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  بزرگوارتر هرگاه تو را بر خداي سبحان نيازي است در آغاز بر رسول خدا )ص( درود فرست، سپس حاجت خود بخواه كه خدا   حضرت علي )ع( مي فرمايند: 

 آن است كه بدو دو حاجت برند، يكي را برآرد و ديگري را بازدارد. از                                                         
 نمره نام و نام خانوادگي :                                                          دبيرستان محل تحصيل : ردیف

 داده شده جای خالي را با گزینه درست کامل کنيد.در هر یک از متن های  1
 باشد، آهنگ انجام تندتر است و واکنش سریع تر بزرگ تر( – کوچک تر) ................ هر چه گستره زمان انجام واکنش آن هاآ( 
 انجام مي شود.     

 – سطح تماس) ...............  شعله پخش شود بهن درون یک ظرف با اکسيژن و پودر آهن وقتي در هتفاوت سرعت واکنش پودر آب( 
 مربوط است. غلظت(      
 ( وجود دارد. -COOHگروه عاملي کربوکسيل ) (یک یا چند -)یک  ............. در ساختار مولکولي کربوکسيليک اسيدهاپ( 
 –.................... )سرعت اوليه  گيری راسرعت مصرف یا توليد یک ماده شرکت کننده در واکنش در گستره زماني قابل اندازه ت( 
 آن ماده مي گویند. (سرعت متوسط      
 مي دهد.  (کاهش –)افزایش  .................  هندوانه و گوجه فرنگي محتوی ليکوپن هستند که فعاليت رادیکال ها راث( 
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 تعيين کنيد هر یک از متن های داده شده درست است یا نادرست؟ متن های نادرست را تصحيح کنيد.  5
 محيط سرد، خشک و تاریک برای نگه داری انواع مواد غذایي مناسب تر از محيط گرم، روشن و مرطوب است. آ( 

 واد دارد، مواد غذایي در هوای آزاد و در معرضگازی واکنش پذیر است و تمایل زیادی برای انجام واکنش با دیگر م هوا چونب( 
 اکسيژن سریع تر فاسد مي شوند.       
 آهنگ واکنش بياني از زمان ماندگاری مواد است، کميتي که نشان مي دهد هر تغيير شيميایي در چه گستره ای از زمان رخپ( 

 مي دهد.       
 تفاوت سرعت واکنش فلزهای سدیم و پتاسيم با آب به نوع واکنش دهنده مربوط است. ت( 

 ئيک اسيد یک ترکيب آلي از خانواده کربوکسيليک اسيدها است و یک کربوکسيليک اسيد آروماتيک مي باشد. ث( اتانو
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 برای هر یک از سوال های داده شده پاسخي کوتاه بنویسيد. 3
 افزایش زمان ماندگاری مواد غذایي بنویسيد.آ( یک روش برای 

  ؟از محيط نگه داری مواد غذایي و خوراکي ها سبب افزایش زمان ماندگاری و بهبود کيفيت آن ها خواهد شد چه ماده ایحذف ب( 

 نش را در گستره معيني از زمان چه مي نامند؟شيمي دان ها آهنگ واکپ( 

 چيست؟دليل واکنش پذیری زیاد رادیکال ها  ت(

 ساختار مولکولي بنزوئيک اسيد را رسم کنيد.ث( 
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 در هر مورد گزینه درست را انتخاب کنيد. 4
 نگه داری درون یخچال (5       وجود پوست و پوشش ميوه ها( 1       ؟استميوه ها  یک عامل طبيعي برای افزایش زمان ماندگاریآ( 

 استفاده از نگهدارنده ها( 3        نورو  ( رطوبت1        افزایش مي دهد؟را کدام عامل زمان نگه داری مواد غذایي ب( 
 پ( کدام واکنش با سرعت بيش تری انجام مي گيرد؟ 

