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 کنید.مناسب از داخل پرانتز کامل ی جمالت زیر را با انتخاب گزینه

 شوند.ترکیب( یافت می-الف( اغلب عنصرها در طبیعت به شکل )آزاد

 دردسترس بودن( مواد مناسب وابسته است. -ب( گسترش فناوری به میزان )فراوانی

𝐹𝑒𝑂پ( از ) − 𝐹𝑒2𝑂3.به عنوان رنگ قرمز در نقاشی استفاده می شود ) 

 ها به عنوان ضدبید کاربرد داشته است.حلقه است که مدتدو( -نفتالن( یک ترکیب آلی آروماتیک با )یک-)بنزنت( 

 ناقطبی بودن( برلی حفاظت از فلزها استفاده می شود. -از آلکان های مایع به دلیل )قطبی بودن ث( 

1.1 
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 های نادرست را بنویسید. های زیر را مشخص کنید. دلیل نادرستی یا شکل درست عبارتدرستی یا نادرستی عبارت

 آید.دیرتر به جوش می 𝐶81𝐻32زنجیر نسبت به آلکان راست 𝐶8𝐻88زنجیر الف( آلکان راست

 شود.نفت، صرف سوزاندن و تامین انرژی می %09ب( بیش از 

 تری دارد، تغییر دمای بیشتری خواهد داشت.ای که ظرفیت گرمایی کمپ( اگر به دو نمونه گرمای یکسانی داده شود، آن نمونه

 شود.اکسید میدیبازیافت فلزها باعث افزایش ردپای کربنت( 
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 های زیر پاسخ دهید.اکنشبا توجه به و

8) 3𝐹𝑒2𝑂3 + 3 𝑇𝑖  → 4𝐹𝑒 + 3𝑇𝑖𝑂2 

2) 𝑇𝑖𝐶𝑙4 + 2𝑀𝑔 → 𝑇𝑖 + 2𝑀𝑔𝐶𝑙2 

 را باهم مقایسه کنید. Tiو  Fe ،Mgپذیری سه عنصر الف( واکنش

 چرا؟، تامین شرایط نگهداری کدام فلز دشوارتر است؟ Tiو  Fe ،Mgب( از بین سه عنصر 

1.21 
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 ای عناصر است، به سواالت زیر پاسخ دهید. با توجه به جدول زیر که بخشی از جدول دوره

 گروه 8 2 84 81 81 81

 دوره
Z    A  2 

G W E D  X 3 
J     Y 4 

 

 ترین خصلت فلزی را دارد؟ چرا؟الف( کدام عنصر بیش

 کند؟ها یون دوبارمنفی تولید میکدام عنصر در واکنشب( 

 ترین شعاع اتمی را دارد؟پ( کدام عنصر کم

 رساناست؟ چرا؟ت( کدام عنصر نیمه

 دهد؟سرعت واکنش میبا گاز هیدروژن به ℃299−ث( کدام عنصر حتی در دمای 
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 4از  1صفحه 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهم ریاضی و تجربی مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 4 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 0311 -0411سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 دهمزشیمی یانام درس: 

 جاویدپورعاطفه  نام دبیر:

 71/7311 / 71 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 1:   11ساعت امتحان:

 دقیقه 721مدت امتحان : 
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شود و دیگری آورنده استفاده میعنوان عملاز گازهای درون بالن در کشاورزی به رنگ هستند. یکیهای زیر محتوی دو گاز بیبالن

 باشد :عنوان سوخت فندک میبه

                                               شود، چه نام دارد؟آورنده استفاده میعنوان عملالف( گازی که به

 شود؟فندک استفاده میب( از کدام گاز برای سوخت 

 توان با انجام یک آزمایش ساده، نوع گاز موجود در هر بالن را تشخیص داد؟پ( چگونه می
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 : اده شده به سواالت زیر پاسخ دهیدهای دبا توجه به شکل

              را با ذکر دلیل مقایسه کنید. Bو  Aالف( تندی حرکت ذرات دو ظرف 

 تر است؟ توضیح دهید.ب( اگر جرم هردو ظرف مساوی باشد، انرژی گرمایی کدام ظرف بیش

 

 

1 

. 

