


تعالی باسمه

آزمون تشریحی دورة دوم متوسطه
نام و نام خانوادگی:

15/10/97تاریخ: دقیقه 90مدت آزمون: کالس:مدرسه:
6از  1صفحه تجربیریاضی و رشته: ازدهمی: پایهشیمی: نام درس

بارمسؤالردیف
مناسب را انتخاب کنید.واژة داده شده، واژة در هر مورد از بین دو  1

تر) خصلت نافلزي بیشتري دارند. ، عنصرهاي (باالتر ـ پایین17و  16، 15هاي  الف) در گروه

شود. به شکل (سولفید ـ اکسید) یافت میب) آهن در طبیعت 

شود. تبدیل می M2تر) از اتم منیزیم به کاتیون  تر ـ سخت ترانسیم (آسانسج) اتم ا

nخود دو الکترون با عدد کوانتومی زیرالیۀ ترین  که در خارجی Sدستۀ د) عنصري از  Ca)دارد.  4 Mg)

Al)هـ) فلز  Fe)  واکنش ترمیت است.دهندة  واکنشبه عنوان

باشد. تر) از نفت کوره می تر ـ کوچک (بزرگمولکول گازوئیل اندازة و) 

باشد. اي ـ سبز لجنی) می (قرمز ژله Fe(OH)2ز) رنگ رسوب 
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درست را بنویسید.جملۀ هاي نادرست  درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید و براي عبارت 2

یک ماده به نوع ماده و مقدار آن بستگی دارد.ویژة الف) ظرفیت گرمایی 

جسم دانست.دهندة  تشکیلتوان مجموع انرژي جنبشی ذرات  ب) گرما را می

پذیري آن بیشتر است. بیشتري نسبت به روغن وجود دارد و واکنشدوگانۀ هاي چربی، پیوند  ج) در ساختار مولکول

شود. بنزن باشد، ترکیب آروماتیک نامیده میحلقۀ د) هر ترکیبی که داراي یک 
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 ترکیبات داده شده را نامگذاري کنید.  5
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 را بنویسید.   3و  2، 1هاي زیر را کامل کنید و نام محصوالت  واکنش 6
H SOCH CH H O ............................2 42 2 (الف 2
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CH C CH Br ..............................3 (ج 22
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 موارد زیر را مقایسه کنید. 7
Hg(s)  :بین مولکولیفاصلۀ الف)  Hg(l)

K ج) دشواري استخراج:  Ag19
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5/در واکنش زیر اگر مقدار  8 1/گرم پتاسیم نیترات تجزیه شود،  05 شود.  میآزاد  STPهاي گازي در شرایط  لیتر از فراورده 568

 درصد خلوص این نمونه پتاسیم نیترات چقدر است؟
A

KNO
g(M )mol3 101

A

KNOKNO3 

 

KNO (s) K O(s) N (g) O (g)3 2 2 24 2 2 5
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Cuعدن آن، واکنش مس خام از سنگ متهیۀ براي  9 S(s) O (g) Cu(s) SO (g)2 2 با مصرف  شود. انجام می 22
kg400  مسI دسولفی Cu S2  حدود  %85با خلوصkg200 شود. بازده درصدي واکنش چقدر است؟ مس خام تهیه می 

g(Cu ,S )mol64 32 
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   :الف) با توجه به واکنش 10

) C H OH(l) O (g) CO (g) H O(g) kJ2 5 2 2 21 3 2 3 1371
 چرا؟بینی کنید گرماي واکنش زیر کدام است؟  پیش

)C H OH(g) O (g) CO (g) H O(g)2 5 2 2 22 3 2 3
1 (kJ 1414-

/ب) از تولید  g7  شود؟ (رسم نمودار الزامی است.) )، چند کیلوژول گرما آزاد می1آب در واکنش ( 2
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اندازیم.  زمان درون آنها می طور هم را به Bو  Aگلولۀ ایم. دو  هاي مایع ریخته در دو ظرف یکسان مطابق شکل زیر آلکان 11
 زودتر به ته ظرف برسد:  Bگلولۀ اگر 

