
 

 

 

 

 

 
 

 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                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

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

 شود.از فلزها استفاده میناقطبی بودن( برای حفاظت  -دلیل )قطبی بودنمایع بههای الف( از آلکان

 فیروزه( سبز است. -ب( رنگ )زمرد

 تر است.تر( باشد، آن کشور توسعه یافتهبیش –تر برداری از منابع یک کشور )کمپ( هرچه میزان بهره

 عنوان ضدبید کاربرد داشته است.ها بهدو( حلقه است که مدت -ک ترکیب آروماتیک با )یکنفتالن( ی -ت( )بنزن

 ند.گویمصرف ساالنه( می -ی مصرفی زمانی معین را )سرانهی غذایی به ازای هر فرد در یک گسترهمقدار میانگین مصرف مادهث( 

1.1 

2 

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

 شوند.رسانا ساخته مینام ابرمبتنی است که از موادی بهالف( پیشرفت صنعت الکترونیک بر اجزایی 

 شود.تری آزاد میسنگ نسبت به بنزین گرمای کمب( براثر سوزاندن زغال

 ریزد.وان بیرون میتر از لیسریع 𝐶22𝐻43نسبت به آلکان  𝐶21𝐻12پ( آلکان 

 شود.از کاالها و مواد استفاده میی بسیاری عنوان مواد اولیه برای تهیهت( حدود نیمی از نفت خام به

1.1 

3 

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

11 11 11 11 2 1 
 گروه

 دوره     

𝐷    𝑍 𝐴 2 

𝐻 𝑊 𝐸 𝐺  𝑋 3 

𝐽     𝑌 1 

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

 دهد؟با گاز هیدروژن به سرعت واکنش می ℃122−ب( کدام عنصر حتی در دمای 

 دهد؟ون پایداری تشکیل میچه ی Eعنصر پ( 

 ترین شعاع اتمی را دارد؟ت( کدام عنصر کم

 رساناست؟ چرا؟ث( کدام عنصر نیمه

1.11 

 1از  1ی صفحه

 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 

 0411 -0410سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 2شیمی نام درس: 

 جاویدپورخانم   نام دبیر:

 51/5011 / 51 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح51:  11ساعت امتحان:

 دقیقه 521مدت امتحان : 
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تولید  STPدر شرایط  𝑆𝑂4لیتر گاز  2.71، طبق واکنش زیر،  𝐴𝑙1(𝑆𝑂3)4 ناخالص  سولفاتآلومینیوم g 312ی اگر از تجزیه

𝑂)                           سولفات را محاسبه کنید.شده باشد، درصد خلوص آلومینیوم = 22, 𝑆 = 41, 𝐴𝑙 = 1. 𝑔 𝑚𝑜𝑙⁄) 

𝐴𝑙1(𝑆𝑂3)4 (𝑠)
∆
→ 𝐴𝑙1𝑂4(𝑠) + 4𝑆𝑂4 (𝑔) 

 

1.1 

1 

 دهید:های زیر پاسخ با توجه به واکنش

 

 

2)  

 

1)   1𝐴𝑙 + 𝐹𝑒1𝑂4  → ………… + ……………. 

  

  ی مناسب را بنویسید.ماده B,Aجای ( به2الف( در واکنش )

 بنویسید. برای آن کاربرد یک( چیست؟ 2ب( نام محصول واکنش )

 شود؟می ( را کامل کرده و بگویید نام این واکنش چیست؟ و کجا از آن استفاده1پ( واکنش)

 

2 

1 

از  یک هیدروکربن گازی Bها و در بالن ی آلکانشکل از دستهیک هیدروکربن گازی Aداریم. در بالن  B,Aفرض کنید دو بالن 

 توان این دو هیدروکربن را از یکدیگر شناسایی کرد؟ی آلکن موجود است. با طراحی یک آزمایش ساده، چگونه میدسته

 

5.11 

1 

باشد، چند  32شود. اگر بازده درصدی این واکنش برابر %مطابق واکنش زیر تجزیه می 12نیترات با خلوص %پتاسیمگرم  3273

𝐾𝑁𝑂4)                شود؟ (در این واکنش حاصل می𝐾1𝑂اکسید )گرم پتاسیم = 222 𝑔 𝑚𝑜𝑙⁄  , 𝐾1𝑂 = 43 𝑔 𝑚𝑜𝑙⁄) 

3𝐾𝑁𝑂4
>222℃

→    1𝐾1𝑂(𝑠) + 1𝑁1(𝑔) + 2𝑂1(𝑔) 

 

