نام درس :شیمی

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

جمهوری اسالمی ایران

مقطع و رشته :یازدهم ریاضی و تجربی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

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

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران
دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

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

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 7981 -89

تعداد صفحه سؤال 4 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

ردیف

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ امتحان0931/04 / 40 :
ساعت امتحان 8 : 44 :صبح /عصر
مدت امتحان  34 :دقیقه

محل مهر و امضاء مدیر
بارم

نام دبیر:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر :جناب آقای بهروز مصیبیان

سؤاالت
عبارت های داده شده را با کلمات داخل کادر کامل کنید :
شانزده – مستقیم  -یک – بیش تری – هفده  -دو – نافلز – راست – پایداری –
معکوس – چپ – فعالیت شیمیایی – فلز
آ) نافلز های گروه  .........با گرفتن  ........الکترون به یون هالید تبدیل می شوند .

1

ب) ظرفیت گرمایی با جرم ماده رابطه  ...........دارد .

17.1

پ) هر چه فلز فعال تر باشد  ،تمایل  .........برای انجام واکنش دارد و ترکیب هایش نیز  ...........بیش تری از خودش دارد .
ت ) بیش تر عنصرهای جدول تناوبی ( دوره ای ) را  ........تشکیل می دهند که به طور عمده در سمت  .........و مرکز جدول قرار
دارند .
به پرسش های زیر پاسخ دهید :
آ) مالک دسته بندی نفت خام به دسته سبک و سنگین چیست؟
571

2

ب) برای بهبود کارآیی زغال سنگ از چه روش هایی می توان استفاده کرد ؟
1

پ) اگر دست هایمان به هیدرو کربنی با فرمول  C17H36آغشته شود  ،آب حالل مناسب تری است یا بنزین ؟ چرا ؟
57.1

ت) آیا بازیافت فلزها به توسعه پایدار کشور کمک می کند ؟ چرا؟

57.1
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به پرسش های زیر پاسخ دهید :
3

آ ) آرایش الکترونی  26Fe3+را بنویسید .

571

ب) از بین آلکان های  C7H16و  C9H20کدام یک فراریت بیش تری دارد ؟ چرا ؟
57.1
پ) از بین هیدروکربن های زنجیری  C5H10و C6H14کدام یک می تواند برم را بی رنگ کند ؟ چرا ؟
57.1
با توجه به عنصرهای  12Mgو  16Sو  30Znو  20Caو  37Rbبه پرسش های زیر پاسخ دهید :
4

57.1

آ ) شعاع اتمی  Mgبیش تر است یا  S؟ چرا ؟

ب) واکنش پذیری Caبیش تر است یا  Mg؟ چرا ؟
57.1

پ) شرایط استخراج  Znسخت تر است یا Rb؟ چرا ؟
57.1

با توجه به شکل های داده شده به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید :
04 ° C

آ ) میانگین تندی حرکت مولکول های

04 ° C

آب دو ظرف را با هم مقایسه کنید.
دلیل پاسخ خود را بنویسید.
1

300ml
H2O

ب) انرژی گرمایی آب در کدام ظرف بیش تر است ؟
دلیل پاسخ خود را بنویسید.

H2O
150ml
150ml

1

فرمول ساختاری هیدروکربن ای زیر را رسم کنید :
آ )  -1هپتن

ب)  -2هگزین

پ) نفتالن

ت) سیکلو بوتان
2

6
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 11گرم اتانول مطابق واکنش زیر تهیه شده است ؛ اگر بازده درصدی واکنش  %35باشد چند گرم اتن با آب واکنش
داده است ؟ ) C:12 , H:1 , O:16) g/mol
.

171

)C2H4 (g) +H2O (l) →C2H5OH(l

واکنش های زیر را کامل کنید .
…… ( Al+Fe2O3→ ……… + 2 ….آ
 ( CH3- CH= CH – CH3 +HCl→ ………….ب

8

( CH≡C – CH2- CH3+2H2→ …………………..پ

171

( 2NaCl +F2→ 2……….. +………..ت
نام شیمیایی هیدروکربن های زیر را بنویسید :

CH3- CH – CH – CH – CH3
آ)
CH3 C2H5 CH3
ب)

CH3- CH2- CH=CH- CH2

CH3

9

(پ

271

CH3- C≡C- CH2- CH3

ت)

ث)
از واکنش  11گرم آلومینیم  %04خالص با مقدار کافی هیدروبرمیک اسید مطابق واکنش زیر چند لیتر گاز هیدروژن با چگالی
 4/40گرم بر لیتر تولید می شود ؟
2Al +6HBr → 2AlBr3 +3H2
171

