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 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 های زیر را با انتخاب کلمه مناسب کامل کنید. هریک از عبارت

 یابد. افزایش( می-افزایش( و خصلت نافلزی )کاهش-آ( در هر دوره از چپ به راست شعاع اتمی )کاهش

 گیرد. فشار( ثابت اندازه می-ب( گرماسنج لیوانی گرمای واکنش را در )حجم

 ندارد(. -ردهای سازنده یک نمونه ماده است و به مقدار ماده بستگی )داگرما( بیانگر مجموع انرژی جنبشی ذره-پ( )دما

 استرها( است.  –ها ت( بوی ماهی به دلیل وجود )آمین

 شود. اتن( استفاده می –ث( در جوش کاربیدی از سوختن گاز )اتین 

 استرها( است.  –ترین پلی )آمیدها ج( کوالر یکی از معروف

2 

2 

 های نادرست را بنویسید. های زیر را بنویسید. دلیل نادرستی یا شکل درست عبارتدرستی یا نادرستی عبارت

6به  3FeCOآ( آرایش الکترونی کاتیون در ترکیب 
d3 ختم می( شودFe26.) 

 یابد. روی و فراریت آلکان افزایش میب( با بزرگ شدن زنجیر کربنی، گران

 شود. های کربن بیشتر میها با افزایش شمار اتمپ( خصلت چربی دوستی الکل

 کربن کمتر است. ها نسبت به اترهای همت( نیروی بین مولکولی در الکل

 دهد. ها را افزایش میث( هندوانه و گوجه فرنگی محتوی لیکوپن بوده که فعالیت رادیکال

2 

3 

 در هر مورد علت را بیان کنید. 

 سوزند. تر از هوا میآ( الیاف آهن در ظرف پر از اکسیژن، سریع

 ای شیرین احساس خواهید کرد. ب( اگر نان را برای مدت طوالنی تری در دهان بجوید، مزه

1 

4 

 OH5H2Cیا  OH13H6Cپذیری بیشتری در آب دارد؟ چرا؟ آ( کدام الکل انحالل

 «ث»یا ویتامین « کا»کند؟ چرا؟ ویتامین بدن مشکل خاصی ایجاد نمیب( مصرف بیش از اندازه کدام ویتامین برای 

 وینیل کلریدالکتیک اسید یا پلیپ( کدام پلیمر، پلیمر سبز است؟ چرا؟ پلی

5/1 

5 

𝟐𝑨𝒍(𝒔)با توجه به واکنش زیر پاسخ دهید:                                                            + 𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑(𝒔) → 𝑨𝒍𝟐𝑶𝟑(𝒔) + 𝟐𝑭𝒆(𝒍) 

 شود؟ ای میآ( نام واکنش چیست؟                               ب( از این واکنش چه استفاده

 ؟ چرا؟ Feبیشتر است یا  Alپذیری پ( واکنش

1 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهم ریاضی/تجربی مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1399 -1400سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 شیمی یازدهمنام درس: 

 ایمان دریابک نام دبیر:

 02/1400 / 29 امتحان:  تاریخ

 عصر /صبح 09:  00  ساعت امتحان:
 دقیقه 90مدت امتحان : 
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6 

 آید. بازده درصدی واکنش را به دست آورید. گرم آهن به دست می 2500( اکسید با کربن مونواکسید، IIIکیلوگرم آهن ) 5بر اثر واکنش 

(Fe = 56, O = 16, C = 12 g/mol) 

𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑(𝒔) + 𝟑𝑪𝑶(𝒈) → 𝟐𝑭𝒆(𝒔) + 𝟑𝑪𝑶𝟐(𝒈) 

25/1 

7 

 های ترموشیمیایی زیر آنتالپی واکنش داخل کادر را محاسبه نمایید.با استفاده از واکنش

 

 

  𝑪𝑶𝟐(𝒈) → 𝑪 (𝒔, (گرافیت + 𝑶𝟐(𝒈)                                   ,      ∆𝑯𝟏 = +𝟑𝟗𝟑. 𝟓 𝒌𝑱(1 

𝑯𝟐(𝒈) +
𝟏

𝟐
𝑶𝟐(𝒈) → 𝑯𝟐𝑶(𝒍)                                           ,      ∆𝑯𝟐 = −𝟐𝟖𝟔 𝒌𝑱 (2 

𝟐𝑪𝑯𝟒(𝒈) + 𝟒𝑶𝟐(𝒈) → 𝟐𝑪𝑶𝟐(𝒈) + 𝟒𝑯𝟐𝑶(𝒍)           ,      ∆𝑯𝟑 = −𝟏𝟕𝟖𝟎 𝒌𝑱 (3 

25/1 

8 
 آ( نام هیدروکربن روبرو را به روش آیوپاک بنویسید. 

 پنتن را رسم کنید. -2ب( فرمول ساختاری 
1 

9 

𝑵واکنش زیر و آنتالپی پیوندهای داده شده، آنتالپی پیوند   𝑯∆با استفاده از  − 𝑵  .را محاسبه کنید 

𝑵𝟐(𝒈) + 𝟐𝑯𝟐(𝒈) → 𝟐𝑵𝑯𝟐(𝒈), ∆𝑯 = +𝟗𝟏 𝒌𝑱 

 

1 

10 

 با توجه به ساختار داده شده پاسخ دهید. 

 

 آ( فرمول مولکولی این ترکیب را بنویسید. 

