جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی مُوحد

نام و نام خانوادگی :

نام دبیر  :آقای لشکری

امتحانات نوبت دوم

پایه :یازدهم
رشته  :تجربی ـ ریاضی

نام درس  :شیمی2

تاریخ امتحان 1400 /3 / 8 :
زمان پاسخگویی  110 :دقیقه

سواالت

ردیف

بارم

لطفا خوش خط و مرتب و به ترتیب پاسخ دهید و عکس واضح از پاسخ نامه ارسال کنید .ممنون:
دو اتم  Aو  Bبا آرایش الکترونی آخرین تراز به ترتیب 𝟑𝑷𝟑 و 𝟑𝒅𝟑 را در نظر گرفته پاسخ دهید:
1/5

1
آ) دوره و گروه اتم  Aرا بنویسید.

ب) شعاع اتمی  Aو  Bرا باذکر دلیل مقایسه کنید.

پ) واکنش پذیری اتم  Bرا با اتمی هم دوره خودش در گروه اول جدول تناوبی ،باذکر دلیل مقایسه کنید.

واکنش های زیر رادر صورت انجام پذیر بودن کامل کنید
آ) با توجه به ترتیب واکنش پذیری فلزات یکی از واکنش های زیر انجام می شود:
→ )𝑞𝑎( + 𝐶𝑢𝑆𝑂4
…..
→ )𝑠(𝑔𝐴 ②𝐴𝑙𝐶𝐿3 (𝑎𝑞) +
….
ب) یکی از واکنش های زیر رنگ قرمز برم را بی رنگ می کندآن را کامل کنید.

)𝑠(𝑛𝑍 ①

→ ① 𝐶𝐻3 −𝐶𝐻(𝐶𝐻3 ) − 𝐶𝐻2 −𝐶𝐻3 + 𝐵𝑟2

2

1/5

→ ②𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻 −𝐶𝐻3 + 𝐵𝑟2
پ) واکنش استری شدن بین مولکول های زیر را کامل کنید.
→ 𝐻𝑂 + 𝐶𝐻3 −𝐶𝐻2 −

𝐻𝑂𝑂𝐶𝐶𝐻3 −𝐶𝐻2 −

 128گرم فلز مس با خلوص %80مطابق واکنش زیر در شرایط ، STPچندلیتر گاز 𝟐𝑶𝑵 تولید می کند  ،بازده
درصدی واکنش را %75درنظر بگیرید؟
Cu =64 , N =14 ,O =16 g .mol-1
3

1/5

)𝒍(𝑶 𝟐𝑯𝟐𝑪𝒖(𝑵𝑶𝟑 )𝟐(𝒂𝒒) +𝟐𝑵𝑶𝟐(𝒈) +

→ )𝒒𝒂(𝟑𝑶𝑵𝑯𝟒 𝑪𝒖(𝒔) +

باتوجه به شکل پاسخ دهید.

4

آ)تندی حرکت ذرات را در دو ظرف مقایسه کنید.

1

ب) انرژی گرمایی را در دو ظرف مقایسه کنید .
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جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی مُوحد

نام و نام خانوادگی :
امتحانات نوبت دوم

پایه :یازدهم

نام درس  :شیمی2

رشته  :تجربی ـ ریاضی

نام دبیر  :آقای لشکری
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5

باتوجه به نمودار و واکنش داده شده به سئواالت پاسخ دهید ( :فرمول ها و واحد هاکامل نوشته شوند)

)𝒈( 𝟓𝑶 𝟐𝑵

𝟏
→ )𝒈( 𝟐𝑶 𝟐𝑵𝑶𝟐 (𝒈) +
𝟐
2

آ)نمودار مربوط به کدامیک از مواد شرکت کننده در واکنش
است؟ چرا؟
ب)سرعت واکنش را برای گاز  O2درمحدوده زمان ثانیه های
 10تا  40ثانیه بر حسب  mol.min-1پیدا کنید.
آنتالپی واکنش مجهول را به کمک واکنش های  1و 2بر اساس قانون هس پیدا کنید( .توضیح کامل الزم است)
?= 𝑯 △

,

)𝒈( 𝟒𝑶 𝟐𝑵 +

)𝒈(𝑶𝑵𝟐

→ )𝒈( 𝟑𝑶 𝟐𝑵𝟐

6

2

→ )𝒈( 𝟐𝑶𝑵 ①𝑵𝑶(𝒈) +
𝒌 𝟎𝟒𝑵𝟐 𝑶𝟑 (𝒈) ,△ 𝑯 = −
→ )𝒈( 𝟒𝑶 𝟐𝑵②
𝟐 𝑵𝑶𝟐 (𝒈) ,
𝒋𝒌𝟖𝟓 = 𝑯 △

آ) ترکیبات  Aو Bرانامگذاری کنید.

