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 باسمه تعالی

  تاس الزامی   11   تا 1ز پاسخ به سواالت از شماره توجه :  دانش آموز عزی

تار وناخوانا  پاسخ نامهعکس اگرپاسخ نامه  با خودکار پر رنگ مشکی یا آبی نوشته شده باشد و 

 حتما پاسخ اسکن شده فرستاده شود  تصحیح نمی شودباشد 

 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی 2سؤاالت امتحان درس : شیمی 

 مشهد مقدس 6اداره آموزش وپرورش ناحیه

 99خرداد 

نام آموزشگاه: دبیرستان دخترانه امام حسین 

 1واحد 

تاریخ امتحان :  ریاضی -رشته تحصیلی : تجربی  پایه تحصیلی : یازدهم نوبت امتحانی :دوم

13/3/99 

 9ساعت شروع : 

تا الزامی ودو  11تعدادسؤاالت : شماره صندلی: نام ونام خانوادگی :

 اختیاریسؤال گروه 

 دقیقه 100 مدت امتحان : 3عدادصفحات : ت

 بارم سؤاالت ردیف

 . عبارت های داده شده را کامل کنید از داخل پرانتز  با انتخاب مورد درست 1

 است. 14H6C کمتر ( از آلکان با فرمول  –) بیشتر     18H8Cمیزان چسبندگی آلکان با فرمول  –آ 

 حجم ثابت (  استفاده می شود . –از گرما سنج لیوانی برای محاسبه گرما در  ) فشار ثابت  –ب 

و  16یابد . و در گرو ه های  افزایش (  می –خصلت نا فلزی در یک دوره از چپ به راست با افزایش عدد اتمی )  کاهش  –پ 

 باالتر ( خصلت نا فلزی بیشتر ی دارند . –عنصر های  ) پایین تر  17

 آروماتیک (  است . –بنزن سر گروه خانواده مهمی از هیدرو کربن های  )  حلقوی  –ت 

 ( سبب انفجار یا فرو ریختن معدن زغال سنگ می شود . 4CH - 2H گاز )  –ث 

5/1 

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید ؟ ،) قلیایی خاکی ( از جدول دور ه ای قرار دارند  2در  گروه  Cو  Bو  Aعناصر  2

 را بنویسید . دلیل انتخاب خود( در جدول قرار دهید؟ و  215-160-197مقادیر شعاع داده شده را )  –آ 

𝟑𝟖𝑪 𝟐𝟎𝑩 𝟏𝟐𝑨 نماد شیمیایی 

 ( pmشعاع اتمی )    

 

 

 

 عناصر داده شده در واکنش گاز کلر آسان تر الکترون از دست می دهد و تبدیل به کاتیون می شود ؟کدام یک از –ب 

5/1 

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید ؟ 3

 را بنویسید ؟ سبک وسنگینمالک دسته بندی نفت خام به دو دسته  –آ 

آن چه  دما وانرژی گرماییقرار دارد با گذشت زمان  25 ℃درون اتاقی با دمای  90 ℃یک استکان چای با دمای     –ب 

 تغییری می کند  ؟

                                                                       از مقادیر آنتالپی پیوند استفاده کرد ؟ چرا ؟       O (l)2H2  →  (g) 2(g) +O 2H2 واکنش   ∆ H آیا می توان برای محاسبه -پ

 برای حذف چه ماده ای انجام می شود ؟ شستشوی زغال سنگ  –ت 

75/1 

 را بنویسید. نادرستدرستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید و شکل صحیح عبارت  4

 آنتالپی سوختن یک ماده هم ارز آنتالپی واکنشی است که در آن یک مول ماده سوختنی در اکسیژن کافی می سوزد . –آ 

 برای استخراج آهن در شرکت فوالد ازکربن  استفاده می کنند . –ب 

5/1 



2 
 

 با کاهش آنتالپی همراه است .  2CO   →   (s) 2CO(g) انجام فرآیند –پ 

می توان نتیجه گیری کرد که واکنش پذیری           Fe(l)2(s) + 3O2Al → (s) 3O2Al(s) +Fe2مطابق واکنش انجام شده  –ت

 آلو مینیم بیشتر از آهن است .

 واکنش انجام می شود ، بستگی ندارد . در آن  به مسیری که∆  Hگرمای واکنش یا   –ت 

 با استفاده واکنش های داده شده آنتالپی واکنش داخل کادر را بدست آورید ؟ 5

=?            H   ∆                          (g) 8H3C    →   (g) 2(g) + 2H 4H3C 
 

                                          KJ 1144-H=   ∆                                           )lO(24H   →   (g)2(g) +2O 24H)  1  
                                            KJ1937-H=  ∆                    O (l)2(g)  + 2H 23CO   →   (g) 2O4(g) +  4H3C)  2   

                                          2220 KJ-H=  ∆                     O (l)2(g)  + 4H 23CO   →   (g) 2(g) +5O 8H3C)   3 

2 

 محاسبه کنید ؟  3NH  2 →  H ) (g)-N  (g) + 3 (H ≡  N (g) فرآیند   ∆  H با توجه به جدول داده شده آنتالپی یا 6

