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بارمسؤاالتردیف
از1 .کلمات داخل کادر جمالت را تکمیل کنیدبااستفاده

-بافندگی -کمتر-کوالر-عدد اتمی-پلی اتن-انرژي گرمایی-دما-فراوري-بیشتر-عدد جرمی

.در تهیه جلیقه هاي ضدگلوله استفاده می شود.........................)آ

استآن..................ترین ویژگی عنصرها بنیادي)ب .ها

همگرما را می)پ. .شودجاري می.................................دانست که به دلیل تفاوت در...........................ارزتوان

خاماي در صنعت نساجی است که در آن نخمرحله..............................)ت پارچه .شوندتبدیل میبه

دوره........................پذیري فلزهاي قلیایی واکنش)ث جدول دوم گروه فلزهاي استاز اي

5/1

هاي زیر را تعیین کرده و در صورت نادرسـت بـودن شـکل درسـت آن را     درستی یا نادرستی هریک از عبارت2

.بنویسید

استرها در شرایط مناسـب بـا آب واکـنش داده و بـه مونومرهـاي سـازنده تبـدیل       آمیدها، پلیبرخالف پلی)آ

.شوندمی

.هاي دیگر استبوي ماهی به دلیل وجود متیل آمین و برخی آمین)ب

.شوداز انفجار مقدار کمی مادة منفجر شونده به حالت جامد یا مایع، حجم زیادي از گازهاي داغ تولید می)پ

.بنزن به عنوان ضد بید براي نگهداري فرش و لباس کاربرد دارد)ت

5/1

.ریف کنیدمفاهیم زیر را تع3

شدنپلیمر)آ :ي

واکنش)ب :آهنگ

:ظرفیت گرمایی)پ

2

دارد25oCدرون اتاقی با دماي 90oCیک استکان چاي با دماي 4 با گذشت زمان دما و انرژي گرمایی آن .قرار

چرا؟چه تغییري می کند؟

1



بارمسؤاالتردیف
درصد)Fe2O3(مونوکسید، چه مقدار کانه هماتیت کیلوگرم کربن 168با توجه به معادله زیر، با استفاده از 5 با

توان به آهن مذاب تبدیل کرد؟را می٪80خلوص

( ) + 3 ( ) → 2 ( ) + 3 ( )
Fe=56 O=16 C=12 g/mol

5/1

.به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید6

.ببریدنامها از چه نوعی است؟ننیروي بین مولکولی در آلکا)آ

C20H42(نقطه جوش کدام هیدروکربن بیشتر است؟ چرا؟      )ب 1) C25H522

ماده)پ C18H38(؟گرانروي بیشتري داردکدام 1) C25H522

1

چرا؟20Aبیشتر است یا 12Bشعاع)الف7 ؟

باFe26پذیري با توجه به واکنش زیر واکنش)ب .با دلیل مقایسه کنید11Naرا

2 ( ) + ( )
∆

( ) + ( )

واکنش می دهد؟c4000کدام هالوژن در دماي باالتر از )پ

+Fe2آرایش الکترونی فشرده )ت
.رابنویسید26

2

.با استفاده از قانون هس، آنتالپی واکنش داخل کادر را محاسبه کنید8
( ) + 2 ( ) → ( ) + 2 ( ) ∆ =?

1) ( ) + ( ) → ( ) ∆ = −394

2) ( ) + ( ) → ( ) ∆ = −286

3) ( ) + 2 ( ) → ( ) ∆ = −76

5/1

پرسش9 به شده داده الکلهاي .هاي زیر پاسخ دهیدبراي
1) − − −
2) − − − − − − −

پذیري کدام الکل در آب بیشتر است؟ چرا؟در شرایط یکسان، انحالل)آ

در کدام الکل نیروي بین مولکولی غالب از نوع هیدروژنی است؟)ب

25/1



بارمسؤاالتردیف
راهاي عاملی موجود در هر مولکول را مشخص کرده و نام آنگروه)آ10 .بنویسیدها

1) 2)

اتم)ب نوع و بـاهاي سازنده دو ترکیب باال را مقایسه کرده و بنویسـید ایـن دو ترکیـب چـه رابطـه     شمار اي
یکدیگر دارند؟

چرا؟ها یآیا خواص فیزیکی و شیمیایی آن)پ است؟ کسان

2

داده11 به توجه واکنشNO2(g)هاي جدول که مربوط به تغییرات مول با در
2 ( ) → 2 ( ) + ( .است(

مصرف)آ متوسط درNO2سرعت .حساب کنید-mol.min1ثانیه دوم برحسب 10را

s(05101520(زمان

NO2(g) mol1/41/31/28/14/1

.-mol.L1درصورتی که واکنش در ظرف دولیتري انجام شود سرعت متوسط واکنش را برحسب )ب min1-
به

.دست آورید

1

.جدول زیر را کامل کنید12

مونومرساختار پلیمرکاربرد ساختار
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.واکنش زیر را به دست آورید∆با استفاده از میانگین آنتالپی پیوندها، 13
C2H4 +3O2→2CO2+2H2O

پیوند
میانگین آنتالپی

KJ/mol

C=C614
C-H415
O=O495
C=O799
O-H463

5/1

5/1:با توجه به ساختار استرهاي زیر14
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بارمسؤاالتردیف
1) 2)

استرهاکدامیک )آ شدهاز داده شود؟یافت میسیب دري

.را بنویسیدو انهارا نامگذاري کنید1ساختار اسید و الکل سازنده استر شماره )ب

اسید............................

الکل............................