𝟐) 𝟓𝑯 𝟐𝑪(𝑯𝑪A) 𝑪(𝑪𝑯𝟑 )𝟑 −𝑪𝑯(𝑪𝟐 𝑯𝟓 ) − 𝑪𝑯𝟐 −

)B
7

2

ب) فرمول ساختاری ترکیبات  Cو Dرا بنویسید.

 )Cپلی استایرن

 )Dویتامین C

صفحه 2
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وزرات آموزش و پرورش
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نام و نام خانوادگی :
پایه :یازدهم
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نام درس  :شیمی2
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اگر گرمای واکنش سوختن یک مول متان طبق معادله واکنش زیربرابر  822kjباشد ،باتوجه به جدول آنتالپی
های داده شده  ،آنتالپی پیوند  O-Hرا محاسبه کنید.
8

O= C =O + 2 H- O -H
( راهنمایی :مولکول  CH4دارای  4پیوند  C – Hاست).

→ CH4(g) + 2O= O
1/5

پاسخ کوتاه دهید:
آ) با افزایش تعداد کربن ها در یک الکل دمای جوش و حاللیت چه تغییری می کند؟

9

ب) مونومر مربوط به پلی الکتیک اسید را رسم کنید.
پ) فرمول ساختاری یک اسید دو عاملی که آرووماتیک نیز می باشد رسم ونامگذاری کنید.

2

ت) حاللیت استر موجود در سیب درآب بیشتر است یا پنتانوئیک اسید در آب؟ چرا؟
جای خالی عبارت های زیر را با انتخاب کلمات مناسب از داخل کادر زیر  ،کامل کنید:

آ) بوی خوش شکوفه ها ،گل ها و بو وطعم میوه ها به دلیل وجود مولکول های  ........در آنها است.
10

ب) پلی اتن سبک و سنگین در  ......بایکدیگر تفاوت دارند.

1/5

پ) گرماسنج لیوانی ابزاری است برای تعیین آنتالپی واکنش ها به روش ........
ت) گروه عاملی در زردچوبه  ......و در دارچین  ......می باشد.
ث) ظرفیت گرمایی ویژه یک ماده فقط به  .......آن بستگی دارد.
درهرمورد ویژگی داده شده  ،گونه درست را انتخاب کنید :بدون توضیح
آ)بیشترین واکنش پذیری ( ) Al – Fe – Zn
ب) بوی ماهی ( آمین ها و آمیدها ـ بنزآلدهید )

11

پ) کوچکترین اسید آلی ( فرمیک اسید _ متانول – متانال )

2

ت) کاربرد پلی سیانواتن( کیسه خون – سرنگ – پتو)
ث) برای استخراج آهن در صنعت بکار می رود( ) Na – C – Al
چ)دراین شرایط لباس های نخی زودتر پوسیده می شود( محیط سرد و خشک ـ محیط گرم و مرطوب )
صفحه 3
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پایه :یازدهم
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12

نام دبیر  :آقای لشکری
تاریخ امتحان 1400 /3 / 8 :
زمان پاسخگویی  110 :دقیقه

بخشی از ساختارمولکول سازنده یک پلیمر نشان داده شده است:
آ) این پلیمر به کدام دسته از پلیمرها تعلق دارد؟

ب) واحد های سازنده این پلیمر کدام گروه از مواد زیر است.
●دی آمین و دی اسید

● آمین و اسید

1/5

●دی الکل دی اسید

ت) نوع نیروی بین مولکولی راتعین کنید.

