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دبیردرسزمان

مبحث

نام و نام خانوادگی

کدام مقایسۀ زیر درست است؟1

رسانایی الکتریکی:  (2 خصلت فلزی:  (1

خصلت نافلزی:  (4 چکش خواری:  (3

Na > Cs > RbC < Si < Al

Si > C > SP < S < Cl

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 1 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 1 1397

کدام یک از نمودارهای زیر، روند شعاع اتمی عناصر را به درستی نشان می دهد؟2

الف - ت (1

پ - ت (2

ب - پ (3

الف - ت (4

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 2 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 2 1397

فلز مس دارای دو یون پایدار با آرایش الکترونی زیر است. کدام عبارت زیر در رابطه با این عنصر درست است؟3

Cu :۲۹
n+ [Ar]۳d۱۰

Cu :۲۹
m+ [Ar]۳d۹

آرایش الکترونی اتم مس به صورت  است. (1

فلز مس دارای دو کاتیون  و  است. (2

رنگ آبی و زیبای سنگ فیروزه به دلیل وجود یون های  در این سنگ است. (3

اتم مس در واکنش های خود به آرایش گاز نجیب نمی رسد، اما دارای ترکیباتی پایدار است. (4

Cu :۲۹ [Ar]۳d ۴s۹ ۱

Cu۲+Cu۳+

Cu+

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 3 1397

دکتر آب روشنشیمی 1202 دقیقه

جمع بندی شیمی یازدهم(1) مفاهیم و مسائل

105 تست مسالھ ای و مفھومی و 45 تست حفظیات
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باتوجه به واکنش های داده شده، ترتیب واکنش پذیری عنصرها در کدام گزینه به درستی نشان داده شده است؟4

I) V Cl +۳ Ca → V + CaCl۲

II) CoO + V → Co + V O۲ ۳

III) Ba + CaI →۲ BaI +۲ Ca

(2 (1

(4 (3

Ca > Ba > Co > VCo > V > Ca > Ba

V > Co > Ba > CaBa > Ca > V > Co

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 3 1397

، طبق واکنش زیر، چند لیتر گاز اکسیژن در شرایط  تولید می شود؟ (معادلۀ واکنش موازنه5 بر اثر تجزیۀ 35 گرم پتاسیم کلرات با خلوص 

نیست) 

%۷۰STP
(K = ۳۹ , Cl = ۳۵/۵ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

KClO (s) →۳ KCl(s) + O (g)۲

4/48 (2 6/72 (1

5/6 (4 2/24 (3

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 3 1397

از واکنش سیلیسیم دی اکسید با زغال کک در دماهای باال، می توان سیلیسیم خالص به دست آورد. اگر در این واکنش که بازدهی آن 75 درصد است،6

Si)1/2 مول از فرآورده ها به دست آید، چند گرم سیلیسیم دی اکسید الزم است؟  = ۲۸ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

SiO (s) +۲ ۲C(s) ۳۰۰۰ C∘
Si(l) + ۲CO(g)

32 (2 24 (1

96 (4 18 (3

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 3 1397

کدام یک از عبارت ها در مورد واکنش های زیر درست هستند؟7

، ترکیبی با 8 پیوند کوواالنسی است که به هر نسبتی در آب حل می شود. الف) فرآوردۀ واکنش 

، ترکیبی سیرنشده با نام 1 و 2- دی برمو اتن است. ب) فرآوردۀ واکنش 

، یک ترکیب آلی اکسیژن دار و یکی از مهم ترین حالل های صنعتی است. پ) فرآوردۀ واکنش 

، یک ترکیب آلی قرمزرنگ با نام 1، 2- دی برمو اتان است. ت) فرآوردۀ واکنش 

I) CH =۲ CH +۲ H O۲
H SO۲ ۴ ⋯⋯⋯

II) CH =۲ CH +۲ Br →۲ ⋯⋯⋯

(I)
(II)
(I)
(II)

ب - پ (2 الف - پ (1

ب - ت (4 الف - ت (3

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 4 1397

جمع بندی شیمی یازدھم دکتر آب روشن (اھواز) 09018106014
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نام آیوپاک کدام هیدروکربن زیر درست است؟8

(1

2- اتیل 4- متیل هپتان

(2

2، 4- دی متیل پنتان

(3

2، 2، 3، 5- تترامتیل پنتان

(4

4- اتیل 5- متیل هپتان

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 4 1397

کدام عدد اتمی زیر را می توان به فلز واسطه ای نسبت داد که هنگام تبدیل شدن به یون پایدار خود، آرایش هشتایی گاز نجیب قبل از خود را پیدا9

می کند؟

29 (2 30 (1

21 (4 24 (3

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 5 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 5 1397

جمع بندی شیمی یازدھم دکتر آب روشن (اھواز) 09018106014 
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در واکنش زیر، اگر 100 میلی لیتر اسید 0/2 موالر با مقدار کافی فلز روی واکنش دهد و 168 میلی لیتر گاز در شرایط  حاصل شود، بازده واکنش10

