
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                            Bگروه سؤاالت 
 

 ّای داخل کادر کاهل کٌیذ. )چٌذ عبارت اضافی است.(ّای زیر را با استفادُ از ٍاژُجولِ 1
 

C/ صش غيعص /  جیصهگَگصد / ىاقعتی / آرسيیک / ستض گصناگیص /  H25   NaOH/ قعتی /  52

NaCl  / / ٌضث غيعصC H4  ایگشارد / قٍَهگیصد / گصناده / ةً اصحصاک نی/ نی 10
 

n)...... غيعص وجَد دارد کً در زیصالیً غياظص دورة چٍارم جسول .....در الف(  , L ) 3  الکحصون وجَد دارد.  10آن 2

 صَد. غلث ایو کار، .................. ةَدن ایو جصکیب اسث. از جصکیب ................ ةصای اىسود کصدن سعح فلضات اسحفاده نیب( 

 ٌای صیهیایی الکحصون ...................... . يشغيعص ............... ناىيس ژرناىیم در واکپ( 

Feةصای صياسایی یَن ت(  3 ةاصس.کييس و رىگ رسَب جضکیل صسه ................. نیاز جصکیب .................. اسحفاده نی 

 ... اسث. ٌا یک فصایيس ...............ث( ٌضم صیص در ةسن و جتسیل آن ةً فصآورده

2 

 ّای ًادرست را بٌَیسیذ. ّای زیر را هشخص کٌیذ ٍ شکل درست عبارتًادرستی ّریک از جولِدرستی یا  2

 صَد.از گار اجو در جَصکاری و ةصش فلضات اسحفاده نیالف( 

 رَاٌس ةَد.  ةیضحصگصنای ةصاةص داده صَد، جغییص دنای روغو زیحَن ٌای یکساىی از آب و روغو زیحَن اگص ةً جصم  ب(

 صَىس. پ( ٌهً فلضات قلیایی ٌيگام جتسیل ةً کاجیَن پایسار اکحث نی

  دررضان وجَد دارد. ةا سعح غيعص  15در دورة چٍارم جسول ت( 
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C)(بَتاىگرهای حاصل از سَختي یک هَل  3 H4  کیلَژٍل بر هَل است.   2877برابر  10

 را ةيَیسیس و نَازىً کيیس. گاز ةَجان واکيش سَرحو الف( 

 نػادلً ةاال وارد کيیس. را در  Qب( نقسار غسدی 

 ىهَدار واکيش سَرحو ةَجان را رسم کيیس. پ( 

 را ةً جَش آورد؟ C75لیحص اب نیلی 500ت( ةا نداستً ىضان دٌیس چيس گصم گاز ةَجان ةایس ةسَزد جا ةحَاىس 

H)چگالی آب  OC / J.g . C  ,  MC H g.mol  , g / mL   1 1 1
4 102 4 2 58 1) 
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xیَىآرایش الکترًٍی  4
3 ِبp

 ختن شذُ است. 63

 را رسم کيیس.  xالف( آرایش الکحصوىی گسحصدة غيعص 

 را نضزط کيیس.  xب( دوره و گصوه غيعص 

Lپ( در ایو غيعص چيس الکحصون ةا غسد کَاىحَنی  1 وجَد دارد؟ 

1 

 ّای زیر پاسخ کَتاُ دّیذ.  بِ پرسش 5

 صَد؟ الف( چصا در پَصش و کالٌزَد فضاىَردان از فلض ظال اسحفاده نی

 ٌگضن، ٌص دو نایع ةیصىگی ٌسحيس. یک راه ةصای صياسایی ایو دو جصکیب پیضيٍاد کيیس.  -1ب( ٌگضان و 

 پ( چصا روش گیاه ةاالیی ةصای اسحزصاج فلضات روی و ىیکل نقصون ةً ظصفً ىیسث؟
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 3 از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 تجربی -ریاضی یازدهن  هقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 2شیمی نام درس: 

 فردفاطمه فاریابی  نام دبیر:

 10/1399 /17 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح  10:00  ساعت امتحان:

 دقیقه 120مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



ف
ردی

 
بارم فردفاطمه فاریابی                             Bتجربی  گروه  –شیمی یازدهم ریاضی سؤاالت آزمون 

 

 ّا پاسخ دّیذ. ّای دادُ شذُ بِ پرسشبا تَجِ بِ ٍاکٌش 6

(s)دٌس(  )واکيش ىهی (aq)Cu FeSO 4 (1  

(s) (aq) (s)Zn FeBr ZnBr Fe  2 2 (2                 

(s)دٌس(    )واکيش ىهی (aq)Fe XCl 2 (3 

(s) (aq) (aq) (s)X Zn(NO ) X(NO ) Zn  3 2 3 2 (4                    
 

CH CH CH .......... CH CHOH CH     3 2 3 3 (5 

(g)Fe O C CO Fe  2 3 22 3 3 4 (6 

Cuپشیصیواکيش  ،4جا  1الف( ةا جَجً ةً واکيش  , Zn , Fe , X .را ةا ٌم نقایسً کيیس 

 صَد؟در کجا و ةً چً نيظَری اىجام نی 6 را کانل کيیس.                        پ( واکيش 5ب( واکيش 
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 ّای زیر پاسخ دّیذ.  دربارة ًفت خام بِ پرسش 7

 الف( اولیو نصخلً پاالیش ىفث رام را جَضیح دٌیس. 

