باسمه تعالی
اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان
اداره آموزش و پرورش منطقه دزفول
دبیرستان غیردولتی حجاب
سواالت ارزشیابی نوبت اول درس :شیمی

پایه :یازدهم

شامل 21سوال در 5صفحه روز آزمون :شنبه

تاریخ آزمون 011/21/15:مدت آزمون 01 :دقیقه

نام خانوادگی:

نام:
ردیف

نام پدر:

رشته :تجربی و ریاضی
مهر آموزشگاه

نام دبیر :خانم زمانی

سواالت

بارم

با انتخاب کلمات مناسب ،جای خالی در عبارات زیر را کامل کنید.
الف) در گروه دوم جدول تناوبی ،واکنش پذیری عناصر از باال به پایین (افزایش/کاهش) یافته و با (از دست
دادن/گرفتن) الکترون به (آنیون/کاتیون) تبدیل می شود.
1

ب) می توان یک نمونه ماده را با (گرما/دما) توصیف کرد و هر چه میانگین شدت جنبش ذرات بیشتر باشد

2

(گرما/دما) آن جسم بیشتر است.
ج) عنصر سیلیسیم مشابه فلزها (درخشان /شکننده) است.
د) در ساختار اتین همانند (هیدروژن سیانید/کربن دی اکسید) پیوند اشتراکی (دوگانه/سه گانه) وجود
دارد.
مفاهیم زیر را تعریف کنید؟
الف) قانون دوره ای

2

ب) واکنش پذیری

1/5

ج) دما

1
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کدام یک از نمودار های زیر روند کلی واکنش پذیری گروه اول جدول دوره ای عنصر ها را بر حسب افزایش
عدد اتمی درست نشان می دهد؟چرا؟
1

3

با قرار دادن عالمت >=< موارد خواسته شده را با دلیل مقایسه کنید:
𝑷

الف) شعاع اتمی ⋯ ⋯ 25

𝒈𝑴

21
𝑪

4

ب) نیروی جاذبة هسته بر الکترون های ظرفیتی ⋯ ⋯ ۶
ج) شعاع یونی

𝑵𝒂+

د) واکنش پذیری

⋯ ⋯ 22

𝒏𝒁

𝒆𝑩

0

2

𝑪𝒂+

11

𝒍𝑨

2۱ ⋯ ⋯ ۱1

اگر بازده درصدی واکنش زیر برابر  08باشد ،چند گرم گاز هیدروژن می تواند  05کیلوگرم آب تولید کند؟
(𝟔𝟏 = 𝑶 )𝑯 = 𝟏,

𝑶 𝟐𝑯𝟐 → 𝟐𝑶 𝑯𝟐 +
2

5

با توجه به عناصر گروه چهاردهم و عناصر دورة سوم جدول تناوبی پاسخ دهید:
الف) کدام عنصر در دروة سوم جدول تناوبی رسانای الکتریکی کمی دارد و در اثر ضربه خرد می شود؟

6

ب) کدام عناصر در گروه چهاردهم در اثر ضربه شکل پذیرند؟

ج) کدام نافلز در گروه چهاردهم می تواند ،رسانایی الکتریکی داشته باشد؟

2
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1

نام هر یک از ترکیبات آلی زیر را بنویسید.

الف)

ب)

2

7
ج) 𝟐) 𝟑𝑯𝑪(𝑯𝑪 (𝑪𝑯𝟑 )𝟐 𝑪𝑯 − 𝑪𝑯𝟐 − 𝑪𝑯𝟐 −

د)
الف) چرا افرادی که با گریس کار می کنند دستشان را با بنزین یا نفت می شویند؟

0

ب) راه های بهبود کارایی زغال سنگ را بنویسید؟ ( 2مورد)

ج) عوامل مؤثر بر گرمای واکنش را نام ببرید؟ ( 3مورد)

