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يف
رد

  

  متـن سـؤاالت

  عبارت درست داخل پرانتز را انتخاب كنيد.  1
  ) مي باشد .آميدها-هاآمينبوي ماهي به دليل وجود (  )1
  ) مي باشد . الكتيك اسيد -استيك اسيدشير ترش شده داراي ( )2
 ) است .ظروف نچسب-پتويكي از موارد استفاده از تترا فلوئورو اتن در ساختن ( )3

 ) در آب حل مي شود.K  - D - E - Cويتامين( )4

  
  جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.  2

  مرحله...............الياف رابه نخ تبديل مكنند.درصنعت نساجي در  )1
  آهنگ تجزيه پلي استرها وپلي آميدها به ............آنها بستگي دارد. )2
  دهنده ...............است.نشان Rالكل ها با فرمول عمومي .........كه در آن )3

  كنيد. مشخصرا  درستي يا نادرستي عبارات زير  3
 فشارودما را افزايش مي دهند.براي تهيه اغلب پيليمرها  )1

 بو وطعم آناناس بوتيل اتانوآت است. )2

 سلولز ،درشت مولكولي است كه پليمر نيز مي باشد .  )3

 جرم مولي پروپان نسبت به نايلون كمتر است  )4

 نيرو هاي بين مولكولي انسولين ،قوي تر از آب است  )5

 نايلون بر خالف نشاسته ،جزو پليمر هاي ساختگي است  )6

 .اندها با به كارگيري طالي سياه و از واكنش بين مواد شيميايي ، انواع گوانگوني از الياف ساختگي را توليد كردهشيمي دان )7

كربن در زنجيره كربن مي توانند در صنايع پتروشيمي در شرايط مناسب  –تركيب هاي سيرنشده و داراي پيوند دوگانه كربن  )8
 پليمرهاي گوناگوني توليد كنند. 

 نظر شيميايي بي اثر است و با مواد شيميايي واكنش نمي دهد. تفلون از  )9

  چگالي پلي اتن شاخه دار بيشتر از پلي اتن بدون شاخه است. )10
 بو و طعم خوش آناناس به دليل وجود متيل پروپانوات در آن است. )11

  
 دليل كافي براي درستي هر عبارت را بنويسيد.  4

  الف) الكل هاي كوچك تا پنج كربن به خوبي در آب حل مي شوند. 
  در چربي حل مي شود. Aب) ويتامين 

  ج) لباس هاي تهيه شده از پارچه هاي پلي استري براي مدت طوالني قابل استفاده است.
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  هاالياف و درشت مولكول  
  در مورد پنبه به سواالت پاسخ دهيد:  1

  ساختگي؟الف) الياف طبيعي است يا 
  ب) دو كاربرد آن را بنويسيد.

  پ) از چه واحدهايي ساخته شده است؟
  

  ريز مولكول يا درشت مولكول را مشخص كنيد:  2
  اتيلن                   سلولز                          شكر                          انسولين

  
  علّت هر يك از موارد زير را توضيح دهيد.  3

  استفاده ي بي رويه از شوينده ها در شستن لباس ها سبب پوسيدگي آنها مي شود.الف) 
  ب) لباس نخي در محيط گرم و مرطوب سريع تر پوسيده مي شود.

 

 ها پاسخ دهيد.با توجه به شكل هاي زير به پرسش  4

  الف) كدام مواد، درشت مولكول هستند؟
  تر است؟ چرا؟ ب) نيروي بين مولكولي در كدام دسته از مواد قوي

 
  پليمري شدن (بسپارش)   
1  

  معادله نمادي واكنش تهيه پلي تن از اتن را نوشته و حالت هاي فيزيكي آن ها را مشخص نماييد  

  

 

يازدهم شيمي  درس:  عنوان 

https://konkur.info



  وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران
  ي كل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربياداره

  آذربايجان غربيگروه شيمي استان 

       
    

  پوشاك، نيازي پايان ناپذير: سومفصل 

 

47 

 

2  
  جاهاي خالي را پر كنيد.