کدام است؟

STP

۲HCl(aq) + Zn(s) → ZnCl (aq) +۲ H (g)۲

37/5 (2 65 (1

32/5 (4 75 (3

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 10 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 10 1397

کدام یک از عبارت های زیر در مورد ترکیب زیر نادرست است؟11

نام آن 3، 5- دی اتیل- 2، 3، 5- تری متیل هپتان است. (1

فرمول مولکولی آن  است. (2

تعداد شاخه های فرعی آن با تعداد پیوندهای اشتراکی در مولکول اتین برابر است. (3

، 29 مول گاز تولید می شود. بر اثر سوزاندن کامل یک مول از آن در شرایط  (4

C H۱۴ ۳۰

STP

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 10 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 10 1397

باتوجه به واکنش های زیر، کدام نتیجه گیری درست است؟12

I) F e + T iO →۲ انجام ناپذیر

II) T iCl +۴ Mg → MgCl +۲ T i

فلز منیزیم با ترکیبات آهن واکنش نمی دهد. (1

ترتیب واکنش پذیری عناصر به صورت  است. (2

می توان محلولی از تیتانیم را در یک ظرف آهنی نگهداری کرد. (3

، برابر با 4 است. مجموع ضرایب پس از موازنه معادلۀ  (4

Mg > F e > T i

(II)

گزینه دو علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 1 تابستان 1398

گزینه دو ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 1 تابستان 1398

۳dدر آرایش الکترونی کدام یون، شمار الکترون های زیرالیۀ  بیشتر است؟13

(2 (1

(4 (3

Cr۲۴
۲+Co۲۷

۲+

Mn۲۵
۲+F e۲۶

۳+

گزینه دو علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

گزینه دو ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398
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، جهت تولید کربن14 برای استخراج آهن از 6/4 تن سنگ معدن  با خلوص 75 درصد، به تقریب چند مترمکعب گاز متان در شرایط 

مونوکسید مورد نیاز، الزم است؟ 

F e O۲ ۳STP
(F e O =۲ ۳ ۱۶۰g.mol )−۱

CH +۴ H O →۲ CO + ۳H۲

F e O +۲ ۳ ۳CO → ۲F e + ۳CO۲

2016 (2 672 (1

20/16 (4 6/72 (3

گزینه دو علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

گزینه دو ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

مخلوطی به جرم 3/2 گرم از 1- بوتن و بوتان که درصد خلوص 1- بوتن در آن 70 درصد است، طی فرآیندی با مقداری مایع قرمز رنگ برم به طور کامل15

واکنش می دهد و آن را بی رنگ می کند. اگر در انتهای واکنش 4/32 گرم فرآوردۀ آلی تشکیل شده باشد، بازده درصدی واکنش کدام است؟ 

(H = ۱ , C = ۱۲ , Br = ۸۰ : g.mol )−۱

39/38 (2 35 (1

56/25 (4 50 (3

گزینه دو علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

گزینه دو ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

نسبت شمار اتم های  به  در آلکانی راست زنجیر، برابر با 2/5 است. چند مورد از عبارت های زیر در مورد این آلکان درست است؟16

الف) در دمای اتاق به حالت مایع است.

ب) دارای 13 پیوند اشتراکی در ساختار خود می باشد.

پ) تعداد کربن های آن دو برابر تعداد کربن های اولین عضو آلکن ها است.

ت) یکی از کاربردهای آن، استفاده به عنوان گاز فندک است.

HC

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

گزینه دو علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

گزینه دو ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

در آزمایشگاهی فلز آهن را از 2 واکنش زیر به دست می آورند. اگر برای هر دو واکنش جرم های یکسانی از هر یک از اکسیدها برداشته شده باشد،17

نسبت جرم فلز آهن تولید شده در واکنش (2) نسبت به واکنش (1) کدام است؟ (واکنش ها موازنه نشده اند) 

(O = ۱۶ , F e = ۵۶ : g.mol )−۱

۱) F eO(s) + Zn(s) → ZnO(s) + F e(s)

۲) F e O (s) +۲ ۳ C(s) → F e(s) + CO (g)۲

0/9 (2 1/11 (1

1/25 (4 0/75 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 3 1397
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در اثر واکنش کلسیم با سولفات کدام یک از فلزهای زیر، تقریبًا 1/5 برابر جرم اولیه کلسیم از فلز مورد نظر تولید می شود؟ (تمامی این عناصر با یون +182

Ca)خود در واکنش شرکت می کنند)  = ۴۰ , T i = ۴۸ , V = ۵۱ , F e = ۵۶ , Ni = ۶۰ : g.mol )−۱

(2 (1

(4 (3

T iNi

F eV

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 4 1397

،  و  درست است؟19  ، ن،  DCBAباتوجه به شکل های زیر، کدام گزینه دربارۀ مقایسه واکنش پذیری عنصرهای هیدروژ