 ( زنگ زدن اشيای آهني در هوای مرطوب5                                                     ( سوختن گاز متان درون بخاری1
 ( بنزوئيک اسيد5( ریز مغذی ها  1استفاده مي شود؟ یک نگهدارنده  به عنوان از کدام ماده در صنایع بسته بندی مواد غذایيت( 
 ( بازدارنده ها5( رادیکال ها            1مصرف کدام خوراکي ها سبب خواهد شد که رادیکال ها به دام بيافتند؟              ث( 
 کدام یک چهره پنهان ردپای غذا را نشان نمي دهد؟   ج( 
 % غذایي که در جهان فراهم مي شود به مصرف نمي رسد          33( ساالنه حدود 1     
 ( نيروی انساني برای توليد و تامين مواد اوليه و انرژی، فراوری، ابزار و دستگاه های مورد نياز5    

2/1 

www.ShimiPedia.ir

http://www.


 
    

  2  
 

 باسمه نعالي

 اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان

  فريدن مديريت آموزش و پرورش شهرستان 

 پرديس داران دبيرستان دخترانه 

 

 علوم تجربي رشته:          يازدهم     كالس:             7آزمون شماره  امتحان:)شيمي يازدهم(             2شيمي : درسنام  

 69 - 67سال تحصيلي          دبير: بهزاد ميرزائي                دقيقه 58 وقت پاسخگويي:              22/12/69  تاريخ امتحان:

       bemirzaie77         bemirzaie.blogfa.com@                .صفحه تنظيم شده است 4 در  و سوال  12آزمون شامل 

                          

                                    

                     

گدوی مصدرف   کددام ال الگوی پایدار، کدام الگوی توليد و  ،3و  5، 1نمودارهای  از کدام یک نشان دهيدآ( در نمودار زیر روی شکل  2

 کنوني را نشان مي دهند. 
 ( شمار زمين های مورد نياز چه مفهومي را نشان مي دهد؟ توضيح دهيد.5ب( در نمودار )
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را نشان مي دهد؟ با توجه به شکل توضيح دهيد چگونه این عامدل موجدب    گازی زیر شکل زیر کدام عامل موثر بر سرعت واکنش 6

 5O ( +g)5NO → (g)3O ( +g)NO(g)                                         افزایش سرعت واکنش های شيميایي خواهد شد؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 اکسيد طبق واکنش زیر به نيتروژن و اکسيژن تجزیه مي شود. دی نيتروژن  5
                            (g)5O ( +g)5N → (g)O5N5  

 کدام یک از اجزای واکنش را نشان مي دهند؟  Cو  A ،Bهر یک از نمودارهای  آ( 

 

 

 سرعت باشد،  mol.L 30/3-1برابر با  Cب( اگر سرعت متوسط واکنش برای 

 چقدر است؟  Aمتوسط واکنش برای 
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 .شکل مقابل تجزیه محلول هيدروژن پراکسيد را نشان مي دهد 0
 آ( معادله واکنش انجام شده را در واکنش بنویسيد.

 

 چه  که از قطره چکان خارج مي شود Xمحلول  Aدر شکل ب( 

 ؟نقشي در واکنش داردماده ای است و چه 

 

52/1 

 

 

 

 

www.ShimiPedia.ir

http://www.


 
    

  3  
 

 باسمه نعالي

 اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان

  فريدن مديريت آموزش و پرورش شهرستان 

 پرديس داران دبيرستان دخترانه 

 

 علوم تجربي رشته:          يازدهم     كالس:             7آزمون شماره  امتحان:)شيمي يازدهم(             2شيمي : درسنام  

 69 - 67سال تحصيلي          دبير: بهزاد ميرزائي                دقيقه 58 وقت پاسخگويي:              22/12/69  تاريخ امتحان:

       bemirzaie77         bemirzaie.blogfa.com@                .صفحه تنظيم شده است 4 در  و سوال  12آزمون شامل 

                          

                                    

                     

