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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: شیمی جامع یازدهم

تاریخ آزمون: 1399/04

زمان برگزاري: 25 دقیقه

مرکز آموزشى و مشاوره اى
طوفان

آرایش الکترونی یون  به  ختم می شود. عنصر  به کدام دوره و گروه جدول تناوبی تعلق دارد؟  1

گروه  و دوره ي سوم گروه  و دوره ي چهارم گروه  و دوره ي چهارم گروه  و دوره ي سوم

M 3+3d1M

61343

سنگ معدن

استخراج فلز

فلز
خوردگی و فرسایش

تبدیل بھ سنگ معدن
بازیافت

باتوجه به شکل مقابل چه تعداد از عبارت هاي زیر نادرست است؟  الف) شکل فرآیند استخراج فلز از  2
طبیعت و برگشت آن به طبیعت را نشان می دهد.

ب) با حذف بازیافت فلزها قانون پایستگی فلز در طبیعت نقض می شود.
پ) آهنگ مصرف و استخراج فلز بسیار بیشتر از آهنگ برگشت فلز به طبیعت به شکل سنگ معدن است.

ت) شکل نشان می دهد که فلزها جزو منابع تجدیدپذیرند.

1234

تغییر آنتالپی واکنش زیر برحسب  چقدر است؟   3KJ ⋅ mol−1

2N (g) + CO(g) → N − − N (g) + (g)H3 H2 C
||
o

H2 H2

پیوند

N − H

H − H

(KJ ⋅ mo )l−1 انرژی پیوندی
389
436

پیوند

N − C

C = O

C ≡ O

(KJ ⋅ mo )l−1 انرژی پیوندی
293
745

1075

68−86−6886

a

b

باتوجه به شکل داده شده که دو مولکول فلوئور را در مجاورت یکدیگر نشان می دهد. کدام مطلب درباره ي فاصله هاي  و  درست است؟  4

فاصله ي  برابر نصف فاصله ي  است.

طول پیوند  برابر  است.

 شعاع واندروالسی و  شعاع کوواالنسی اتم فلوئور است.

 شعاع واندروالسی و  طول پیوند کوواالنسی فلوئور است.

ab

ba

F −F2b

ab

ba

کدام مطلب درباره ي شعاع اتم ها درست است؟  5

شعاع کاتیون هر فلز از شعاع اتمی آن بزرگ تر است. شعاع آنیون هر غیر فلز از شعاع اتمی آن کوچک تر است.

در دوره ها با افزایش عدد اتمی شعاع اتمی افزایش پیدا می کند. در گروه هاي اصلی با افزایش عدد اتمی عنصرها شعاع اتمی افزایش می یابد.

چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟  6
الف) کوالر، معروف ترین پلی آمید ساختگی است.

ب) پلی آمید را می توان از واکنش میان یک آمین نوع دوم و یک دي استر تهیه کرد.

پ) پوشاك تهیه شده از کوالر سنگین، بسیار محکم و مقاوم در برابر بریدگی است.
ت) در ساختار یک پلی آمید هر اتم نیتروژن به تعداد اتم هایی یکسان با اتم کربن گروه عاملی متصل است.

1234

وجود اتم .............. خواص ............. منحصر به فردي به آمین ها داده است.  7

نیتروژن- فیزیکی و شیمیایی  اکسیژن- فیزیکی و شیمیایی  نیتروژن- شیمیایی اکسیژن- شیمیایی
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نسبت جرم اتم هاي کربن به جرم اتم هاي هیدروژن در یک آلکن برابر است با:  8

(H = 1, C = 12g ⋅ mo )l−1

126
1
6

1
12

چه تعداد از مطالب زیر در مورد نافلزهاي گروه هالوژن ها نادرست است؟  9
الف) در حالت آزاد به صورت مولکول هاي دواتمی یافت می شوند.

ب) با افزایش نقطۀ ذوب و جوش این عناصر واکنش پذیري آنها نیز افزایش می یابد.
پ) دو عنصر گازي شکل در بین آنها وجود دارد.

ت) در بیرونی ترین الیۀ الکترونی آنها تنها یک الکترون کم تر از گاز نجیب هم دورة خود دارند.

صفر 123

، شامل سه یون است. اگر یکی از یون ها به آرایش گاز نئون و یون دیگر به آرایش گاز هر واحد فرمولی از ترکیب یونی حاصل از دو عنصر  و   10
آرگون رسیده باشد، چه تعداد از نتیجه گیري هاي زیر همواره درست است؟

الف) عنصرهاي  و  در دو دورة متوالی جدول تناوبی قرار دارند.

