باسمه تعالي
نام و نام خانوادگی:

تاریخ آزمون69/02/20:

نام مدرسه:

نام درس:شیمی  0پایه یازدهم

توجه! لطفا سواالت را در کادر مشخص شده پاسخ دهید( .پاسخ های خارج از کادر تصحیح نخواهد شد) -استفاده از ماشین حساب ساده شخصی ،مجاز است

سوال 0

(  0نمره)

در هر عبارت ،برای جای خالی ،کلمه مناسب را انتخاب کنید.
الف -در گروه  41جدول دوره ای عناصر ،از باال به پایین خصلت فلزی (کاهش /افزایش) می یابد و بین خصلت فلزی و شعاع اتمی آنها رابطه (مستقیم /معکوس) وجود دارد.
ب( -آلکن ها /آلکان ها) عمده ترین بخش هیدروکربن های موجود در نفت خام را تشکیل می دهند که به دلیل واکنش پذیری (باال  /پایین) به عنوان سوخت به کار می روند.
ج -فلزات واسطه ،دسته ای از عناصر جدول دوره ای هستند که زیر الیه ) (d / fآنها در حال پر شدن است و اغلب در طبیعت به شکل (خالص /ترکیبات یونی) یافت می شوند.
د -واکنش ترمیت ،نشان می دهد که واکنش پذیری (آلمینیوم /کربن /مس) از آهن( ،کمتر /بیشتر) است.

سوال 0

(  0نمره)

مفاهیم زیر را تعریف کنید.
الف -قانون دوره ای )(Periodic law
ب -آلکین)(Alkyne
ج -شبه فلز)(Semimetal
د -دما)(Temperature


سوال 3

(  0نمره)

با ذکر دلیل ،مقایسه کنید.
الف -واکنش پذیریCa , Sr
ب -چسبندگیC83H83 , C9H02
ج-شعاع اتمیF , O
د-فرّار بودن C3H83 , C82H00

سوال 4

(  0نمره)

اولین عضو خانواده آلکن ها چه نام دارد و فرمول شیمیایی آن چیست؟ دو مورد از کاربردهای آن را ذکر کنید.

سوال 5

(  0نمره)

نفتالن به کدام دسته از هیدروکربن ها تعلق دارد؟ ساختار مولکولی و فرمول و کاربرد آن را بیان کنید.

سوال9
سه مورد از نقش های شیمیایی غذا در بدن را ذکر کنید.

(  0.5نمره)
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سوال7
الف -هگزان ) (C6H81و  -4هگزن ) (C6H41دو مایع بی رنگ هستند .روشی برای تشخیص این دو مایع پیشنهاد کنید.
ب -راه تشخیص  Fe1+ , Fe3+چیست؟

(  0.5نمره)

سوال8
آزمایشی ساده طراحی کنید که نشان دهد در میزان انرژی که بدن ما از مواد غذایی کسب می کند؛ هم نوع مواد مهم است و هم میزان آنها.

سوال6

(  0نمره)

 1۴۴گرم آلومینیوم سولفات با خلوص 75درصد مطابق واکنش زیر تجزیه می شود .اگر در انتهای واکنش ،جرم مواد جامد حاضر در ظرف  41۴گرم کاهش
یافته باشد ،بازده درصدی واکنش و مقدار هر یک از فراورده ها را محاسبه کنید.

سوال02

)𝑔( 𝐴𝑙0 (𝑆𝑂1 )8 (𝑠) → 𝐴𝑙0 𝑂8 (𝑠) + 8𝑆𝑂8

(  0.5نمره)

از واکنش  1.3گرم فسفر سفید ) (P1با گاز کلر ) 5.4 ،(Cl1گرم فسفر پنتا کلرید) (PCl7تولید شده است .ضمن نوشتن واکنش و موازنه آن ،بازده درصدی را محاسبه کنید.





سوال00
از کدام یک از واکنش های زیر در صنعت ،برای استخراج فلز آهن از سنگ معدن آن استفاده می شود؟ چرا؟

(  0.5نمره)
Fe0O8 + 6Na  8Na0O + 0Fe

با توجه به پاسخ قسمت قبل ،در صنعت برای استخراج  1.11تُن فلز آهن به چند تُن از هر یک از واکنش دهنده ها نیاز است؟0Fe0O8 + 8C  8CO0 + 1Fe
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سوال00
ترکیب های الف و ب را نام گذاری کنید و فرمول نقطه خط ترکیب ج را رسم کنید
فرمول ساختاری یا فشرده

نام ترکیب

الف

ب
ج

-1برومو -3اتیل 1و -1دی متیل اوکتان

سوال43

(  0نمره)

فقط به یکی از دو پرسش زیر پاسخ دهید :الف  -دو مورد از مشکالت استخراج زغال سنگ را نام ببرید.
ب  -تفاوت و مالک دسته بندی نفت سبک و سنگین چیست؟ چرا قیمت نفت برنت دریای شمال از بقیه بیشتر است؟

سوال04

(  0.5نمره)

فقط به یکی از دو پرسش زیر پاسخ دهید .الف -آرایش الکترونی یونهای Cu0+, Sc8+را بنویسید.
ب -یک لیوان شیر با دمای هفتاد درجه سانتی گراد در چند مرحله به بدن ما انرژی می دهد؟ با رسم نمودار انرژی هر مرحله توضیح دهید.

