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 اداره آموزش و پرورش خراسان رضوی       ( 2شیمی  شیمی یازدهم )سؤاالت امتحان درس :

 مشهد مقدس  6رش ناحیه وپر واداره آموزش 

 1399دی ماه                    

 

نام آموزشگاه : دبیرستان دخترانه امام 

 حسین )ع(

خ امتحان : یتار یازدهم  پایه تحصیلی : نوبت امتحانی : اول 

11/10/99 

 10شروع :ساعت 

 صبح

مدت امتحان :   3 تعداد صفحات : ریاضی  –رشته تحصیلی : تجربی  نام و نام خانوادگی:

 14 تعداد سؤاالت : دقیقه 90

 بارم  سؤاالت ردیف

 در هر عبارت واژه مناسب را انتخاب کنید . تا عبارت درستی به دست آید . 1

 ( است .    زیاد –کم گرانروی بیشتری دارد ، چون نیروی جاذبه بین مولکولی آن  )  ( 22H10C – 18H8C)  –آ 

 بوتن (-1 –بوتان  )  می تواند رنگ قرمز برم را بی رنگ کند .که هیدروکربنی –ب  

 ( قلع  – کربن –) سیلیسیم  . سطح درخشان دارد الکترون به اشتراک می گذارد و با دیگر اتم ها در واکنش  اتمی که–پ 

 –روند ، که واکنش پذیری فرآورده ها  ) بیشتر  همیشه به طور خود به خودی در جهتی پیش می واکنش های شیمیایی–ت

 نش دهنده ها باشد .ککمتر ( از وا

 کمتر ( است .ّ –نفت کوره  از بنزین ) بیشتر ، فرّاریت میزان  – ث

 فرآیند ( به کار می رود . توصیف –ویژگی نمونه ماده بیان برای )   𝜽∆گرما و – ج

 ( 4H2C  -2H2Cدر کشاورزی به عنوان عمل آورنده  به کار می رود .)  -چ

2 

 برای هر یک از عبارت های زیر دلیل مناسب بنویسید . 2

 از فلز طال در وسایل الکترونیکی استفاده می کنند . –آ 

 در فوالد مبارکه برای استخراج آهن از کربن استفاده می شود . –ب 

 مورد بنویسید (  کمتر است .) دو ،آنچه انتظار داریمازآورده ها اکنش های شیمیایی همیشه مقدار فردر و –پ 

 و جلو گیری از خوردگی آن ها استفاده می شود .کان های مایع برای محافظت فلزها از آل –ت 

 سیکلو آلکان ها ایزومر هستند . آلکن ها با -ث

 در شرایط یکسان اگر به مقادیر یکسان آهن و آلومینیم گرمای یکسانی دهیم ، دمای آلومینیم دیرتر افزایش می یابد .– ج

                                                                    ℃ J/g    0/4= FeC                                               ℃ J/g    0/9= AlC  
 

2 

 با توجه به واکنش های زیر ، که به طور طبیعی انجام می شوند ، به پرسش های  مطرح شده پاسخ دهید . 3

                                +4 Fe 2TiO 3  →  3O2MgO + Ti                          2) 3Ti +2 Fe 2  →  Mg 2+  2TiO)   1 
مشخص کنید واکنش  زیر در جهت داده شده انجام می شود ؟ در صورت انجام شدن طرف دوم واکنش را  نوشتن دلیلبا  -آ

    3O2Mg + Fe  →                                                                                      ) موازنه الزم نیست (بنویسید . 

 استخراج کدام فلز آسانتر است ؟   (  Fe و   Tiو  Mgدر بین سه فلز )  –ب 
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 باسمه تعالی



2 
 

 اضافی است  ( 2ورد از ستون م 3)را انتخاب کنید .   2، یکی از موارد ستون  1برای هر یک از توضیحات داده شده ستون  4

 2ستون  1ستون 

 فلز واسطه که در وسایل خانه مانند تلویزیون رنگی و برخی شیشه ها به کار می رود .–آ 

 بیشترین مصرف سالیانه جهان دارد .فلزی که  –ب 

 با گاز هیدروژن به سرعت واکنش می دهد .  -  200  ℃این گاز در دمای  –پ 

 از این فرآیند برای تهیه سوخت سبز استفاده می شود . –ت 

 جزء رفتار شیمیایی فلزات محسوب می شود . –ث 

 گرمایی ویژه به این عامل بستگی دارد  -ج

2Cl 

 از دست دادن الکترون 

 گرفتن الکترون 

2F  
 آهن 

 اسکاندیم 
 مقدار ماده 

 زبی هوازی گلوک تخمیر
  ماده  عنو
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 به پرسش های زیر پاسخ دهید. 5
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 را مشخص کنید . در صورت نادرست بودن شکل درست عبارت را بنویسید .تی عبارت های زیر درستی یا نادرس 6

