسايي تركيبات آلي        

                                1114047111404711140471114047فيتوشيميفيتوشيميفيتوشيميفيتوشيمي----شيمي آليشيمي آليشيمي آليشيمي آلي----شيمي كاربرديشيمي كاربرديشيمي كاربرديشيمي كاربردي- - - - شيمي محضشيمي محضشيمي محضشيمي محض        

 -- -- -- --        
        

 5555ازازازاز4444صفحهصفحهصفحهصفحه

 

  ماشين حساب      

  از طريق تبخير با بخار آب از ساير اجزاء مخلوط جداسازي كرد؟ تواننميكدام تركيب زير را .18

  ساليسيليك اسيد.    ب    نيترو فنول-ارتو.    الف  

  كلرو تولوئن-ارتو.    د    آلدئيدساليسيل .    ج  

  تست عمومي براي شناسايي استرها كدام است؟.19

  فروسولفات.    ب    فريك كلريد.    الف  

  برم در آب.    د    فريك هيدروكسامات.    ج  

  .پذير استانجام................ جداسازي هيدروكربنهاي آروماتيك از هيدروكربنهاي آليفاتيك بوسيله .20

  كربناتمحلول سديم بي.    ب  سولفوريك اسيد دود كننده   . الف  

  هيدروكلريك اسيد.    د    نيتريك اسيد.    ج  

  

  انجام يك واكنش شيميايي مابين آمينها با استيل كلريد از چه طريقي قابل اثبات است؟.21

  تغيير رنگ محلول.    ب    آزاد شدن گرما.    الف  

    يل رسوبتشك.    د    آزاد شدن گاز .    ج  

  ؟نيستكدام گزينه از رايجترين مشتقهاي آلدئيدها و كتونها .22

  اكسيم.    ب    سمي كاربازون.    الف  

  دي نيترو فنيل هيدرازين-4و2.    د  دي نيترو بنزوئيل كلريد-5و3.    ج  

  چه نام دارد؟زير محصول واكنش .23
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  ايزوسيانات.    د  نفتيل هيدرازون-ââââ.    ج  آلوفانات.    ب  هيدانتوئين.    الف  

  .مشتق سودمندتر است ...... .....شود اما در مورد فنولها استفاده مي............... در مشتق سازي، در مورد الكلها از .24

  فنيل اورتان-دي نيترو بنزوآت-5و3.    ب  دي نيترو بنزوآت-5و3-فنيل اورتان.    الف  

  نفتيل اورتان    -áááá-فنيل اورتان.    د      فنيل اورتان -نفتيل اورتان-áááá.    ج  

  شود؟ميسازي استفاده براي آمينهاي سبك مولكول و محلول در آب از چه تركيبي براي مشتق.25

  بنزن سولفونيل كلريد.    ب    بنزوئيل كلريد.    الف  

    فنيل تيو اوره.    د    تيو اوره.    ج  

  آيند؟آلوفاناتها از واكنش سيانيك اسيد با كدام تركيب به دست مي.26

  اتانول.    د  استن.    ج  آنيلين.    ب  بنزآلدئيد .    الف  
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 5555ازازازاز5555صفحهصفحهصفحهصفحه

 

  ماشين حساب      

  ؟نيستيديد در استون كدام جمله صحيح در مورد آزمايش سديم .27

  فعاليت الكيل ها به شرايط واكنش و ساختمان سوبسترا بستگي دارد. الف  

  دقيقه واكنش مي دهند 5-3ميدهاي نوع اول در دماي معمولي در بروكيل لا.ب  

  نوع اول نمي خوردشناسايي الكيل هاليدهاي  فقط براي شناسايي الكيل هاليدهاي نوع دوم و سوم است و به درد. ج  

  كلريد ها فعال تر از پروپيل كلريدها هستند اليل.د  

  در مورد آزمايش لوكاس كدام جمله صحيح است؟.28

  اين آزمايش براي شناسايي نوع الكها به كار مي رود. الف

  در اين آزمايش الكل هاي نوع سوم سريعتر از نوع دوم و اول واكنش مي دهند.ب

  لول استحاست كه به صورت يك اليه روغني نا م محصول الكيل كلريد. ج

    صحيح استباال ه مورد سهر . د

    

  يل آنيلين ، فنول و بنزآلدئيد از هم كدام جمله صحيح است؟تدي م– NNNNو  NNNNموبنزن ربراي جداسازي مخلوط ب.29

  جهت اشباع استخراج و جداسازي مي شودسولفيت  بروموبنزن با سديم بي. الف  

  فنل اول با سديم هيدروكسيد استخراج و سپس اسيدي مي كنيمبراي جداسازي .ب  

  و سپس اسيدي كرده و جدا مي كنيم  )NaOHNaOHNaOHNaOHبا ( يل آنيلين را اول بازي تدي م– NNNNو  NNNN. ج  

    فيت و نه با اسيد و باز واكنش نمي دهد و بعد از جدا كردن تركيبات ديگر باقي مي ماندلبنزآلدئيد باسديم بي سو. د  

  

  ؟نمي باشددر مورد تهيه مشتق تركيبات كدام جمله صحيح .30

  استرها با آمونيوم كربنات و پتاسيم توليد هيدانتوئين مي نمايند.الف  

  .ن استودئيدوكتون اكسيم و سمي كاربازلرايج ترين مشتق ا.ب  

  .استسنتز استر جامد يكي از مشتقات رايج كربوكيسليك اسيدها .ج  

  .تبديل آنها به اورتانها مي باشد مشتق رايج فنولها. د  
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