15
( H:1 , Al : 27 ) g/mol
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با توجه به نمودار داده شده به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید :
آ) فرآیند داده شده گرماگیر است یا گرماده ؟ چرا ؟
ب) نمودارفرآیند هم دما شدن شیر را در بدن نشان می دهد یا گوارش و سوخت و ساز شیر در بدن ؟
پ) بخش عمده انرژی موجود در شیر به چه صورت به بدن می رسد ؟
( فرآیند گوارش و سوخت وساز یا هم دما شدن شیر در بدن )
1

11
انرژِی
شیر 06 °C

Q
شیر73 °C

جمع بارم  24 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :شيمی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

نام دبير :جناب آقای بهروز مصيبيان

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

کليد

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 81-89

تاریخ امتحان7981/74 / 44 :
ساعت امتحان 9:44 :صبح /عصر
مدت امتحان 744 :دقیقه

ردیف
1

محل مهر یا امضاء مدیر

راهنمای تصحیح

آ) هفده -یک  ،ب) مستقیم  ،پ) بیش تری – پایداری  ،ت) فلزها – چپ ( هر مورد ) 0/52
آ) جرم مولی هیدرکربن های موجود در نفت خام ( ) 0/2
ب) شستشوی زغال سنگ به منظور حذف گوگرد و ناخالصی های دیگر ( )0/2به دام انداختن گوگرد دی اکسید خارج
شده از نیروگاه ها با عبور گازهای خروجی از روی کلسیم اکسید ()0/2

5

پ) بنزین (  )0/52زیرا  C17H36یک آلکان است و از مولکول های ناقطبی تشکیل شده است به همین دلیل در بنزین که
از مولکول های ناقطبی تشکیل شده است بهتر حل می شود ) 0/2( .
ت) بله ( )0/52زیرا مصرف انرژی کم تر می شود پس آالینده کم تری تولید می کند  )0/52(.هم چنین اشتغال زایی می
کند )0/52( .
آ) )0/2( [Ar] 3d5

3

ب)  ، )0/52( C7H16زیرا جرم مولی کم تری دارد پس نیروی جاذبه بین مولکولی آن ضعیف تر است )0/2( .
پ)  )0/52( C5H10زیرا آلکن است و جز هیدوکربن های سیر نشده می باشد پس میل ترکیبی بیش تری دارد )0/2( .
آ)  ) 0/52( Mgزیرا این دو عنصر در یک دوره هستند پس الکترون ها به یک الیه اضافه می شوند اما جاذبه هسته بر
الکترون ها با افزایش عدد اتمی زیاد

4

می شود پس شعاع اتمی کم می شود )0/2( .
ب)  )0/52( Caزیرا در یک گروه با افزایش عدد اتمی فعالیت شیمیایی فلز افزایش می یابد یعنی تمایل آن برای از دست
دادن الکترون بیش تر می شود )0/2( .
پ)  )0/52( Rbزیرا روبیدیم یک فلز قلیایی ( گروه اول ) است و خاصیت فلزی بیش تری از فلز روی دارد )0/2( .

2

آ) برابر است زیرا دمای یکسانی دارند )0/2( .
ب) انرژی گرمایی ظرف  ( 5سمت راست ) بیش تر است چون مقدار آب بیش تری دارد)0/2( .
آ) )0/2 (CH2=CH- CH2- CH2- CH2- CH2 – CH3
ب) )0/2( CH3 - C≡C – CH2- CH2- CH3
پ)

6

( ) 0 /2
ت)

CH2

CH2
( ) 0 /2
CH 2

CH2
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7

آ)  -3اتیل – 2و  – 4دی متیل پنتان ( ، )0/2ب)  -3هگزن (  ، )0/2پ)  -5پنتین ( ، )0/2ت)  -3اتیل –  -4متیل –
هگزان ( ، )0/2ث )  -5هپتن ()0/2
آ) )0/2( Al2O3 + Fe
ب) ) 0/52( CH3- CH2- CHCl – CH3

8

پ) )0/52( CH3- CH2- CH2– CH3
ت) )0/2 ( NaF +Cl2
C2H4+H2O→C2H5OH
C2H5OH : B C2H4 : A
mol A
×
1molB

×

gA

1mol A
()0/52

9

1

× 12 gA

58
()0/52
46gB

gB

54/6

=
1mol B

()0/52

()0/52

بازده = مقدار عملی
×100
مقدار نظری ()0/52
مقدار عملی
10

×100

= 30
54/6

=  7/39گرم اتانول ()0/52

مقدار عملی = 100×54/6
30

2Al+6HBr→2AlBr3+ 3H2
3mol H2
×

1mol Al
×

40 g Al
×

5mol Al

H2? L= 16
100gAl

57gAl

11
1LH2
L H2

8/9

=

5 gH2
×
1 molH2

0/08 gH2
ا) گرماده است (  )0/52چون محتوای انرژی کم شده است )0/52( .
15

ب) هم دما شدن شیر در بدن ()0/52
پ) فرآیند گوارش و سوخت و ساز ( )0/52

جمع بارم 25:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:
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