(1

(2

(3

(4

A > B > H >۲ C > D

D > C > H >۲ B > A

B > H >۲ A > C

C > A > H >۲ B

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 4 1397

اگر جرم یک نمونه اتانول ناخالص با خلوص  با جرم یک نمونه منگنز  کربنات  خالص برابر باشد، نسبت شمار مول های20

اتانول به منگنز  کربنات کدام است؟ 

%۵۰(II)(MnCO )۳

(II)(Mn = ۵۵ , C = ۱۲ , O = ۱۶ , H = ۱ : g.mol )−۱

1/25 (2 5 (1

1 (4 0/2 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397

ن آزاد شده در دو واکنش برابر باشد، نسبت21 ، حجم گاز اکسیژ اگر از تجزیه کامل جرم های یکسانی از هر یک از واکنش دهنده ها در شرایط 

درصد خلوص  به  به کدام عدد نزدیک تر است؟ (ناخالصی ها در واکنش شرکت نمی کنند) (هر دو واکنش موازنه شده اند) 

STP
KNO۳KClO۳

(K = ۳۹ , N = ۱۴ , O = ۱۶ , Cl = ۳۵/۵ : g.mol )−۱

I) ۲KClO (s) →۳ ۲KCl(s) + ۳O (g)۲

II) ۴KNO (s) →۳ ۲K O(s) +۲ ۲N (g) +۲ ۵O (g)۲

0/75 (2 0/25 (1

1/12 (4 1 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397

نمودار زیر تغ�ر ویژگی  را با افزایش یکان شماره گروه در دوره سوم جدول به طور کیفی نشان می دهد. این ویژگی، چه تعداد از موارد زیر می تواند22

باشد؟

"تعداد الیه های الکترونی - جاذبۀ هسته بر الکترون ها - شعاع اتمی - خصلت نافلزی"

x

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397
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آرایش الکترونی ارائه شده در کدام گزینه نمی تواند مربوط به یک کاتیون در ترکیب یونی باشد؟ (تنها کاتیون های متداول را در نظر بگیرید)23

(2 (1

(4 (3

[Ne]۳s ۳p۲ ۶۱s۲

[Ar]۳d۶[Ne]۳s ۳p۲ ۳

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397

،  و  همگی آرایش گاز نجیب  را دارند، کدام مقایسۀ زیر دربارۀ این عناصر درست است؟24  ، A+B۲+C−D۲−Ar۱۸باتوجه به اینکه یون ها 

تعداد الکترون های الیۀ ظرفیت:  (2 شعاع اتمی:  (1

تعداد زیرالیه های حاوی الکترون:  (4 خصلت فلزی:  (3

A > B > C > DB > A > C > D

A > B > D > CB > A > D > C

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397

از تجزیه 195 گرم سدیم آزید  که منجر به تولید فلز سدیم و گاز نیتروژن می شود، مجموع جرم مواد باقی مانده در ظرف پس از اتمام25

واکنش، 111 گرم می باشد، بازده درصدی این واکنش تقریبًا، کدام است؟ 

(NaN (s))۳

(Na = ۲۳ , N = ۱۴ : g.mol )−۱

33/3 (2 66/6 (1

75/6 (4 56/9 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 5 1397

، در صورتی که بازده واکنش برابر  باشد، از تخمیر26 باتوجه به واکنش تخمیر گلوکز: 

1/8 تن گلوکز چند تن اتانول تولید می شود؟ 

C H O (aq) →۶ ۱۲ ۶ ۲C H OH(aq) +۲ ۵ ۲CO (g)۲%۸۰
(H = ۱ , C = ۱۲ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

0/368 (2 0/92 (1

1/15 (4 0/736 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 6 1397

باتوجه به اطالعات داده شده در جدول، پاسخ نادرست پرسش های الف و ب، به ترتیب کدام اند؟27

درصد فلز در سنگ معدنبیشترین مقدار فلز در یک کیلوگرم از گیاه (گرم)نماد فلز

382

140/5

405

الف) استخراج به روش گیاه پاالیی برای کدام یک از فلزات داده شده در جدول مقرون به صرفه می باشد؟

ب) برای به دست آوردن  فلز روی، به سوزاندن چند تن گیاه نیاز است؟

Ni

Cu

Zn

۱۰۰kg

2/5 - (2 40 - (1

40 - (4 2/5 - (3

CuCu

NiZn

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 8 1397
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اگر در اثر تجزیۀ گرمایی کامل مقداری کلسیم کربنات ناخالص، جرم  حاصل با جرم ناخالصی ها برابر باشد، درصد خلوص  تقریبًا چند28

است؟ 

CaOCaCO۳

(Ca = ۴۰ , C = ۱۲ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

CaCO (s) →۳ CaO(s) + CO (g)۲

64 (2 32 (1

73 (4 27 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1398

نسبت شمار  به  در آلکانی برابر 2/4 می باشد. چند مورد از مطالب زیر دربارۀ آن درست است؟ 29

- این آلکان در دمای اتاق به حالت گازی می باشد.

- نقطۀ جوش آن از نقطۀ جوش بوتان کمتر است.