3
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2

با در نظر گرفتن موارد زیر به پرسش ها پاسخ دهید.
𝟐𝑯𝑪 = 𝟐𝑯𝑪 )𝒃
𝑯𝑪 ≡ 𝑯𝑪 )𝒄
الف) کدام یک به عنوان عمل آورنده در کشاورزی بکار می رود؟

9

𝟑𝑯𝑪 𝒂) 𝑪𝑯𝟑 −

ب) واکنش پذیری کدام یک از بقیه کمتر است؟

1

پ) از کدام یک در جوشکاری و برش کاری فلزها استفاده می شود؟
ت) از کدام یک به عنوان سنگ بنای صنایع پتروشیمی نام برده می شود؟
الف) در واکنش زیر به جای ( )Aاز هیدروکربن های  1یا  2را می توان قرار داد؟

18

2

ب) جاهای خالی را کامل کنید:
⋯⋯⋯

⋯⋯⋯

→ 𝟐𝑯 𝑪𝟔 𝑯𝟏𝟐 +

ج) واکنش های زیر را کامل کنید.
⋯ ⋯ ⋯ → 𝟐𝒓𝑩 𝑪𝑯𝟑 − 𝑪𝑯 = 𝑪𝑯𝟐 +
با توجه به 𝑱𝒌𝟒𝟖𝟒 𝟐𝑯𝟐 (𝒈) + 𝑶𝟐 → 𝟐𝑯𝟐 𝑶(𝒈) +

⋯ ⋯ ⋯ 𝑨𝒍 + 𝑭𝒆𝟐 𝑶𝟑 → ⋯ ⋯ ⋯ +

الف) نمودار تغییرات انرژی این واکنش را رسم کنید.

11

ب) در اثر تولید 𝒈  ۷⁄1آب گازی در این واکنش چند کیلوژول گرما آزاد می شود؟

2

الف) انرژی گرمایی به چه عاملی بستگی دارد؟
1/5

12
4
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ب) انرژی گرمایی و میانگین تندی ذرات موجود در دو ظرف  Aو  Bکه هر یک به ترتیب  288و  388میلی
لیتر آب با دمای ℃𝟎𝟓 دارند را با یکدیگر مقایسه کنید؟

جمع نمرات 11 :نمره
نمره به عدد:

نام و نام خانوادگی دبیر:

نمره تجدیدنظر به عدد:

نمره به حروف:

تاریخ و امضا:

نمره تجدیدنظر به حروف:

5
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باسمه تعالی
اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان
اداره آموزش و پرورش منطقه دزفول
دبیرستان غیردولتی حجاب
پاسخنامه
ارزشیابی نوبت
اول

درس :شیمی

پایه :یازدهم

رشته :تجربی و ریاضی

شامل  21سوال
در  5صفحه

روز آزمون :شنبه

تاریخ آزمون011/21/15 :

مدت آزمون 01 :دقیقه

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

نام دبیر :خانم زمانی

مهر آموزشگاه

ردیف
1

پاسخ
الف) افزایش – از دست دادن – کاتیون

ب) دما – دما

بارم
ج) درخشان

د) هیدروژن سیانید – پیوند سه گانه

2

الف) خواص فیزیکی و شیمیایی عنصرها به صورت دوره ای تکرار می شود که به قانون دروه ای عنصرها
معروف است.
2

ب) واکنش پذیری هر عنصر به معنای تمایل آن به انجام واکنش شیمیایی است.

1/5

ج) میانگین انرژی جنبشی یا میانگین تندی ذرات تشکیل دهندهة یک جسم را دما می گوئیم به عبارتی
میزان سردی و گرمی یک جسم را نشان می دهد.
3

در یک گروه از باال به پایین با افزایش عدد اتمی خصلت فلزی و واکنش پذیری افزایش می یابد.