 الف) کدام آلکان گرانروي بیشتري دارد؟ چرا؟ 
 چرا؟ب) کدام آلکان فرارتر است؟ 

 جوش کدام آلکان بیشتر است؟نقطۀ ج) 
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 ها پاسخ دهید:  به آن به پرسششود. با توجه  هاي زیر به صورت طبیعی انجام می واکنش 12

a)Zn SnCl ZnCl Sn2 2
b)Mg ZnCl MgCl Zn2 2
c)Sn HCl SnCl H2 22

 پذیري آنها مرتب کنید. واکنشالف) فلزها و هیدروژن را برحسب 
 شود؟ چرا؟  طور طبیعی انجام می ب) کدام واکنش زیر به

)Mg HCl1
)Sn ZnCl22
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 20جمع بارم 
 

 



  باسمه تعالی   

 مدارس سالم آزمون تشریحیپاسخنامه 
  

 2از  1صفحه  15/10/1397آزمون: تاریخ  تجربیریاضی و رشته:  دهمیازپایه:  شیمیدرس: پاسخنامه 

 :1پاسخ سؤال 
 Caد)  تر ج) آسان ب) اکسید الف) باالتر

 نمره) 25/0(هر مورد  ز) سبز لجنی تر و) کوچک Alهـ) 

 :2پاسخ سؤال 
 )5/0(الف) نادرست: ظرفیت گرمایی ویژه به نوع ماده وابسته است نه به مقدار آن.  

 )25/0(.  ب) درست
 )5/0(است.   کمترپذیري آنها  کمتري دارند و واکنشدوگانۀ هاي چربی پیوند  ج) نادرست. مولکول

 )25/0(د) درست.  

 :3پاسخ سؤال 
 )75/0( کند. میپایدار کمک توسعۀ ) به 3شود.   می زمین ) سبب کاهش سرعت گرمایش جهانی2دهد.   اکسید را کاهش می ) رد پاي کربن دي1الف) 
 )5/0( شود. بسیاري از مواد و کاالهایی است که در صنایع گوناگون از آن استفاده میتهیۀ اولیه براي مادة ) 2) منبع تأمین انرژي بوده و  1ب) 
از  خروجـی ها با عبـور گازهـاي    ) به دام انداختن گاز گوگرد دي اکسید خارج شده از نیروگاه2هاي دیگر   ) شست و شوي زغال سنگ به منظور حذف گوگرد و ناخالصی1پ) 

 )75/0(.  روي کلسیم اکسید
SO (g) CaO(s) CaSO (s)2 3 

 :4پاسخ سؤال 
مستقیم داشته و به مقـدار وابسـته   رابطۀ بیشتر است. زیرا میانگین انرژي جنبشی با دما  C80هاي آب در ظرف یا لیوان آب  ) میانگین تندي و انرژي جنبشی مولکول1الف) 

 )5/0(نیست.  
 )5/0(یی بیشتر است. (البته در شرایط یکسان)  انرژي گرما ،زیرا انرژي گرمایی به مقدار وابسته است و هر چه مقدار بیشتر باشد C80) لیوان آب 2
 )5/0(  ) به حالت فیزیکی آنها3دهنده  و  ) به مقدار واکنش2دهنده   ) به نوع فراورده و واکنش1) 3

 :5پاسخ سؤال 
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ناتپه لیتم -4- لیتا -4

نیتپه -3- لیتم -2- لیتا -5
نزگه -3- لیتم -2 نازگه لیتم يد -2،2- لیتا -4
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 :6پاسخ سؤال 

CH CH
| |
H OH

2 فلا(2 لوناتا )0/5(

CH CH CH
| |
Cl Cl

2 ب(3 ناپورپ ورلک يد -2و1 )0/5(

Br Br
| |

CH C CH
| |
Br Br

ج(3 ناپورپ ومورب ارتت -2 ،2 ،1 ،1 )0/5(

(ax)Fe(OH) (s) NaCl (aq)3)د )0/5(
 

:7پاسخ سؤال 
Hg(s)الف)  Hg(l)  )25/0(     (بP Cl  )25/0( 

Kج)  Ag )25/0(      (دC H C H18 38 25 52  )25/0( 
 




