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بارم Aسری  سؤاالت
 

  Aارتباط دارد. در جلَی ّر شوارُ از ستتَى    Bتٌْا با یک هَرد از ستَى  Aّریک از هَارد ستَى  1
 اضافی ّستٌذ.( Bرا بٌَیسیذ. )بعضی از هَارد در ستَى  Bحرف هربَط بِ آى از ستَى 

A  B 
 Kالف( ئتامٕه   تًْ تذ مآَ تذلٕل يجًد أه تشکٕة است. -1
پزٔش کٍ دس سااتت راشيی ٔاثااس    تخشٔةپلٕمشْ است صٔست -2

 مػشی کاستشد داسد.
 ب( َپتاوًل 

 ج( اتٕل تًتًاوًات 
 ت( فشمٕک اسٕذ  ساصوذِ پلٕمش کٕسّ تًن است.ياحذ  -3
 PLAث(   أه ئتامٕه تشکٕة آسيماتٕک است ي وامحلًل دس آب است.  -4

 ج( پشيپاوًل 
دس اوحاا ل أااه الااال پًٕوااذَاْ َٕااذسيطوٓ تااش وٕشيَاااْ    -5

 کىىذ. ياوذسيالسٓ غلثٍ مٓ
 چ( متٕل آمٕه  

 ح( اتاوًئٕک اسٕذ 
 خ( استٕشن  ضًد.کٍ تش اثش گضش مًسچٍ ياسد تذن مٓ ٔک اسٕذ آلٓ است -6

 د( ئىٕل کلشٔذ
 ر( سٕاوًل اته  
 س( ئتامٕه ث  

ْ 
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 ّا پاسخ دّیذ. با تَجِ بِ ترکیبات دادُ شذُ بِ پرسش 2

 

 

 

 

 

 

( سا 1الاااف( وااااب تشکٕاااة ضاااماسٌ  

 تىًٔسٕذ. 

( سا 2( واااب مًوااًمش پلٕمااش ضااماسٌ  ب

 تىًٔسٕذ. 

 ( سا سسم کىٕذ.  سٍ مًلاًل(3تط فشآيسدِ حاغل اص پلٕمشْ ضذن تشکٕة ضماسٌ   –ج( مذل وقطٍ 

 ( سا تىًٔسٕذ. 5ت( فشمًل ضٕمٕأٓ اسٕذ ي الال تشکٕة ضماسٌ  

 تٕان کىٕذ. سا ( اص َگضان 4ث( سيضٓ تشاْ ضىاسأٓ ي تطخٕع تشکٕة ضماسٌ  

 شد تشاْ مػشی آن دس غىعت تىًٔسٕذ. سا تىًٔسٕذ ي ٔک کاست  (6ث( واب تشکٕة ضماسِ  

2 

 4 از 1صفحه ی   

 2شیمی نام درس: 

 فاطمه فاریابی فرد نام دبیر:

 ریاضی  –یازدهم تجربی  مقطع و رشته:

 صفحه 4 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل ی اداره

 تهران 4ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  اداره

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلي  دومترم  آزمون

 2/1400 /29 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10  ساعت امتحان:

 دقیقه 120مدت امتحان : 

5 4 
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 Aریاضی / سری  –ترم دوم شیمی یازدهم تجربی  سؤاالتادامه 

بارم
 

دّذ. درستی یتا ًادرستتی ّتر یتک از     هیسَم جذٍل را ًشاى   جذٍل زیر شعاع اتوی عٌاصر دٍرٓ 3

 جوالت دادُ شذُ را هشخص کٌیذ ٍ شکل صحیح عبارات ًادرست را بٌَیسیذ. 

 سيد. دس ياکىص تشمٕت تٍ کاس مٓ Bالف( عىػش 

nالاتشين تا عذد کًآوتًمٓ  5داساْ  Aب( عىػش  0 ٓتاضذ. م 

َااْ یٔاٍ   الاتاشين تاشاْ   nي  Lج( مجمًع اعاذاد کًآوتاًمٓ   

 است.  10تشاتش  Dرشفٕت عىػش 

 گزاسد ي سطحٓ دستطان داسد. َا الاتشين تٍ اضتشاک مٓدس ياکىص Cت( عىػش 
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 با تَجِ بِ جذٍل در هقابل ّر جولِ حرف هٌاسب را بٌَیسیذ.  4

 پزٔشتشٔه فلض است. الف( ياکىص

 ب( کمتشٔه ضعاع اتمٓ سا داسد. 

xَا تًلٕذ ًٔن ياکىصج( دس  3 ٓکىذ. م 

xت( دس ًٔن  1   أه عىػش پىج الاتشين تا اعاذاد

Lکًآوتًمٓ  2  يn 4  .يجًد داسد 

1 

6گرم گلَکس  6/3از سَختي اگر  5 12 6(C H O  شَد.کیلَشٍل گرها تَلیذ هی 16/56بِ هقذار  (

1
6 12 6 180 (C H O g.mol ) 

 الف( ياکىص سًتته گلًکض سا تىًٔسٕذ ي مًاصوٍ کىٕذ. 