 

واکنش داده است. محاسبه کنید چند لیتر  HClبا مقدار اضافی محلول  %81( با درصد خلوص 𝑀𝑛𝑂2اکسید )منگنزدیگرم  21

2.101گازکلر تولید شده است؟ )چگالی گاز کلر در شرایط آزمایش  𝑔
𝐿⁄ )است 

(𝑀𝑛𝑂2 = 81.031, 𝐶𝑙2 = 19.094 
𝑔

𝑚𝑜𝑙⁄ ( 

𝑀𝑛𝑂2 (𝑠) + 4 𝐻𝐶𝑙 (𝑎𝑞)  → 𝑀𝑛𝐶𝑙2 (𝑎𝑞) + 𝐶𝑙2 (𝑔) + 2 𝐻2𝑂 (𝑙) 

 

1 
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 صورت زیر است:( به𝐻2𝑆سولفید )و هیدروژن (𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3) ی شیمیایی واکنش آلومینیوم نیتراتمعادله

2 𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3 (𝑎𝑞) + 3 𝐻2𝑆 (𝑔)  →  𝐴𝑙2𝑆3 (𝑠) + 1 𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞) 

( تولید شده 𝐴𝑙2𝑆3سولفید )آلومینیوم 82gسولفید، نیترات با مقدار اضافی هیدروژنمول آلومینیوم 9.2در یک آزمایش از واکنش 

𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3)                         واکنش را حساب کنید.است. بازده درصدی  = 283, 𝐴𝑙2𝑆3 = 819.81 
𝑔

𝑚𝑜𝑙⁄) 

1 

 4از  2صفحه 

𝑂2 

𝑡 = 03
℃ 𝑡 = 03℃ 

𝑂2 
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 آن را مشخص کنید. ،ارتباط دارد  Bبا یکی از موارد ستون  Aهای داده شده در ستون هریک از عبارت

A B 

 شود.ها از آن استفاده میخارج شده از نیروگاه 𝑆𝑂2دام انداختن گاز الف( برای به

 شود.های جلوی خودروها از آن استفاده میب( در تولید المپ چراغ

 شود.پ( در جوش کاربیدی استفاده می

 شود.ت( عنصری که با استفاده از واکنش ترمیت تهیه می

 دارد. ای است که در تلویزیون رنگی وجودث( نخستین فلز واسطه در جدول دوره

 تواند از پوکی استخوان جلوگیری کند.ج( افزایش مصرف این ماده می

a) اتن 

b) آهن 

c) گوشت قرمز 

d) Sc 

e) CaO 

f) آلومینیوم 

g) Ti 

h) 𝐶𝑎𝑆𝑂3 

i) هالوژن 

j) اتین 

k) شیر 
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 های زیر پاسخ دهید.به پرسش

 ترین اختالف شعاع اتمی مربوط به کدام دو عنصر است؟الف( در تناوب سوم جدول تناوبی بیش

 شوند؟اند و در اثر ضربه خرد میدر گروه چهاردهم جدول تناوبی کدام عنصرها شکنندهب( 

+𝑀پ( با رسم آرایش الکترونی یون 
 وجود دارد؟ l=2ن چند الکترون با عدد کوانتومی نشان دهید که در این یو  24

2 

11 

 : به موارد خواسته شده زیر، پاسخ دهید

 گذاری کنید.را به روش آیوپاک نامهای زیر الف( هریک از هیدروکربن

(a 𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻(𝐶2𝐻1) − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻(𝐶2𝐻1) − 𝐶𝐻3 

 

     

 

 ب( فرمول ساختاری ترکیب زیر را رسم کنید.

 متیل پنتان-2کلرو-3      

1..1 

 4از  3صفحه 

(b 

(c 
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 ها پاسخ دهید.با توجه به واکنش های زیر به پرسش

8) 2𝐹𝑒2𝑂3 (𝑠) + 3𝐶 (𝑠)  
∆
→ ……….. + ………… 

 

  شود؟( را کامل کرده و بگویید از این واکنش به چه منظور استفاده می8الف( واکنش )

 ی مناسب را بنویسید.ماده Bو  A( جای 2ب( در واکنش )

 مورد از کاربردهای آن را بنویسید. 2( چیست؟ 2پ( نام محصول واکنش )

2 

13 

افزایش یابد. با محاسبه مشخص کنید این فلز  ℃49به  ℃81دهیم تا دمای آن از گرما می J 14.1، یخالص گرم فلز 29به 

 جدول زیر است؟ یک از مواردکدام

 Ag (s) Au (s) Cu (s) Fe (s) فلز

 ظرفیت گرمایی ویژه

(𝑱. 𝒈−𝟏. ℃−𝟏) 
9.231 9.820 9.381 9.418 
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 های زیر پاسخ دهید.به پرسش

 سنگ چیست؟وشوی زغالالف( دلیل شست

 شوند؟ب( اجزاء مختلف نفت خام با چه روشی از هم جدا می

 نفت سفید b)بنزین            a)تر است؟     یک بیشپ( فراریت کدام

 چرا؟تر از بقیه است؟ نانوع نفت خام کدام نوع گر 4ت( در بین 

 a 𝐶3𝐻8             (b 𝐶8𝐻89)ث( کدام آلکان در دمای اتاق گازی شکل است؟   

1..1 

 4از 4صفحه ی 

)2 

بار

م 

 :

2

1 

نم

 ره
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 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6 ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطین واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 0911-0011سال تحصیلي   Aسری  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 شیمي یازدهمنام درس:

 عاطفه جاویدپورنام دبیر: 
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