


 ))باسمه تعالی((هفده شهریور نام آموزشگاه:

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

آموزش و پرورشسنجش  اداره 

01/6/98 تاریخ امتحان:

دقیقه 91 مدت امتحان:نام :

صبح 01 ساعت شروع:نام خانوادگی:

01تعداد سوال:  رشته تجربی  ریاضیسواالت امتحان پایه یازدهم شماره داوطلب:

4سوال:  صفحات تعداد(1)درس شیمی98شهریور نوبت 

پیامبر اکرم: یک ساعت اندیشیدن برتر از هفتاد سال عبادت است

بارم ای در انتهای سواالت قرار دارد.جدل دورهتوجه: ردیف

های داده شده با خط زدن روی واژه نادرست، عبارتی درست بسازیددر عبارت 1

است. ((استر-آمین )) ترکیباتی به نام (بوی ماهی به دلیل وجودالف

 استفاده می شود. اتن(-)اتین(در جوش کاربیدی از سوختن گازب

اند. چیده شدهاتمی(())عدد اتمی /جرم ترین ویژگی آنها یعنی( عنصرها در جدول تناوبی براساس بنیادیپ

 است. ))گرماده/گرماگیر((وساز بستنی در بدن فرایندیگوارش و سوخت(  ت

 شود.    می ))بیشتر/کمتر((اسیدها در آب با افزایش طول زنجیرکربنیکربوکسیلیکپذیریانحالل( ث

 هستند.  آمیدها((استرها/پلی))پلی( مو، ناخن و شاخ حیوانات از دسته ج

 آید.به وجود می ))آمید/استر((یک کربوکسیلیک  اسید با یک آمین ، ترکیباتی با نام از واکنشچ(

57/1

های زیر را کامل کنید. عبارت 2

زیرا............ شود.از کوالر در تهیه لباس ضدگلوله استفاده میالف( 

درنمیC75مرغ درون روغن زیتون با دمایتخم ب( پزد زیرا..........میC75آب با دمایپزد، اما

.زیرا.......ای شیرین احساس خواهیم کردتری در دهان نگه داریم،مزه( اگر نان را به مدت طوالنیپ

7/1

 های زیر پاسخ دهید.به پرسش 3

های داده شده در آب کمتر است ؟ چرا؟پذیری کدام یک از الکلانحالل الف(
OHCHCHCHCHCHCHCHCH)OHCHCH) 2222222323 21 

با بیان دلیل.کدام ساختار زیر مربوط به پلیمری  از اتن  است که از استحکام قوی تری برخوردار است؟ب( 

7/1

57/4 ها در صفحه دوم((                                            جمع صفحه)) ادامه سوال



گرم اکسیژن با  23کیلوژول است. هنگامی که  0011اتانول طبق معادله زیر گرمای آزاد شده از واکنش سوختن  4

؟شودمقدار کافی اتانول واکنش دهد، چند کیلوژول گرما آزاد می

C H OH O CO H O (H ,C ,O g.mol )
      1

2 5 2 2 23 2 3 1 12 16

7/1

های زیر پاسخ دهید.با توجه به ساختارهای داده شده به پرسش 7

( ................. 3...............                  نام گروه عاملی ترکیب )( 0عاملی ترکیب ) گروهالف( نام 

( ..................2نام گروه عاملی ترکیب )

( را رسم کنید.3سازنده ترکیب ) اسید و الکلب( ساختار 

ساختار اسید........................(                       )ساختار الکل................   

به کار برد.چرا؟ استرپلیتوان در تولید ( کدام یک را می4( و)2ت( از بین دو ترکیب )

27/2

ت را های نادرس)شکل درست یا دلیل نادرست بودن عبارت.های داده شده را مشخص کنیددرستی یا نادرستی هر یک از عبارت 6