 واکنش کلي زیر را در نظر بگيرید. 9
aA + bB → cC 

 در زیر سرعت متوسط برای هریک از اجزای واکنش در برخي زمان ها داده شده است. 
1-

s.1-
L.mol 3303/3  =

  

  
 -                      1-

s.1-
L.mol 3153/3  =

  

  
 -                      1-

s.1-
L.mol 3163/3  =

  

  
 +                       

 این داده ها معادله موازنه شده واکنش را بنویسيد.با استفاده از 
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 5I ( +g)5H → (g)HI5(gزمان برای تجزیه گاز هيدروژن یدید طبق واکنش مقابل داده شده است.   ) –در شکل نمودار غلظت  13

با توجه به داده های نمدودار و اطععدات داده شدده در    

 جدول زیر به سوال های داده شده پاسخ دهيد. 

 

 

 آ( شيب نشان داده شده برای نمودار در شروع واکدنش  

 چه چيزی را نشان مي دهد؟

 

در زمدان ميانده    HIب( چرا شيب نمودار تجزیده گداز   

 واکنش با شيب نمودار در شروع واکنش یکي نيست؟ از

 این تفاوت چه نتيجه ای مي توان گرفت؟ 

 

 

 

در ثانيده   HIباشد و غلظدت   s.1-L.mol 4-13 × 3/0-1ثانيه(  1533تا  033ثانيه سوم )بين  433در  HIمصرف پ( اگر سرعت متوسط 

 از واکنش به دست آورید.  033را در ثانيه  HIباشد، غلظت  mol.L 90/3-1واکنش  1533

 

مدي تواندد    s.1-L.mol-1بر حسب   52/2 × 13-4یا  4/5 × 13-4  کدام یک از مقادیر ثانيه پنجم 433ت( سرعت متوسط واکنش در 

 باشد؟ توضيح دهيد.

 

 

3 

توليد شده بر  5Hمطابق شکل زیر در دو آزمایش متفاوت واکنش فلز منيزیم با محلول هيدروکلریک اسيد بررسي شده و حجم گاز  11

به سوال های زیدر  بر اساس داده های شکل و نمودار  آورده شده است. صفحه بعد در نمودار برای هر دو واکنش حسب زمان )ثانيه(

 پاسخ دهيد
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 بيشتر است.  .......................  است. بنابر این سرعت واکنش Aتندتر از شيب نمودار  Bآ( شيب نمودار 
 ثانيه پایان مي پذیرد.  ........................ پس از Aثانيه پایان مي یابد در آزمایش  ...................... واکنش پس از Bب( در آزمایش 

 .شده استبه عنوان فراورده توليد  5Hميلي ليتر گاز  ...................... B واکنشو در  5H.................. ميلي ليتر گاز  Aدر واکنش پ( 
 ...................... ميلي ليتر بر ثانيه است. Aميلي ليتر در ثانيه است و برای  ..................... Bت( سرعت متوسط واکنش برای 

 است.  Aبرابر سرعت متوسط واکنش  ..................... Bسرعت متوسط واکنش ث( 
 هيدروکلریک اسيد برای این واکنش بنویسيد. یک نتيجه گيری بر اساس رابطه سرعت واکنش با غلظت محلول

  

 

، طبق واکنش زیر تجزیه شده و اتن توليد مي کند. در زیر نمودار تغيير غلظت سيکلو بوتان )مول بر ليتر( بدر  0H4Cسيکلو بوتان  15

 4H5C5 → (g )0H4C( gحسب زمان )ثانيه( نشان داده شده است.                                   )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 زمان برای سيکلو بوتان شکل نزولي دارد؟  –چرا نمودار غلظت آ( 

 )کم مي شود یا زیاد؟( چرا؟  چگونه تغيير مي کنند؟ 4H5Cتوليد فراورده  با گذشت زمان سرعت واکنشب( 

 به دست آورید. min.1-L.mol-1بر حسب  ثانيه 33تا  13بين زمان های سرعت متوسط واکنش را پ( 
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 نمره 02سوالها جمع بارم 
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