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 باسمه تعالی                                                                     

 مشهد مقدس 6رش ناحیه واداره آموزش و پر 2سؤاالت امتحان درس : شیمی 

 علیه السالم  آموزشی امام حسین یمؤسسه فرهنگ

 1400خرداد 

 نام آموزشگاه :  دبیرستان امام حسین 

تاریخ امتحان :  ریاضی -رشته تحصیلی : تجربی  پایه تحصیلی : یازدهم 2شیمی بت دوم : وامتحان ن

8/3/1400 

 صبح 9ساعت شروع :  

 دقیقه 85مدت امتحان :  4تعدادصفحات :   12تعداد سؤاالت:   شماره صندلی : نام ونام خانوادگی :

 بارم سؤاالت ردیف

 را از داخل پرانتز انتخاب کنید .  در هر یک از عبارت های زیر کلمه یا فرمول مناسب 1

 پلی پروپن (  -یک پلیمر با ماندگاری باال که تجزیه نمی شود. ) سلولز    -آ

 نشاسته ( -پروپان    -یک درشت مولکول محسوب می شود .)   گلوکز   –ب 

 2(CH-3CH    )(OH2CH - 2CH-3CH     -    OH2CH-5انحالل پذیری کمتری در آب دارد . )  –پ 

 حجم ثابت ( –گرماسنج لیوانی گرمای واکنش را در این شرایط اندازه گیری می کند. ) فشار ثابت  -ت

 شعاع اتم ( –با کاهش عدد اتمی این ویژگی کاهش می یابد . )  خصلت نافلزی  17و  16در گروه های –ث 

 برم (  -کلر   که در دمای اتاق با گاز هیدروژن به کندی واکنش می دهد . ) 17عنصر گروه –ج 

 به سرعت ( بی رنگ می شود . –با گرم کردن محلول بنفش رنگ پتاسیم پرمنگنات ، محلول  ) به کندی –چ

 2CO → (s) 2CO ( 1       ،   O(s)2H →  O(l)2H (2 (g) . واکنشی که واکنش دهنده های آن  پایداری بیشتری دارند– ح
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 مناسب از داخل کادر زیرکامل کنید ؟ )چند مورد اضافی هست (عبارت های زیر را با انتخاب واژه  2

                      - dدسته      –کوالر –میانگین انرژی جنبشی  –بنزوییک اسید  -  pدسته  –مجموع انرژی جنبشی  -بیشتر   –لیکوپن 

 کمتر   –آلکان های مایع  -تهیه گاز متان از گرافیت و گاز هیدروژن    -  COسوختن گاز  –اتیل بوتانوآت 

 

 بو وطعم آناناس به دلیل وجود ترکیبی به نام ............است -آ 

 ............ یک پلی آمید ساختگی است که در قایق های بادبانی استفاده می شود . -ب 

 ست در تمشک وتوت فرنگی یافت می شود .یک نمونه از مواد نگهدارنده ..........ا -پ 

 انرژی گرمایی  را می توان هم ارز ..............ذره های سازنده یک  نمونه ماده در نظر گرفت.-ت 

 گرمای واکنش....................... را نمی توان به روش تجربی اندازه گیری کرد . -ث 

 ود برخی از ترکیب های فلز های ......... است.رنگ های زیبا در سنگ های گران بها به دلیل وج-ج 
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ا نجام نمی شود، پس می توان نتیجه گرفت که واکنش پذیری مس از آهن                                                واکنش   –چ 

 ...........است..........

 از ............ برای حفاظت فلزها استفاده می شود . –ح 

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید  3

 ظرفیت گرمایی ماده به چه عواملی بستگی دارد ؟ –آ 

 به چه دلیلی وقتی لباس ها برای مدت طوالنی در محلول آب و شوینده قرار می گیرند ، بوی بد ونافذی پیدا می کند ؟ –ب

چه تغییری می کند ؟     2NOبا گذشت زمان سرعت متوسط تولید گاز     2NO2 → (g) 2O(g) +NO 2 (g)   واکنش در–پ 

 ) کاهش یا افزایش (

 با بزرگ شدن رنجیر کربنی در آلکان ها ، گران روی آلکان چه تغییری می کند ؟ توضیح دهید . –ت 

 . چرا ؟شته به گریس از بنزین استفاده می شود غبرای پاک کردن لباس آ –ث 
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دلیل (است ؟ -KJ 422 - ،KJ 572   ،KJ 422  ،KJ 572کدام عدد پیشنهادی )  2با توجه به واکنش های زیر ،آنتالپی واکنش  4

   خود رابنویسید .