N-H H-H N  ≡  N پیوند 

391 436 945 ) KJ/mol    )H ∆ 

 

 

 نمودار آنتالپی واکنش را رسم کنید ؟

2 

                                                            با توجه به ساختار های رسم شده به پرسش های زیر پاسخ دهید ؟ 7

 2ترکیب                 2                                                   1ترکیب                 1   

 را بنویسید ؟ 2و  1نام گروه های عاملی  –آ 

 را بنویسید ؟   1فرمول مولکولی ترکیب   –ب 

1 

 80( به دست می آید ؟ ) بازده درصدی واکنش  Tiبا مقدار کافی منیزیم چند گرم فلز تیتانیم  )  4TiClگرم  38از واکنش  8

 35/5Cl= (                          2Ti + 2MgCl  →  Mg2+  4TiCl     و   =g/mol   48Ti درصد است (                )  

5/1 

 را به روش آیوپاک نام گذاری کنید ؟                                                                   2و  1تر کیب های شماره  9

  3CH-2CH-2CH-CH=CH-3CH                            
 2شماره                                                                                                                          1شماره                   

 اتیل پنتان درست است ؟ در صورت نادرست بودن نام صحیح آن را بنویسید ؟ -2آیا نام  –ب 

5/1 

        Al= 27g/molگرم فلز آلومینیم مصرف شود چند کیلو ژول گرما آزاد می شود ؟      3مطابق واکنش داده شده اگر  10
                                         412 KJ-H=   ∆                                 (s) 3O22Fe(l) + Al  →   3O2Al(s) + Fe2 

75/0 

 را بنویسید . دلیل خودکمتر (  و  –برابر  –در هرموردبا توجه به وژگی داخل پرانتز مفایسه کنید . ) بیش تر  11

 ) گشتاور دوقطبی (   14H6C               18H8C   –) ظرفیت گرمایی  (          ب  گرم مس 200گرم مس         100–آ 

1 

در پاسخنامه  .فقط به یک گروه پاسخ دهید 2و 1دانش آموزعزیز ازدوگروه  سؤاالت اختیاری :  

 شماره گروه انتخابی خود را بنویسید

جمع 

بارم 

16 

  کتاب %80از «   1گروه » 

 در شرایط یکسان گرمای آزاد شده در کدام واکنش بیش تر است ؟ چرا ؟  1

                                                                                                                  O (l)2(g)  +3H 22CO    →    (g) 2OH (l) +3O5H2C)1
O (g)2(g) +3H22CO    →    (g) 2OH (l) +3O5H2C)2 

1 



3 
 

 

 با توجه به متن نوشته شده به پرسش ها پاسخ دهید ؟ 2

شماری  گنبد وگلدسته در معماری اسالمی با ورقه های نازکی از طال.نقره ای فلز سدیم در مجاورت هوا از بین می رود ی جال» 

 «نی زنگ می زند  را تزیین می کنند . آهن پس از مدت طوالس از اماکن مقد

 طال ( دشوارتر است ؟ چرا ؟ –آهن  –تأمین شرایط نگه داری کدام فلز ) سدیم  –آ 

                         FeO + Au    →    AuO +Fe    واکنش نوشته شده انجام می شود ؟ آیا–ب 

25/1 

 جاهای خالی واکنش های زیر را با نوشتن فرمول شیمیایی مناسب کامل کنید ؟ 3

 Br 2=CH2CH)1 +2  →                                          ..…………را بنویسید ؟                     2نام فرآورده واکنش  –آ 

چه کاربردی دارد ؟                                                                  ............  1واکنش  –ب 
𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒
→       O2+ H 2=CH2CH)2 

1 

 2شماره                   1:                                                                             شماره   - 5 ℃با توجه به  قالب های یخ  با دمای  4

 شدت جنبش مولکول های آب در کدام قطعه یخ بیش تر است ؟ –آ 

 کدام قطعه یخ برای ذوب شدن گرمای بیشتری نیاز دارد ؟ چرا ؟  –ب 

                                                                                                                                              

 گرم 20گرم                   10                                                                                                                                                  

75/0 

  کتاب %20از «    2گروه » 

 OH-2CH-2CH-3CH)  1      به سؤ االت زیر را پاسخ دهید ؟                                                                                                 1

                        OH-2CH-2CH-2CH-2CH-2CH-2CH-3CH)  2را مشخص کنید  ؟                                 1بخش قطبی و نا قطبی  ترکیب  –آ 

