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 کنید.ی مناسب از داخل پرانتز کامل جمالت زیر را با انتخاب گزینه

 گردد.اسفناج( بدن به حالت طبیعی باز می-کلسیم( باشد، با خوردن )ماهی-که بدن دچار کمبود )آهنهنگامیالف( 

 ی یک ماده است.دما( معیاری از میانگین انرژی جنبشی ذرات سازنده-ب( )گرما

 وجود آمده است.بهیکنواختی( منابع شیمیایی گوناگون در جهان -پ( تجارت جهانی به علت )پراکندگی

𝐶6𝐻21ت( فرمول مولکولی بنزن ) − 𝐶6𝐻6.است ) 

 فیروزه( سبز است.-ث( رنگ )زمرد

1.1 
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 های نادرست را بنویسید.های زیر را مشخص کنید. دلیل نادرستی یا شکل درست عبارتدرستی یا نادرستی عبارت

 روند.کار میبه پذیری زیاد، اغلب به عنوان سوختدلیل واکنشها بهالف( آلکان

 ریزد.تر از لیوان بیرون میسریع 𝐶21𝐻01نسبت به آلکان  𝐶21𝐻03ب( آلکان 

 تری خواهد داشت.تری دارد، تغییر دمای کمکه ظرفیت گرمایی بیشگرمای یکسانی داده شود، آن پ( اگر به دو نمونه

 شود.ت( در استخراج فلز درصد زیادی از سنگ معدن به فلز تبدیل می

 

1.1 
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 موارد خواسته شده زیر پاسخ دهید : به

 الف( فرمول ساختاری ترکیب زیر را رسم کنید.

 دی متیل پنتان -1،  1 -مورب-1     

 گذاری کنید.های زیر را نامب( ترکیب

       

 

 

(c 𝐶𝐻0 − 𝐶𝐻(𝐶𝐻0) − 𝐶(𝐶𝐻0)1 − 𝐶1𝐻5 
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 4از  1صفحه 

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

 یازدهم ریاضی و تجربی مقطع و رشته:

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

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 4 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 0311 -0411سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 شیمی یازدهمنام درس: 

 جاویدپور عاطفه نام دبیر:

 71/7311 / 71 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح1:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه721مدت امتحان : 

(a 

(b 
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 های زیر، پاسخ دهید.با توجه به واکنش

2) 𝐹𝑒𝑂 (𝑠) + 𝑍𝑛 (𝑠)  
∆
→  𝑍𝑛𝑂 (𝑠) + 𝐹𝑒 (𝑠) 

1) 𝑁𝑎1𝑂 (𝑠) + 𝑍𝑛 (𝑠)  
∆
دهدواکنش نمی →  

 را مشخص کنید. Naو  Fe ،Znپذیری عنصرهای یب واکنشتالف( تر

 چرا؟تری دارند؟، برای تبدیل شدن به کاتیون تمایل بیش Naو  Fe ،Znیک از سه عنصر فلزی ب( در شرایط یکسان، کدام

 

1.21 

1 

 

از  هیدروکربن گازی Bها و در بالن ناآلک یشکل از دستهیک هیدروکربن گازی Aداریم. در بالن  Bو  Aفرض کنید دو بالن 

 را از یکدیگر شناسایی کرد.توان این دو هیدروکربن ا طراحی یک آزمایش ساده چگونه میبها موجود است. آلکن یهدست
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 های زیر پاسخ دهید.های داده شده به پرسشبا توجه به شکل

                                      تر است؟ چرا؟الف( ظرفیت گرمایی اتانول در کدام ظرف بیش

 دلیل مقایسه کنید.ظرف، با نوشتن دو ها را در ب( میانگین تندی حرکت مولکول

 ( ؟1تر است یا ظرف )( بیش2پ( انرژی گرمایی ظرف )

1.21 

. 

 کربید طبق واکنش زیر است:( افزودن آب به کلسیم𝐶1𝐻1ی آزمایشگاهی برای تولید گاز استیلن )یک روش ساده

𝐶𝑎𝐶1 (𝑠) + 1 𝐻1𝑂 (𝑙)  →  𝐶1𝐻1 (𝑔) + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)1 (𝑎𝑞) 

کربید ی ناخالص کلسیمگاز استیلن تولید شده است. برای تولید این مقدار گاز استیلن، چندگرم نمونه 0125gدر یک آزمایش 

(𝐶𝑎𝐶1 ) مصرف شده است؟  %11با خلوص                                              (𝐶𝑎 = 13, 𝐶 = 21, 𝐻 = 2 
𝑔

𝑚𝑜𝑙⁄) 

 

 

 