 برج خارج می شوند . باالی از  مواد پتروشیمیایی در تقطیر جزء به جزء  نفت خام   –آ 

 در هر دوره جدول دوره ای از راست به چپ  ، شعاع اتمی کاهش می یابد . –ب 

 استفاده می شود .(   CaO اکسید )  خارج شده از نیرو گاه ها از کلسیم  2SOام انداختن گاز دبرای به  –پ 

 .از باال به پایین ، فعالیت شیمیایی کاهش می یابد 17بر خالف گروه  16در گروه –ت 
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8 
𝟏𝟗𝑪 𝟏𝟏𝑩 𝟑𝑨  

شعاع اتمی       

 (pm ) 

 جدول داده شده مربوط به شعاع عناصر گروه اول جدول دوره ای است  .

         

75/0 

 3شماره 

 2شماره

 

 1شماره 

 4شماره 

 را به روش ایوپاک بنویسید .                             2و  1نام ترکیب های  –آ 

 بنویسید .  4فرمول مولکولی تر کیب شماره  –ب 

 را رسم کنید . 3خط ترکیب شماره  –ساختار پیوند  –ت 

 کدام ترکیب آروماتیک است .  –ث 

 با توجه به شکل های داده شده به سؤاالت مطرح شده پاسخ دهید .

 ودلیل خود را بنویسید. .میانگین  تندی مولکول های آب را در دو ظرف مقایسه کنید  –آ 

 انرژی گرمایی آب موجود در کدام ظرف بیشتر است  ؟ چرا ؟ –ب 
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 .دلیل انتخاب خود را بنویسیدرا در جدول قرار دهید و  (  152 – 231 – 186)   هر یک از اعداد پیشنهادی  –آ 

 ؟شدت واکنش کدام عنصر با گاز کلر بیشتر است  –ب 

 با توجه به معادله فرآیند  های زیر به سؤاالت زیر پاسخ دهید : 9

                    O (g)2H   →   O( l)  + 44  KJ2+   65KJ                  2)   H   2OH  +  2CO5H22C   →  6O12H6C)1  
 کدام فرآیند نوشته شده گرماگیر است ؟ چرا ؟ –آ 

 رسم کنید ؟ 1نمودار انرژی را برای فرایند شماره  –ب 

 مقایسه کنید .فرآورده ها و واکنش دهنده ها را باهم سطح انرژی    2ه  در فرآیند شمار –پ 
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 معادله واکنش های زیر را کامل کنید . 10

                                           14H6C    
𝑵𝒊
→  2H) …………+2                ………….            

𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒
→       O2+H 2=CH2CH)1 

                                                                                                                              

5/0 

 

  STPلیتر گاز در شرایط  12/1نا خالص مطابق واکنش زیر تجزیه شود و (    3KNO)  گرم پتاسیم نیترات  05/5اگر مقدار  11

   g/mol  101=  3KNO                  آزاد شود . در صد خلوص پتاسیم نیترات را محاسبه کنید ؟         
                                                                                       (g) 2(g)  + 2N 2O  (S)  +  5O22K   →    (s)  3KNO4 

5/1 

درصد  90گرم آهن ، چند گرم آلومینیم با خلوص  280برای تولید   3O2Fe + Al2   →   3O2Al +  Fe2 با توجه به واکنش  12

 (     Fe=56 و  g/mol  )     Al=27الزم است ؟  

25/1 

گرمای ویژه نقره را درجه سلسیوس می رسد ،   75به  25کیلو ژول گرما می دهیم دمای آن از   2/1مقدار  گرم نقره  100به  13

 تعیین کنید ؟

1 

𝒈لیتر گاز هیدروژن با چگالی  3( واکنش دهد و   HClگرم آهن با مقدار اضافی محلول هیدرو کلریک اسید )   112اگر  14

𝑳
 2/0   

 (      2H =2  و  =g/mol   56Fe تولید شده باشد ، بازده درصدی واکنش را محاسبه کنید ؟                         )  

2+ H 2FeCl  →  Fe+ 2HCl 
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 20 موفق باشید 
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