1.1 
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 های زیر پاسخ دهید:به پرسش

 a 𝐶4𝐻8                 (b 𝐶8𝐻22)شکل است؟      الف( کدام آلکان در دمای اتاق گازی

 a 𝐶2𝐻21                 (b 𝐶8𝐻28)ب( کدام آلکان نقطه جوش باالتری دارد؟              

 شوند؟پ( اجزاء مختلف نفت خام با چه روشی ازهم جدا می

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

 تر از بقیه است؟ چرا؟نوع نفت خام، کدام نوع ارزان 3ث( در بین 

 

1.1 

 1از  2ی صفحه
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 گذاری کنید.های زیر را به روش آیوپاک نامهریک از هیدروکربن

 

 

 الف(

 

 

 

 

  ب(

 

 

 

𝐶𝐻4 پ(       − 𝐶𝐻(𝐶1𝐻2) − 𝐶𝐻1 − 𝐶(𝐶𝐻4)1 − 𝐶𝐻4 

 

1.21 

15 

 

 های زیر را رسم کنید.فرمول ساختاری ترکیب

 متیل پنتان-1برمو -4الف( 

 نهپت-4ب( 

 

1 

11 

 

 های زیر پاسخ دهید:به پرسش

 نام ببرید. شوند؟ضربه خرد میاند و در اثر الف( در گروه چهاردهم جدول تناوبی، کدام عنصرها شکننده

 ترین اختالف شعاع اتمی مربوط به کدام دو عنصر متوالی است؟ب( در تناوب سوم جدول تناوبی بیش

+𝐶𝑟4با رسم آرایش الکترونی یون پ( 
𝑙نشان دهید در این یون، چند الکترون با عدد کوانتومی  13 =  وجود دارد؟ 1

 

1.11 

12 

 پاسخ دهید:های زیر با توجه به واکنش

2) 1𝐴𝑙𝐶𝑙4 + 4𝐶𝑎 → 4𝐶𝑎𝐶𝑙1 + 1𝐴𝑙 

1) 4𝑍𝑛𝑂 + 1𝐴𝑙 →  𝐴𝑙1𝑂4 + 4𝑍𝑛 

 راباهم مقایسه کنید. Ca, Zn, Alپذیری سه عنصر الف( واکنش

 ، استخراج کدام فلز دشوارتر است؟ چرا؟ Ca, Zn, Alب( از بین سه عنصر 

 

1.21 

 1از  3 ی صفحه
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 نمره 21جمع بارم :  

13 

 

 را مشخص کنید.ارتباط دارد، آن Bبا یکی از موارد ستون  Aهای داده شده در ستون هریک از عبارت

A B 

 رود.کار میالف( به عنوان سوخت در فندک به

 شود.سنگ میب( تجمع این گاز باعث انفجار معادن زغال

 .داردای است که در تلویزیون رنگی وجود پ( نخستین فلز واسطه در جدول دوره

 دهد.ی سوخت هواپیما را تشکیل میت( بخش عمده

 تواند از پوکی استخوان جلوگیری کند.ث( افزایش مصرف این ماده می

 ج( معادل یک بشکه نفت خام است.

 صرفه نیست.چ( استفاده از گیاه برای استخراج این فلز مقرون به

(a طال 

(b  224 لیتر 

(c گوشت قرمز 

(d نفت کوره 

(e بوتان 

(f Ti 

(g نیکل 

(h متان 

(i 284 لیتر 

(j نفت سفید 

(k شیر 

(l Sc 
 

1.11 
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 های زیر پاسخ دهید:به پرسش

 الف( کدام ویژگی طال باعث شده که از این فلز در ساخت کاله فضانوردان استفاده شود؟

 کاتیون آهن از چه ماده ای استفاده می شود؟ ( و برای شناسایی این+𝐹𝑒1 یا +𝐹𝑒4حاوی چه نوع کاتیونی از آهن است ؟ )زنگ آهنب( 

 رنگ زیبای برخی از سنگ ها به علت کاتیون کدام دسته از عناصر است؟پ( 

1 

 1از  1ی صفحه
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 دو -ناقطبی یودن                                                  ت( نفتالن الف(

 ی مصرفب( زمرد                                                             ث( سرانه

 نمره( 52.0تر                                                         ) هرکدام پ( بیش

2 

 (52.0رسانا )نیمه ابررسانا  –( 52.0الف( نادرست )

 (52.0ب( درست )

 (52.0پ( درست )

 (52.0سوخت در وسایل نقلیه )   مواد اولیه برای تهیه بسیاری از کاالها   –( 52.0ت( نادرست )

 

3 

 (.52.0تر است )تر جدول تناوبی باشد، خصلت فلزی آن بیش( ، زیرا هرچه عنصری سمت چپ و پایین52.0) Y الف( عنصر