1.21 
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شود؟     باشد، چندگرم هیدروژن مصرف می %13آمونیاک تولید شده است. اگر بازده واکنش  15Lدر واکنش تولید آمونیاک، 

 2.5چگالی آمونیاک در دمای آزمایش را )
𝑔

𝐿⁄ در نظر بگیرید)                                       (𝐻 = 2, 𝑁 = 21 
𝑔

𝑚𝑜𝑙⁄) 

𝑁1 + 0𝐻1 → 1𝑁𝐻0 

 

1.21 

 4از  2صفحه 
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 پاسخ دهید.های زیر به پرسش

 ها را نام ببرید.ی سوم جدول تناوبی، چند عنصر با سطح درخشان وجود دارد؟ آنالف( در دوره

 اشتراک بگذارند؟ نام ببرید.ها الکترون را بهب( در گروه چهاردهم جدول تناوبی، کدام عنصرها تمایل دارند در واکنش با دیگر اتم

+𝑀پ( با رسم آرایش الکترونی یون 
 وجود دارد؟ l=1ن دهید در این یون، چند الکترون با عدد کوانتومی نشا 12

 

2 

15 

 

 ای عناصر است، به سواالت زیر پاسخ دهید.با توجه به جدول زیر که بخشی از جدول دوره

 

 گروه 2 1 25 26 21

 دوره

D Y X  A 0 

H G  W E 1 

J    Z 5 

 

 چرا؟ترین خصلت نافلزی را دارد؟ الف( کدام عنصر بیش

 ترین شعاع اتمی را دارد؟ب( کدام عنصر بیش

 دهد؟چه یون پایداری تشکیل می Xپ( عنصر 

 شود؟چنان نرم است که با چاقو بریده میت( کدام عنصر، آن

 دهد؟ث( کدام عنصر در دمای اتاق به آرامی با گاز هیدروژن واکنش می

 

1.1 
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 دهید:ها پاسخ های زیر به پرسشبا توجه به واکنش

2) 1𝐴𝑙 +  𝐹𝑒1𝑂0  → ………… + ……………. 

 

                                                                

 

 شود؟( را کامل کرده و بگویید نام این واکنش چیست؟ و کجا از آن استفاده می2الف( واکنش )

 دست آمده را بنویسید.ی بهفرآورده( را کامل کرده و سپس نام 1ب( واکنش )

 

1.1 

 4از  3صفحه 

2) 
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 های زیر پاسخ دهید.به پرسش

 سنگ چیست؟الف( دلیل انفجار یا فروریختن معادن زغال

 شود؟ب( قبل از پاالیش نفت چه موادی از نفت جدا می

 گازوئیل b)نفت کوره          a)تر است؟   یک بیشپ( گرانروی کدام

 از بقیه است؟ چرا؟تر نوع ارزاننوع نفت خام، کدام 1ت( در بین 

 a 𝐶1𝐻21               (b 𝐶1𝐻23)ث( کدام آلکان در دمای اتاق به حالت مایع است؟     

 

2 
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 پیداکنید. B( مورد مناسب آن را در ستون Aبرای هر عبارت در ستون )

 

A B 

 شود.فلز در بستر دریا یافت میهای غنی از این الف( کلوخه و پوسته

 ( هیدروکسیدIIIب( رنگ رسوب آهن )

 رسد.ای که با تبدیل شدن به کاتیون، به آرایش گاز نجیب میپ( فلز واسطه

 هاست.بندی هیدروکربنت( عنصری که اساس استخوان

 دهد.ی سوخت هواپیما را تشکیل میث( بخش عمده

 باعث گسترش دیابت در ایران شده است.ی این ماده ج( مصرف بیش از اندازه

a) ایقرمز قهوه 

b) کربن 

c) نفت سفید 

d) شکر 

e) Sn 

f) Ti 

g) سبز 

h) هیدروژن 

i) Mn 

j) نفت کوره 

k) Sc 

l) گوشت قرمز 

 

1.1 
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 دست آورید. رسانیم، گرمای مبادله شده را برحسب ژول بهمی ℃13به  ℃20( را از 𝐶1𝐻5𝑂𝐻میلی لیتر اتانول ) 213دمای 

                                                            (3.1 
𝑔

𝑚𝑙⁄      1.16=چگالی اتانول و 
𝐽

𝑔.  = ظرفیت گرمایی ویژه اتانول( ⁄℃
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 4از 4صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطین   واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 0911-0011سال تحصیلي   Bسری   اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 شیمي یازدهمنام درس: 

 عاطفه جاویدپرنام دبیر: 

 01/0911 / 01امتحان:تاریخ 

 / عصرصبح  1011ساعت امتحان:

 دقیقه  021مدت امتحان:
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 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :
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