نوبت اول مجازي )(٩٩-١٤٠٠

نام نام خانوادگي:

نام درس :شيمي ٢

نام پدر:
پايه  :يازدهم

كﻼس  :رياضي

تعداد سواﻻت١٣ :
تعداد صفحه٤ :

رديف

نمره با عدد:

١

علت را در هر مورد بنويسيد:

اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان
مركز استعدادهاي درخشان شهيد بهشتي
)دوره دوم (

نمره با حروف :

نام دبير :آقاي فﻼح
تاريخ امتحان١٣٩٩/١٠/١٠ :
مدت پاسخگوئي ٩٠ :دقيقه

امضا

الف( خواص نافلزي كلر بيشتر از برم استCl=17 , Br=35.

بارم

٢

ب( يون پايداري از كربن وجود ندارد.
پ( انرژي جنبشي ذرات يك گاز باهم برابر نيست.
ت(آنتالپي پيوند بطور ميانگين گزارش ميشود.
٢

آرايش الكتروني يون  M3+به  3 d3ختم ميشود .پس از نوشتن آرايش الكتروني عنصر  Mبه پرسشها پاسخ دهيد:

١/۵

الف( تعداد الكترون ظرفيتي اتم عنصر  Mچند است؟
ب( موقعيت)دوره و گروه( عنصر  Mرا در جدول تعيين كنيد.
پ( چند الكترون با  l=0در اتم عنصر  Mوجود دارد؟

٣

درستي يا نادرستي عبارات را مشخص نموده و شكل صحيح عبارات نادرست را بنويسيد.
الف( واكنش هر كدام از فلزهاي  Alو  Znبا محلول  CuSO4بطور طبيعي انجام ميشود.
ب( آهن در طبيعت بصورت كانهي بوكسيت يافت ميشود.
پ(گرماسنج ليواني گرماي انحﻼل را در حجم ثابت تعيين ميكند.
ت(اگر انرژي گرمايي جسم Aاز جسم  Bبيشتر باشد دماي Aنيز از  Bبيشتر است.

٢

٤

بازده واكنش ترميت  % ٨٠است .اگر در اين واكنش  ٢تن  Alبا خلوص  % ٧٥با مقدار كافي Fe2O3واكنش دهد ،چند

٢

كيلوگرم آهن مذاب توليد ميشود؟ Fe= 56 , Al=27 , O=16
)Al2O3 + Fe(l

٥

Al + Fe2O3موازنه شود

نام يا ساختار خواسته شده را بنويسيد .چنانچه نام داده شده نادرست است نام صحيح آيوپاك آنرا را بنويسيد.
الف( -٢برومو -٢-اتيل -٣،٣دي متيل هگزان

٢

ب(  -٢اتيل-٣-متيل -٤ -هگزن
پ(

ت(

٦

جاهاي خالي را با رسم ساختار تركيب مربوطه كامل نماييد.

١/۵
Ni

+ H2

Br

Br

Br

+ Br2

+ H2

Br

polymerization

٧

n CH2 = CHCl

با توجه به شكل؛ هيدروكربن  Aواكنش پذيرتر است ياهيدروكربن B؟ چرا؟
١
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از سوختن كامل  ٤/٩گرم از يك هيدروكربن ،مقدار  ٦/٣گرم آب بدست ميآيد .درصد جرمي هيدروژن در اين

١/۵

هيدروكربن كدام است؟
H=1 , C=12 , O=16

٩

اگر يك قطعه  ٢كيلوگرمي آهن و يك قطعه  ٥٠٠گرمي آلومينيم هر يك با دماي  ٥٠درجه درون يك ظرف  ٢ليتري آب با
دماي  ٢٠درجه انداخته شودكاهش دماي هر قطعه فلز به تقريب چند برابر افزايش دماي آب است؟ cFe = 0.45 , cAl = 0.9

١/۵

cH2O = 4.2 j/g.c

ترتيب گرماي آزاد شده در واكنشها را با ذكر دليل بنويسيد......‹......‹.......‹...... :
١٠

١١

١

𝑯∆ واكنش
برابر چند  kjاست؟)آنتالپي پيوندهاي ،O=O
 ٤١٤ ،٤٦٣ ،٨٨٠و  ٣٩٠كيلوژول بر مول است.

و ميانگين آنتالپي پيوندهاي  N-H ،C-H ،O-Hبه ترتيب ١/۵ ،٤٩٥

١٢

با توجه به واكنشهاي زير:

١/۵

به ازاي تشكيل  ٠/١مول ) POCl3(lمطابق واكنش زير چند كيلو ژول گرما آزاد ميشود؟

)4 SOCl2(l) + 4 POCl3(l

١٣

)P4(s) + 4 SO2(g) + 10 Cl2(g

در تركيبي فرضي زير با كشيدن خط بسته گروههاي عاملي را مشخص نموده و فرمول مولكولي تركيب را بنويسيد

پيروز و سربلند باشيد-فﻼح

١

