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

تاریخ امتحان 1400 /3 / 8 :

نام درس  :شیمی2

رشته  :تجربی ـ ریاضی

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:
1

دو اتم  Aو  Bبا عدد اتمی به ترتیب  15و 24را در نظر گرفته پاسخ دهید:
آ) دوره و گروه اتم  Bرا بنویسید.

1/5

ب) شعاع اتمی  Aو  Bرا 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:
…..
→ )𝒔(𝒖𝑪 ②𝑨𝒍𝑪𝑳𝟑 (𝒂𝒒) +
….
ب) یکی از واکنش های زیر با  HClواکنش می دهد ،آن را کامل کنید.

→ )𝒒𝒂( 𝟑𝑶𝑵𝒈𝑨 +

)𝒔(𝒏𝒁 ①

→ 𝒍𝑪𝑯 𝑪𝑯𝟑 −𝑪𝑯(𝑪𝑯𝟑 ) − 𝑪𝑯𝟐 −𝑪𝑯𝟑 +

2

①

1/5

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

𝑯𝑶𝑶𝑪𝑯−

چند گرم فلز مس با خلوص %80مطابق واکنش زیر در شرایط 44/8 ، STPلیتر گاز 𝟐𝑶𝑵 تولید می کند ،
3

بازده درصدی واکنش را %75درنظر بگیرید؟
Cu =64 , N =14 ,O =16 g .mol-1

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 .

صفحه 1
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نام و نام خانوادگی :
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امتحانات نوبت دوم
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رشته  :تجربی ـ ریاضی
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5

باتوجه به جدول و واکنش داده شده به سئواالت پاسخ دهید

)𝒈( 𝟓𝑶 𝟐𝑵

𝟏
→ )𝒈( 𝟐𝑶 𝟐𝑵𝑶𝟐 (𝒈) +
𝟐

زمان()S
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0/42

0/47
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0/5

2

آ)جدول 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.

مقدار  △Hواکنش زیر را با توجه به آنتالپی های
پیوند های داده شده حساب کنید.
2

6

آ) ترکیبات  Aو Bرانامگذاری کنید.

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

7

)B
ب) فرمول ساختاری ترکیبات  Cو dرا بنویسید.
 )Cاتیل پنتانوات

3 )Dو-4دی اتیل 2و -4دی متیل هپتان
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2
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هریک از عبارات زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده کامل کنید.
آ) گرماسنج وسیله ای است که گرمای واکنش را به روش
8

ب) پلی اتن سبک و سنگین در
پ) به دلیل اختالف در
انسولین

ت) نشاسته و

سلولز

ماهیت مواد
اندازه ذرات

چگالی
مونومر

غیر مستقیم
مستقیم

اندازه گیری می کند.

با یکدیگر تفاوت دارند.

1

سدیم در آب سریع و آهن درآب کند واکنش می دهد.

هر دو درشت مولکولند ولی فقظ نشاسته جزء دسته پلیمر بشمار می رود.

پاسخ کوتاه دهید:
آ) انحالل
9

𝑯𝑶𝑶𝑪 𝟑𝑯𝑪 و 𝑯𝑶𝑶𝑪 𝑪𝑯𝟑 −𝑪𝑯𝟐 −𝑪𝑯𝟐 −𝑪𝑯𝟐 −𝑪𝑯𝟐 −رادر آب مقایسه کنید.

ب) در واکنش 𝟑𝑯𝑪 𝑪𝑯𝟑 −𝑪𝑯𝟐 −𝑪𝑯𝟐 𝑪𝑶𝑶 −𝑪𝑯𝟐 −با آب اسید و الکل تولید شده را بنویسد و
نامگذاری کنید.

2

پ) گرمای سوختن یک مول گرافیت را با یک مول الماس مقایسه کنیدکدامیک پایدارترند الماس یا گرافیت.