 

 

 
 
3 

 
  با توجه به واكنشهاي داده شده درستي يا نادرستي جمالت زير را بررسي كنيد. 

 
  است كه يك آلكين محسوب مي شود. I , 6H3C در واكنش xآ) مولكول 

  پنتن است. - Y2,مولكول  IIب) در واكنش 
 

  به پرسش ها پاسخ دهيد:  4
  الف) معادله ي داده شده را كامل كنيد.

 
  را به طور دقيق تعيين كرد nب) چرا نمي توان عدد 

  

  

 تترافلوئورواتن

  پروپنپلي

 اتنسيانو 
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 هاي زير پاسخ دهيد:ه پليمر را نشان مي دهند به پرسشهاي رو به رو كه ساختار سبا توجه به شكل  5

  را بنويسيد  2نام پليمر  الف)
  ) شامل چند اتم هيدروژن است؟ 1ب)واحد تكرار شونده پليمر (

  پ)از كدام پليمر در ساخت سرنگ استفاده مي شود. ؟
  ) را بنويسيد ؟3ت)معادله واكنش  تهيه پليمر (

  

  
  بوتن را رسم كنيد.-2بوتن و -1هاي الف)ساختار پليمر حاصل از هر ك از مونومر   6

  را در اين پليمر بدست آوريد .  (n)باشد تعداد واحد تكرار شونده   44800بوتن برابر -1جرم مولي پليمر حاصل از ب) اگر 
	و	12 1  

 به پرسش ها پاسخ دهيد.  با توجه به ساختار ويتامين   7

  ) نا قطبي است ؟2) يا (1آ)كدام يك از بخش هاي (
  را بنويسيد  ب)فرمول مولكولي ويتامين 

  پ)درستي يا نادرستي جمالت زير را با ذكر علت بنويسيد 
  بر خالف ويتامين آ در آب حل ميشود  )ويتامين 1
  يكسان است .  )نوع عنصر هاي تشكيل دهنده ويتامين دي و ويتامين 2
  ري وجود ندارد .، گروه عاملي است Cبر خالف ويتامين  )در ويتامين 3

8  

                 با توجه به مونومر
   الف) نام و ساختار پليمر آن را رسم كنيد.

  .ب) يك كاربرد براي آن بنويسيد
  

 واكنش هاي زير را كامل كنيد و نام فراورده هاي حاصل مونومر واكنش (آ) را بنويسيد.  9

A) 				n			CH CHCN	 → ⋯   
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  پلي استرها، الكل و اسيدها  
  دو مولكول بوتانول و اتانول را در نظر گرفته و به سواالت زير پاسخ دهيد .  1

 OH-2CH-2CH-2CH-3H                                          CHO-2CH-3CH 
  آ ) بخش هاي قطبي و نا قطبي را در هركدام تعيين كنيد . 

  ب ) فرمول مولكولي هريك را بنويسيد . 
  پ ) چه نوع نيرو هاي بين مولكولي در اين دو الكل وجود دارد؟

  ت ) در شرا يط يكسان كدام يك انحالل پذيري بيشتري در آب دارد .؟
           =1H=          35/5Cl=         19F              1؟  چرا؟ 2F يا 2Clآ) نيروي جاذبه در كداميك بيشتر است؟   2

   ؟ چرا؟HF يا HClب) نيروي جاذبه در كداميك بيشتر است؟   
3    

  معادله آبكافت استرهاي زير را كامل كنيد.
  
  

.  
 

  آ) فرمول مولكولي اسيد و الكل سازنده هر يك از استر هاي زير را تعيين كنيد .   4

  ) بدست ايد .2) و الكل سازنده استر (1فرمول ساختاري استري را رسم كنيد كه از واكنش اسيد سازنده استر (ب) 
  
  
  

  
  با توجه به جدول به سواالت زير پاسخ دهيد.   5

  
  آ) نمودار تغيير غلظت استر بر حسب زمان را رسم كنيد.

