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سؤاالت

درستی یا نادرستی جمالت زیر را تعیین کرده و علت نادرستی یا شکل درست جمالت نادرست را بنویسید.
آ) فلزها هدایای زمینی هستند که همگی در طبیعت بهشکل سنگ معدن یافت میشوند.

1

ب) واکنشی بهصورت طبیعی انجام میشود که در آن واکنشپذیری فرآوردهها از واکنشدهندهها کمتر باشد.
1/5
پ) تنها راه آزاد شدن انرژی مواد ،سوزاندن آنهاست.
ت) در واکنش سوخت و ساز مواد در بدن با وجود داد و ستد انرژی بین سامانه و محیط ،دما ثابت است.
با خط زدن موارد نادرست ،پاسخ درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

2

آ) زمرد و یاقوت بهترتیب دارای رنگ ( سبز /سرخ) و (سرخ /آبی) هستند.

1/5

ب) بهیونهای مثبت (کاتیون /آنیون) و به یونهای منفی ( کاتیون /آنیون) میگیوند.
پ) گرما همارز ( انرژی گرمایی /دمایی) است که بهدلیل تفاوت در ( انرژی گرمایی /دما) جاری میشود.
مفاهیم زیر را تعریف کنید.
آ) قانون دورهای:

3

ب) واکنشپذیری:

1/5

پ) ترموشیمی:

جدول زیر را کامل کنید.
Al
4

رسانایی الکتریکی

C

Si

............

رسانایی گرمایی
سطح صیقلی
تمایل به دادن یا گرفتن یا اشتراک الکترون

Mg
............

...........

............
............

...........
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موارد خواسته شده برای اعضای هر جفت را با ذکر علت مقایسه کنید.
الف)  3Liو  ( 11Naشعاع اتمی)

5

ب)  11Kو  ( 02Caخصلت فلزی)

1/5

پ)  1Fو  ( 33Brواکنشپذیری)

به پرسشهای زیر پاسخ دهید.
آ) آهن دارای دو اکسید طبیعی است؛ فرمول مربوط به این اکسیدها را بنویسید.

6

2

ب) دو مورد از ویژگیهای مهم طال را بنویسید.

به پرسشهای زیر پاسخ دهید.
آ) در واکنش )CO0 (g) + Fe(s

∆

→ ) FeO(s) + C(sواکنشپذیری واکنشدهندهها و فرآوردهها را با

ذکر دلیل مقایسه کنید.

ب) در جاهای خالی فرمول شیمیایی با ساختار مناسب بنویسید.

H0 SO4

→ CH0 = CH0 + − − − −
CH3 CH0 OH
(
)
(
)
)CH0 = CH0 g + Br0 L → − − − − (L

7

پ) آیا نام  -2اتیل بوتان برای یک ترکیب آلی درست است؟ در صورتی که پاسختان منفی است نام درست را
برای آن بنویسید.
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ساعت امتحان 31:11 :صبح/
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 42/4 gپتاسیم نیترات با خلوص  % 25مطابق واکنش زیر تجزیه میشود اگر بازده درصدی این واکنش برابر
 % 44باشد ،چند گرم پتاسیم اکسید در این واکنش حاصل میشود؟

> 322 °

→ )4 KNO3 (s
)0 K 0 O(s) + 0 N0 (g) + 3 O0 (g
KNO3 = 121 g. mol−1
K 0 O = 14 g. mol−1

8

1/5

به پرسشهای زیر پاسخ دهید.
آ) نام ترکیبهای زیر را بنویسید.

1/5

9
ب) ساختار مربوط به نام  3 ،2دی متیل  -1بوتن را رسم کنید.

به پرسشهای زیر پاسخ دهید.
آ) چرا افرادی که با گریس کار میکنند دستشان را با بنزین یا نفت ( مخلوطی از هیدروکربنها) میشویند؟
( یادآوری :گشتاور دوقطبی چربیها حدود صفر است).

14

ب) ساختار نفتالین را ترسیم کرده و کاربرد آن را بنویسید.
پ) راههای باال بردن کارایی زغال سنگ را بنویسید.
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در دو ظرف مختلف بهترتیب  122 gو  022 gآب با دمای  02°داریم.
آ) ظرفیت گرمایی دو نمونه را با ذکر دلیل مقایسه کنید.

ب) میانگین تندی ذرات سازنده آنها را مقایسه کنید.
1

11

پ) ظرفیت گرمایی ویژه آنها را مقایسه کنید.

 944ژول گرما دمای  12 gآهن  02° Cرا به چند درجه سانتیگراد میرساند اگر ظرفیت گرمایی ویژه آن برابر
12

 2/43 j. g −1 . ℃−1باشد.

1

سامانهای محتوی  32 gآب جوش ضمن مبادله انرژی با محیط هم دما میشود ،نمودار هم دما شدن آب با
محیط را رسم کرده و در آن حالت آغازی ،حالت پایانی ،تغییرات انرژی و عالمت تغییرات انرژی را مشخص
کنید.
1

13

باتوجه به واکنشهای زیر به پرسشهای داده شده پاسخ دهید.