ت) عوامل موثر بر سرعت واکنش های شیمیایی را فقط نام ببرید.
10

آ) نام گروه های عاملی مشخص شده درشکل را بنویسید.
ب) آیا این ترکیب آروماتیک می باشد؟ چرا؟
1

11

باتوجه به آنتالپی واکنش های زیر  △H ،واکنش )𝐠(𝐅𝐇𝟒 𝟐𝐂𝐅𝟒 (𝐠) +

→ )𝐠( 𝟐𝐅𝟔 𝐂𝟐 𝐇𝟒 (𝐠) +

را بااستفاده از قانون هس پیدا کنید ( .راه حل به طور کامل نوشته شود)
𝒋𝒌𝟕𝟑𝟓,△ 𝑯 = −
𝒋𝒌𝟎𝟖𝟔,△ 𝑯 = −
𝒋𝒌𝟐𝟓,△ 𝑯 = +

)𝒈( 𝟒𝑭𝑪

)𝒈( 𝟒𝑯 𝟐𝑪

صفحه 3

𝑭𝑯𝟐

→ )𝒈( 𝟐𝑭 ①𝑯𝟐 (𝒈) +
→ )𝒈( 𝟐𝑭𝟐

→ )𝒈( 𝟐𝑯𝟐

+

)𝒔(𝑪②

③ 𝟐𝑪(𝒔) +

2
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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

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

12

آ) دریک دوره از جدول تناوبی از چپ به راست با افزایش عدد اتمی خاصیت فلزی  ..........می یابد.

1/5

ب) مونومر سازنده پنبه  ...............است.
پ) گرماسنج لیوانی ابزاری است برای تعیین آنتالپی واکنش ها به روش ........
ت) در ویتامین  .............بخش قطبی بر بخش ناقطبی غلبه دارد.
ث) ظرفیت گرمایی ویژه یک ماده فقط به  .......آن بستگی دارد.
شکل زیر بخشی از ساختارمولکول سازنده یک پلیمر به نام نایلون  66را نشان داده شده است:

13

1

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

●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

1

مولکول 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
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نام و نام خانوادگی :

نام دبیر  :آقای لشکری

امتحانات نوبت دوم

پایه :یازدهم

تاریخ امتحان 1400 /3 / 8 :

نام درس  :شیمی2

رشته  :تجربی ـ ریاضی

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 عدد اتمی به ترتیب  15و 24را در نظر گرفته پاسخ دهید:
1

آ) دوره و گروه اتم  Bرا بنویسید.

1/5

ب) شعاع اتمی  Aو  Bرا 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:
…..
→ )𝒔(𝒖𝑪 ②𝑨𝒍𝑪𝑳𝟑 (𝒂𝒒) +
….
ب) یکی از واکنش های زیر با  HClواکنش می دهد ،آن را کامل کنید.

→ )𝒒𝒂( 𝟑𝑶𝑵𝒈𝑨 +

)𝒔(𝒏𝒁 ①

→ 𝒍𝑪𝑯 𝑪𝑯𝟑 −𝑪𝑯(𝑪𝑯𝟑 ) − 𝑪𝑯𝟐 −𝑪𝑯𝟑 +

2

①

1/5

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

3

𝑯𝑶𝑶𝑪𝑯−

چند گرم فلز مس با خلوص %80مطابق واکنش زیر در شرایط 44/8 ، STPلیتر گاز 𝟐𝑶𝑵 تولید می کند ،
بازده درصدی واکنش را %75درنظر بگیرید؟
Cu =64 , N =14 ,O =16 g .mol-1
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 :
پایه :یازدهم
رشته  :تجربی ـ ریاضی

نام دبیر  :آقای لشکری

امتحانات نوبت دوم

تاریخ امتحان 1400 /3 / 8 :

نام درس  :شیمی2

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 جدول و واکنش داده شده به سئواالت پاسخ دهید

)𝒈( 𝟓𝑶 𝟐𝑵

𝟏
→ )𝒈( 𝟐𝑶 𝟐𝑵𝑶𝟐 (𝒈) +
𝟐
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2

آ)جدول 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.

6

مقدار  △Hواکنش زیر را با توجه به آنتالپی های
پیوند های داده شده حساب کنید.

2

صفحه 2
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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

آ) ترکیبات  Aو Bرانامگذاری کنید.