 واندروالس هست یا هیدروژنی ؟  2نیروی غالب در ترکیب  –ب 

 انحالل پذیری کدام یک در آب بیشتر است ؟ دلیل خودرا بنویسید . –پ 

25/1 

2 
 ( sزمان )  0 5 10 15 20 25 30

2 2 9/1 7/1 3/1 8/0 0 ]2NO[ 

 در یک   2NOبا توجه به جدول که مربوط به تغییرات غلظت گاز   

 لیتری است ، به سؤاالت داده شده پاسخ دهید ؟ 4ظرف 

 واکنش در چه زمانی به پایان رسیده است ؟                              –آ 

𝒎𝒐𝒍از ابتدا تا انتهای واکنش چند  2NOسرعت متوسط تولید گاز  –ب 

𝒍.𝒎𝒊𝒏
 2(g) +O 24NO  →  (g) 5O2N2 (g) است ؟      

 بنویسید. را   5O2Nرابطه  بین سرعت متوسط واکنش و سرعت متوسط مصرف گاز  –پ

5/1 

 که یک پلیمر ساختگی است در زیر نشان داده شده است . با توجه به آن : 66بخشی از ساختار نایلون    3

 این پلیمر پلیر آمید است یا پلی استر  ؟                                                           –آ 

 ساختار مونومرهای سازنده آن را رسم کنید؟    -ب 

                                                                                                          C– 4)2(CH-C-N- 6)2(CH -N  
 

25/1 

O O 

 n     

n 

H H 



1 
 

 باسمه تعالی

 

 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی 2امتحان درس : شیمی  پاسخ نامه 

 مشهد مقدس 6اداره آموزش وپرورش ناحیه

 99خرداد 

نام آموزشگاه: دبیرستان دخترانه امام حسین 

 1واحد 

تاریخ امتحان :  ریاضی -رشته تحصیلی : تجربی  پایه تحصیلی : یازدهم نوبت امتحانی :دوم

13/3/99 

 9ساعت شروع : 

تا الزامی و  11 تعدادسؤاالت : شماره صندلی: نام ونام خانوادگی :

 سوال اختیاریگروه دو

 دقیقه 100مدت امتحان : 3عدادصفحات : ت

 بارم سؤاالت ردیف

 25/0هر مورد انتخابی  . عبارت های داده شده را کامل کنید از داخل پرانتز  با انتخاب مورد درست 1

 است. 14H6C کمتر ( از آلکان با فرمول  –) بیشتر     18H8Cمیزان چسبندگی آلکان با فرمول  –آ 

 حجم ثابت (  استفاده می شود . –از گرما سنج لیوانی برای محاسبه گرما در  ) فشار ثابت  –ب 

و  16افزایش (  می یابد . و در گرو ه های  –خصلت نا فلزی در یک دوره از چپ به راست با افزایش عدد اتمی )  کاهش  –پ 

 باالتر ( خصلت نا فلزی بیشتر ی دارند . –نصر های  ) پایین تر ع 17

 آروماتیک (  است . –بنزن سر گروه خانواده مهمی از هیدرو کربن های  )  حلقوی  –ت 

 ( سبب انفجار یا فرو ریختن معدن زغال سنگ می شود . 4CH - 2H گاز )  –ث 

5/1 

 ) قلیایی خاکی ( از جدول دور ه ای قرار دارند . به سؤاالت زیر پاسخ دهید ؟ 2در  گروه  Cو  Bو  Aعناصر  2

                                ( در جدول قرار دهید؟ و دلیل انتخاب خود را بنویسید . 197-160-215مقادیر شعاع داده شده را )  –آ 

𝟑𝟖𝑪 𝟐𝟎𝑩 𝟏𝟐𝑨 نماد شیمیایی 

 ( pmشعاع اتمی )  160 197 215

در گروه با افزایش عدد اتمی شعاع افزایش می یابد یا در گروه با 

 5/0  افزایش عدداتمی تعداد الیه ها زیاد می شود 

 75/0پس جدول  25/0هر عدد در جدول 

 

 C  25/0شود ؟ کدام یک از عناصر داده شده در واکنش گاز کلر آسان تر الکترون از دست می دهد و تبدیل به کاتیون می–ب 

5/1 

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید ؟ 3

  5/0   نفت کوره وبنزین وخوراک پتروشیمیمالک دسته بندی نفت خام به دو دسته سبک وسنگین را بنویسید ؟ –آ 

آن چه  انرژی گرمایی و  دماقرار دارد با گذشت زمان  25 ℃درون اتاقی با دمای  90 ℃یک استکان چای با دمای     –ب 

 5/0       هر دو هم دما وهم انرژی گرمایی کاهش می یابد تغییری می کند  ؟

 از مقادیر آنتالپی پیوند استفاده کرد ؟ چرا ؟  O (l)2H2  →  (g) 2(g) +O 2H2 واکنش   ∆ H آیا می توان برای محاسبه -پ

                                                                        5/0    خیر زیرا مقادیر آنتالپی پیوند برای واکنش های است که مواد شرکت کننده گاز هستند 

  25/0گوگرد  برای حذف چه ماده ای انجام می شود ؟ شستشوی زغال سنگ  –ت 

75/1 

 های زیر را مشخص کنید و شکل صحیح عبارت نادرست را بنویسید.درستی یا نادرستی عبارت  4

 آنتالپی سوختن یک ماده هم ارز آنتالپی واکنشی است که در آن یک مول ماده سوختنی در اکسیژن کافی می سوزد . –آ 

 25/0درست  

 25/0درست   برای استخراج آهن در شرکت فوالد ازکربن  استفاده می کنند . –ب 

5/1 



2 
 

 25/0با افزایش آنتالپی        25/0نادرست با کاهش آنتالپی همراه است .  2CO   →   (s) 2CO(g) انجام فرآیند –پ 

می توان نتیجه گیری کرد که واکنش پذیری           Fe(l)2(s) + 3O2Al → (s) 3O2Al(s) +Fe2مطابق واکنش انجام شده  –ت

 25/0درست   آلو مینیم بیشتر از آهن است .