- تفاوت جرم مولی آن با جرم مولی ساده ترین آلکان برابر 42 می باشد.

ن در اتان می باشد. ن در آن دو برابر شمار اتم های هیدروژ - شمار اتم های هیدروژ

HC(C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol )−۱

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 6 1397

۲/۷۷%اگر جرم مولی یک آلکن  از جرم آلکان هم کربن خودش کمتر باشد، فرمول مولکولی آن کدام است؟30

(2 (1

(4 (3

C H۴ ۸C H۵ ۱۰

C H۶ ۱۲C H۷ ۱۴

گزینه دو علوم تجربی چهارم آزمون شماره 14 1396

گزینه دو ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 14 1396

عامل کاهش دما در یخچال صحرایی، کدام یک از واکنش های زیر می باشد؟31

(2 (1

(4 (3

H O(l) →۲ H O(s) +۲ ۴۴/۱kJH O(l) +۲ ۴۴/۱kJ → H O(g)۲

H O(g) →۲ H O(l) +۲ ۴۴/۱kJH O(s) +۲ ۴۴/۱kJ → H O(l)۲

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 7 1397

باتوجه به شکل ها و اطالعات داده شده، ظرفیت گرمایی ویژۀ آب و روغن زیتون به ترتیب برابر با ................ و ................  بوده و32

غ در ظرف حاوی ................ بهتر می پزد. اگر در دو ظرف، جداگانه مقدار یکسانی آب و روغن زیتون بریزیم، تخم مر

(J .g . C )−۱ ∘ −۱

4/18 - 1/97 - آب (1

1/97 - 4/18 - روغن زیتون (2

4/18 - 1/97 - روغن زیتون (3

1/97 - 4/18 - آب (4

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 7 1397
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، گرمای آزاد شده ضمن تشکیل 33/6 لیتر گاز هیدروژن در شرایطی که33 در واکنش موازنه نشدۀ 

حجم مولی گازها 25 لیتر است، می تواند 600 گرم آب  را به دمای  برساند. آنتالپی این واکنش برحسب کیلوژول کدام است؟ (ظرفیت

گرمایی ویژه آب  است)

F e(s) + H O(g) →۲ F e O (s) +۳ ۴ H (g)۲

۶۰ C∘۸۰ C∘

۴/۲J .g . C−۱ ∘ −۱

-37/5 (2 -150 (1

+37/5 (4 +150 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 10 1397

با گرمای آزاد شده از سوختن کامل 24 گرم گرافیت، تقریبًا چند گرم آب در دمای جوش آن تبخیر می شود؟ 34

(H = ۱ , O = ۱۶ , C = ۱۲ : g.mol )−۱

C(s , (گرافیت + O (g) →۲ CO (g) +۲ ۳۹۳/۵ kJ

H O(l) +۲ ۴۴/۱kJ → H O(g)۲

162 (2 321 (1

42 (4 89 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 10 1397

c)باتوجه به شکل زیر که مربوط به واکنش 1 مول گاز کلر و 1 مول گاز هیدروژن می باشد، کدام گزینه نادرست است؟ 35 آب= ۴/۲J .g .K )−۱ −۱

مقدار گرمای آزاد شده در این واکنش ناشی از تفاوت مجموع انرژی جنبشی ذره ها (1

در مواد واکنش دهنده و فرآورده نمی باشد.

شیمی دان ها گرمای جذب یا آزاد شده در هر واکنش شیمیایی را به طور عمده (2

وابسته به تفاوت میان انرژی پتانسیل مواد واکنش دهنده و فرآورده می دانند.

انرژی پتانسیل یک نمونه ماده، انرژی ای نهفته شده در آن است، انرژی که ناشی از (3

نیروهای نگه دارنده ذره های سازندۀ آن است.

، گرمای آزاد شده در تولید 2 مول  از عناصر سازنده اش  (4

دمای 500 گرم آب را حدود 44 کلوین افزایش می دهد.

HCl(g)(Cl , H )۲ ۲

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 11 1397

، 1/5 برابر مقدار مول مادۀ  باشد، برای اینکه دما دو36 ظرفیت گرمایی ویژۀ مادۀ  نصف ظرفیت گرمایی ویژۀ مادۀ  است. اگر مقدار مول مادۀ 

ماده به یک اندازه افزایش یابد، مقدار گرمای الزم برای مادۀ  چند برابر مادۀ  است؟ (جرم مولی  و  به ترتیب برابر 18 و 45 گرم بر مول

است)

ABAB
ABAB

0/2 (2 0/1 (1

0/4 (4 0/3 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 12 1397

در یک یخچال صحرایی، یک لیوان حاوی مقدار مشخصی از اتانول با دمای  قرار دارد. چند گرم آب باید از بدنۀ ظرف تبخیر شود تا دمای37

اتانول به  کاهش یابد؟ (ظرفیت گرمایی اتانول موجود در ظرف برابر  و برای تبخیر یک مول آب 44 کیلوژول انرژی نیاز است) 