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

)B

2

ب) فرمول ساختاری ترکیبات  Cو dرا بنویسید.
3 )Dو-4دی اتیل 2و -4دی متیل هپتان

 )Cاتیل پنتانوات

7
هریک از عبارات زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده کامل کنید.
آ) گرماسنج وسیله ای است که گرمای واکنش را به روش
8

ب) پلی اتن سبک و سنگین در
پ) به دلیل اختالف در
انسولین

ت) نشاسته و

سلولز

ماهیت مواد
اندازه ذرات

چگالی
مونومر

غیر مستقیم
مستقیم

اندازه گیری می کند.

با یکدیگر تفاوت دارند.

1

سدیم در آب سریع و آهن درآب کند واکنش می دهد.

هر دو درشت مولکولند ولی فقظ نشاسته جزء دسته پلیمر بشمار می رود.

پاسخ کوتاه دهید:
آ) انحالل

𝑯𝑶𝑶𝑪 𝟑𝑯𝑪 و 𝑯𝑶𝑶𝑪 𝑪𝑯𝟑 −𝑪𝑯𝟐 −𝑪𝑯𝟐 −𝑪𝑯𝟐 −𝑪𝑯𝟐 −رادر آب مقایسه کنید.

ب) در واکنش 𝟑𝑯𝑪 𝑪𝑯𝟑 −𝑪𝑯𝟐 −𝑪𝑯𝟐 𝑪𝑶𝑶 −𝑪𝑯𝟐 −با آب اسید و الکل تولید شده را بنویسد و
9

نامگذاری کنید.

2

پ) گرمای سوختن یک مول گرافیت را با یک مول الماس مقایسه کنیدکدامیک پایدارترند الماس یا گرافیت.

ت) عوامل موثر بر سرعت واکنش های شیمیایی را فقط نام ببرید.
صفحه 3
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اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی مُوحد

نام و نام خانوادگی :
امتحانات نوبت دوم

پایه :یازدهم

تاریخ امتحان 1400 /3 / 8 :

نام درس  :شیمی2

رشته  :تجربی ـ ریاضی
10

نام دبیر  :آقای لشکری
زمان پاسخگویی  110 :دقیقه

آ) نام گروه های عاملی مشخص شده درشکل را بنویسید.
ب) آیا این ترکیب آروماتیک می باشد؟ چرا؟
1

11

باتوجه به آنتالپی واکنش های زیر  △H ،واکنش )𝐠(𝐅𝐇𝟒 𝟐𝐂𝐅𝟒 (𝐠) +

→ )𝐠( 𝟐𝐅𝟔 𝐂𝟐 𝐇𝟒 (𝐠) +

را بااستفاده از قانون هس پیدا کنید ( .راه حل به طور کامل نوشته شود)
𝒋𝒌𝟕𝟑𝟓,△ 𝑯 = −
𝒋𝒌𝟎𝟖𝟔,△ 𝑯 = −
𝒋𝒌𝟐𝟓,△ 𝑯 = +

𝑭𝑯𝟐

)𝒈( 𝟒𝑭𝑪

)𝒈( 𝟒𝑯 𝟐𝑪

→ )𝒈( 𝟐𝑭 ①𝑯𝟐 (𝒈) +
→ )𝒈( 𝟐𝑭𝟐

→ )𝒈( 𝟐𝑯𝟐

+

)𝒔(𝑪②

③ 𝟐𝑪(𝒔) +
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جای خالی عبارت های زیر را با انتخاب کلمات مناسب از داخل کادر زیر  ،کامل کنید:

آ) دریک دوره از جدول تناوبی از چپ به راست با افزایش عدد اتمی خاصیت فلزی  ..........می یابد.
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ب) مونومر سازنده پنبه  ...............است.
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پ) گرماسنج لیوانی ابزاری است برای تعیین آنتالپی واکنش ها به روش ........
ت) در ویتامین  .............بخش قطبی بر بخش ناقطبی غلبه دارد.
ث) ظرفیت گرمایی ویژه یک ماده فقط به  .......آن بستگی دارد.
صفحه 4

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

شکل زیر بخشی از ساختارمولکول سازنده یک پلیمر به نام نایلون  66را نشان داده شده است:
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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

●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

1

مولکول 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 5
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