 25/0درست   به مسیری که واکنش انجام می شود ، بستگی ندارد .∆  Hگرمای واکنش یا    –ت 

 با استفاده واکنش های داده شده آنتالپی واکنش داخل کادر را بدست آورید ؟ 5

=?            H   ∆                          (g) 8H3C    →   (g) 2(g) + 2H 4H3C 
 

                                          KJ 1144-H=   ∆                                           O(g)24H   →   (g)2(g) +2O 24H)  1  
                                            KJ1937-H=  ∆                    O (l)2(g)  + 2H 23CO   →   (g) 2O4(g) +  4H3C)  2   

                                          2220 KJ-H=  ∆                     O (l)2(g)  + 4H 23CO   →   (g) 2(g) +5O 8H3C)   3 
                           5/0       -1937  ←خودش   2واکنش           5/0      -1144÷   2=    -572    ←     2تقسیم بر    1واکنش 

 ∆  3H  ∆+ 2H  ∆+ 1H ∆ = H  =-572 ) +-1937+(2220 =-289         5/0+      2220←معکوس    3واکنش 

 25/0 25/0 

2 

 محاسبه کنید ؟  3NH 2  →  H ) (g)-N  (g) + 3 (H ≡  N (g) فرآیند   ∆  H با توجه به جدول داده شده آنتالپی یا 6

N-H H-H N  ≡  N پیوند 

391 436 945 ) KJ/mol    )H ∆ 

 

 

 

 ∆ H   پیوندها واکنش دهند ه ها = ∆ H مجموع   -پیوندهای فرآوره ها  ∆ H مجموع                 25/0                    
                                         93-)=    391 ×  6(– 436 × =945+3 H-NH ∆ 6 - H-HH ∆3+   ≡ 𝑵NH ∆ =  H ∆ 

 25/0            25/0            25/0                     25/0عدد گذاری            25/0                                           

 5/0رسم نمودار گرماده  ودار آنتالپی واکنش را رسم کنید ؟نم

2 

                                                            به ساختار های رسم شده به پرسش های زیر پاسخ دهید ؟ با توجه 7

  2شماره                                                                                    1شماره   

 5/0آلدهیدی       2اتری  و شماره   1شماره نام گروه های عاملی مشخص شده را بنویسید ؟ –آ 

    O12H10C   5/0   را بنویسید ؟   1فرمول مولکولی ترکیب   –ب 

1 

 80( به دست می آید ؟ ) بازده درصدی واکنش  Tiبا مقدار کافی منیزیم چند گرم فلز تیتانیم  )  4TiClگرم  38از واکنش  8

 35/5Cl= (                          2Ti + 2MgCl  →  Mg2+  4TiCl     و   =g/mol   48Ti درصد است (                )  

                        7/68=   
𝟖𝟎

𝟏𝟎𝟎
 × 

𝟒𝟖𝒈

𝟏𝒎𝒐𝒍 𝑻𝒊
 × 

𝟏𝒎𝒐𝒍 𝑻𝒊

𝟏𝒎𝒐𝒍 𝑻𝒊𝒄𝒍𝟒
  ×  

𝟏𝒎𝒐𝒍𝑻𝒊𝒄𝒍𝟒

𝟏𝟗𝟎𝒈
 × g38=   Tig   ونوشتن   25/0و پاسخ  25/0هر کسر

 25/0کسر بازده 

5/1 

دی  5و4-اتیل -3را به روش آیوپاک نام گذاری کنید ؟                                                               2و  1تر کیب های شماره  9

 5/0    متیل اوکتان

  3CH-2CH-2CH-CH=CH-3CH     2-   5/0هگزن                                          

متیل هگزان -3 25/0 خیر اتیل پنتان درست است ؟ در صورت نادرست بودن نام صحیح آن را بنویسید ؟ -2آیا نام  –ب 

25/0 

5/1 



3 
 

        Al= 27g/molگرم فلز آلومینیم مصرف شود چند کیلو ژول گرما آزاد می شود ؟      3مطابق واکنش داده شده اگر  10