۴۰ C∘

۳۰ C∘۵/۵ J . C∘ −۱

(H = ۱ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

(2 (1

(4 (3

۲/۵ × ۱۰−۲۲/۲۵ × ۱۰−۲

۲/۲۵ × ۱۰−۳۲/۵ × ۱۰−۳

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 12 1397
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، بتواند 100 گرم آب با دمای  را در فشار  به دمای  برساند،  سوختن38 اگر گرمای سوختن یک گرم پروپانول 

آن، به تقریب چند کیلوژول بر مول است؟ 

(C H OH)۳ ۷۲۰ C∘۱ atm۱۰۰ C∘ΔH
(H = ۱ , C = ۱۲ , O = ۱۶ : g.mol , c =−۱

آب ۴/۲J .g . C )−۱ ∘ −۱

-2520 (2 -1478/4 (1

-1875/5 (4 -2016 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 13 1397

در نمودار زیر منحنی  برای واکنش کلسیم کربنات با مقدار اضافی محلول هیدروکلریک اسید  رسم شده است. هر یک از نمودارهای39

 و  به ترتیب مربوط به کدام یک از شرایط زیر می توانند باشند؟

A۰/۱mol.L−۱

BC

افزایش مقدار کلسیم کربنات - قرار دادن ظرف واکنش در آب و یخ (1

استفاده از محلول 0/2 موالر اسید - استفاده از کاتالیزگر (2

استفاده از کاتالیزگر - اضافه کردن مقداری آب به ظرف واکنش (3

قرار دادن ظرف واکنش در آب و یخ - استفاده از محلول 0/2 موالر اسید (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 13 1397

، 0/2 مول  و 0/1 مول  در40 هرگاه مطابق واکنش 

یک ظرف یک لیتری با یکدیگر وارد واکنش شوند و پس از گذشت 45 ثانیه واکنش به پایان برسد، کدام نمودار زیر تغ�رات کمّیت های داده شده را

به درستی نشان می دهد؟

CaCO (s) +۳ ۲HCl(aq) → CaCl (aq) +۲ CO (g) +۲ H O(l)۲HClCaCO۳

(2 (1

(4 (3

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 8 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 8 1397
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،  و  را در معادلۀ واکنش آن ها با یکدیگر نشان می دهد. معادلۀ واکنش انجام41 نمودار زیر داده های تجربی مربوط به تغ�رات مول های مواد 

یافته، در کدام گزینه به درستی نشان داده شده است؟

XYZ

(1

(2

(3

(4

۳X → ۳Y + ۲Z

۳Y + ۲Z → ۳X

X → Y + Z

X → ۲Y + Z

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 8 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 8 1397

جدول زیر متعلق به واکنش  می باشد. مقدار  برحسب مول بر لیتر بر ثانیه کدام است؟ ( و  ضرایب استوکیومتری مواد  و 42

هستند.)

0

200

xA → yBzxyAB

t(s)[A]
x
Δt

−Δ[A]

y
Δt
Δ[B]

۶/۱
۵ × ۱۰−۳z

۴/۱

(2 (1

(4 (3

x × ۵ × ۱۰−۳۵ × ۱۰−۳

x
۵ × ۱۰−۳

y
۵ × ۱۰−۳

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 8 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 8 1397
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۲KClOباتوجه به واکنش  که در یک ظرف دربسته انجام می شود، کدام نمودار به درستی رسم نشده است؟43 (s) →۳ ۲KCl(s) + ۳O (g)۲

(2 (1

(4 (3

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 9 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 9 1397

کدام عبارت زیر باتوجه به واکنش کلسیم کربنات با محلول هیدروکلریک اسید درست است؟ 44

(Cl = ۳۵/۵ , Ca = ۴۰ , O = ۱۶ , C = ۱۲ : g.mol )−۱

CaCO (s) +۳ ۲HCl(aq) → CaCl (aq) +۲ CO (g) +۲ H O(l)۲

جرم  تولید شده با جرم  مصرف شده برابر است. (1

شیب نمودار غلظت- زمان  با  برابر است. (2

رابطۀ  برقرار است. (3

با گذشت زمان، سرعت تولید  کاهش می یابد. (4

CaCl۲CaCO۳

CaCO۳CaCl۲

=
Δt

Δn(CO )۲
۲Δt

Δn(HCl)

CO۲

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 9 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 9 1397

باتوجه به نمودار زیر که مربوط به واکنش  می باشد، بعد از گذشت چند دقیقه از شروع واکنش حجم گاز اکسیژن45

تولید شده 1 لیتر می شود؟ 

۲KNO →۳ ۲KNO +۲ O۲

(O چگالی =۲ ۰/۴ g.L , O =−۱ ۱۶g.mol )−۱

5 (1

10 (2

15 (3

20 (4

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 14 1397
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جدول زیر تغ�رات جرم مخلوط واکنش و کربن دی اکسید تولیدی در واکنش کلسیم کربنات با محلول هیدروکلریک اسید را نشان می دهد. به جای 46

و  چه اعدادی باید نوشته شود و جرم  مصرفی در 30 ثانیۀ نخست واکنش برحسب گرم کدام است؟ (گزینه ها را از راست به چپ

بخوانید) 

زمان (ثانیه)50403020100

جرم مخلوط واکنش (گرم)64/5064/5564/6664/8865/3265/98

جرم کربن دی اکسید (گرم)1/100/660...

