
برحمتک یا أرحم الـرّاحمیـــنو انشُر علَینـا خزائــنَ علومـکهم افتَح علَینا أبواب رحمتک..او أَکـرِمنـی بِنـــــــــورِ الفَهـمم أخرِجنی من ظُلُمات الوهمه..ا

*نمونه ستارگان عشقی فرد*:     نام آموزشگاه /1400ماه دي /سؤاالت امتحان داخلی شهرستان مالیر
:با عددنمره4/10/1400: تاریخ امتحان و ریاضیتجربی/ یازدهم شیمی : سؤاالت درس 

:نمره با حروف 
:  امضامحل 

دقیقه100: مدت امتحان :شماره کالس :نام و نام خانوادگی 

.)مجاز می باشد سادهاستفاده از ماشین حساب . ( صفحه طراحی شده است 3سواالت در 
نمرهسواالت صفحه اول ردیف

. کلمه مناسب داخل پرانتز را انتخاب کنید 1
گرم می شود)زودتر / دیرتر (هر ماده اي که گرماي ویژه باالتر دارد -1
.فلز ، نافلز ، شبه فلز وجود داردجدول تناوبی هر سه دسته عنصراز )2/ 14(در گروه -2
.از یک گرم بنزین است )  کمتر / بیشتر ( گرماي حاصل از سوختن یک گرم زغال سنگ  -3
.از نفت خام براي تولید گرما و انرژي گرمایی استفاده می شود )درصد 50/درصد 40( حدود -4
.ایزومرند )  آلکین  ها/ آلکن ها ( سیکلوآلکانها با -5
.بخشی از جهان است که تغییر انرژي را در آن بررسی می کنیم ) محیط / سامانه ( -6

5/1

.جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر کنید 2
.معروف است ................خواص فیزیکی و شیمیایی عنصرها به صورت دوره اي تکرار می شود که به-1
.استفاده می کنند ...............................در تولید المپ جلوي خودرو ها از -2
.کربن نیاز است ......................بهبراي ایجاد حلقه در سیکلو آلکانها حداقل-3

.دارد............. و گران روي .............. دماي جوش 14H6Cنسبت به ترکیب 18H8Cترکیب  -4
.برابر می شود ............برابر کردن جرم یک نمونه مس ، ظرفیت گرمایی آن 5با -5
.نامیده می شود ...........................براي تولید غذا به مجموعه حوزه هایی نیاز است که -6

5/1

. صورت نادرست بودن دلیل بیاوریددرستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص و در 3

.گرما صورتی از انرژي است که براي توصیف یک فرآیند به کار می رود -1

.میزان فرار بودن نفت سفید از نفت کوره بیشتر است -2

.درصد شود ، احتمال انفجار آن وجود دارد 2هر گاه مقدار گاز متان در هواي معدن زغال سنگ -3

فلزها منابعی تجدید ناپذیرند چون سرعت بازگشت آنها به طبیعت بسیار کم است -4

75/1



صفحه دوم سواالت
.به سواالت پاسخ دهید 4

)مورد 2( .مزایاي بازیافت فلزات را بنویسید -1

چرا پس از شستن دست با بنزین پوست خشک می شود ؟- ٢

5/1

55/1

درجه سانتی گراد 50گرما به اندازه ژول5/117گرم از یک قطعه فلز خالص بر اثر جذب 10اگر دماي 6
.باالتر رود ظرفیت گرمایی ویژه فلز را بدست آورید 

5/1

گرم2/19براي تهیه . باشد درصد80سولفات برابر ) II(اگر بازده درصدي فلز آلومینیوم با محلول مس 7
الزم است ؟ درصد30فلز مس ، چند گرم فلز آلومینیوم با درصد خلوص 

2.5

8
ترکیبات مقابل در کدام گروه از ترکیبات آلی-1

قرار دارند ؟
.آنها را بنویسید فرمول مولکولیونام-2
.بنویسید ) ب(یک کاربرد براي ترکیب -3

)ب)                           ( الف  ( 

5/1

عدد اتمی

xویژگی 

تغییرات یکی از ویژگی هاي عنصرهاي دوره سوم شکل رو برو 
این ویژگی چیست؟) الف.جدول تناوبی را نشان می دهد 

طول یک دوره چگونه تغییر می کند؟این ویژگی در ) ب

؟این روند را توجیه کنید) پ

g/molCu = 64،Al = 27

g/mol g/mol  (



سواالتسوم صفحه 
9

.واکنش هاي انجام پذیر را تکمیل کنید –کدام واکنش زیر انجام پذیر نیست ؟     ب -الف 
5/2

101.5

11
با توجه به واکنشهاي مقابل به پرسشهاي 

.مطرح شده پاسخ دهید 
.هریک از آن ها را موازنه کنید ) الف 
.را مشخص کنید Mg ،Fe ،Tiترتیب واکنش پذیري عنصرهاي ) ب 
در صورت انجام شدن ، (پیش بینی کنید آیا واکنش زیر در شرایط مناسب انجام می شود ؟ چرا ؟ )پ

Mg)واکنش را کامل و موازنه کنید  + Fe2O3 → .................. + ...................