                                         412 KJ-H=   ∆                                 (s) 3O22Fe(l) + Al  →   3O2Al(s) + Fe2 
            =  22/88KJ    𝟒𝟏𝟐𝑲𝑱

𝟐𝒎𝒐𝒍 𝑨𝒍
KJ= 3g  ×

𝟏𝒎𝒐𝒍 𝑨𝒊

𝟐𝟕𝒈
 25/0و پاسخ  25/0هر کسر       ×   

75/0 

 را بنویسید . دلیل خودکمتر (  و  –برابر  –در هرموردبا توجه به وژگی داخل پرانتز مفایسه کنید . ) بیش تر    11

 ) گشتاور دوقطبی (   14H6C               18H8C   –) ظرفیت گرمایی  (          ب  گرم مس 200گرم مس         100–آ 
 25/0دلیل         25/0=                                                           25/0دلیل        25/0   >                          

1 

 سؤاالت اختیاری  

  فقط به یک گروه پاسخ دهید 2و 1گروه دانش آموزعزیز ازدو

 در پاسخنامه شماره گروه انتخابی خود را بنویسید 

جمع 

بارم 

16 

  % کتاب 20از «   1گروه » 

 OH-2CH-2CH-3CH)  1      قطبی                                                       25/0هر بخش به سؤ االت زیر را پاسخ دهید ؟          1

 نا قطبی                                                                                                                                                                    

                        OH-2CH-2CH-2CH-2CH-2CH-2HC-3CH)  2را مشخص کنید  ؟                                 1بخش قطبی و نا قطبی  ترکیب  –

 25/0واندروالسی   واندروالس هست یا هیدروژنی ؟  2نیروی غالب در ترکیب  –ب 

 25/0دلیل          25/0  1شماره  انحالل پذیری کدام یک در آب بیشتر است ؟ دلیل خودرا بنویسید . –پ 

25/1 

 ( sزمان )  0 5 10 15 20 25 30 2

2 2 9/1 7/1 3/1 8/0 0 ]2NO[ 

 در یک   2NOبا توجه به جدول که مربوط به تغییرات غلظت گاز 

 لیتری است ، به سؤاالت داده شده پاسخ دهید ؟ 4ظرف 

                             25/0ثانیه  25واکنش در چه زمانی به پایان رسیده است ؟  –آ 

𝒎𝒐𝒍از ابتدا تا انتهای واکنش چند  2NOسرعت متوسط تولید گاز  –ب 

𝒍.𝒎𝒊𝒏
 2(g) +O 24NO  →  (g) 5O2N2 (g) است ؟     

                                                                         را بنویسید.         5O2Nرابطه  بین سرعت متوسط واکنش و سرعت متوسط مصرف گاز  –پ

                        4/8=    
𝟔𝟎𝒔

𝒎𝒊𝒏
  ×       

𝒎𝒐𝒍

𝒍.𝒔
      

𝟐−𝟎

𝟐𝟓−𝟎
=    

∆[𝑵𝑶𝟐]

∆𝒕
=RNO2      1  نمره                             

𝐑𝐍𝟐𝐎𝟓

𝟐
= R                25/0 

5/1 

 به آن :که یک پلیمر ساختگی است در زیر نشان داده شده است . با توجه  66بخشی از ساختار نایلون  3

                                                         25/0پلی آمید این پلیمر پلیر آمید است یا پلی استر  ؟   –آ 

 ساختار مونومرهای سازنده آن را رسم کنید؟    -ب 

                                                                                                          C– 4)2(CH-C-N- 6)2(CH -N  
 5/0ساختار هر مونومر 

25/1 

  «2گروه » 

 5/0دلیل           5/0 1واکنش در شرایط یکسان گرمای آزاد شده در کدام واکنش بیش تر است ؟ چرا ؟  1
O (l)                                                                                                               2(g)  +3H 22CO    →    (g) 2OH (l) +3O5H2C)1

O (g)2(g) +3H22CO    →    (g) 2OH (l) +3O5H2C)2 

1 

 ها پاسخ دهید ؟با توجه به متن نوشته شده به پرسش  2

شماری  گنبد وگلدسته در معماری اسالمی با ورقه های نازکی از طال.نقره ای فلز سدیم در مجاورت هوا از بین می رود ی جال» 

 «نی زنگ می زند  را تزیین می کنند . آهن پس از مدت طوالس از اماکن مقد
 5/0دلیل       25/0سدیم  رتر است ؟ چرا ؟طال ( دشوا –آهن  –تأ مین شرایط نگه داری کدام فلز ) سدیم  -آ

                         FeO + Au    →    AuO +Fe   5/0انجام نمی شود  آیا واکنش نوشته شده انجام می شود ؟–ب 

25/1 

O O 

 n     

n 

H H 



4 
 

 

 25/0       جاهای خالی واکنش های زیر را با نوشتن فرمول شیمیایی مناسب کامل کنید ؟ 3

      Br2CH-Br2CH…   → 2+ Br 2=CH2CH)1   ..……                      0/25  اتانولرا بنویسید ؟  2نام فرآورده واکنش  –آ 

   ....OH5H2C....           25/0                                     چه کاربردی دارد ؟ 1واکنش  –ب 
𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒
→       O2+ H 2=CH2CH)2 