1

الف) 𝑷 > 𝒈𝑴 شعاع منیزیم از فسفر بیشتر است ،هر دو در یک دوره قرار دارند که هر دوره با وجود
الیة ثابت از چپ به راست جاذبة هسته بر الکترون زیاد شعاع کم می شود.
ب)𝑪 > 𝒆𝑩 نسبت به  Beدر سمت راشت در یک دوره قرار دارد که در هر دوره از چپ به راست شعاع
4

کاهش می یابد چون جاذبة هسته بر الکترون ها زیاد می شود.

ج)  𝑪𝒂𝟐+ > 𝑵𝒂+شعاع یونی  𝑪𝒂𝟐+بیشتر از  𝑵𝒂+است چون تعداد الیه ها در  𝑪𝒂𝟐+بیشتر می

2

باشد.
د) واکنش پذیری 𝒏𝒁 > 𝒍𝑨 است ،زیرا آلومینیوم جزء عناصر اصلی واکنش پذیری باالیی دارد.
5
6

𝑂 1𝑚𝑜𝑙 𝐻2
2𝑚𝑜𝑙 𝐻2
2𝑔 𝐻2
100
×
×
×
= 11.8 𝑔 𝐻2
18𝑔 𝐻2 𝑂 2𝑚𝑜𝑙 𝐻2 𝑂 1𝑚𝑜𝑙 𝐻2 80

× 𝑂 ? 𝑔 𝐻2 = 85000 𝑔 𝐻2

الف) ( )Siسیلیسیم شبه فلز است که رسانای کمی برای جریان برق است و در اثر ضربه خرد می شود.
ب) ( Snقلع) و ( Pbسرب) فلز هستند و چکش خوار می باشند.
1
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2
1

ج)  Cکربن – رسانای جریان برق است.

7

الف)  -2برمو –  -6متیل – اوکتان
ج)  5،2دی متیل هگزان

ب)  -5اتیل –  – 6،7دی متیل –  -3اوکتین
د) نفتالن

2

الف) گریس ،هیدروکربن ،نیروی جاذبة بین مولکولی الندون پس می تواند در بنزین یا نفت که نیروی جاذبة
مشابه به آن دارد حل می شود ،ولی در آب که یک مولکول قطبی است حل نمی شود ،اصطالحاً در شبیه
حل می شود.
8

ب) -1حذف گوگرد و ناخالصی ها به وسیلة شستن زغال سنگ
 -2عبور گازهای خروجی ) 𝟐𝑶𝑺( از روی  CaOو تبدیل آن به 𝟑𝑶𝑺𝒂𝑪

2

)𝒔( 𝟑𝑶𝑺𝒂𝑪 → )𝒔( 𝐎𝐚𝐂 𝑺𝑶𝟐 (𝒈) +
ج) نوع مواد واکنش دهنده و فراورده ،حالت فیزیکی مواد شرکت کننده در واکنش ،مقدار واکنش دهنده
ها
9

الف) 𝒃 (اتیلن ،اتن)

ب) 𝒂 (اتان)

پ) 𝒄 (استیلن -اتین)

ت) 𝒃 (اتیلن -اتن)

11

1

2
)𝒍(𝒆𝑭 𝑨𝒍(𝒔) + 𝑭𝒆𝟐 𝑶𝟑 (𝒔) → 𝑨𝒍𝟐 𝑶𝟑 (𝒔) +

2

11
𝑱𝒌 𝟔= 𝟏𝟗𝟑⁄

𝑱𝒌𝟒𝟖𝟒
𝒍𝒐𝒎𝟐

×

𝒍𝒐𝒎𝟏
𝒈𝟖𝟏

× 𝑶 𝟐𝑯𝒈 𝟐𝟕⁄

الف) انرژی گرمایی به دما و جرم وابسته است.
12

ب) انرژی گرمایی در ظرف  Bبیشتر است ،زیرا در هر دو ظرف دما برابر ،پس هر کدام که جرم بیشتری
دارد انرژی گرمایی بیشتری خواهد داشت ،انرژی گرمایی به دما و جرم وابسته است.
میانگین تندی ذرات با هم برابر است چون دما در هر دو ظرف یکسان است.
2
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