 صَىس؟ )نَاد پحصوصیهیایی یا ىفث کَره(ب( در اىحٍای ةصج جقعیص کسام نَاد جهع نی

 ٌا ةیضحص اسث؟ىفثپ( چصا قیهث ىفث ةصىث دریای صهال از دیگص 

 صَد؟ت( چيس درظس از ىفث رام ةصای جأنیو اىصژی و سَزاىسن اسحفاده نی

1 

 را بٌَیسیذ.  a  ٍbالف( ًام ترکیبات  8

                                                                  
                                                      

                                             
         

 

 ب( فرهَل شیویایی ترکیبات زیر را بٌَیسیذ.

 و یپيح – 2( 2                                  سیکلَةَجان( 1

1 

 در صکل داده صسه اسث.  آب خالصدو ظصف صانل  9

 ٌای آب را در دو ظصف ةا ذکص دلیل نقایسً کيیس. الف( نیاىگیو جيسی خصکث نَلکَل

 خساب کيیس.  2ب( ظصفیث گصنایی آب را در ظصف 
J

H O
g. C

(C / )2 4 2 

 

کيدس و کدسانیک ندیٌای داده صدسه جغییدص جصی نيحقل کيیم، کسانیک از راظیثپ( اگص آب دو لیَان را ةً ظصف ةضرگ

 )جصم / چگالی / ظصفیث گصنایی ویژه(  کيس؟جغییص ىهی
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 ٌا پاسذ دٌیس. پصسشةً ةا جَجً ةً ىهَدار  10

 ىهَدار نصةَط ةً کسام واکيش زیص اسث؟ جَضیح دٌیس. الف( 

a) H O ( C) H O ( C)2 220 100 

(g) (l)b) H O H O2 2 

 را نضزط کيیس.  Eغالنثب( 

 را در صکل ىضان دٌیس و ةاٌم نقایسً کيیس.  E2و  E1پ( 

 ت( دنای ساناىً و دنای ندیط را در خالث پایاىی ةاٌم نقایسً کيیس. 

 ث( ىهَدار نصةَط ةً یک ساناىً گصناگیص اسث یا گصناده؟
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  3 از 2صفحه ی 

 

 

 
(a 
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 نمره 20جمع بارم : 

ف
ردی

 
بارم فردفاطمه فاریابی                             Aتجربی  گروه  –شیمی یازدهم ریاضی سؤاالت آزمون 

 

 گصم کلسیم کصةيات ىارالط جَلیس صَد.  200، از ججضیً گصنایی STPلیحص گاز کصةو دی اکسیس در صصایط  36اگص  11

(s)  )هَازًِ شذُ( (s) (g)CaCO CaO CO


 3 2 

 )کلسیم کصةيات( را ةسسث آوریس.   CaCO3درظس رلَص   الف(

 ناىسه را خساب کيیس. ب( جصم جانس ةاقی

(CaCO  , CaO , CO : g.mol )   1
3 2100 56 44 

2 

 ةاصس: ٪00زیص ةصاةص  هَازًِ ًشذةاگص ةازده درظسی واکيش  12

(aq) (aq) (g)Al H SO Al (SO ) H  2 4 2 4 3 2 
 

H)ندَالر  2/0لیحص سدَلفَریک اسدیس نیلی 300خساب کيیس از واکيش  SO )2 ةدا پدَدر آلَنیيیدَم چيدس لیحدص گداز  4

 صَد؟ ٌیسروژن جَلیس نی

(H  g.mol , H / g.Lit)  1
2 22 1 2 
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 ٌا پاسذ دٌیس. ةً پصسش ،دٌسىضان نیایی غياظص را ةا جَجً ةً جسول زیص کً قسهحی از جسول دوره 13

 

 

 

 

 

 

 

 فلضی را دارد؟الف( کسام غيعص ةیضحصیو رعلث 

 رَاٌس.(را ةاٌم نقایسً کيیس. )دلیل ىهی Cو  Aب( صػاع اجهی دو غيعص 

 غيعص کهحصیو صػاع اجهی را دارد؟پ( کسام 

 ةسسث آوریس.  Fٌای الیً ظصفیثرا ةصای الکحصون Lو  nت( نجهَع اغساد کَاىحَنی 

 کانالً پص صسه اسث؟ f5ث( در کسام غيعص زیصالیً

xیَن غيعص ( کسامج 2 کيس؟جَلیس نی 

Eٌایکسانیک از یَن( چ 3   وD 3 اىس؟اکحث صسه 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 3 از 3صفحه ی 
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