ب) اختالف عدد اتمی  و  برابر  است.

پ) یکی از دو عنصر  و  در دما و فشار اتاق به صورت مولکول هاي دو اتمی یافت می شود.

ت) اتم هر کدام از عناصر  و  فاقد زیرالیه اي با عدد کوانتومی   است.

صفر

AD

AD

AD11

AD

ADl = 2

123

جویدن طوالنی مدت نان یا پخته شدن سیب زمینی باعث کدام یک از پدیده هاي زیر می شود؟  11
الف) ایجاد مزة شیرین بیشتر        ب) ایجاد اندك مزة شیرین

پ) تبدیل نشاسته به گلوکز        ت) تبدیل نشاسته به الکتوز

الف و ت ب و پ ب و ت الف و پ

اگر آنتالپی سوختن متان و اتان به ترتیب برابر  و  کیلوژول بر مول باشد. آنتالپی سوختن هگزان چند   است؟  12−890−1560kJ ⋅ mol−1

−3570−2680−4240−5340

ترتیب سرعت اکسید شدن فلزها با فرض شرایط یکسان در کدام گزینه به درستی آمده است؟  13

Zn > Fe
> Cu

Zn > Cu
> Fe

Fe > Zn
> Cu

Fe > Cu
> Zn

چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟  14
الف) جرم مولی و نوع اتم هاي سازندة درشت مولکول ها بسیار زیاد است.

ب) ترتیب: پلی اتن > نفتالن > پروپان > آب را می توان به قدرت نیروهاي بین مولکولی این ترکیب ها نسبت داد.
پ) برخالف الیاف ساختگی، الیاف طبیعی تنها براي تهیۀ پارچه و پوشاك به کار می روند.

ت) ترتیب: نایلون> گلوکز > سیکلوهگزان> بنزن را می توان به جرم مولی این ترکیب ها نسبت داد.

1234

کدام یک از عبارت هاي زیر نادرست است؟  15

در سال حدود  درصد از مواد غذایی تولید شده تبدیل به زباله می شوند.

) اشاره کرد. از چهره هاي آشکار رّدپاي غذا می توان به تولید گازهاي گلخانه اي (به ویژه 

چهرة پنهان رّدپاي غذا شامل تمامی منابعی است که در تهیۀ غذا، از ابتدا تا انتها سهم داشته اند.

 با افزایش جمعیت و افزایش تقاضا براي غذا، رّدپاي غذا بر محیط زیست سنگین تر می شود.

30

CO2

2
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چند مورد از گزینه هاي زیر جملۀ «مولکول وینیل کلرید از نظر .................. مشابه مولکول .................. است» را به درستی کامل می کند.  16
الف) شمار پیوندهاي دوگانه - سیانو اتن

ب) نسبت شمار اتم هاي هیدروژن به کربن - سبک ترین هیدروکربن سیرنشده
پ) شمار پیوندهاي یگانه کربن - هیدروژن - فراوان ترین آلکان مایع در دماي اتاق

ت) شمار اتم هاي هیدروژن - ساده ترین آلکین

1234 مورد مورد مورد مورد

Br
a))

، کدام است؟ بر اساس قاعدة آیو پاك نام ترکیب   17

 - برمو -  اتیل -  - دي متیل -  - هپتن

 - برمو -   - دي متیل -  اتیل  -  - هپتن

 - برمو -  اتیل -  - دي متیل -  - هپتن

 - برمو -   - دي متیل -  اتیل  -  - هپتن

a

2−65, 36

25, 3−66

6−25, 31

75, 3−21

در دورة سوم جدول دوره اي، شمار عنصرهاي فلز و نافلز به ترتیب از راست به چپ، کدام است؟ (با صرف نظر از گازهاي نجیب)  18

4 , 33 , 34 , 43 , 4

، کدام اگر از واکنش 5 گرم از  ناخالص با آب، طبق معادلۀ زیر،  گاز در شرایط STP تولید شود، درصد خلوص   19

است؟ 

(معادله موازنه شود.) 