 بیان کنید(

هایی پرانرژی و ناپایدار هستند.گونههای آزاد، رادیکالالف(  

  آید. پنبه که از سلولز تشکیل شده، درشت مولکولی است که پلیمر به شمار نمی ب( 

کند.پراکسید در دمای اتاق به سرعت تجزیه شده و گاز اکسیژن تولید میمحلول هیدروژنپ(  

یابد.می کاهشها دوستی آنبیشتر شود، ویژگی چربیها های کربن در الکلپ( هرچه شمار اتم

57/1

با استفاده از جدول زیر آنتالپی واکنش داده شده را محاسبه کنید.  5

C = O O = O O – H  C – O  C – H  پیوند

( kJانرژی)  414 440 444 494 508

27/1

57/6 جمع بارم صفحه ))ادامه سواالت در صفحه سوم((        



 

 های زیر پاسخ دهید.داده شده به پرسش هایساختاربا توجه به  8

 

) CH CH CH CHCH CH3 2 2 31 

2323232 )CH(CHCH)CH(CHCHCH)  

 

 

 
  است؟چرا؟شده سیر شده ، دادههای ترکیب کدام یک ازت( 

57/2 

)()()(را در واکنش  2NO تغییر غلظتهای جدول زیر داده 9 gOgNOgON 2252 42 دهد. نشان می 

 

 

 

 

 

 

 بر حسب  بیابید. دقیقه 0در زمان  را واکنشکلی سرعت ب( 

 

 

 4 8 4 4 4 0 (minزمان)

]2NO[ 04/0 04/0 04/0 04/0 04/0 01/0 

7/1 

 Bکیلوژول و محتوای انرژی 31برابر  Aشود.اگر محتوای انرژی تبدیل می B به یک مول Aدر یک واکنش یک مول  10

 کیلوژول باشد: 01برابر 

 واکنش را محاسبه کنید. 𝜟𝑯الف( 

 ب(این واکنش گرماگیر است یا گرماده؟ چرا؟

 

27/1 

C(s) ( گرمای حاصل از واکنش 3تا  1)با توجه به واکنش های داده شده  11 H O(g) CO(g) H (g)2 2    را

 محاسبه کنید.

) CO (g) C(s) O (g) H / Kj

) CO(g) O (g) CO (g) H Kj

) O (g) H (g) H O(g) H /

   

    

    

2 2

2 2

2 2 2

1 393 5
2 2 2 566

1
3 241 8

2

 

 

 

 

 

27/1 

 57/6 ((                                            جمع صفحهچهارمها در صفحه )) ادامه سوال                                                          

11حسب دقیقه اول بر 0 را دربازه زمانی 2NOالف( سرعت متوسط  
min.L.mol  .به دست آورید 

 

 گذاری کنید.( را نام0الف( ترکیب )

 ( را بنویسید.3ب( فرمول مولکولی ترکیب شماره)

 را رسم کنید.( 2)فرمول ساختاری ترکیب ( پ

 

 

 پ



ها پاسخ دهید.ای و موقعیت عنصرهای فرضی داده شده به پرسشبا توجه به جدول دوره 12

EAM

GB

HCXN

D

 مقایسه کنید. بیان دلیلرا با  Dو  Bالف( رسانایی الکتریکی دو عنصر 

 ؟ چرا؟  Nبیشتر است یا  Mپذیری واکنشب(

؟رسدنمیبا تشکیل کاتیون به آرایش گاز نجیب ،  N یا   X پ( کدام یک از عنصرهای

57/1

57/1 )) پایان((  جمع صفحه 

20 جمع کل                                    تان را از خداوند منان خواهانم ((   موفقیت و سربلندی ))

نمره نهایی پس از رسیدگی به اعتراض نام و نام خانوادگی دبیر مصحح نمره
نام و نام خانوادگی تجدید نظر 

 کننده

با حروفبا عددبا حروفبا عدد

: امضاءامضاء: 



 

 بارم   پاسخنامه ردیف

 های داده شده با خط زدن روی واژه نادرست، عبارتی درست بسازیددر عبارت 1

 است. ((استر- آمین)) ترکیباتی به نام (بوی ماهی به دلیل وجودالف

 استفاده می شود. اتن(-اتین)(در جوش کاربیدی از سوختن گازب

 اند. چیده شده/جرم اتمی(( عدد اتمی))ترین ویژگی آنها یعنی( عنصرها در جدول تناوبی براساس بنیادیپ