X
YCaCO۳

(Ca = ۴۰ , O = ۱۶ , C = ۱۲ : g.mol )−۱

YX

6 ، 2/86 ، 1/76 (2 3 ، 1/43 ، 1/32 (1

0/25 ، 0/11 ، 0/22 (4 3 ، 1/33 ، 1/32 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 14 1397

یک قطعه سیم مسی در 200 میلی لیتر محلول 0/4 موالر نقره نیترات قرار داده  شده است. اگر سرعت متوسط واکنش برابر 47

باشد، چند ثانیه زمان الزم است تا غلظت مس  نیترات به 0/1 مول بر لیتر برسد و اگر  تنها بر روی قطعۀ مس بنشیند، جرم این قطعه

در این لحظه، چند گرم تغ�ر می کند؟ (گزینه ها را از راست به چپ بخوانید)  

۰/۰۱۵mol.min−۱

(II)Ag(s)
(Cu = ۶۴ , Ag = ۱۰۸ : g.mol )−۱

0/88 ، 80 (2 3/04 ، 80 (1

0/88 ، 400 (4 3/04 ، 400 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

ن پراکسید با سرعت متوسط  در حال انجام است. چند ثانیه زمان الزم است تا در شرایطی که حجم مولی48 واکنش تجزیۀ هیدروژ

ن برابر 32 لیتر است. بادکنک گردی به شعاع  از آن پر شود؟ (بادکنک قبل از واکنش خالی بوده است. عدد  را 3 فرض کنید) (از اکسیژ

نیروی کشسانی بادکنک صرف نظر کنید)

۰/۰۲mol.s−۱

۲۰ cmπ

100 (2 50 (1

250 (4 200 (3

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

، وارد واکنش49 ۵ مول  با 16 گرم از  در یک ظرف پنج لیتری دربسته، مطابق معادلۀ: 

، چند  و مقدار  شده اند. اگر پس از نیم ساعت و با تولید 96 گرم متانول، واکنش به تعادل برسد، سرعت متوسط مصرف 

، کدام است؟  با یکای 

CO(g)H (g)۲CO(g) + ۲H (g) ⇄۲ CH OH(g)۳

H (g)۲mol.L .s−۱ −۱K
L .mol۲ −۲(H = ۱ , C = ۱۲ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

 ، (2  ، (1

 ، (4  ، (3

۶/۶۷× ۱۰−۴۹/۳۷۵۲/۷۸ × ۱۰−۴۳/۷۵

۲/۷۸ × ۱۰−۴۹/۳۷۵۶/۶۷× ۱۰−۴۳/۷۵

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397
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Nاگر میانگین آنتالپی پیوند  در مولکول آمونیاک، برابر 314 کیلوژول بر مول در نظر گرفته شود،  کدام واکنش بیشتر از  است؟50 − HΔH+۹۴۲kJ

(2 (1

(4 (3

NH (g) →۳ N(g) + ۳H(g)NH (g) →۳ N(g) + H (g)
۲
۳

۲

NH (l) →۳ N(g) + ۳H(g)NH (g) →۳ N (g) +
۲
۱

۲ H (g)
۲
۳

۲

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 3 1394

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 3 1394

کدام یک از عبارت های زیر در مورد میانگین آنتالپی پیوندها درست است؟51

(1

(2

(3

(4

ΔH(C ≡ C) = ΔH(C = C) + ΔH(C − C)

ΔH(C = C) = ۲ΔH(C − C)

ΔH(C ≡ C) > ۳ΔH(C − C)

ΔH(C = C) < ۲ΔH(C − C)

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 10 1397

اگر میانگین آنتالپی پیوند  برابر 351 کیلوژول بر مول باشد و مقدار انرژی الزم برای شکستن پیوندهای موجود در مولکول های گازی 85/2 گرم52

، برابر 1684 کیلوژول باشد، در یک مولکول  چند پیوند  وجود دارد؟ (در این ترکیب فقط پیوندهای  وجود دارد) 

P − O
P O۴ ۱۰P O۴ ۱۰P − OP − O

(P = ۳۱ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

13 (2 8 (1

18 (4 16 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 10 1397

، برابر با  در نظر گرفته شود،  کدام واکنش، برابر با 53 اگر میانگین آنتالپی پیوند  در مولکول 

است؟

Si − HSiH۴+۳۱۸ kJ .mol−۱ΔH+۱۲۷۲kJ

(2 (1

(4 (3

SiH (g) →۴ Si(s) + ۲H (g)۲SiH (g) →۴ Si(s) + ۴H(g)