 25/0آلکان    شناسایی آلکن از 

1 

 2شماره                   1شماره                                                                              :  - 5 ℃با توجه به  قالب های یخ  با دمای  4

 25/0برابر شدت جنبش مولکول های آب در کدام قطعه یخ بیش تر است ؟ –آ 

 تری نیاز دارد ؟ چرا ؟  کدام قطعه یخ برای ذوب شدن گرمای بیش –ب 

                                                                                                                                          25/0مفدار آن بیش تر است      25/0    2شماره     

 گرم  20گرم                   10                                                                                                                                                  

75/0 



1 
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 مشهد مقدس 6اداره آموزش وپرورش ناحیه

 99خرداد 

نام آموزشگاه: دبیرستان دخترانه امام حسین 

 1واحد 

تاریخ امتحان :  ریاضی -رشته تحصیلی : تجربی  پایه تحصیلی : یازدهم نوبت امتحانی :دوم
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 9ساعت شروع : 

تا الزامی و  11 تعدادسؤاالت : شماره صندلی: نام ونام خانوادگی :

 سوال اختیاریگروه دو

 دقیقه 100مدت امتحان : 3عدادصفحات : ت

 بارم سؤاالت ردیف

 25/0هر مورد انتخابی  . عبارت های داده شده را کامل کنید از داخل پرانتز  با انتخاب مورد درست 1

 است. 14H6C کمتر ( از آلکان با فرمول  –) بیشتر     18H8Cمیزان چسبندگی آلکان با فرمول  –آ 

 حجم ثابت (  استفاده می شود . –از گرما سنج لیوانی برای محاسبه گرما در  ) فشار ثابت  –ب 

و  16افزایش (  می یابد . و در گرو ه های  –خصلت نا فلزی در یک دوره از چپ به راست با افزایش عدد اتمی )  کاهش  –پ 

 باالتر ( خصلت نا فلزی بیشتر ی دارند . –نصر های  ) پایین تر ع 17

 آروماتیک (  است . –بنزن سر گروه خانواده مهمی از هیدرو کربن های  )  حلقوی  –ت 

 ( سبب انفجار یا فرو ریختن معدن زغال سنگ می شود . 4CH - 2H گاز )  –ث 

5/1 

 ) قلیایی خاکی ( از جدول دور ه ای قرار دارند . به سؤاالت زیر پاسخ دهید ؟ 2در  گروه  Cو  Bو  Aعناصر  2

                                ( در جدول قرار دهید؟ و دلیل انتخاب خود را بنویسید . 197-160-215مقادیر شعاع داده شده را )  –آ 

𝟑𝟖𝑪 𝟐𝟎𝑩 𝟏𝟐𝑨 نماد شیمیایی 

 ( pmشعاع اتمی )  160 197 215

در گروه با افزایش عدد اتمی شعاع افزایش می یابد یا در گروه با 

 5/0  افزایش عدداتمی تعداد الیه ها زیاد می شود 

 75/0پس جدول  25/0هر عدد در جدول 

 

 C  25/0شود ؟ کدام یک از عناصر داده شده در واکنش گاز کلر آسان تر الکترون از دست می دهد و تبدیل به کاتیون می–ب 

5/1 

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید ؟ 3

  5/0   نفت کوره وبنزین وخوراک پتروشیمیمالک دسته بندی نفت خام به دو دسته سبک وسنگین را بنویسید ؟ –آ 

آن چه  انرژی گرمایی و  دماقرار دارد با گذشت زمان  25 ℃درون اتاقی با دمای  90 ℃یک استکان چای با دمای     –ب 

 5/0       هر دو هم دما وهم انرژی گرمایی کاهش می یابد تغییری می کند  ؟

 از مقادیر آنتالپی پیوند استفاده کرد ؟ چرا ؟  O (l)2H2  →  (g) 2(g) +O 2H2 واکنش   ∆ H آیا می توان برای محاسبه -پ

                                                                        5/0    خیر زیرا مقادیر آنتالپی پیوند برای واکنش های است که مواد شرکت کننده گاز هستند 

  25/0گوگرد  برای حذف چه ماده ای انجام می شود ؟ شستشوی زغال سنگ  –ت 

75/1 

 های زیر را مشخص کنید و شکل صحیح عبارت نادرست را بنویسید.درستی یا نادرستی عبارت  4

 آنتالپی سوختن یک ماده هم ارز آنتالپی واکنشی است که در آن یک مول ماده سوختنی در اکسیژن کافی می سوزد . –آ 

 25/0درست  

 25/0درست   برای استخراج آهن در شرکت فوالد ازکربن  استفاده می کنند . –ب 

5/1 



2 
 

 25/0با افزایش آنتالپی        25/0نادرست با کاهش آنتالپی همراه است .  2CO   →   (s) 2CO(g) انجام فرآیند –پ 

می توان نتیجه گیری کرد که واکنش پذیری           Fe(l)2(s) + 3O2Al → (s) 3O2Al(s) +Fe2مطابق واکنش انجام شده  –ت

 25/0درست   آلو مینیم بیشتر از آهن است .