 ها را بنویسید. های عاملی موجود در ترکیب را مشخص کرده و نام آنب( گروه

25/1 

11 

 های زیر پاسخ دهید. با توجه به واکنش

 

 

 ( را بنویسید. 1ها را کامل کنید.                                  ب( نام ماده حاصل از واکنش )آ( واکنش

 ( بنویسید. 2پ( یک کاربرد از فراورده واکنش )

75/1 

12 

 های زیر پاسخ دهید. اتن سبک و سنگین به پرسشدر مورد پلی

 اتن بدون شاخه است؟ آ( کدام پلی

 شود؟ های پالستیکی استفاده میهای کدر و لولهاتن در بطریب( از کدام پلی

 پ( نیروی بین مولکولی در این پلیمرها از چه نوعی است؟ 

75/0 

𝑪 (𝒔, (گرافیت + 𝟐𝑯𝟐(𝒈) → 𝑪𝑯𝟒(𝒈)   ,     ∆𝑯 =? 
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13 

 استری با ساختار مقابل موجود است.

 آ( فرمول مولکولی آن را بنویسید. 

 ب( نام الکل و اسید سازنده آن را بنویسید. 

75/0 

14 

 با توجه به واکنش زیر پاسخ دهید. 

 

 آ( نوع واکنش را بنویسید.                                                    ب( نام فراورده واکنش را بنویسید. 

 شود؟ای انجام میت( این واکنش در حضور چه ماده                    ای وجود دارد؟  پ( فراورده واکنش در چه میوه

1 

15 

 های مطرح شده پاسخ دهید. بخشی از ساختار مولکول سازنده یک پلیمر در شکل زیر آمده است. با توجه به آن به پرسش

 آ( این پلیمر به کدام دسته از پلیمرها تعلق دارد؟

 ب( ساختار اسید سازنده این پلیمر را رسم کنید. 

 پ( نوع نیروی جاذبه را در این پلیمر مشخص کنید. 

75/0 

16 

 شود. درصد آن تجزیه می 25ثانیه،  20دهیم و پس از گذشت را در ظرفی گرما می STPدر شرایط  5O2Nلیتر گاز  6/5

 بر حسب مول بر دقیقه چقدر است؟ NO2آ( سرعت متوسط تولید گاز 

𝟐𝑵𝟐𝑶𝟓(𝒈)ب( سرعت واکنش چند مول بر ثانیه است؟                                                                            → 𝟒𝑵𝑶𝟐(𝒈) + 𝑶𝟐(𝒈) 

75/1 

 دریابک -موفق و پیروز باشید 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ها       ث( اتین         ج( آمیدهادارد     ت( آمین –افزایش          ب( فشار         پ( گرما  –آ( کاهش  1

2 

 است.  2Fe+به صورت یون  3FeCOآ( درست، آهن در ترکیب 

 یابد. روی افزایش اما فراریت کاهش میب( نادرست، با بزرگ شدن زنجیر کربنی، گران

 پ( درست

 ها توانایی پیوند هیدروژنی را دارند. کربن بیشتر است، زیرا الکلها نسبت به اترهای همت( نادرست، نیروی بین مولکولی در الکل

 دهد.ها را کاهش میارنده داشته و فعالیت رادیکالث( نادرست، لیکوپن نقش بازد

3 

سیژن در هوا تنها  سریع %20آ( زیرا غلظت اک ست، واکنش  شتر ا سیژن بی سیژن چون غلظت اک ست؛ لذا در ظرف پر از اک صورت ا تر 

 گیرد. می

 کنند. اش یا گلوکز تجزیه شده و مزه شیرین ایجاد میمونومرهای سازندههای نشاسته موجود در نان به ب( زیرا مولکول

4 

ناقطبی  دروالسی بر پیوند هیدروژنی غلبه کرده و ویژگیها، نیروی وانزیرا با افزایش طول زنجیر هیدروکربنی در الکل ، OH5H2Cآ(  

 شود. الکل بیشتر شده و در آب کمتر حل می

 شود. لول در آب است و مقدار اضافی آن به راحتی از بدن دفع میزیرا مح« ث»ب( ویتامین 

 شود. الکتیک اسید، زیرا پس از چند ماه در طبیعت تجزیه میپ( پلی

5 

 آ( ترمیت

 شود. آهن استفاده میب(  از فلز آهن مذا به دست آمده در جوشکاری ریل راه

 آهن جدا کند. پ( آلومینیوم، چون توانسته آهن را از اکسید 

6 

 

7 

 

8 

 متیل هپتانتری – 5، 4، 4اتیل  -3آ( 

 

 

 

 پنتن -2ب( 

 ی کل آموزش و پرورش شهر تهراناداره 
 تهران 2ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه اداره 

 سعادت آباد سرای دانش واحد پسرانهدبیرستان غیر دولتی 

 1399-1400سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی  کليد

 شيمی یازدهمنام درس: 

 ایمان دریابکنام دبير: 

 02/1400 / 29تاریخ امتحان: 

 عصر /صبح  00:09ساعت امتحان: 

 دقیقه 90مدت امتحان: 
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9 

 

10 

 اند(های هیدروژن با خط کوچک نشان داده شده)اتم 4O24H17Cآ( 

 

11 

 آ( 

 

 

 

 

 

 پروپن( ب( اتانول                           پ( تهیه سرنگ )پلی

 دروالسیاتن سنگین               پ( وانب( پلیاتن سنگین            آ( پلی 12

13 
  2O10H5Cآ( 

 ب( الکل: پروپانول                     اسید: اتانوئیک اسید

14 
 آ( واکنش استری شدن                      ب( اتیل بوتانول

 (4SO2Hحضور اسید، مانند سولفوریک اسید )پ( آناناس                                     ت( در 

15 

 آمیدها است.                                                            ب(آ( این پلیمر جزو پلی

 

 

 پ( پیوند هیدروژنی

16 

 آ( 

 

 

 

 

 

 

 ب( 

 

  

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :
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