 D (52.0)ب( 

 𝐸3− (52.0)پ( 

 D (52.0)ت( 

 (Si( )520، زیرا یک شبه فلز است ) Gث( 

 

4 

 
1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙.(𝑆𝑂4)3 = .(.2) + 3(3.) + 1.(11) = 34. 𝑔 

? 𝑔 𝐴𝑙.(𝑆𝑂4)3 = 12..𝐿 𝑆𝑂3 ×
1𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂3

...4𝐿 𝑆𝑂3
×

1𝑚𝑜𝑙  𝐴𝑙.(𝑆𝑂4)3

3 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂3
×

34.𝑔 𝐴𝑙.(𝑆𝑂4)3

1𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙.(𝑆𝑂4)3
 

 
 

                           = 34.𝑔 𝐴𝑙.(𝑆𝑂4)3 
 

درصد خلوص =
جرم ماده خالص

جرم ماده ناخالص
× 155 =

34.
4.5

× 155 = 11.434 

نمره( 520)                                                                                             

5 

:𝐶.𝐻4الف(  𝐴 (52.0  )- 𝐻.𝑆𝑂4 ∶ 𝐵     (52.0) 

 (52.0ها )ی بیمارستانکنندهعنوان ضدعفونیبه (1 –( 52.0ب( اتانول )

 (52.0در صنعت جوشکاری ) –( 52.0پ( واکنش ترمیت )

. 𝐴𝑙 + 𝐹𝑒.𝑂3 → 𝐴𝑙.𝑂3 + . 𝐹𝑒 
 
 

6 

 

ت وجود دارد اسکنیم، در بالنی که رنگ قرمز برم از بین برود، آلکن که یک هیدروکربن سیرنشده به هردو بالن مقدار برم مایع اضافه می

 (5220) ها )سیرشده( وجود دارد.ی آلکانو در بالنی که تغییر رنگی ایجاد نشود، هیدروکربن از دسته

 

 

 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
 4111-4114سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 یازدهمشیمي نام درس: 

 جاویدپورخانم نام دبیر: 

 41/4111 / 41 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح 41:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 421مدت امتحان: 

             (52.0(               )52.0(               )52.0) 

----------         ---------     

   (52.0           )

(52.0) 
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? 𝑔 𝐾.𝑂 = 45.4𝑔 𝐾𝑁𝑂3 ×
.0
155

×
1𝑚𝑜𝑙 𝐾𝑁𝑂3

151𝑔 𝐾𝑁𝑂3
×

.𝑚𝑜𝑙 𝐾.𝑂

4𝑚𝑜𝑙 𝐾𝑁𝑂3
×

44𝑔 𝐾.𝑂

1𝑚𝑜𝑙 𝐾.𝑂
= 4.2𝑔 𝐾.𝑂 نظری 

 

 

 

بازده درصدی =
مقدار عملی

مقدار نظری
× 155 ⟹ 45 =

𝑥

4.2
× 155 ⟹ 𝑥 = 1.11𝑔 𝐾.𝑂 

8 
 (  52.0(                          پ( تقطیر جزء به جزء  )52.0)  b(                       بa   (52.0 )الف( 

 نمره( 520تر است. )(                        ث( نفت سنگین کشورهای عربی، چون درصد نفت کوره در آن بیش52.0)   aت( 

9 
 (520بوتن )-1الف( 

 (52.0ب( سیکلو پنتان )

 (520هگزان     )متیلتری-4، .،.پ(  

11 

 

 (               520الف(    )

 

 
 

   (520ب( )

  

11 

 (5220ژرمانیم  ) -سیلسیم-الف( کربن

 Si (520) و Alب( 

:𝐶𝑟(     52.0(                           )52.0الکترون ) 3پ(   [ 𝐴𝑟11 ]3𝑑04𝑠1
.4

−3 𝑒−

→    [ 𝐴𝑟11 ]3𝑑3    

12 

 

𝐶𝑎 (1                                                      (5220)الف(      > 𝐴𝑙 

                                  ⟹ 𝐶𝑎 > 𝐴𝑙 > 𝑍𝑛 

                                                                         .) 𝐴𝑙 > 𝑍𝑛 
 

 (520)تری داشته باشد، استخراج آن نیز دشوارتر است.پذیری بیشپذیری را داشته و هرچه فلزی واکنشترین واکنش، زیرا بیشCaب( 

 

 (52.0لیتر        چ( نیکل     )هرکدام  104ت( نفت سفید           ث( شیر        ج(          Scالف( بوتان     ب( متان       پ(  13

14 
 (52.0الف( بازتاب زیاد پرتوهای خورشیدی )

 (520)سدیم هیدروکسید  - +𝐹𝑒3ب( 

 (52.0) ه سطکاتیون عناصر واپ( 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 نظری
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