کدامیک از ویتامینهاي دي و ث در اب حل می شود؟    )پ

بارم 20جمع

موفق باشید



نام و بسمه تعالی:خانوادگینام

سازمان آموزش و پرورش استان قزوین

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان

دبیرستان دخترانه

97خرداد

درس شیمی:امتحان

)2(یازدهم 

/امتحانتاریخ  :3/97

97-96سال تحصیلی 

خانم:نام دبیر

دقیقه90:زمان

پایانی نوبت دوم

پدر :نام

:کالس و رشته

بارمسال حمایت از کاالي ایرانی گرامی بادردیف
.در هر مورد از بین دو واژه داده شده واژه مناسب را انتخاب کنید1

استآن)عدد جرمی/اتمیعدد(ترین ویژگی عنصرها بنیادي)آ .ها

کلوخه)طال/مس(در میان فلزها تنها )ب شکل .شودالي خاك یافت میها البهها یا رگهبه

مولکــول)جامــد/مــایع(چربــی داراي حالــت فیزیکــی )پ ســاختار در و هــاي آن پیونــدهاي دوگانــۀ اســت

مولکول)بیشتري/تريکم( به داردنسبت وجود روغن .هاي

ط)ت مولکولور کلی نیروي بین مولکولی در درشت مولکولبه از کوچکها .است)ترضعیف/ترقوي(هاي

.است)استرپلی/آمیدپلی(کوالر یک )ث

5/1

.درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کرده و در صورت نادرست بودن، شکل درست آن را بنویسید2

مدتپلیهاي تهیه شده از الیاف پارچه)آ براي هاي طوالنی قابل استفاده هستند زیرا اسـتحکام خـود را   استر،

.کنندحفظ می

.طعم خوش آناناس به دلیل وجود متیل اتانوات در آن است)ب

روشهاي شیمیایی را میآنتالپی تمام واکنش)پ به .گیري کردهاي گرماسنجی اندازهتوان

.بنزن هیدروکربنی سیر نشده است)ت

5/1

.مفاهیم زیر را تعریف کنید3

:گروه عاملی)آ

:دما)ب

:پلیمري شدن)پ

استرها)ت آبکافت

2

باFeپذیري با توجه به واکنش زیر واکنش)آ4 .با دلیل مقایسه کنیدNaرا

2 ( ) + ( )
∆

( ) + ( )

استخراج)ب باNaدشواري .مقایسه کنیدFeرا

5/1

به چند گرم نمونـه ناخـالص کلسـیم    ٪70گرم کلسیم اکسید با خلوص 6با توجه به واکنش زیر، براي تهیه 5

خلوص با Ca=40)نیاز است؟            ٪75کربنات O=16 C=12 g.mol1-)

( ) → ( ) + ( )

2



بارمسال حمایت از کاالي ایرانی گرامی بادردیف
.فرآورده حاصل از واکنش زیر را بنویسید)آ6

= + ⎯⎯ … … … … … … …

شود؟اي تهیه میسوخت هواپیما به طور عمده از چه ماده)ب

دارد؟)پ کاربردي چه کشاورزي در اتن گاز

1

:با توجه به نمودار سوختن کامل گرافیت7

.جاي خالی را پر کنید)آ

CوCOوCO2در شرایط یکسان پایداري )ب

.را مقایسه کنید

.را از گرافیت و گاز اکسیژن به دست آوریدCO(g)واکنش تولید ΔH)پ

5/2

.بینی کنیدزیر را پیشهايبا استفاده از میانگین آنتالپی پیوند، آنتالپی هریک از واکنش8
) ( ) → ( ) + 2 ( )
) ( ) + ( ) → ( )

-KJ.mol1(پیوند 
آنتالپی پیوند)

415C-H

391N-H

1

.ها را بنویسیدهاي عاملی موجود در هر مولکول را مشخص کرده و نام آنگروه)آ9

a) b)

کدام ترکیب در رازیانه و کدام ترکیب در گشنیز وجود دارد؟)ب

a................................b..................................

کدام ترکیب آروماتیک است؟)پ

25/1

دهند؟موارد زیر نقش چه عاملی را در سرعت واکنش نشان میهریک از10

فرآورده)آ کردن هاي گوشتیمنجمد

روغن)ب هاي مایع در ظرف ماستنگهداري

سوختن الیاف آهن داغ در ارلن پر از اکسیژن)پ

آنتالپی

C(s)

CO(g)

CO2(g)

+O2(g)

ΔH=-393/5 KJ

+1/2O2CO(g) ΔH1=?

+……..............ΔH2=-283KJ

O

H O



بارمسال حمایت از کاالي ایرانی گرامی بادردیف
داده11 به توجه واکنشNO2(g)هاي جدول که مربوط به تغییرات مول با در

2 ( ) → 2 ( ) + ( .است(

مصرف)آ متوسط درNO2سرعت .حساب کنید-mol.min1ثانیه دوم برحسب 10را

s(05101520(زمان

NO2(g) mol1/41/31/28/14/1

برحسب)ب را واکنش متوسط .به دست آورید-mol.h1سرعت

25/1

.جدول زیر را کامل کنید12

مونومرساختارساختار پلیمرکاربرد پلیمر
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1

پرسش13 .هاي زیر پاسخ دهیدبه

شود؟پلی الکتیک اسید چگونه تولید می)آ

روند؟چرا پس از مدتی الیاف پارچه پوسیده شده و از بین می)ب

25/1

با توجه به ساختار استرهاي زیر 14

1) 2)

شود؟ها یافت میهریک از استرها در کدامیک از میوه)آ

.را بنویسید2ساختار اسید و الکل سازنده استر شماره )ب

5/1

بارم 20جمع

موفق و پیروز باشید
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