SiH (g) →۴ Si(g) + ۲H (g)۲SiH (g) →۴ Si(g) + ۴H(g)

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 10 1397

آنتالپی به دست آمده از طریق آنتالپی های پیوند در کدام یک از واکنش های زیر، اختالف کمتری با آنتالپی تجربی آن دارد؟54

(2 (1

(4 (3

۲H (g) +۲ O (g) →۲ ۲H O(g)۲CaCO (s) →۳ CaO(s) + CO (g)۲

۲CH (g) →۴ C H (g) +۲ ۶ H (g)۲۲H O (aq) →۲ ۲ ۲H O(l) +۲ O (g)۲

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 13 1397

C)مقدار آنتالپی واکنش در کدام یک از گزینه های زیر را می توان معادل میانگین آنتالپی پیوند  در نظر گرفت؟55 = O)

(2 (1

(4 (3

CO (g) →۲ C(g) + ۲O(g)CO (g) →۲ C(g) + O (g)۲

CO (g) →
۲
۱

۲ C(g) +
۲
۱

O(g)CO (g) →
۲
۱

۲ C(g) +
۲
۱

O (g)
۲
۱

۲

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 10 1398
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Cاگر آنتالپی پیوند  برابر با ۴۱۵ کیلوژول بر مول باشد، آنتالپی کدام واکنش برابر با ۱۲۴۵- کیلوژول است؟56 − H

(2 (1

(4 (3

CH (g) →۴ CH(g) + ۳H(g)CH (g) →۴ C(g) + ۴H(g)

CH(g) + ۳H(g) → CH (g)۴C(g) + ۴H(g) → CH (g)۴

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 11 1398

از سوختن یک مول گاز متان، 890 کیلوژول گرما آزاد می شود. گرمای حاصل از سوختن 0/4 گرم متان، دمای تقریبًا چند مول سدیم کلرید را 100 درجۀ57

سلسیوس افزایش می دهد؟ (ظرفیت گرمایی ویژه  را برابر با  فرض کنید) 

 

NaCl۱/۲۵ J .g . C−۱ ∘ −۱

(Cl = ۳۵/۵ , Na = ۲۳ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol )−۱

1/5 (2 0/3 (1

3/5 (4 3 (3

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 14 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 14 1396

۲۵آنتالپی کدام یک از واکنش های زیر، آنتالپی سوختن واکنش دهندۀ مورد نظر را در دمای  نشان می دهد؟58 C∘

پروپان:  (1

اتانول:  (2

هگزان:  (3

اتان:  (4

C H (g) +۳ ۸ ۵O (g) →۲ ۳CO (g) +۲ ۴H O(g)۲

C H OH(g) +۲ ۵ ۳O (g) →۲ ۲CO (g) +۲ ۳H O(l)۲

C H (g) +۶ ۱۴ O (g) →
۲
۱۹

۲ ۶CO (g) +۲ ۷H O(l)۲

C H (g) +۲ ۶ O (g) →
۲
۷

۲ ۲CO (g) +۲ ۳H O(l)۲

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 10 1397

اگر در اثر سوختن 6 گرم از یک هیدروکربن سیرشده غیرحلقوی، 17/6 گرم گاز کربن دی اکسید و 312 کیلوژول گرما آزاد شده باشد، آنتالپی سوختن این59

C)هیدروکربن چند کیلوژول بر مول است؟  = ۱۲ , O = ۱۶ , H = ۱ : g.mol )−۱

-1560 (2 -1300 (1

-2208 (4 -890 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 11 1397

از سوختن کامل 2 گرم مخلوطی از گازهای  و  در مقدار کافی اکسیژن، در دما و فشار ثابت، 137/76 کیلوژول گرما آزد می شود. اگر نسبت 60

 سوختن متان به  سوختن گاز هیدروژن در شرایط آزمایش برابر با 2/8 باشد، درصد جرمی متان در مخلوط اولیه چقدر است؟ 

CH۴H۲

ΔHΔH
(ΔH (CH ) سوختن= ۴ −۸۰۳/۶kJ .mol , C =−۱ ۱۲ , H = ۱ : g.mol )−۱

40 (2 20 (1

80 (4 60 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 13 1397
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اگر از سوختن 8 گرم متانول 162/5 کیلوژول گرما آزاد شود، میانگین آنتالپی پیوند  در مولکول  چند کیلوژول بر مول است؟ (همۀ مواد61

شرکت کننده در واکنش در حالت گازی هستند) 

پیوند

415

360

463

496

C = OCO۲

(C = ۱۲ , O = ۱۶ , H = ۱ : g.mol )−۱

ΔH (kJ .mol )−۱

C − H

C − O

O − H

O = O

805 (2 780 (1

845 (4 720 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 14 1397

کدام مقایسه در مورد اندازۀ آنتالپی سوختن مواد زیر درست است؟62

(2 (1

(4 (3

C H <۲ ۲ CH <۴ C H۲ ۶CH <۴ C H <۲ ۶ C H OH۲ ۵

C H <۲ ۴ C H OH <۲ ۵ CH OH۳C H OH <۲ ۵ C H <۲ ۴ C H۲ ۶

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

برای به دست آوردن انرژی الزم بدن یک فرد 100 کیلوگرمی جهت پیاده روی به مدت 81 دقیقه، حداقل به چند گرم شکالت نیاز است؟ (فرض کنید63