 25/0درست   به مسیری که واکنش انجام می شود ، بستگی ندارد .∆  Hگرمای واکنش یا    –ت 

 با استفاده واکنش های داده شده آنتالپی واکنش داخل کادر را بدست آورید ؟ 5

=?            H   ∆                          (g) 8H3C    →   (g) 2(g) + 2H 4H3C 
 

                                          KJ 1144-H=   ∆                                           O(g)24H   →   (g)2(g) +2O 24H)  1  
                                            KJ1937-H=  ∆                    O (l)2(g)  + 2H 23CO   →   (g) 2O4(g) +  4H3C)  2   

                                          2220 KJ-H=  ∆                     O (l)2(g)  + 4H 23CO   →   (g) 2(g) +5O 8H3C)   3 
                           5/0       -1937  ←خودش   2واکنش           5/0      -1144÷   2=    -572    ←     2تقسیم بر    1واکنش 

 ∆  3H  ∆+ 2H  ∆+ 1H ∆ = H  =-572 ) +-1937+(2220 =-289         5/0+      2220←معکوس    3واکنش 

 25/0 25/0 

2 

 محاسبه کنید ؟  3NH 2  →  H ) (g)-N  (g) + 3 (H ≡  N (g) فرآیند   ∆  H با توجه به جدول داده شده آنتالپی یا 6

N-H H-H N  ≡  N پیوند 

391 436 945 ) KJ/mol    )H ∆ 

 

 

 

 ∆ H   پیوندها واکنش دهند ه ها = ∆ H مجموع   -پیوندهای فرآوره ها  ∆ H مجموع                 25/0                    
                                         93-)=    391 ×  6(– 436 × =945+3 H-NH ∆ 6 - H-HH ∆3+   ≡ 𝑵NH ∆ =  H ∆ 

 25/0            25/0            25/0                     25/0عدد گذاری            25/0                                           

 5/0رسم نمودار گرماده  ودار آنتالپی واکنش را رسم کنید ؟نم

2 

                                                            به ساختار های رسم شده به پرسش های زیر پاسخ دهید ؟ با توجه 7

  2شماره                                                                                    1شماره   

 5/0آلدهیدی       2اتری  و شماره   1شماره نام گروه های عاملی مشخص شده را بنویسید ؟ –آ 

    O12H10C   5/0   را بنویسید ؟   1فرمول مولکولی ترکیب   –ب 

1 

 80( به دست می آید ؟ ) بازده درصدی واکنش  Tiبا مقدار کافی منیزیم چند گرم فلز تیتانیم  )  4TiClگرم  38از واکنش  8

 35/5Cl= (                          2Ti + 2MgCl  →  Mg2+  4TiCl     و   =g/mol   48Ti درصد است (                )  

                        7/68=   
𝟖𝟎

𝟏𝟎𝟎
 × 

𝟒𝟖𝒈

𝟏𝒎𝒐𝒍 𝑻𝒊
 × 

𝟏𝒎𝒐𝒍 𝑻𝒊

𝟏𝒎𝒐𝒍 𝑻𝒊𝒄𝒍𝟒
  ×  

𝟏𝒎𝒐𝒍𝑻𝒊𝒄𝒍𝟒

𝟏𝟗𝟎𝒈
 × g38=   Tig   ونوشتن   25/0و پاسخ  25/0هر کسر

 25/0کسر بازده 

5/1 

دی  5و4-اتیل -3را به روش آیوپاک نام گذاری کنید ؟                                                               2و  1تر کیب های شماره  9

 5/0    متیل اوکتان

  3CH-2CH-2CH-CH=CH-3CH     2-   5/0هگزن                                          

متیل هگزان -3 25/0 خیر اتیل پنتان درست است ؟ در صورت نادرست بودن نام صحیح آن را بنویسید ؟ -2آیا نام  –ب 

25/0 

5/1 



3 
 

        Al= 27g/molگرم فلز آلومینیم مصرف شود چند کیلو ژول گرما آزاد می شود ؟      3مطابق واکنش داده شده اگر  10

                                         412 KJ-H=   ∆                                 (s) 3O22Fe(l) + Al  →   3O2Al(s) + Fe2 
            =  22/88KJ    𝟒𝟏𝟐𝑲𝑱

𝟐𝒎𝒐𝒍 𝑨𝒍
KJ= 3g  ×

𝟏𝒎𝒐𝒍 𝑨𝒊

𝟐𝟕𝒈
 25/0و پاسخ  25/0هر کسر       ×   

75/0 

 را بنویسید . دلیل خودکمتر (  و  –برابر  –در هرموردبا توجه به وژگی داخل پرانتز مفایسه کنید . ) بیش تر    11

 ) گشتاور دوقطبی (   14H6C               18H8C   –) ظرفیت گرمایی  (          ب  گرم مس 200گرم مس         100–آ 
 25/0دلیل         25/0=                                                           25/0دلیل        25/0   >                          

