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نام و بسمه تعالی:خانوادگینام
درس شیمی:امتحان

)2(یازدهم 

امتحانتاریخ 

سال تحصیلی 

:نام دبیر

دقیقه90:زمان

پایانی نوبت دوم

پدر :نام

:کالس و رشته

بارم
.در هر مورد از بین دو واژه داده شده واژه مناسب را انتخاب کنید1

استآن)عدد جرمی/اتمیعدد(ترین ویژگی عنصرها بنیادي)آ .ها

کلوخه)طال/مس(در میان فلزها تنها )ب شکل .شودالي خاك یافت میها البهها یا رگهبه

مولکــول)جامــد/مــایع(چربــی داراي حالــت فیزیکــی )پ ســاختار در و هــاي آن پیونــدهاي دوگانــۀ اســت

مولکول)بیشتري/تريکم( به داردنسبت وجود روغن .هاي

ط)ت مولکولور کلی نیروي بین مولکولی در درشت مولکولبه از کوچکها .است)ترضعیف/ترقوي(هاي

.است)استرپلی/آمیدپلی(کوالر یک )ث

5/1

.درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کرده و در صورت نادرست بودن، شکل درست آن را بنویسید2

مدتپلیهاي تهیه شده از الیاف پارچه)آ براي هاي طوالنی قابل استفاده هستند زیرا اسـتحکام خـود را   استر،

.کنندحفظ می

.طعم خوش آناناس به دلیل وجود متیل اتانوات در آن است)ب

روشهاي شیمیایی را میآنتالپی تمام واکنش)پ به .گیري کردهاي گرماسنجی اندازهتوان

.بنزن هیدروکربنی سیر نشده است)ت

5/1

.مفاهیم زیر را تعریف کنید3

:گروه عاملی)آ

:دما)ب

:پلیمري شدن)پ

استرها)ت آبکافت

2

باFeپذیري با توجه به واکنش زیر واکنش)آ4 .با دلیل مقایسه کنیدNaرا

2 ( ) + ( )
∆

( ) + ( )

استخراج)ب باNaدشواري .مقایسه کنیدFeرا

5/1

به چند گرم نمونـه ناخـالص کلسـیم    ٪70گرم کلسیم اکسید با خلوص 6با توجه به واکنش زیر، براي تهیه 5

خلوص با Ca=40)نیاز است؟            ٪75کربنات O=16 C=12 g.mol1-)

( ) → ( ) + ( )

2



 

 

بارمردیف
.فرآورده حاصل از واکنش زیر را بنویسید)آ6

= + ⎯⎯ … … … … … … …

شود؟اي تهیه میسوخت هواپیما به طور عمده از چه ماده)ب

دارد؟)پ کاربردي چه کشاورزي در اتن گاز

1

:با توجه به نمودار سوختن کامل گرافیت7

.جاي خالی را پر کنید)آ

CوCOوCO2در شرایط یکسان پایداري )ب

.را مقایسه کنید

.را از گرافیت و گاز اکسیژن به دست آوریدCO(g)واکنش تولید ΔH)پ

5/2

.بینی کنیدزیر را پیشهايبا استفاده از میانگین آنتالپی پیوند، آنتالپی هریک از واکنش8
) ( ) → ( ) + 2 ( )
) ( ) + ( ) → ( )

-KJ.mol1(پیوند 
آنتالپی پیوند)

415C-H

391N-H

1

.ها را بنویسیدهاي عاملی موجود در هر مولکول را مشخص کرده و نام آنگروه)آ9

a) b)

کدام ترکیب در رازیانه و کدام ترکیب در گشنیز وجود دارد؟)ب

a................................b..................................

کدام ترکیب آروماتیک است؟)پ

25/1

دهند؟موارد زیر نقش چه عاملی را در سرعت واکنش نشان میهریک از10

فرآورده)آ کردن هاي گوشتیمنجمد

روغن)ب هاي مایع در ظرف ماستنگهداري

سوختن الیاف آهن داغ در ارلن پر از اکسیژن)پ

آنتالپی

C(s)

CO(g)

CO2(g)

+O2(g)

ΔH=-393/5 KJ

+1/2O2CO(g) ΔH1=?

+……..............ΔH2=-283KJ

O

H O



 

 

بارمردیف
داده11 به توجه واکنشNO2(g)هاي جدول که مربوط به تغییرات مول با در

2 ( ) → 2 ( ) + ( .است(

مصرف)آ متوسط درNO2سرعت .حساب کنید-mol.min1ثانیه دوم برحسب 10را

s(05101520(زمان

NO2(g) mol1/41/31/28/14/1

برحسب)ب را واکنش متوسط .به دست آورید-mol.h1سرعت

25/1

.جدول زیر را کامل کنید12

مونومرساختارساختار پلیمرکاربرد پلیمر

\
/

=
/
\

1

پرسش13 .هاي زیر پاسخ دهیدبه

شود؟پلی الکتیک اسید چگونه تولید می)آ

روند؟چرا پس از مدتی الیاف پارچه پوسیده شده و از بین می)ب

25/1

با توجه به ساختار استرهاي زیر 14

1) 2)

شود؟ها یافت میهریک از استرها در کدامیک از میوه)آ

.را بنویسید2ساختار اسید و الکل سازنده استر شماره )ب

5/1

بارم 20جمع

موفق و پیروز باشید
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