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 96-97سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 شده است. صفحه تنظیم  2آزمون در  دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 2شیمی آزمون مستمر درس :    ـ نیمسال اول  یازدهم تجربیپایه  

  29/07/1396 تاریخ :  (تا ابتداي جریان فلز بین محیط زیست و جامعه) 26از ابتداي کتاب تا صفحه مبحث : 

 

 نمره)2( هاي زیر را کامل کنید. عبارت -1

 شوند. .......................... و  .......................... یافت میصورت ترکیب و بیشتر به شکل  ) بیشتر فلزها در طبیعت بهالف 

 هاي  ........................... جایگزین شده است. ................ با یونهاي  .......... ب) یاقوت همان  .......................... است که در ساختار آن برخی از یون 

 هوازي تخمیر گلوکز (یکی از راههاي تهیه  ..........................) برابر  .......................... است. ) مجموع ضرایب استوکیومتري مواد در واکنش بیج 

 هاي دوم و سوم برابر .......................... است. چهارم به مجموع تعداد عنصرهاي فلزي تناوب فلزهاي تناوب ) نسبت تعداد شبهد 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)75/1( هاي نادرست را بنویسید. بودن عبارت هاي زیر را مشخص کرده و علت نادرست بودن عبارت درست و نادرست -2

 یک از نافلزها رساناي جریان الکتریسیته نیستند. ) هیچالف 

 قرار دارند. Pو Sهاي آنها در دسته ۀنافلزند و هم )در دماي اتاق( عنصرهاي گازي ۀب) هم 
 شود. گیري می هاي فلز شعاع کوواالنسی اندازه هاي نافلز شعاع وان دروالسی و براي اتم م) معموالً براي اتج 
 یابد. پذیري آن افزایش می ) با افزایش اندازه اتم، واکنشد 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

دهند. در هر یک از موارد زیر دو واکنش را با یکدیگر  هاي لیتیم و سدیم در شرایط یکسان با گاز کلر واکنش می بري از فلزهاي برا مول -3

Li)مقایسه کنید. , Na :g.mol )−= = 17  نمره)1(  23

  ب) نور و گرماي آزاد شده   ) جرم گاز کلر مصرف شدهالف 

 فرآورده هاي ) تعداد مولد    ) زمان انجام واکنشج 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)2( هاي زیر پاسخ دهید:  اي به سؤال با توجه به عنصرهاي تناوب چهارم جدول دوره -4

  شوند. یها در عنصرهاي این تناوب با الکترون اشغال م کدام زیر الیهالف)  

 چند عنصر وجود دارد که در آخرین زیر الیه اشغال شده اتم آن در حالت پایه دو الکترون وجود دارد.ب)  

 این دوره را بنویسید. ی) فرمول شیمیایی هالید فلز قلیایی خاکج 

 باشد. ) بیشترین شعاع اتمی و بیشترین خواص نافلزي مربوط به کدام عنصرها در این تناوب مید 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)1(صورت فشرده نوشته و به مورد خواسته شده در هر یک پاسخ دهید. هاي زیر را به آرایش الکترونی هر یک از گونه -5

Mo)الف  +2
lهاي با ون(تعداد الکتر  42  (دسته عنصر)  A125ب)  ) 0=

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mآرایش الکترونی کاتیون -6  نمره)25/1(شود:  ختم می d85به 3+

 را بنویسید. M) فرمول شیمیایی نیترات و فسفات فلزالف 

 اي قرار دارد. جزو کدام دسته از عنصرها بوده و در کدام دوره و گروه از جدول دوره Mب) عنصر 
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 نمره)5/2( شود. و بنویسید از این واکنش براي شناسایی کدام یون استفاده می شیمیایی زیر را کامل کرده ۀآ) معادل -7

(aq) (aq) (.........) (.........)FeC NaOH ...................... ......................+ → +3  

 را توجیه کنید. ها را مقایسه کرده و علت آن پذیري هالوژن ب) میزان واکنش 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 )نمره5/1( هاي شیمیایی موازنه نیستند) هاي زیر را با ذکر علت بنویسید. (معادله انجام شدن یا انجام نشدن هر یک از واکنش -8

Na Fe O Na O Fe+ → +2 3  (آ 2

Cu ZnSO Zn CuSO+ → +4  (ب 4

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  نمره)5/2( اکسید. چرا؟ (III)تر است یا آهن از آهن ) استخراج پتاسیم از پتاسیم اکسید سختالف -9

 اعث رنگی شدن شیشه خواهد شد.ب) فرمول شیمیایی دو ترکیب را بنویسید که استفاده ار آنها در ساختار شیشه ب 

 شوند. ها می ) دو عامل بنویسید که باعث کاهش بازده درصدي واکنشج 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

%اکسید با درصد خلوص (III)گرم آهن، به چند گرم آهن 560در واکنش ترمیت براي تولید  -10  )نمره 5/1( نیاز است. 90

(Al , Fe :g.mol )−= = 127 56  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

