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 نوبت صبح

  بارم  شیمی سؤاالت  ردیف
  جاهاي خالی را با یکی از کلمات داده شده در کادر کامل نمایید.  1

 – تن 1 -قویتر  – Cl– کمتر  – اتیل متانوآت  – حجم  – بیش تر  – I - متیل اتانوآت   – فشار  – کاهش 

  افزایش - پروپن 

  عناصر پایین تر خاصیت نافلزي ..................... دارند. 17،  16،  15الف) در گروه هاي 

  ب) وینیل کلرید از جایگزین کردن یکی از اتم هاي هیدروژن در مولکول ....................... با یک اتم کلر به دست می آید.

  پ) نام استر حاصل از استیک اسید و متانول ....................................... است.

  ت) گرماسنج لیوانی ، گرماي واکنش در ........................... ثابت ، را اندازي گیري می کند.

  سرعت تجزیه می شود.) هیدروژن پراکسید در حضور یون ............................ در دماي اتاق به ث

  ) به طور کلی ، نیروي بین مولکولی در درشت مولکول ها ، از مولکول هاي کوچک ........................ است.ج
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  درستی یا نادرستی عبارت هاي زیر را با دلیل بنویسید.  2
باشد ، با دادن مقدار یکسانی از گرما به جرم برابري از این دو  Bدو برابر گرماي ویژه ي فلز  Aالف) اگر گرماي ویژه ي فلز 

  خواهد بود. Bنصف تغییر دماي فلز  Aفلز میزان تغییر دماي فلز 
  

ب) با افزایش طول زنجیر هیدروکربن در الکل ها ، نیروي واندروالسی بر هیدروژنی غلبه می کند ، از این رو انحالل پذیري 
  یابد. الکل ها در آب افزایش می

  
  پ) سوخت اکثر فندك ها ، گاز پروپان است که تحت فشار پرشده اند.

  
  ت) یکی از روش هایی که به توسعه ي پایدار کشور کمک می کند بازیافت فلزها است.

  
  
  
  
  
  

  
2  



  کلمه ي مناسب را از داخل پرانتز انتخاب نمائید.  3

الف) ( نفتالن / تفلون) نام تجاري پلیمري است که بالنکت هنگام بررسی و مطالعه ي انواع سرد کننده ها موفق به کشف آن  

  شد.

  ب) گروه عاملی ( کربوکسیل / کربونیل ) به آلدهیدها و کتون ها خواص ویژه اي می بخشد.

  است. )1s4 5d3    /2s44d3به صورت  (  cr24ت) آرایش الکترونی الیه ي ظرفیت عنصر 

(کاهش /  ث) زغال سنگ آالینده هاي ( بیشتري / کمتري) نسبت به نفت خام تولید می کند و بنا براین اثرگلخانه اي را

  افزایش ) می دهد.

  ) فرّارتر است.14H6C  /22H 10Cج) در شرایط یکسان ، هیدروکربن ( 

  ) هاي موجود در آن است. دچ) بوي ماهی ناشی از ( آمین / آمی
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  دهید.ه پرسش هاي مطرح شده ي زیر پاسخ ب   4

  الف) چرا پس از مدتی تارو پود لباس ها سست شده و پوسیده می شوند؟

  ) چرا ؟38H18Cیا  H 25C 52ب) چسبندگی کدام هیدروکربن بیشتر است. ( 

 پلی اتن سنگین و سبک را بنویسید. پ) دو تفاوت 
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  واکنش هاي زیر را کامل کنید.    5
                                                                                  .............................2Br  +3CH  – CH  =2CH  )1  

                                                                                          ............................)g( H  – C  =2nCH  )2  
  

                 +  ..............................................O2H          2NH   – 2 CH  – N 2H +COOH  – 2 CH  – HOOC )3   
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  با توجه به ساختار داده شده به پرسش ها پاسخ دهید.   6

  الف) فرمول مولکولی این ترکیب را بنویسید.

