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 14نام و نام خانوادگی :                                                     مدیریت آموزش و پرورش منطقه 

 دبیرستان غیر دولتی پسرانه پیام غدیر                                                          یازدهمکالس :
 98-99 اولپایانی                                                                محمدي  نام دبیر : آقاي

 2/10/98      تاریخ امتحان :                    ریاضی فیزیکرشته تحصیلی: 
 صبح8:30اعت شروع امتحان : س                 2 شیمی    نام درس :                                                                                  

 صفحه 2عداد برگ سئوال : ت           دقیقه               90مدت امتحان : شماره :                                                                     
 

 بارم  ردیف

  .عنصر را بنویسید نام توصیفی از یک عنصر است .نماد یا، هر عبارت  1
 )         دمایی حفظ می کند . (    هر را در راي رساناي الکتریکی باالست و آنالف ) دا

 (            )ب) با استفاده از واکنش ترمیت تهیه می شود 
 (            )ج) کلوخه هاي این فلز در کف اقیانوس یافت می شود 

 (            )د) عنصري است که اساس استخوان بندي هیدروکربن ها است 

2 

جدول زیر را با توجه به شرایط با ذکر دلیل مشخص کنید خصلت نافلزي با شعاع اتمی چه رابطه اي دارد ؟  2
 واکنش با گاز هیدروژن کامل کنید .

 
 
 
 
 

2 

 .)، نخستین فلز واسطه در جدول دوره اي است cS21م (یاسکاند 3
 .الف )آرایش الکترونی فشرده اتم آن را بنویسید 

 .ب) کاتیون این فلز در ترکیب هایش چند بار مثبت است 
  .م را بنویسیدیاسکاندج)آرایش الکترونی فشرده کاتیون 

 د)یک مورد از کاربردهاي این فلز را ذکر نمایید .
 

5/1 

 مشخص کنید . با ذکر علتدرستی یا نادرستی عبارت هاي زیر را   4
 لیتر دارد  6/89حجمی برابر STPالف) مخلوطی شامل یک مول اتان ، دو مول اتن و سه مول گاز هیدروژن در شرایط 

 سیکلوهگزان سه مولکول هیدروژن حذف شود به سیکلو هگزین تبدیل می شود .ب) اگر از ملکول 

5/1 

 با توجه به واکنش هاي زیر که در جهت نشان داده شده انجام می شوند  5
𝑍𝑍𝑍𝑍 +    𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂4   →     𝑍𝑍𝑍𝑍𝐶𝐶𝑂𝑂4     +   𝐶𝐶𝐶𝐶 
𝐶𝐶𝐶𝐶 + 2 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂3 → 𝐶𝐶𝐶𝐶(𝐴𝐴𝑂𝑂3)2 + 2 𝐴𝐴𝐴𝐴 

 را مشخص کنید  Cuو  Ag و Znالف)ترتیب واکنش پذیري عنصر هاي 
نش زیر در شرایط مناسب انجام می شود ؟ .......چرا ؟ (در صورت انجام شدن واکنش ب)پیش بینی کنید آیا واک

 را کامل و موازنه کنید )
𝑍𝑍𝑍𝑍 + 2 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂3 → 00000000 + 00000000000 

5/1 

 براي تهیه مس خام از سنگ معدن آن واکنش زیر انجام می شود : 6
𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑠𝑠 +   𝑂𝑂2  →   2 𝐶𝐶𝐶𝐶 +  𝐶𝐶𝑂𝑂2 

کیلوگرم مس خام تهیه می شود بازده  190مقدار  %85) سولفید با خلوص Iکیلوگرم مس ( 400با مصرف 
𝐶𝐶: درصدي واکنش را حساب کنید (جرم مولی  = 𝐶𝐶𝐶𝐶و    32 = 64  ( 

 

2 



 
 2/10/98تاریخ امتحان :                  ریاضی فیزیک رشته :                       دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 .هر یک از هیدروکربن هاي زیر را به روش آیوباك نام گذاري کنید   7
 
 
 
 
 
 
 

2 

 در مورد علت بیان کنید 8
 .الف) قیمت نفت برنت دریاي شمال از دیگر نفت ها بیشتر است 

 فرادي که با گریس کار می کنند دستشان را با بنزین یا نفت می شویند .اب) 
   .شود جایگزین نفت با زغال  سنگ سبب ورود مقدار بیشتري از آالینده ها به هوا میج) 

5/1 

هر یک از سامانه ها در شکل زیر محتوي یک نمونه گاز نجیب در ماي اتاق است با توجه به آن به پرسش  9
 هاي مطرح شده پاسخ دهید . 

 
 
 

 الف) در کدام ظرف (ها) هلیم و در کدام ظرغ (ها)آرگون وجود دارد ؟      چرا ؟ 
 را با ذکر علت مقایسه کنید  bو  aب) انرزي گرمایی سامانه 
 را با ذکر علت مقایسه کنید .  cو  aج) انرژي گرمایی سامانه 

ط شوند کدام کمیت (دما یا د) اگر گازهاي موجود در این سامانه بدون داد سند انرژي ، با محیط مخلو
 انرژي گرمایی ) تغییر می کند ؟ .........چرا؟  

2 

ظرفیت گرمایی در دما و فشار اتاق ،به چه عواملی بستگی دارد ؟ ..................................... در صورتی که به  10
افزایش می یابد  ℃36به  ℃13ژول گرما بدهیم ،دماي آن از  6348،  (𝐶𝐶2𝐻𝐻5𝑂𝑂𝐻𝐻)مول اتانول  5/2

𝐶𝐶)حساب کنید . j.𝐴𝐴−1و 1−℃.ظرفیت گرمایی ویژه ي اتانول را برحسب  = 12 .𝑂𝑂 = 16 .𝐻𝐻 = 1:𝐴𝐴.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−1) 

 

2 

  گرم سدیم کربنات  300نا خالص    (𝐴𝐴𝑁𝑁𝐻𝐻𝐶𝐶𝑂𝑂3)گرم سدیم هیدروژن کربنات  900از تجزیه   11
(𝐴𝐴𝑁𝑁2𝐶𝐶𝑂𝑂3)    درصد باشد درصد خلوص سدیم هیدروژن  60تولید شده است اگر بازده درصدي واکنش

 کربنات چه قدر است ؟ 

Na=23   C=12   O=16 H=1 
2 𝐴𝐴𝑁𝑁𝐻𝐻𝐶𝐶𝑂𝑂3 → 𝐴𝐴𝑁𝑁2𝐶𝐶𝑂𝑂3 + 𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 𝐶𝐶𝑂𝑂2  

2 

  
 
 
 
 

 

 

:تعداد ذرات      ٦                       ٦                   ۸  