سوال امتیازی:
آ) اگر  100مولکول دی اسید با 101مولکول دی الکل واکنش کامل برای تشکیل پلی استربدهندچند مولکول
آب تولید می شود.
ب) اگر  100مولکول دی اسید با  100مولکول دی الکل واکنش کامل برای تشکیل پلی استربدهندچند مولکول

1

آب تولید می شود.
راهنمایی :نیاز به محاسبه نیست فقط کافی است این مولکول ها را یکی در میان قرار دهیدوبعد تعداد آب بدست
می آید
موفق باشید

صفحه 4

20

جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی مُوحد

نام و نام خانوادگی :
امتحانات نوبت دوم

پایه :یازدهم

نام درس  :شیمی2

رشته  :تجربی ـ ریاضی
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سواالت

ردیف

1

نام دبیر  :آقای لشکری

بارم

لطفا خوش خط و مرتب و به ترتیب پاسخ دهید و عکس واضح از پاسخ نامه ارسال کنید .ممنون:
دو اتم  Aو  Bبا آرایش الکترونی آخرین تراز به ترتیب 𝟑𝑷𝟑 و 𝟑𝒅𝟑 را در نظر گرفته پاسخ دهید:
آ) دوره و گروه اتم  Aرا بنویسید.

ب) شعاع اتمی  Aو  Bرا باذکر دلیل مقایسه کنید.

پ) واکنش پذیری اتم  Bرا با اتمی هم دوره خودش در گروه اول جدول تناوبی ،باذکر دلیل مقایسه کنید.

1/5

واکنش های زیر رادر صورت انجام پذیر بودن کامل کنید
آ) با توجه به ترتیب واکنش پذیری فلزات یکی از واکنش های زیر انجام می شود:
….

→ )𝑠(𝑔𝐴 ②𝐴𝑙𝐶𝐿3 (𝑎𝑞) +

…..

→ )𝑞𝑎( + 𝐶𝑢𝑆𝑂4

)𝑠(𝑛𝑍 ①

ب) یکی از واکنش های زیر رنگ قرمز برم را بی رنگ می کندآن را کامل کنید.
→ ① 𝐶𝐻3 −𝐶𝐻(𝐶𝐻3 ) − 𝐶𝐻2 −𝐶𝐻3 + 𝐵𝑟2
1/5

2

→ ②𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻 −𝐶𝐻3 + 𝐵𝑟2

پ) واکنش استری شدن بین مولکول های زیر را کامل کنید.
→ 𝐻𝑂 + 𝐶𝐻3 −𝐶𝐻2 −

𝐻𝑂𝑂𝐶𝐶𝐻3 −𝐶𝐻2 −

 128گرم فلز مس با خلوص %80مطابق واکنش زیر در شرایط ، STPچندلیتر گاز 𝟐𝑶𝑵 تولید می کند  ،بازده
درصدی واکنش را %75درنظر بگیرید؟
Cu =64 , N =14 ,O =16 g .mol-1
3

1/5

)𝒍(𝑶 𝟐𝑯𝟐𝑪𝒖(𝑵𝑶𝟑 )𝟐(𝒂𝒒) +𝟐𝑵𝑶𝟐(𝒈) +

صفحه 1

→ )𝒒𝒂(𝟑𝑶𝑵𝑯𝟒 𝑪𝒖(𝒔) +

جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی مُوحد

نام و نام خانوادگی :
امتحانات نوبت دوم

پایه :یازدهم

نام درس  :شیمی2

رشته  :تجربی ـ ریاضی

نام دبیر  :آقای لشکری
تاریخ امتحان 1400 /3 / 8 :
زمان پاسخگویی  110 :دقیقه

باتوجه به شکل پاسخ دهید.

4

آ)تندی حرکت ذرات را در دو ظرف مقایسه کنید.

1

ب) انرژی گرمایی را در دو ظرف مقایسه کنید .

5

باتوجه به نمودار و واکنش داده شده به سئواالت پاسخ دهید ( :فرمول ها و واحد هاکامل نوشته شوند)

)𝒈( 𝟓𝑶 𝟐𝑵

𝟏
→ )𝒈( 𝟐𝑶 𝟐𝑵𝑶𝟐 (𝒈) +
𝟐

آ)نمودار مربوط به کدامیک از مواد شرکت کننده در واکنش
2

است؟ چرا؟
ب)سرعت واکنش را برای گاز  O2درمحدوده زمان ثانیه های
 10تا  40ثانیه بر حسب  mol.min-1پیدا کنید.