 است. /گرماگیر((گرماده))وساز بستنی در بدن فرایندیگوارش و سوخت(  ت

 شود.    می ((کمتر))بیشتر/اسیدها در آب با افزایش طول زنجیرکربنیکربوکسیلیکپذیریانحالل( ث

 هستند.  ((آمیدهالیاسترها/پ))پلی( مو، ناخن و شاخ حیوانات از دسته ج

 آید.به وجود می /استر((آمید))واکنش یک کربوکسیلیک  اسید با یک آمین ، ترکیباتی با نام ازچ(

57/1 

 های زیر را کامل کنید. عبارت 2

کوالر یک پلی امید است با پیوندهای هیدروژنی زیاد که زیرا شود.از کوالر در تهیه لباس ضدگلوله استفاده میالف( 

 استحکام زیادی دارد.

رفیت گرمایی آب از ظزیراپزد میC75پزد، اما در آب با دماینمیC75مرغ درون روغن زیتون با دمایتخم ب(

 روغن زیتون بیشتر است.

 .زیرا.......ای شیرین احساس خواهیم کردتری در دهان نگه داریم،مزه( اگر نان را به مدت طوالنیپ

نشاسته در محیط مرطوب با کاتالیزگر به مونومرهای سازنده)گلوکز( تجزیه شده و مزه شیرین ایجاد مولکول های 

 میکنند.

7/1 

 های زیر پاسخ دهید.به پرسش 3

 های داده شده در آب کمتر است ؟ چرا؟پذیری کدام یک از الکلانحالل الف(
OHCHCHCHCHCHCHCHCH)OHCHCH) 2222222323 21  

زیرا با افزایش طول زنجیر هیدروکربنی و بزرگتر شدن بخش ناقطبی، میزان انحالل پذیری در آب  – 3الکل شماره 

 کاهش می یابد.

 با بیان دلیل.کدام ساختار زیر مربوط به پلیمری  از اتن  است که از استحکام قوی تری برخوردار است؟ب( 

 

 

زیرا اتم  – 3پلیمر شماره 

های کربن پشت سرهم به 

 یکدگر متصل شده اند.

7/1 

گرم اکسیژن با  23کیلوژول است. هنگامی که  0011گرمای آزاد شده از واکنش سوختن اتانول طبق معادله زیر  4

 ؟  شوداتانول واکنش دهد، چند کیلوژول گرما آزاد میمقدار کافی 

C H OH O CO H O (H ,C ,O g.mol )
      1

2 5 2 2 23 2 3 1 12 16 

 

molO kj
gO /

gO molO
  2

2
2 2

1 140032 466 66
32 3
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 های زیر پاسخ دهید.با توجه به ساختارهای داده شده به پرسش 7

 
   استری( 3نام گروه عاملی ترکیب )               )کتون( کربونیل( 0عاملی ترکیب ) الف( نام گروه

 )کربوکسیل( کربوکسیلیک اسید( 2نام گروه عاملی ترکیب )

 ( را رسم کنید.3سازنده ترکیب ) اسید و الکلب( ساختار 

                                                       ساختار الکل  ساختار اسید.

 به کار برد.چرا؟ استرپلیتوان در تولید را می( کدام یک 4( و)2ت( از بین دو ترکیب )

 زیرا یک الکل دو عاملی است. – 0ترکیب شماره 

27/2 

ت را های نادرس)شکل درست یا دلیل نادرست بودن عبارت.های داده شده را مشخص کنیددرستی یا نادرستی هر یک از عبارت 6

 بیان کنید(

 درست و ناپایدار هستند. هایی پرانرژیگونههای آزاد، رادیکالالف(  

 ک پلیمر است.پنبه ی –نادرست  آید. پنبه که از سلولز تشکیل شده، درشت مولکولی است که پلیمر به شمار نمی ب( 

ای بر –نادرست  کند.پراکسید در دمای اتاق به سرعت تجزیه شده و گاز اکسیژن تولید میمحلول هیدروژنپ(  

 تجزیه این محلول در دمای اتاق نیاز به حضور کاتالیزگر است.