  ثانيه چند مول بر ليتر بر دقيقه است؟ 75تا  15ب) سرعت متوسط تجزيه استر در بازه زماني 
  ؟ چرا ؟ 45تا  15بيشتر است يا  30تا  15پ) سرعت واكنش در بازه زماني 

در نظر   (فرمول مولكولي نشاسته را  گيلوگرم نشاسته در حضور آب ، چند كيلوگرم گلوكز ميتوان تهيه كرد ؟ 8,1از تجزيه   6
  ).بگيريد
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CHچه نوع نيروي بين مولكولي در اين دو الكل وجود دارد؟                               9 CH CH OH3 2 2- - -  
  

10  
  
  
  

  ثانيه، چند مول بر ليتر بر ثانيه است؟ 30متر در بازه صفر تا  1سرعت متوسط تجزيه 
 ]استر [  55/0  42/0  31/0

  )Sزمان (  0  15  30
  

  هاي زير انحالل پذيري بيشتري در آب دارند؟ چرا؟كداميك از الكل   11
OH-2CH-3CH) 1

OH-2CH -2CH -2CH -3CH) 2
  

  ؟را رسم كنيد 2O4H2Cساختار اسيد و الكل سازنده استر   12
 الف.دماي جوش يك اتر و يك الكل با جرم مولكولي يكسان را با هم مقايسه كنيد  13

  24H11Cيا  34H16Cب.كدام يك دماي جوش باالتر دارند؟ چرا؟ 
 هر كدام از موارد زير را مقايسه كنيد.  14

  الف.انحالل اتانول را با انحالل اكتانول در آّب 
  ب.انحالل اتانوئيك اسيد را با انحالل هگزانوئيك اسيد در آب

  واكنش استري شدن  
Cاستري با فرمول   1 H O2 4   .الكل و اسيدسازي آن را رسم كنيد ساختار آن را رسم كنيد و ساختار 2

2    
  .جاهاي خالي را پر كنيد

  
  
  
  
  

  
3  

  

                در واكنش استري زير فرمول و نام استر حاصل را بنويسيد.

                             
 اتانول                 اتانوييك اسيد
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 يك از استر هاي زير را بنويسيد. ساختار اسيدي و الكلي هر  4

  
  

  واكنش استري شدن بوتانوئيك اسيد و پروپانول را بويسيد.  5

C        الف)در شرايط يكسان انحالل پذيري كدام در آب بيشتر است؟ چرا؟     6 H CooH				يا						C H CooH 

 تر زير را رسم كنيد.سب) فرمول ساختاري اسيد و الكل سازنده ا

 
  

  پلي آميدها  
  به سواالت زير پاسخ دهيد.  1

  آ) فرمول شيميايي وفرمول ساختاري استيك اسيد را بنويسيد.
  ب) ساده ترين آمين چه نام دارد ساختارآنرا رسم كنيد.

  در مورد كوالر پاسخ دهيد.  2

  آ)  كوالر جزو پلي استر است يا پلي آميد؟
  فوالد مقايسه كنيدب) مقاومت كوالر را با 

  پ)كوالر چه كاربردي دارد؟
  هاي زير را كامل كنيد.با توجه به الگوي تشكيل پلي آميد واكنش  3
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  پاسخ كامل و تعريف كنيدها  
 به سؤاالت زير پاسخ كامل بدهيد.2

 و پليمر را تعريف كنيد. مونومر .1

  را تعريف كنيد. پليمري شدن (بسپارش) .2
 را بنويسيد .موارد استفاده از كوالر  .3

 آمين چه نوع تركيبي است؟ .4

 به طور كلي چه مولكول هايي مي توانند در واكنش پليمري شدن شركت كنند؟ دو مثال بزنيد .5

 فرايند تهيه ي تفلون را بنويسيد و كاربرد هاي آن را نام ببريد. .6

 دارند؟پلي استر ها و استر ها را با هم مقايسه كنيد و بگوييد چه شباهت ها و تفاوت هايي  .7

 نام و ساختار دو پليمر صنعتي را نام برده و براي آن ها كاربرد بنويسيد. .8

 چرا انحالل پذيري الكل ها در آب با افزايش تعداد كربن ها كاهش مي يابد؟ .9
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