1 

 سؤاالت اختیاری  

  فقط به یک گروه پاسخ دهید 2و 1گروه دانش آموزعزیز ازدو

 در پاسخنامه شماره گروه انتخابی خود را بنویسید 

جمع 

بارم 

16 

  % کتاب 20از «   1گروه » 

 OH-2CH-2CH-3CH)  1      قطبی                                                       25/0هر بخش به سؤ االت زیر را پاسخ دهید ؟          1

 نا قطبی                                                                                                                                                                    

                        OH-2CH-2CH-2CH-2CH-2CH-2HC-3CH)  2را مشخص کنید  ؟                                 1بخش قطبی و نا قطبی  ترکیب  –

 25/0واندروالسی   واندروالس هست یا هیدروژنی ؟  2نیروی غالب در ترکیب  –ب 

 25/0دلیل          25/0  1شماره  انحالل پذیری کدام یک در آب بیشتر است ؟ دلیل خودرا بنویسید . –پ 

25/1 

 ( sزمان )  0 5 10 15 20 25 30 2

2 2 9/1 7/1 3/1 8/0 0 ]2NO[ 

 در یک   2NOبا توجه به جدول که مربوط به تغییرات غلظت گاز 

 لیتری است ، به سؤاالت داده شده پاسخ دهید ؟ 4ظرف 

                             25/0ثانیه  25واکنش در چه زمانی به پایان رسیده است ؟  –آ 

𝒎𝒐𝒍از ابتدا تا انتهای واکنش چند  2NOسرعت متوسط تولید گاز  –ب 

𝒍.𝒎𝒊𝒏
 2(g) +O 24NO  →  (g) 5O2N2 (g) است ؟     

                                                                         را بنویسید.         5O2Nرابطه  بین سرعت متوسط واکنش و سرعت متوسط مصرف گاز  –پ

                        4/8=    
𝟔𝟎𝒔

𝒎𝒊𝒏
  ×       

𝒎𝒐𝒍

𝒍.𝒔
      

𝟐−𝟎

𝟐𝟓−𝟎
=    

∆[𝑵𝑶𝟐]

∆𝒕
=RNO2      1  نمره                             

𝐑𝐍𝟐𝐎𝟓

𝟐
= R                25/0 

5/1 

 به آن :که یک پلیمر ساختگی است در زیر نشان داده شده است . با توجه  66بخشی از ساختار نایلون  3

                                                         25/0پلی آمید این پلیمر پلیر آمید است یا پلی استر  ؟   –آ 

 ساختار مونومرهای سازنده آن را رسم کنید؟    -ب 

                                                                                                          C– 4)2(CH-C-N- 6)2(CH -N  
 5/0ساختار هر مونومر 

25/1 

  «2گروه » 

 5/0دلیل           5/0 1واکنش در شرایط یکسان گرمای آزاد شده در کدام واکنش بیش تر است ؟ چرا ؟  1
O (l)                                                                                                               2(g)  +3H 22CO    →    (g) 2OH (l) +3O5H2C)1

O (g)2(g) +3H22CO    →    (g) 2OH (l) +3O5H2C)2 

1 

 ها پاسخ دهید ؟با توجه به متن نوشته شده به پرسش  2

شماری  گنبد وگلدسته در معماری اسالمی با ورقه های نازکی از طال.نقره ای فلز سدیم در مجاورت هوا از بین می رود ی جال» 

 «نی زنگ می زند  را تزیین می کنند . آهن پس از مدت طوالس از اماکن مقد
 5/0دلیل       25/0سدیم  رتر است ؟ چرا ؟طال ( دشوا –آهن  –تأ مین شرایط نگه داری کدام فلز ) سدیم  -آ

                         FeO + Au    →    AuO +Fe   5/0انجام نمی شود  آیا واکنش نوشته شده انجام می شود ؟–ب 
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 25/0       جاهای خالی واکنش های زیر را با نوشتن فرمول شیمیایی مناسب کامل کنید ؟ 3

      Br2CH-Br2CH…   → 2+ Br 2=CH2CH)1   ..……                      0/25  اتانولرا بنویسید ؟  2نام فرآورده واکنش  –آ 

   ....OH5H2C....           25/0                                     چه کاربردی دارد ؟ 1واکنش  –ب 
𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒
→       O2+ H 2=CH2CH)2 

 25/0آلکان    شناسایی آلکن از 

1 

 2شماره                   1شماره                                                                              :  - 5 ℃با توجه به  قالب های یخ  با دمای  4

 25/0برابر شدت جنبش مولکول های آب در کدام قطعه یخ بیش تر است ؟ –آ 

 تری نیاز دارد ؟ چرا ؟  کدام قطعه یخ برای ذوب شدن گرمای بیش –ب 

                                                                                                                                          25/0مفدار آن بیش تر است      25/0    2شماره     

 گرم  20گرم                   10                                                                                                                                                  
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