  یابد.می کاهشها دوستی آنها بیشتر شود، ویژگی چربیهای کربن در الکلپ( هرچه شمار اتم

 یابد.ها افزایش میدوستی آنها بیشتر شود، ویژگی چربیهای کربن در الکلهرچه شمار اتم

57/1 

 با استفاده از جدول زیر آنتالپی واکنش داده شده را محاسبه کنید.  5

C = O O = O O – H  C – O  C – H  پیوند 

 ( kJانرژی)  414 440 444 494 508

 

 
 

27/1 

[ (C H) (C O) (O H) (O O)] [ (O O) (O H)]

[( ) ( )] [( ) ( )] KJ

                 

          

2 3 3 2 2 4 2
6 412 360 463 3 496 4 805 8 463 1318



 

 های زیر پاسخ دهید.داده شده به پرسش هایساختاربا توجه به  8

) CH CH CH CHCH CH3 2 2 31 

2323232 )CH(CHCH)CH(CHCHCH)  

 

 

 
 

 

  است؟چرا؟شده سیر شده ، دادههای ترکیب کدام یک ازت( 

 زیرا فاقد پیوند دوگانه است. – 3ترکیب شماره 

57/2 

)()()(را در واکنش  2NO تغییر غلظتهای جدول زیر داده 9 gOgNOgON 2252 42 دهد. نشان می 

 

 

 

 

 

 
 بر حسب  بیابید. دقیقه 0در زمان  را واکنشکلی سرعت ب( 

 

 

 4 8 4 4 4 0 (minزمان)

]2NO[ 04/0 04/0 04/0 04/0 04/0 01/0 

7/1 

 Bکیلوژول و محتوای انرژی 31برابر  Aشود.اگر محتوای انرژی تبدیل می B به یک مول Aدر یک واکنش یک مول  10

 کیلوژول باشد: 01برابر 

   واکنش را محاسبه کنید. 𝜟𝑯الف( 

 زیرا آنتالپی واکنش مثبت است. –گرماگیر  ب(این واکنش گرماگیر است یا گرماده؟ چرا؟

27/1 

C(s) ( گرمای حاصل از واکنش 3تا  1)با توجه به واکنش های داده شده  11 H O(g) CO(g) H (g)2 2    را

 محاسبه کنید.

) CO (g) C(s) O (g) H / Kj

) CO(g) O (g) CO (g) H Kj

) O (g) H (g) H O(g) H /

   

    

    

2 2

2 2

2 2 2

1 393 5
2 2 2 566

1
3 241 8

2

 

  برعکس 2، واکنش  3برعکس و تقسیم بر  3واکنش یک برعکس ، واکنش 

 

27/1 

NO

n / / /
R /

t

 
   
 2

0 04 0 01 0 03 0 075
4 0 4

NOR /
R  2 0 075

4 4

H Kj   60 20 40

11حسب دقیقه اول بر 0 را دربازه زمانی 2NOالف( سرعت متوسط  
min.L.mol  .به دست آورید 

 

 گذاری کنید.( را نام0الف( ترکیب )

 هگزن-2

 ( را بنویسید.3ب( فرمول مولکولی ترکیب شماره)

 

 را رسم کنید.( 2)فرمول ساختاری ترکیب ( پ

 

 

 پ

C H8 18



ها پاسخ دهید.ای و موقعیت عنصرهای فرضی داده شده به پرسشبا توجه به جدول دوره 12

EAM

GB

HCXN

D

، زیرا از باال به پایین خاصیت فلزی  Dعنصر  مقایسه کنید. بیان دلیلرا با  Dو  Bالف( رسانایی الکتریکی دو عنصر 

 زیاد و رسانایی الکتریکی بیشتر میشود.

 بیشتر است . Nواکنش پذیری عنصر   ؟ چرا؟  Nبیشتر است یا  Mپذیری واکنشب(

 ؟رسدنمیبا تشکیل کاتیون به آرایش گاز نجیب ،  N یا   X پ( کدام یک از عنصرهای

 ، زیرا عنصر واسطه است. Xعنصر 

57/1

57/1 )) پایان((  جمع صفحه 