کیلوگرم کربن استفاده  2/1شود. اگر در واکنش اول،  در واکنش دوم استفاده می Feتولید شده در واکنش اول براي تولید COۀاز هم -11

%درصدي واکنش اول را  (بازده ؟کیلوگرم آهن به دست آید، بازده درصدي واکنش دوم چند خواهد بود 2/1شود و از واکنش دوم  50 

C) (فرض کنید. , O , Fe :g.mol−= = = 112 16  نمره)2( )56

) SiO C Si CO

)Fe O CO Fe CO

+ → +

+ → +
2

2 3 2

1 2 2

2 3 2 3
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

لیتر از  میلی 50شود. پس از پایان واکنش اگر  لریک اسید وارد میتر محلول هیدروکلی میلی 200% در 28گرم آهن با درصد خلوص  2 -12

(از تغییر حجم  ؟شود هیدروکسید تشکیل می (II)محلول حاصل در واکنش با محلول سدیم هیدروکسید شرکت کند چند گرم رسوب آهن

 نمره) 1% فرض کنید.) (80نظر کرده و بازده واکنش دوم را  واکنش اول صرف

(aq) (aq)

(aq) (s) (aq)

Fe HCl FeCl H

FeCl NaOH Fe(OH) NaCl

+ → +

+ → +
2 2

2 2

2
2 2
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Aب) آلومینیم اکسید،   آ) سولفید و اکسید -1  +3
 ،Cr 2ت) 5پ) سوخت سبز  (اتانول) ،   3+

 )25/0هر مورد (        5

 )25/0)  کربن به شکل گرافیت رساناي الکتریسیته است. (25/0( آ) نادرست -2

 )25/0ت  (ب) درس 

 )25/0شود. ( گیري می هاي نافلز شعاع کوواالنسی اندازه دروالسی و براي اتم هاي فلز شعاع وان ) براي اتم25/0پ) نادرست ( 

 )25/0یابد. ( پذیري افزایش می پذیري کاهش و با افزایش اندازه اتم فلز واکنش ) با افزایش اندازه اتم نافلز واکنش25/0ت) نادرست ( 

 پ) زمان انجام واکنش سدیم کمتر است  ب) در واکنش سدیم بیشتر و شدیدتر است ر هر دو برابر استآ) د -3

 )25/0ت) براي هر دو واکنش برابر است.   هر مورد  ( 

،Sآ) -4 d، P4 3 ی مربوط به پتاسیم و ت) بیشترین شعاع اتم )5/0(  Mgx2پ) )25/0عنصر  ( 10ب)  )75/0(   4

 )5/0بیشترین خواص نافلزي مربوط به برم  (

5-  

]     gدسته  ]A : Og g S5 2
125 5 ] 0=الکترون با 8)    5/0(ب             ( 8 ]MO : Kr d+2  (آ 44

MPOآ)  -6 M(NO )−4 3  )75/0هر مورد ( 11، گروه  6، دوره  dب) دسته  )25/0هر مورد ( 3

(aq))  25/0آ) هر جاي خالی ( -7 (aq) (s) (aq)FeC NaOH Fe(OH) NaC+ → +3 3   

Feتوان براي شناسایی یون از این واکنش می  OHیا یون 3+  )5/0استفاده کرد. ( −

Fب)   C Br I> > >2 2 2 2   )5/0 (– خواص نافلزي یا  هاي نافلزي هر چه اندازه اتم افزایش یا بر توانایی در گرفتن الکترون در اتم)

پذیري  ، خواص نافلزي یا میزان واکنشیابد. با توجه به افزایش اندازه اتم در یک گروه از باال به پایین پذیري) کاهش می میزان واکنش

 )1(یابد.  کاهش می

Naو Feدهنده) از اتم (واکنش Naپذیري اتم آ) واکنش -8 O2 (آ) 1گیرد. ( انجام می بیشتر بوده و به همین دلیل واکنش( 

 )1گیرد.   ( تر بوده و به همین دلیل واکنش (ب) انجام نمی (فرآورده) کم Cu(واکنش دهنده) از اتم Agپذیري اتم ب) واکنش 

 )1تر است. ( آ) پتاسیم زیرا هر چه فلز واکنش پذیر باشد استخراج آن سخت -9

FeCهاي فلزهاي واسطه مثل ب) ترکیب  3،MnCO3 ) 25/0هر مورد( 

 )5/0هاي ناخواسته و ... هر مورد ( ها، انجام واکنش دهنده  پ) عواملی مثلی : ناخالصی در واکنش 

10- 

 )2      (
mo Fe O gFe O gFe Omo Fe? gFe O gFe ggFe mo Fe mo Fe O gFe O= × × × × =2 3 2 3 2 3

2 3
2 3 2 3

1 160 1001560 100056 2 1 80




 

  

11-   

gC mo CO mo CO mo Fe gFe? gFe / kgC / gFekgC gC mo C mo CO mo Fe= × × × × × ×1000 1 2 2 56501 2 1866 671 12 2 100 3 1
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