                                                                       KJ  484-= 1H∆                            O (g)22H   →   (g) 2(g) + O 2H2) 1      

                       =?                                                              2H∆                          O (l)22H   →   (g) 2(g) + O 2H2)  2 
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 ، = ( قرار دهید    >،   <عالمت مناسب  ) در هرمورد  5

 ( 8H3Cمول پروپان)  1(          4H2Cمول اتن )  1( گرمای حاصل از سوختن:  12H5C         18H 8C           2(میزان فرّاریت:   1

     O=O        O-O( آنتالپی پیوند :        4( استحکام:     پلی اتن سنگین          پلی اتن سبک                 3 

1 

 :با توجه به واکنش ترمو شیمیایی داده شده  6

N  ≡   N H-H N-H نوع پیوند 

945 436 391 H  KJ/mol ∆ 
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 با استفاده از آنتالپی واکنش های زیر ،آنتالپی واکنش داخل کادر را محاسبه کنید ؟ 7

? =H∆                              OH(l)5H2C   →     (g) 2O 
𝟏

𝟐
+  (g) 22C(s) +3H 

                                          KJ394-= 1H∆                                       (g) 2CO  →    (g) 2C(s) + O) 1  

                                    KJ 1371-=  2H∆         O (l)2(g) + 3H 22CO   →     (g) 2OH(l) + 3O5H2C )2  

                                                      286 KJ-=3H∆                                O (l)2H   →    (g) 2O  
𝟏

𝟐
 +   (g) 2H) 3 
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           FeO(s) +Cu → 

 

نمودار آنتالپی واکنش را رسم کنید ؟  

 را محاسبه کنید ؟ N-Nآنتالپی پیوند 

 

H= +91 KJ∆          (g) 2NH-N2H  →  (g) 22H) + N (g≡N 
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8 
 0 10 20 30 40 ( Sزمان ) 

 ]2NO[ 5/0 42/0 36/0 32/0 3/0 

با توجه به داده های جدول زیر که مربوط به انجام شدن واکنش 

  NO (g)2(g) +  2O  →   (g)2 2NO   لیتری   2در یک ظرف

 است ، به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 

 وجود دارد ؟   2Oو    2NOچه رابطه ای بین سرعت متوسظ گاز –آ 

𝒎𝒐𝒍را در فاصله زمانی داده شده چند   NOسرعت تولید گاز  –ب 

𝒍.𝒎𝒊𝒏
 است ؟   

𝒎𝒐𝒍سرعت واکنش  در همین فاصله زمانی داده شده چند  -پ

𝒔
 است ؟  
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( سولفات مطابق واکنش زیر ، چند گرم فلز مس آزاد  IIدرصد با محلول مس )  90گرم فلز آلومینیم  با خلوص  1/8از واکنش  9

        Cu (s)3(aq)  + 3)4(SO2Al   →  (aq) 4CuSO3Al(s)  +2                                                 می شود ؟  

      1-g.mol27Al=     1-g.mol 64Cu=  
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 با توجه به ساختار های داده شده به سؤاالت زیر پاسخ دهید ؟ 10
 

                                                                                                                          

 

 

     

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

 بنویسید ؟  1فرمول مولکولی ترکیب شماره –ب 

 را بنویسید.  دلیل خوداست ؟   غالب ( ی کدام نیرو ) هیدروژنی یا واندروالس  2شماره در ترکیب  -پ
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 (اضافه هست   Bمورد در ستون  چند متصل کنید  )   Bرا به یکی از موارد در ستون   Aهر یک از مفاهیم ستون  11

 Aستون                                      

 پلیمر ساخت ظروف یکبار مصرف  –آ 

 نام دیگر آن سرکه است  –ب 

 برای توصیف یک فرآیند به کار می رود -پ

 ازسوختن آن آالینده های بیشتری وارد هواکره می شود–ت 

 به هوا کره استفاده می شود                                2SOبرای جلو گیری از ورود گاز – ث

 استر  اسید سازنده –ج  

 

 

 سرگروه خانواده آروماتیک هست   –چ 

 Bستون                             

 پلی وینیل کلرید -1

 بنزن -2

 گرما -3

 اتانوییک اسید -4

 آهک -5

 بوتانوییک اسید-6

 پلی استیرن  –7

 دما  – 8

 زغال سنگ  -9
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 1شماره 

 2شماره 

 2 
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 آمید زیر را رسم کنید؟ساختاراسید وآمین ) مونومر های ( سازنده  پلی  -آ  12

 

 

 

  ترکیب داده شده را به روش آیوپاک نام گذاری کنید ؟     -ب 
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 20 موفق باشید 

 

 










