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 ( 1 /5 )  عبارات داده شده عبارت درست راانتخاب کنید.ازبین -1

 ساخته شده اند.که از موادی به نام نیمه رسانا  براجزایی مبتنی است )الکترونیک/ شیشه گری (پیشرفت صنعت 

 به گاز عمل آورنده معروف است. (4H2C,2H2C)گاز 

)3O2,Al 3O2Cr(.ماده ای است که درتولید شیشه های رنگی استفاده می شود 

 است. )درجه ی سلسیوس /کلوین (SIاست در حالیکه یکای دما در  )درجه ی سلسیوس /کلوین (یکای رایج دما 

 جای دارد. )چهارم /سوم(رادارد در دوره  n=4,l=1اتمی که آخرین الکترون آن عددهای کوانتومی 

 ( 2 )  به پرسش های زیر پاسخ دهید. -2

 چیست؟ واکنش پذیری در نافلزاتآ(منظور از 

 قیمت نفت سنگین ایران بیشتر است یا نفت سبک کشورهای عربی؟چرا؟ب(

 ث کاربرد آن در پوشش جلوی کاله فضانوردان می شود؟پ( کدام ویژگی طال باع

 چرا می توان از آلکان ها برای محافظت فلز ها در برابر خوردگی استفاده کرد؟ت(

 (2 /25 )  عبارات زیر را تعیین کرده ودر موارد نادرست دلیل نادرستی را بنویسید.درستی یا نادرستی هر یک از  -3

 آ( بازیافت فلزها وازجمله آهن باعث کاهش گرمایش جهانی می شود.

 واکنش پذیری آلکن ها از آلکان ها بیشتر است .ب( 

 دمای اتاق همدما می شود. درجه سلسیوس زودتر با   80  پ(یک تکه سیب زمینی نسبت به یک تکه نان باهمان جرم وسطح ودمای 

 رمز فقط حاوی مقدار زیادی پروتئین می باشد.ق( گوشت ت 

 ( 0 /5 )  را بنویسید. Xختم می شود. آرایش الکترونی اتم 4d3 به 3X+آرایش الکترونی یون -4

 ( 1 /52 )  پاسخ دهید:که عناصر گروه چهاردهم جدول دوره ای می باشند به سواالت زیر   Sn50Ge,32C,6 با توجه به عناصر -5

 کدام عنصر رسانایی الکتریکی کمی دارد؟چرا؟(آ

 کدام عنصر یا عناصر تمایل به اشتراک الکترون دارند؟چرا؟ب(

 نام و نام خانوادگی :

  شیمیسئواالت امتحان درس : 

 پایه : یازدهم 

 رشته : علوم تجربی 

  خانم دفتری نام دبیر :

 باسمه تعالی

 4مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 

 متوسطه دوم رایحه دانشدبیرستان غیر دولتی 

 1399-1400آزمون نوبت دی ماه سال تحصیلی 

  14تعداد سوال : 

 99/   10/  14: تاریخ آزمون

 دقیقه 70: مدت امتحان
                                                 

 سوال 14 سئواالتتعداد 

 محل مهر

 آموزشگاه 
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 ( 2 )  ویژ گی های خواسته شده را برای اتمهای داده شده مقایسه کنید. ذکر دلیلدر هرمورد با  -6

 )K91 Ca   , 20(آ(فعالیت شیمیایی 

 )Cl17,  F9(ب( شعاع اتمی 

 )34H16,C 26H12C(پ(گرانروی 

 )10H5,C 12H5C(ت( واکنش پذیری 

مس سرچشمه کرمان یکی از بزرگترین مجتمع های صنعتی به شمار می رودکه تولید کننده ی مس می باشد.برای تهیه مس خام از  معدن -7

 2Cu+SO                                     2CuS+O                                                ( 1 /5 )  ) . می شود معدن آن واکنش زیر انجام سنگ

 این واکنش روی محیط زیست آثار زیان باری دارد؟ اآ(چر

 ) کنید. ی شود.بازده درصدی واکنش را حسابمس خام تهیه م کیلوگرم  500 حدود %80 خلوصسولفید با (II)مس  یک تنب( با مصرف 

Cu=63.5 g/mol  ,S=32g/mol  

 ( 1 /25 )               هگزانمتیل دی -4و4اتیل -2   وشت. نام یک آلکان را به صورت زیر ندانش آموزی  -8

 رسم کنید ودرصورت نادرست بودن نامگذاری نام صحیح آن را بنویسید.به طورکامل آ( ساختار این هیدروکربن را 

 ب( فرمول مولکولی این هیدروکربن چیست؟

 خط آن را رسم کنید.-پ( ساختار نقطه 

 ( 2 /5 ) باتوجه به هیدروکربن های داده شده به سواالت زیر پاسخ دهید؟ -9

                                                                                                                                  نام هر یک از هیدروکربنهای زیر را بنویسید. آ(

                                       3CH -  CH-3CH 

 )2                    3CH - 2CH  - HC –2CH -2CH  -CH  -3CH)1 

                                                                                                                                 3CH           

 3CH -2CH-HC=2HC) 3    

  ب(کدام هیدروکربن با برم واکنش می دهد؟فراورده  ی واکنش آن را با برم بنویسید.

 g ............................. )s(+..............................                     C)s(3)s(+3O2Fe2((                           ( 1 /5 ) .راکامل کنیدواکنش زیر  -10

 باذکر دلیلمقایسه کنید. کربنرا با  Feآ(واکنش پذیری فلز 

 را حساب کنید. این کانهمی باشد.درصد خلوص  گرم 250 اکسید)کانه ی هماتیت( (III)سنگ معدن آهنیک کیلوگرم ب( مقدار ناخالصی در 
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 (2) (1) ( 1 /5 )  ( آب وجود دارد.2( و)1در شکل زیر در هردو ظرف ) -11

 ؟ چرا؟ (2)بیشتر است یا ظرف  (1)ظرف تندی  آ( میانگین

                             T=298k               T=298k        است؟چرا؟ بیشتر ب موجود در کدام ظرف آ ب( مجموع انرژی جنبشی

                                 m=100g              m=150g 

 مقایسه کنید؟ذکر دلیل را با (2)وظرف ( 1)ظرفیت گرمایی ویژه )گرمای ویژه ( ظرف پ( 

 (0 /75 )  فرایند گوارش وسوخت وساز یک ماده ی غذایی را در نظر بگیریدوبه پرسشهای زیر پاسخ دهید. -12

 آ( این فرایند گرماده است یا گرماگیر؟چرا؟

 نمودار انرژی این فرایند را رسم کنید.ب( 

 ( 1 /5 )  نیاز باشد : انرژیJ900 به C˚03به  C˚10آلومینیوم از دمای گرم50اگر برای افزایش دمای  -13

 آ( ظرفیت گرمایی آلومینیوم را حساب کنید.

 چند است؟ Alب( ظرفیت گرمایی ویژه 

 «جدول تناوبی » 

 

 موفق و سربلتد باشید
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