  ب) آیا این ترکیب آروماتیک است ؟ چرا؟

  پ) نام هر گروه عاملی را بنویسید. 
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  کیلوژول بر مول باشد ، تفاوت آنتاپی پیوند  391و  436به ترتیب   H   - Nو   H   - H اگر آنتاپی پیوندهاي    7
     N≡ N  وN  – N .در واکنش زیر را محاسبه نمایید  

                                              KJ 91  = +∆H       )g (2 NH  – N2 H           )g (2H2  +)g(   N≡N   
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CN 



  (بر حسب کیلوژول)  را به دست آورید  g(  D3  +)g( C2           )g( E4 +)g( A2(واکنش    ∆Hبا توجه به واکنش هاي زیر   8
                                                    KJ115  -  =°H ∆                       )g( C             )g( B2  +)g(A  )1  

                                                      KJ52  = +°H 	∆           )g(E2             )g( B2 +)g( D  +)g( C  )2  
                                                     KJ20  -  =° H ∆                      )g( E2 +)g( A            )g( D2  )3  
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تجزیه می شود ، در صورتی که سرعت  g (2O +)g( 2NO4              )g( 5O2N2( دي نیتروژن پنتواکسید ، مطابق واکنش      9
  باشد: 5O2N   1- s1- moIL 8/0مصرف 

  است ؟  s1- moIL -1چند  2NOالف) سرعت تولید 
  

  است؟ min 1- moIL -1ب) سرعت متوسط واکنش چند 
  

  ثانیه دوم؟ چرا؟ 20ثانیه اول بیشتر است یا  20در  5O2Nپ) سرعت مصرف 

  
  
2  

  معین کنید. KJ 2043  +)g( O2H4  +)g( 2CO3              )g(2O5  +)g (8 H3Cبا توجه به واکنش       10
                                                                                                     )g/mol 1 =H   12و  =C (  

  گرم پروپان چند کیلوژول انرژي تولید می شود؟ 2/2الف) از سوختن 
  
  
  را به دست آورید.8H3Cب) ارزش سوختی    
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   با موارد زیر پاسخ دهید.   11

  الف) نام ترکیب مقابل را بنویسید. 

  

  متیل هگزان را رسم نمایید. - 2برمو ،   –  3ب) ساختار ترکیب   

  

1  

) سولفید به دست   گرم آهن (   9/16% و گرد گوگرد در گرما با هم واکنش دهند .  80گرم گرد آهن با خلوص   14اگر    12
  Fe)=  56و   g/mol 32  =S (آمده باشد ، بازده درصدي واکنش را به دست آورید.

                                                                                                   )s (FeS        گرما    )s( Fe+)s(S  
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  با توجه به واکنش هاي زیر به پرسش ها ي مطرح شده پاسخ دهید.   13
                                                                                             2Mgcl  +Ti         Mg  +4 TiCl  )1   

                                                                                             2 TiO  +Fe          Ti  +3O2Fe   )2    
   را مشخص کنید.Tiو  Feو   Mgالف) ترتیب واکنش پذیري عناصر   
  
  ب) پیش بینی کنید آیا واکنش زیر در شرایط مناسب انجام می شود ؟ چرا ؟ 

                                                                                      .............................∆         3 O 2 Fe  +Mg  
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  20  موفق باشید                                                 جمع نمرات                                                                 
  



 پاسخنامه

 1دبیرستان امام رضا )ع( واحد  ردیف

 شیمی یازدهم

 67-69سال تحصیلی 

 بارم

1 

                                            ت: فشار          تن                       پ: متیل اتانوات       الف : کمتر                       ب:  ا

 : بیشتر                                                                        ج                              I: ث
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2 

 الف: درست، گرمای ویژه با دما رابطه عکس دارد.

ب: نادرست . با افزایش طول زنجیر هیدروکربن در الکل ها ، نیروی واندروالسی بر هیدروژنی 

 غلبه می کند از این رو انحالل پذیری الکل ها در آب کاهش می یابد.