آنتالپی واکنش مجهول را به کمک واکنش های  1و 2بر اساس قانون هس پیدا کنید( .توضیح کامل الزم است)
?= 𝑯 △

6

,

)𝒈( 𝟒𝑶 𝟐𝑵 +

)𝒈(𝑶𝑵𝟐

→ )𝒈( 𝟑𝑶 𝟐𝑵𝟐

→ )𝒈( 𝟐𝑶𝑵 ①𝑵𝑶(𝒈) +
𝒌 𝟎𝟒𝑵𝟐 𝑶𝟑 (𝒈) ,△ 𝑯 = −
→ )𝒈( 𝟒𝑶 𝟐𝑵②
𝟐 𝑵𝑶𝟐 (𝒈) ,
𝒋𝒌𝟖𝟓 = 𝑯 △

صفحه 2

2

جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی مُوحد

نام و نام خانوادگی :
امتحانات نوبت دوم

پایه :یازدهم

نام درس  :شیمی2

رشته  :تجربی ـ ریاضی
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آ) ترکیبات  Aو Bرانامگذاری کنید.

𝟐) 𝟓𝑯 𝟐𝑪(𝑯𝑪A) 𝑪(𝑪𝑯𝟑 )𝟑 −𝑪𝑯(𝑪𝟐 𝑯𝟓 ) − 𝑪𝑯𝟐 −

)B
2

7
ب) فرمول ساختاری ترکیبات  Cو Dرا بنویسید.

 )Cپلی استایرن

 )Dویتامین C

اگر گرمای واکنش سوختن یک مول متان طبق معادله واکنش زیربرابر  822kjباشد ،باتوجه به جدول آنتالپی
های داده شده  ،آنتالپی پیوند  O-Hرا محاسبه کنید.
O=C=O + 2 H-O-H

→ CH4(g) + 2O=O

1/5

8

صفحه 3

جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی مُوحد

نام و نام خانوادگی :
امتحانات نوبت دوم

پایه :یازدهم

نام درس  :شیمی2

رشته  :تجربی ـ ریاضی

نام دبیر  :آقای لشکری
تاریخ امتحان 1400 /3 / 8 :
زمان پاسخگویی  110 :دقیقه

پاسخ کوتاه دهید:
آ) با افزایش تعداد کربن ها در یک الکل دمای جوش و حاللیت چه تغییری می کند؟

ب) مونومر مربوط به پلی الکتیک اسید را رسم کنید.

9

2

پ) فرمول ساختاری یک اسید دو عاملی که آرووماتیک نیز می باشد رسم ونامگذاری کنید.

ت) حاللیت استر موجود در سیب درآب بیشتر است یا پنتانوئیک اسید در آب؟ چرا؟

جای خالی عبارت های زیر را با انتخاب کلمات مناسب از داخل کادر زیر  ،کامل کنید:

آ) بوی خوش شکوفه ها ،گل ها و بو وطعم میوه ها به دلیل وجود مولکول های ........
10

ب) پلی اتن سبک و سنگین در ......

در آنها است.

بایکدیگر تفاوت دارند.

1/5

پ) گرماسنج لیوانی ابزاری است برای تعیین آنتالپی واکنش ها به روش ........
ت) گروه عاملی در زردچوبه ......

و در دارچین ......

ث) ظرفیت گرمایی ویژه یک ماده فقط به .......

می باشد.

آن بستگی دارد.

درهرمورد ویژگی داده شده  ،گونه درست را انتخاب کنید :بدون توضیح
آ)بیشترین واکنش پذیری ( ) Al – Fe – Zn
ب) بوی ماهی ( آمین ها و آمیدها ـ بنزآلدهید )
پ) کوچکترین اسید آلی ( فرمیک اسید _ متانول – متانال )

11

2

ت) کاربرد پلی سیانواتن( کیسه خون – سرنگ – پتو)
ث) برای استخراج آهن در صنعت بکار می رود( ) Na – C – Al
چ)دراین شرایط لباس های نخی زودتر پوسیده می شود( محیط سرد و خشک ـ محیط گرم و مرطوب )

صفحه 4

جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی مُوحد

نام و نام خانوادگی :
پایه :یازدهم
رشته  :تجربی ـ ریاضی
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امتحانات نوبت دوم

نام درس  :شیمی2

نام دبیر  :آقای لشکری
تاریخ امتحان 1400 /3 / 8 :
زمان پاسخگویی  110 :دقیقه

بخشی از ساختارمولکول سازنده یک پلیمر نشان داده شده است:
آ) این پلیمر به کدام دسته از پلیمرها تعلق دارد؟

ب) مونومر سازنده این پلیمر از اتصال دو نوع مولکول
تشکیل شده است ،این مولکول ها را ازشکل جدا کرده ومعلوم کنید هر کدام متعلق به کدام دسته از

1/5

ترکیبات آلی هستند.

موفق باشید

صفحه 5
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