LiAl (s)H411٫2LLiAl (s)H4

(Al = 27 , Li = 7 , H = 1 : g ⋅ mo )l−1

LiAl (s) + O(l) → LiOH(aq) + Al(OH (s) + (g)H4 H2 )3 H2

80859095

به ازاي مصرف  لیتر گاز نیتروژن با چگالی  در واکنش  با بازده   20

( ، می توان نتیجه گرفت که .................. کیلوژول گرما .................. می شود. (

، مصرف ، آزاد ، مصرف ، آزاد

22٫8g ⋅ L−1(g) + 3 (g) → 2N (g) ΔH = −92kJN2 H2 H3

%75N = 14, H = 1 : g ⋅ mol−1

13٫8kJ13٫8kJ18٫4kJ18٫4kJ

3
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باتوجه به اینکه آرایش الکترونی یونی  به  ختم می شود، آرایش الکترونی الیه ي ظرفیت اتم خنثاي  به  ختم می شود و جایگاه آن در  1
گروه چهارم و دوره ي چهارم جدول تناوبی است.

عبارت هاي ب و ت نادرست هستند.  2
قانون پایستگی ماده در استخراج فلز از طبیعت و برگشت آن به طبیعت صادق است و با وجود بازگشت این مواد به طبیعت فلزها را باید جزو منابع تجدیدناپذیر در نظر گرفت زیرا آهنگ مصرف

استخراج فلز بسیار بیشتر از آهنگ برگشت فلز به طبیعت به شکل سنگ معدن است.
بازیافت فلزها ربطی به قانون پایستگی فلز ندارد و فقط در جهت کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت و انرژي است.

 3

 

N
HH

H N2 C+ O

H

. .
C N H

H HO

HH+

4  شعاع واندروالسی یعنی نصف طول واندروالس یعنی از مرکز تا الیه ي آخر است.

 فاصله ي میان دو هسته ي دو اتم تشکیل دهنده ي پیوند کوواالنسی یعنی طول کوواالنسی است.
هنگامی که یک نافلز با جذب الکترون در الیه ي ظرفیتش به آنیون تبدیل می شود از آنجا که بار مثبت درون هسته ي آن تغییر نمی کند به دلیل کاهش بار مؤثر  5
هسته بر الکترون هاي ظرفیت شعاع آن افزایش می یابد. این مطلب در مورد فلزها برعکس است. در فلزها با از دست دادن الکترون بار مؤثر هسته بر الکترون هاي ظرفیتی باقی مانده افزایش یافته

و در نتیجه شعاع کاهش می یابد.
فقط عبارت (ت) درست است.  6

بررسی سایر عبارت ها:
الف) کوالر، یکی از معروف ترین پلی آمیدهاي ساختگی است.

ب) پلی آمید از واکنش یک دي آمین با یک دي اسید تهیه می شود.
پ) پوشاك دوخته شده از کوالر، سبک و بسیار محکم بوده و در برابر خراش، ضربه و بریدگی مقاوم است.

) تشکیل سه پیوند یگانه اشتراکی داده و در واقع به سه اتم دیگر متصل است و هر اتم کربن گروه عاملی   نیز متصل به سه اتم دیگر است. ت) در ساختار یک پلی آمید هر اتم (
 7

آلکن داراي فرمول عمومی  است و نسبت جرم اتم هاي کربن به جرم اتم هاي هیدروژن را می توان به صورت زیر نوشت:  8

الف) درست – این عناصر در حالت آزاد به صورت   و   و   و   یافت می شوند.  9
ب) نادرست – در هالوژن ها با افزایش عدد اتمی نقطۀ ذوب و جوش زیاد اما واکنش پذیري آنها کم می شود.

پ) درست – فلوئور و کلر گازي شکل اند.

ت) درست – آرایش الکترونی هالوژن ها به   ختم می شود و در مقایسه با گاز نجیب هم دورة خود   یک الکترون کم تر دارند.

فرمول ترکیب مورد نظر به یکی از دو صورت   یا   است. باتوجه به این که آرایش یکی از یون ها مشابه   و آرایش یون دیگر مشابه    10
است چهار حالت زیر امکان پذیر است:

 

) است برابر  است. در صورتی که در بین چهار حالت فوق بیشترین عدد اتمی بنابراین فقط مورد (ت) درست است – زیرا عدد اتمی نخستین عنصري که داراي زیرالیه اي با   (زیرتراز 

متعلق به   و برابر  است.
نان و سیب زمینی سرشار از نشاسته است که جویدن طوالنی مدت نان یا پخته شدن سیب زمینی باعث تبدیل بخشی از نشاسته به مونومرهاي سازنده (گلوکز) شده  11

و کمی مزة شیرین بوجود می آید.