℃ 03

0 NH3 (g) + 10 Kj

→ )1) N0 (g) + 3 H0 (g

0 NH3 (g) + 183 Kj

→ )0) N0 H4 (g) + H0 (g

℃ 03

آ) چرا گرمای آزاد در دو واکنش متفاوت است؟
2

14
ب) در کدام واکنش ،مواد واکنش دهنده پایدارتر است؟ چرا؟

موفق و موید باشید
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 6تهران

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

کليد

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0411-0410

نام درس :شيمی یازدهم
نام دبير :معتمدی
تاریخ امتحان0411/01 / ....... :
ساعت امتحان ......... :صبح /عصر
مدت امتحان 01 :دقیقه

ردیف

راهنمای تصحیح

محل مهر یا امضاء مدیر

آ) نادرست ،اغلب در طبیعت )4/5( ...
1

ب) درست ()4/25
پ) نادرست ،یکی از راههای آزاد شدن )4/5( ...
ت) درست ()4/25
موارد خط خورده:

2

آ) سرخ ،آبی ()4/5
ب) آنیون ،کاتیون ()4/5
پ) دمایی ،انرژی گرمایی ( )4/5
آ) هرگاه اتمها را برحسب افزایش عدد اتمی مرتب کنیم ،خواص آنها بهصورت دورهای تکرار میشود)4/5( .

3

ب) به سرعت وارد شدن یک ماده در واکنش پذیری شیمیایی واکنشپذیری گفته میشود)4/5( .
ت) به شاخه ای ازعلم شیمی که به بررسی کمی و کیفی گرمای واکنش و تغییر و تأثیری که بر حالت مواد دارد
میپردازد)4/5( .
جدول ( هر مورد )4/25

4

رسانایی الکتریکی :دارد

رسانایی گرمایی :ندارد -دارد

سطح صیقلی :دارد

تمایل به دادن یا گرفتن یا اشتراک الکترون :اشتراک -اشتراک
آ) شعاع  Naبزرگتر است  Li ، 4/25و  Naهم گروهند و Naیک الیه بیشتر از  Liدارد)4/25( .
ب)  Kبا از دست دادن یک الکترون به آرایش  Arمیرسد Ca ،با از دست دادن  2الکترون به آرایش Ar
5

میرسد ( ، )4/25پس  Kخاصیت فلزی باالتری دارد)4/25( .
پ)  Fو  Brهردو  1الکترون میگیرند تا به آرایش گاز نجیب برسند ( F ،)4/25در گروه خود باالتر است پس
سریعتر الکترون میگیرد و واکنشپذیرتر است)4/25( .

6

آ) )4/5( Fe0 O3 − FeO
ب) قابلیت تورق باالیی دارد -رسانایی زیادی دارد -در طبیعت بهصورت عنصری یافت میشود)1/5( .
آ) چون این واکنش خودبهخود رخ میدهد پس واکنشپذیری فرآوردهها کمتر از واکنشپذیری واکنشدهندهها
میباشد)4/5( .

7

8

ب) ساختار (هرکدام )4/5
O

CH0 − CH0
|
|
H
H
Br
Br
پ) خیر نادرست است ( )4/25و نام صحیح آن  -3متیل پنتان است ()4/25
03
42 1 mol KNO3
0 mol K 0 O
14 g K 0 O
× 42/4gKNO3
×
×
×
×
= 1/88gK 0 O
122 122
121 KNO3
4 mol KNO3 1 mol K 0 O
( 1/5نمره)
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صفحة  1از 2
ادامه پاسخنامه
آ)  -3اتیل-2-متیل پنتان ()4/5
9

 -2متیل بوتان ()4/5

ب) ساختار ()4/5
CH0 = C − CH − CH3
|
|
CH3 CH3
آ) گریس و بنزین و نفت همگی ناقطبی هستند و مواد ناقطبی در حاللهای ناقطبی حل میشوند)4/5( .
ب) بهعنوان ضد بید برای جلوگیری از پوسیدگی پارچههای پشمی ()4/5

14
پ) شستن زغال سنگ ،حذف گوگرد از داخل زغال سنگ ()4/5

11

آ) نمونه  244گرمی جرم بیشتر و ظرفیت گرمایی باالتری دارد ()4/5
ب) برابر است ()4/5
(  1نمره)
Q = mC∆θ
122 = 12 × 2/43 × ∆θ
℃ ∆θ = 022
∆θ = θ0 − θ1
022 = θ0 − 12
℃ θ0 = 012

12

13

(  1نمره)

14

آ) زیرا ماهیت واکنشدهنده ها و تعداد پیوندهایی که باید بشکند تا دو مول آمونیاک در هر واکنش تولید شود

آب جوش

حالت آغازی
∆E < 2
حالت پایانی

آب هم دما با محیط

باهم متفاوت است)4/5( .
ب) واکنش  ،1سطح انرژی کمتری دارد و گرمای کمتری آزاد میشود تا دو مول آمونیاک تولید شود)4/5( .

صفحة  2از 2
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جمع بارم 01:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :ایمان معتمدی

امضاء:
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