75/
2

1) TiCL4 + Mg → Ti + MgCl2

2) Fe2O3 + Ti → Fe + TiO2

با آرزوي موفقیت براي شما دانش آموزان .خسته نباشید 

عزیزم
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*نمونه ستارگان عشقی فرد*:     نام آموزشگاه /1400ماه دي /سؤاالت امتحان داخلی شهرستان مالیر
و ریاضیتجربی / یازدهم : رشته تحصیلی / پایه 1400ماه دي شیمی : درس 

نامهاسخپ
. کلمه مناسب داخل پرانتز را انتخاب کنید 1

گرم می شود)زودتر / دیرتر(هر ماده اي که گرماي ویژه باالتر دارد -1
.فلز ، نافلز ، شبه فلز وجود داردجدول تناوبی هر سه دسته عنصراز )2/ 14(در گروه -2
.از یک گرم بنزین است )  کمتر/ بیشتر ( گرماي حاصل از سوختن یک گرم زغال سنگ  -3
.از نفت خام براي تولید گرما و انرژي گرمایی استفاده می شود )درصد 50/درصد40( حدود -4
.ایزومرند )  آلکین  ها/ آلکن ها( سیکلوآلکانها با -5
.بخشی از جهان است که تغییر انرژي را در آن بررسی می کنیم ) محیط / سامانه( -6

5/1

.جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر کنید 2
معروف ن دوره ايقانوخواص فیزیکی و شیمیایی عنصرها به صورت دوره اي تکرار می شود که به-1

.است 
.استفاده می کنند هالوژنهادر تولید المپ جلوي خودرو ها از -2
.کربن نیاز است ......3................بهبراي ایجاد حلقه در سیکلو آلکانها حداقل-3

.داردباالترو گران روي باالتردماي جوش14H6Cنسبت به ترکیب 18H8Cترکیب  -4
.برابر می شود ............برابر کردن جرم یک نمونه مس ، ظرفیت گرمایی آن 5با -5
.نامیده می شود صنایع غذاییبراي تولید غذا به مجموعه حوزه هایی نیاز است که -6

5/1

. صورت نادرست بودن دلیل بیاوریددرستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص و در 3

ص.گرما صورتی از انرژي است که براي توصیف یک فرآیند به کار می رود -1

ص.میزان فرار بودن نفت سفید از نفت کوره بیشتر است -2

.درصد شود ، احتمال انفجار آن وجود دارد 2هر گاه مقدار گاز متان در هواي معدن زغال سنگ -3

صفلزها منابعی تجدید ناپذیرند چون سرعت بازگشت آنها به طبیعت بسیار کم است -4

75/1



صفحه دوم سواالت
.به سواالت پاسخ دهید 4

رد پاي کربن دي اکسی را کاهش می هد -1)مورد 2( .مزایاي بازیافت فلزات را بنویسید -1

.باعث کاهش سرعت گرمایش جهان می شود -2.

چون چربی موجود در پوست در بنزین حل ؟چرا پس از شستن دست با بنزین پوست خشک می شود - ٢

می شود

5/1

55/1

درجه سانتی گراد 50گرما به اندازه ژول5/117گرم از یک قطعه فلز خالص بر اثر جذب 10اگر دماي 6
.باالتر رود ظرفیت گرمایی ویژه فلز را بدست آورید 

جواب 2/2

5/1

گرم2/19براي تهیه . باشد درصد80سولفات برابر ) II(اگر بازده درصدي فلز آلومینیوم با محلول مس 7
الزم است ؟ درصد30فلز مس ، چند گرم فلز آلومینیوم با درصد خلوص 

22.5

2.5

عدد اتمی

xویژگی 

تغییرات یکی از ویژگی هاي عنصرهاي دوره سوم شکل رو برو 
این ویژگی چیست؟) الف.جدول تناوبی را نشان می دهد 

تغیرات شعاع
طول یک دوره چگونه تغییر می کند؟این ویژگی در ) ب

کم می شود
با افرایش پروتون و ثابت بودن ؟این روند را توجیه کنید) پ

کمتر میشودالیه بیشتر و شعاعالیه ها جاذبه هسته روي 

g/molCu = 64،Al = 27

g/mol g/mol  (



8
کدام گروه از ترکیبات آلی قرار دارند ؟ترکیبات مقابل در -1
H6C6بنزن الف .آنها را بنویسید فرمول مولکولیونام-2

C10H8نفتالن ) ب 

.بنویسید ) ب(یک کاربرد براي ترکیب -3
)ب)                           ( الف  ( ضد بیدبعنوان 

5/1

9
.واکنش هاي انجام پذیر را تکمیل کنید –ب )پکدام واکنش زیر انجام پذیر نیست ؟ -الف 

5/2

101.5



11
با توجه به واکنشهاي مقابل به پرسشهاي 

.مطرح شده پاسخ دهید 
.هریک از آن ها را موازنه کنید ) الف 
بیشتز ازTiو Tiبیشتر از Mg.را مشخص کنید Mg ،Fe ،Tiترتیب واکنش پذیري عنصرهاي ) ب 
Fe،
در صورت انجام شدن ، (پیش بینی کنید آیا واکنش زیر در شرایط مناسب انجام می شود ؟ چرا ؟ )پ

Fe2+MgO33)واکنش را کامل و موازنه کنید  →O2Mg+ Fe3

75/2

با آرزوي موفقیت براي شما دانش آموزان .خسته نباشید 

عزیزم

1) TiCL4 +2 Mg → Ti +2 MgCl2

2) 2 Fe2O3 +3 Ti → 4 Fe + 3TiO2
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