 ب( حساب کىٕذ آوتالپٓ سًتته گلًکض چىذ کٕلًطيل تش مًل است؟

1 

H با تَجِ بِ ٍاکٌش سَختي بَتاى:  6 O(C / J.g .C )  1 1
2

4 2 

(g) (g) (g)C H O CO H O kJ   4 10 2 2 22 13 8 10 5754 

C)الف( ومًداس ياکىص دادٌ ضذٌ سا کامل سسم کىٕذ.  , H : g.mol )  112 1 

  ؟سًتتٓ گاص تًتان سا تذست آيسٔذ اسصشب( 

 دسجٍ سا تٍ جًش آيسد؟ 60گشب آب  250ج( تا محاسثٍ وطان دَٕذ چىذ گشب تًتان تأذ تسًصد تا تتًاوذ 
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 ّا پاسخ دّیذ. ّای زیر بِ پرسشبا بررسی شکل 7

 

 
 

 
 

 َا سا تاَم مقأسٍ کىٕذ. ( اوشطْ گشمأٓ آب دسين دي رشی ي مٕاوگٕه تىذْ مًلاًل1الف( دس ضال  

 چشا؟ َاْ آب دس کذاب رشی تٕطتش است؟( اوشطْ دسيوٓ مًلاًل2ب( دس ضال  

 ( تاَم تشاتش است؟ دلٕل تٕايسٔذ. 3ج( آٔا اوشطْ گشمأٓ دي رشی دس ضال  
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 4 از 2صفحه ی   

18 17 13 6 1 
 گرٍُ

 دٍرُ

g e i  a  
  d    
 f  c b  

 

 



ف
ردی

 
 Aریاضی / سری  –ترم دوم شیمی یازدهم تجربی  سؤاالتادامه 

بارم
 

8 
 

(g)هربَط بِ ٍاکٌش:  هقابلّای شکل (g)A B لیتر  5هَل است. حجن ظرف  02/0است. ّر ررُ  2

 است.

 

 
 

 

 َا سا کامل کىٕذ. ضال Bا سسم الف( ت

mol.Lدقٕقٍ ديب تشحسة  10ب( سشعت متًسط ياکىص سا دس  .s 1  تذست آيسٔذ.  1

mol.Lسا اص اتتذا تا پأان ياکىص تشحسة  Aج( سشعت متًسط مػشی  .min 1  تذست آيسٔذ.  1

5/1 

 با تَجِ بِ جذٍل دادُ شذُ: 9

سا تىًٔسٕذ.  تا محاسثٍ ضشأة الف( معادلّ مًاصوٍ ضذٌ 

 سا تذست آيسٔذ.(

ب( تااٍ جاااْ ع ماات سااًال عااذد مىاسااة تگزاسٔااذ.        

  تا محاسثٍ(

 ج( صمان پأان ياکىص سا مطخع کىٕذ. 

5/1 

Cپًٕوذْ آوتالپٓ پًٕوذ َاْ جٍ تٍ جذيل اوشطْتا تً 10 C  .سا تذست آيسٔذ( H )  65 

(g) (g) (g)CH C H H 4 2 6 22 

 

 

1 

 ٍاکٌش داخل کادر را بذست آٍریذ.  H ّای دادُ شذُ،بِ ٍاکٌش با تَجِ 11

C H F CF HF         H ?    2 4 2 46 2 4 

H C H            H kJ    2 2 4 12 (C1 (s)گشافٕت52 2 

 HF F H                             H kJ    2 2 22) 2 537 

F                 H kJ   2 32 CF (s)گشافٕت680 C43) 

1 

 ياکىص صٔش سا کامل کىٕذ. الف(  12



 | |

O

C CH CH CH C N CH CH NH

HO CH


        


2 2 2 2

3
n

                                                                                        

H O ....... .......  2 

 جضء کذاب دستٍ اص پلٕمشَاست؟ افضأطٓ ٔا تشاکمٓ؟  دلٕل تٕايسٔذ.( Aب( تشکٕة 

 ج( وٕشيَاْ تٕه مًلاًلٓ دس أه تشکٕة  پلٕمش( اص چٍ وًعٓ است؟

Hت( ضشٔة  O2  .سا مطخع کىٕذ 
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 4 از 3صفحه ی   

 

60 40 20 0 
 minصمان 

 غلظت مًیس

  4/2 8/1 ؟ -

15/0 15/0 9/0 0  
 

 

    پًٕوذ 

 436 415 ؟ آوتالپٓ پًٕوذ 
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 ّا پاسخ دّیذ.دادُ شذُ بِ پرسش با تَجِ بِ ترکیبات 13

2 1 

 

 |
CH CH C O CH

CH O

   3 3

3

 

 

4 3 

 

 |
CH CH CH C OH

CH O

   3 2

3

 

 

 تشکٕة تا رکش علت تاَم مقأسٍ کىٕذ. ( وسثت تُم چٍ حالتٓ داسوذ؟ وقطٍ جًش أه دي3( ي  1الف( تشکٕة  

 گزاسْ کىٕذ. ( مطخع ي واب2َاْ عاملٓ سا دس تشکٕة  ب( گشيٌ

 ( سا تىًٔسٕذ. 4ج( واب ي فشمًل ساتتاسْ مًوًمش پلٕمش  

 ( سا تىًٔسٕذ. 2ت( فشمًل مًلاًلٓ تستٍ تشکٕة  

2 

KClO)گشب پتاسٕم کلشات  3/408اص تجضٍٔ گشمأٓ  14 لٕتش گاص اکسٕظن  113تلًظ طثق ياکىص صٔش  90٪ 3(

gتًلٕذ ضذٌ است. تا رسٌ دسغذْ ياکىص سا تٕاتٕذ. چگالٓ گاص اکسٕظن 
Lit/1  است.  2

g g
mol mol(O  , KClO / ) 2 332 122 5 

(s) (s) (g)KClO KCl O 3 22 2 3
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5/1 

 4 از 4صفحه ی   
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