
 بي نام تو نامه كي كنم باز

 21/10/98 تاريخ امتحان: تهران 6اداراه آموزش و پرورش منطقه  شیمی آزمون درس :

 

 دقیقه 110مدت امتحان:  دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان  تجربی-ریاضی هم یازد پايه:

 3از    1صفحه:   98دی ماه  - متوسطه دوره دوم -آزمون های نیمسال اول  همتآقای نام دبیر: 
  

 شماره صندلي: كالس: نام و نام خانوادگي:                                                                                                  
  

 

 محل مهر يا امضاء مدير

 بارم است.استفاده از ماشین حساب مجاز  شماره
ام. گسترش صنایع الکترونیک و ساخت انواع های آلی شرکت کردهای هستم که در ساختار همه ترکیبسالم. عنصر سیه چهره 1

آمد بگم به شما توی این امتحان تلویزیون، رایانه و ... مدیون داداشمه. خونه داداشم طبقه پایین آپارتمان منه. اومدم که هم خوش
 نمره بگیرین. 1را پر کنین و مفت و اروزن  شیرین و هم اینکه جاهای خالی

 آ( اسم من ...................... و اسم داداشم ...................... است.
 (به اشتراک –گیریم ها الکترون )میسطح انرژی باالتر( در واکنش با دیگر اتم –ب( من و داداشم برای رسیدن به ...................... )حالت پایدار 

 گذاریم.می

1 

 را مشخص نمایید.جمالت زیر را در نظر بگیرید و درست یا غلط آن 2
 یابد.ها از چپ به راست شعاع اتمی افزایش میآ( در یک دوره به دلیل افزایش تعداد الیه

 یابد.ب( در یک گروه از باال به پایین خواص فلزی افزایش می
C پ( گرانروی گریس H18 38( Cاز اوکتان  ( H8 18(  تر است.بیش (

 رسد.ت( بوی غذای گرم دیرتر از غذای سرد به مشام می

1 

 با توجه به واکنش زیر به سواالت پاسخ دهید. 3
Al s Fe O s Al O s Fe s  2 3 2 32 2( ) ( ) ( ) ( ) 

 آ( نام این واکنش چیست؟
 شود؟ای میب( از این واکنش چه استفاده

 ؟Feتر است یا بیش Alپذیری پ( واکنش

75/0 

Mآ( آرایش الکترونی کاتیون  4 3  بهd54 شود عدد اتمی، گروه و دوره تناوب این عنصر را با دلیل بنویسید.ختم می 
 ؟ چرا؟Rbدشوارتر است یا  Znب( شرایط استخراج 

75/0 
5/0 

 خالی را کامل کنید.های زیر جاهای در واکنش 5
CH CH CH Cl   3 2 2 ................... (1 

H C H OH 2 2 5
...................

................... (2 

Ni
C H C H 6 12 6 14................... (3 

1 

 دهید.جدول زیر قسمتی از جدول تناوبی است. به سواالت پاسخ  6
 کند؟تولید می -2 ها یون پایدارآ( کدام عنصر در واکنش

 دهد؟تر واکنش میبا آب سریع Hیا  Aب( کدام یک از دو عنصر 

 تری دارد؟پذیری بیشکدام عنصر واکنش Zو  Dپ( از بین دو عنصر 
 ت( کدام عنصر تمایل به انجام واکنش ندارد؟

 
 

1 

 با توجه به شکل داده شده: 7
 ظرف با دلیل مقایسه کنید. دو های متانول را درمیانگین تندی حرکت مولکولآ( 

کند؟ ب( اگر محتویات هر دو ظرف را به ظرف سومی منتقل کنیم، کدام خاصیت تغییر نمی
 ظرفیت گرمایی مولی( –ظرفیت گرمایی  –چگالی  –)انرژی گرمایی 

 
 

1 

18        1 
 17 16 15 14 13  2  
 D       A 
  I B  C    

G Z   E     
       Y H 
 



 21/10/98 تاريخ امتحان: تهران 6اداراه آموزش و پرورش منطقه  شیمی آزمون درس :

 

 دقیقه 110مدت امتحان:  دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان  تجربی-ریاضی یازدهم  پايه:

 3از    2صفحه:   98دی ماه  -متوسطه  دوره دوم -آزمون های نیمسال اول  آقای همتنام دبیر: 
 

 در مورد روغن و چربی به سواالت پاسخ دهید. 8
 روغن دارای چه حالت فیزیکی است؟ آ(

 تری وجود دارد؟ب( در ساختار کدامیک پیوند دوگانه بیش
 تر است؟پذیری کدامیک کمپ( واکنش

75/0 

 ها پاسخ دهید:با توجه به جدول داده شده به پرسش 9
D C B A ماده 
 ظرفیت گرمایی ویژه 18/4 50/0 28/0 43/0

 
 تر خواهد بود چرا؟ماده، مقدار گرمای برابری داده شود افزایش دمای کدام یک بیش 4های برابر از این آ( اگر به جرم

 رسد؟گرما دهیم دمای آن به چند درجه سلسیوس می J2000را  C040به دمای اولیه  Bماده  g200ب( اگر 

25/1 

 شود؟روژن مطابق واکنش زیر چند کیلوژول گرما آزاد میگاز هید g8/2با مصرف شدن  10
N g H g NH g kJ  2 2 33 2 92( ) ( ) ( ) 

75/0 

Hبا توجه به واکنش  11 g O g H O g kJ  2 2 22 2 484( ) ( ) ( H، گرمای واکنش ( g O g H O l 2 2 22 2( ) ( ) ( با دلیل  (
تواند باشد؟ کدام عدد می   422 422 572 572( , , , ) 

1 

Cآ( هیدروکربنی به فرمول مولکولی  12 H6 موجود است که دارای دو گروه متیل به عنوان شاخه فرعی است. نام این ترکیب )ها(  14
 را بنویسید.

 ب( برای هر هیدروکربن یک کاربرد بنویسید.
 ( نفتالن2( گاز اتن                              1

1 
 
 
1 

 را کامل کنید. 4تا  1شرایط واکنش با گاز هیدروژن مورد با توجه به  13
 شرایط واکنش با گاز هیدروژن نام هالوژن

 دهدواکنش می C0400در دمای باالتر  (1)
 دهددر دمای اتاق به آرامی واکنش می (2)
Cحتی در دمای  (3)  دهدبه سرعت واکنش می 0200
  دهدواکنش می C0200در دمای  (4)

1 

 تر؟شود یا سنگینتر حاصل میآ( در برج تقطیر نفت خام هرچه به سمت باالی برج تقطیر برویم مواد سبک 14
 سنگ، به دلیل تجمع چه گازی است؟ب( انفجار در معادن زغال

 ببرید.سنگ را فقط نام پ( دو روش بهبود کارایی زغال

1 

 را رسم کنید. 5و  4های را بنویسید و فرمول ساختاری ترکیب 3و  2و  1های نام ترکیب 15
CH CH CH CH CH CH

C H CH

    3 2 2 3

2 5 3
| |

 (1 

 (2 
 (3 

 4متیل هگزان ) -2اتیل  -3
 5بوتین ) -1دی متیل  -3و  3

25/1 
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 دقیقه 110مدت امتحان:  دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان  تجربی-ریاضی یازدهم  پايه:
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نسبت مجموع اعداد به کار رفته در نامگذاری ترکیب 16
 

lهای زیرالیه به شمار الکترون   را  Ni28در عنصر  2

 محاسبه کنید.

1 

17 g52 ناخالص سدیم هیدروژن کربنات NaHCO3 شود. اگر مطابق واکنش زیر تجزیه میg3/6 اکسید حاصل شود دیگاز کربن
 هیدروژن کربنات را محاسبه کنید.سدیم درصد خلوص 

NaHCO s Na CO s H O g CO g  3 2 3 2 22 ( ) ( ) ( ) ( ) 

5/1 

، چند لیتر گاز %80لیتیم پراکسید با خلوص  g520باشد، به ازای مصرف شدن  90%در واکنش زیر اگر بازده درصدی واکنش  18
 شود؟حاصل می STPاکسیژن در شرایط 

Li O aq CO g Li CO aq O g  2 2 2 2 3 22 2 2( ) ( ) ( ) ( ) 

5/1 

 20 جمع نمره 
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