فرمول مولکولی متان  و اتان   است و اختالف آنها در یک   است. پس به ازاي هر   آنتالپی سوختن به اندازة    12
کیلوژول منفی تر می شود.

فرمول مولکولی   (هگزان) در مقایسه با   چهار   بیشتر دارد. پس:

هرچه فعالیت شیمیایی و واکنش پذیري یک فلز بیشتر باشد سرعت اکسید شدن آن فلز نیز بیشتر است. مقایسه میان واکنش پذیري فلزهاي واسطۀ مورد نظر به  13
صورت زیر است:

M 3+3d1M3 4d2 s2

6(N − H) + (C ≡ O) → 4(N − H) + 2(N − C) + (C = O) + (H − H)

ΔH = (مجموع آنتالپی پیوندھای مواد واکنش دھنده ھا)− (مجموع آنتالپی پیوندھای فرآورده ھا )

ΔH = (6 × 389 + 1075) − (4 × 389 + 2 × 293 + 745 + 436) = +86kj
b

a

N(− −)C
∥
O

CnH2n

: = 6CnH2n
12n
2n

(g)F2C (g)l2B (l)r2(s)I2

n ns2 p5(n n )s2 p6

AD2DA2Ne10Ar18

Ca − O − MgC − N SF2 K2 l2 a2

l = 2d21

Ca20

CH4C2H6CH2CH21560 − 890 = 670

C6H14C2H6CH2

Δ = [−1560 − 4(670)] = −4240 kJ ⋅ moHسوختن C6H14
l−1

4
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  : واکنش پذیري

  : سرعت اکسید شدن

الف) نادرست – زیرا جرم مولی و شمار اتم هاي سازندة درشت مولکول ها بسیار زیاد است.  14
ب) نادرست – زیرا نیروهاي بین مولکولی در آب مایع از پروپان گازي شکل قوي تر است. میان مولکول هاي آب برخالف مولکول هاي پروپان پیوند هیدروژنی تشکیل می شود.

پ) نادرست – پنبه که جزو الیاف طبیعی است عالوه بر پارچه و پوشاك براي تولید تور ماهی گیري و گاز استریل و... نیز به کار می رود.

) است. از دیگر چهره هاي پنهان رّدپاي غذا، تولید گازهاي گلخانه اي (به ویژه   15

بررسی موارد:  16

C داراي یک پیوند دوگانه هستند. C
H

H

H

CN C و سیانواتن C
H

H

H

Cl
مورد الف) وینیل کلرید

مورد ب) در وینیل کلرید  است، در اتین  است.

مورد پ) در وینیل کلرید تعداد  پیوند  وجود دارد، درحالی که در پنتان  پیوند  وجود دارد.

مورد ت)   اتم هیدروژن در وینیل کلرید؛ درحالی که در اتین  اتم هیدروژن وجود دارد.

 17

1

2
345

6

7

Br

 - برمو -  اتیل -  - دي متیل -  - هپتن
در سایر گزینه ها شماره گذاري و تقدم حروف الفباي انگلیسی رعایت نشده است.

در دورة سوم  عنصر است که در میان آن ها  شبه فلز است. سدیم، منیزیم و آلومینیوم فلز، فسفر، گوگرد، کلر و آرگون نافلز است؛ ولی با توجه به توضیح  18

تست که از گازهاي نجیب صرف نظر کرده است؛ پس گزینۀ  صحیح است.

ابتدا معادله را موازنه می کنیم.  19

با توجه به معادلۀ واکنش خواهیم داشت:  20

  

 از آنجایی که عالمت گرماي بدست آمده منفی است بنابراین می توان گفت  کیلوژول گرما آزاد می شود.

Zn > Fe > Cu

Zn > Fe > Cu

CO2

=
H

C

3
2

= 1
H

C

3H − C12H − C

32

6−25, 31

8Si

2

1LiAl (s) + 4 O(s) → 1LiOH(aq) + 1Al(OH (s) + 4 (g)H4 H2 )3 H2

روش اول

5gLiAl × × × × = 11٫24 ⇒ a = 95H4
a

100
1mol

38g

4molh2

1mol

22٫4L

1molH2

روش دوم

= → a = 95%
5g LiAl × aH4

1 × 38 100
11٫2L

4 × 22٫4

2lit ×N2
75lit N2

100lit N2
× ×

2٫8g N2

1lit N2

1mol N2

28g N2
× = −13٫8kJ

−92kJ

1mol N2

13٫8

5
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