   نادرست. سوخت اکثر فندک ها گاز بوتان است که تحت فشار پرشده اند. پ(

 ، زیرا عمر منابع افزایش می یابد.ت( درست

2 

 75/1 چ: آمین       11H9Cافزایش         ج:  –ث: بیشتری     14S53d الف: تفلون    ب: کربونیل     ت: 3

1 

 الف: زیرا بعضی از پیوندهای شکسته می شود.

 زیرا تعداد کربن بیشتر دارد. 52H 25Cب:       

 پ: پلی اتن سبک شاخه داری می باشد و استحکام کمتری دارد.     
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5 

                           3 CH – CH - 2 CH 

                                                                   (1 
                                      Br        Br            

                                 

                                                                                              C – 2 CH        (2 

2NH – 2CH- N- C – 2CH- COOH (3           

                      H 
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9 

 1O11H6Cالف :           

 نی دارد. ب:  بله زیرا حلقه بنز     

 اتر –هیدروکسیل  –پ: کربوکسیل      
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7 

     H∆= تالپی پیوند واکنش دهنده ها   مجموع آن   -   پی پیوند فراورده هاجموع آنتام 

                        =361×1   +y×1     -      139×2+x×1    =61+ 

                         1591  +y       -    272  +x     =61                                                    

                       1591 -  y  - 272  +x =61 

                                      y -  x =723 
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H 

CN 

O 

 واکنش

               

(n) 



2 

                                             Kj 115 -  =1 H° ∆                          (g)C → (g) B2  +(g) A (1 

                                         Kj 52 -  =2 H° ∆         (g)B2   +→ (g) D  +(g) C   → (y)E2(2 

                                             21+  =3 H° ∆                         (g)D2   → (y)E2  +(y)A (3 

                                                                     3 H° ∆     +2 H° ∆    +1 H° ∆     = H ∆           

                                                                          117-  =21  +52 – 115 -   =  H ∆         
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6 

 S  1- moiL 9/1  =2/1  ×2  =2 No R ⇒  5 O 2 N  R2  =2No R -1الف:  

 min 1-LImo 1/2  =𝟔𝟎 𝑺-1ب:   

𝟏 𝒎𝒊𝒏
  ×1- S 1- LImo 1/1  =𝟎/𝟖

𝟐
   =𝑹𝑵𝟐𝑶𝟓

𝟐 
  =R  واکنش 

 بیشتر است. واکنش دهنده زیرا غلظت ،ثانیه اول 21پ: 

2 

11 

 =  ky 15/112الف: 
𝟐𝟎𝟒𝟑

𝟏𝒎𝒐𝒍𝑪𝟑𝑯𝟖
  ×𝟏𝒎𝒐𝒍𝑪𝟑𝑯𝟖

𝟒𝟒
  ×2H 3C g 2/2 

 g/J K13/19  =𝟏𝒎𝒐𝒍ب: 

𝟒𝟒
  ×mol /KJ 2113 
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11 

 دی متیل اکتان 5و  2الف: 

 C-C-C-C-C-C          ب:

                 Br   C 

1 

12 

𝟖𝟔𝒈𝑭𝒆𝒔=  2/17  نظری

𝟏𝒎𝒐𝒍𝑭𝒆
  ×𝟏𝒎𝒐𝒍𝑭𝒆𝒔

𝟏𝒎𝒐𝒍𝑭𝒆
  ×𝟏𝒎𝒐𝒍𝑭𝒆

𝟓𝟔𝟗𝑭𝒆
  ×𝟖𝟎

𝟏𝟎𝟎
  ×gFe 11 

% 2/62  =111  ×𝟏𝟔/𝟗

𝟏𝟕/𝟐
  =111  ×

مقدار عملی

مقدار نظری
 = بازده 
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13 

  Fe  < Ti < Mgالف:                               

 Fe <  Mg بلی زیرا واکنش پذیری   ب:  
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 کل

 کل