۱۸ارزش غذایی شکالت  و برای پیاده روی یک فرد 100 کیلوگرمی به مدت یک ساعت، 1000 کیلوژول انرژی نیاز است) kJ .g−۱

300 (2 37 (1

75 (4 150 (3

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

در اثر سوختن کامل مخلوطی از گازهای آتن و پروپن در دمای اتاق و در اکسیژن کافی ۶۶۱۲ کیلوژول انرژی آزاد می شود. اگر نسبت حجم گاز پروپن به64

آتن برابر با 0/6 باشد، چند مول گاز در انتهای واکنش در ظرف خواهد بود؟ (آنتالپی سوختن اتن و پروپن به ترتیب برابر با ۱۴۱۰- و ۲۰۵۸- کیلوژول بر

مول است)

9/5 (2 7/5 (1

19 (4 15 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 8 1398

۵۰kJارزش سوختی یک آلکان برابر با  است. اگر به ازای سوختن 0/2 مول از این آلكان 580 کیلوژول گرما آزاد شود، این آلکان کدام است؟ 65 .g−۱

(C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol )−۱

متیل پروپان (2 پروپان (1

اتان (4 ۲- متیل بوتان (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 10 1398
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ن و گاز متان در دمای اتاق به ترتیب 32/79، 143 و 55/63 کیلوژول گرما آزاد می شود. به ازای تشکیل66 ، گاز هیدروژ از سوختن ۱ گرم 

3/2 گرم گاز متان مطابق واکنش زیر به تقریب چند کیلوژول گرما آزاد می شود؟ 

C(s , (گرافیت
(C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol )−۱

C(s , (گرافیت + ۲H (g) →۲ CH (g)۴

94 (2 9/4 (1

15/1 (4 151/0 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 11 1398

، اگر سرعت متوسط تولید گاز  برابر با 67 باتوجه به معادلۀ نمادی موازنه نشدۀ 

 باشد و طی مدت ۳ دقیقه مقدار 390 کیلوژول گرما آزاد شده باشد، ارزش سوختی گاز اتین کدام است؟ 

C H (g) +۲ ۲ O (g) →۲ CO (g) +۲ H O(l)۲CO۲

۰/۲mol.min−۱

(H = ۱ , C = ۱۲ : g.mol )−۱

50 (2 25 (1

12/5 (4 100 (3

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 15 1398

ΔHNباتوجه به واکنش های زیر  واکنش  برحسب  کدام است؟68 O (g) +۲ ۳ N O (g) →۲ ۵ ۲N O (g)۲ ۴kJ

۱) NO(g) + NO (g) →۲ N O (g) ΔH =۲ ۳ ۱ −۵۰kJ

۲) NO(g) + NO (g) +۲ O (g) →۲ N O (g) ΔH =۲ ۵ ۲ −۱۰۰kJ

۳) ۲NO (g) →۲ N O (g) ΔH =۲ ۴ ۳ −۶۰kJ

۴) ۲NO(g) + O (g) →۲ ۲NO (g) ΔH =۲ ۴ −۱۲۰kJ

+230 (2 -250 (1

+100 (4 -90 (3

قلمچی علوم تجربی سوم آزمون شماره 9 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک سوم آزمون شماره 9 1396

آنتالپی واکنش  به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیست. باتوجه به مسیرهای نشان داده شده،  آن کدام است؟ (تمامی اعداد با واحد 69

 هستند)

A → BΔH
kJ

+101 (1

+7 (2

-7 (3

-101 (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 10 1397

، 2/5 برابر انرژی پیوند  باشد، انرژی70 ، اگر انرژی پیوند  باتوجه به واکنش نمادین: 

پیوند  کدام است؟ (فرض کنید انرژی پیوند  ، برابر با  کیلوژول بر مول است)

A (g) +۲ B (g) →۲ ۲AB(g) + ۸۴ kJA − AB − B
A − BB − BX

(2 (1

(4 (3

۳/۵X + ۸۴۳/۵X + ۴۲

۱/۷۵X + ۸۴۱/۷۵X + ۴۲

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 11 1397
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اگر  واکنش  برابر با 91 کیلوژول باشد، آنتالپی پیوند  کدام یک از اعداد زیر71

برحسب  می تواند باشد؟

پیوند

436391163میانگین آنتالپی 

ΔHN ≡ N(g) + ۲H (g) →۲ H N −۲ NH (g)۲N = N
kJ .mol−۱

H − HN − HN − N

(kJ .mol )−۱

985 (2 409 (1

945 (4 161 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 9 1398

ΔH کدام واکنش زیر را می توان به کمک جدول آنتالپی های پیوند محاسبه کرد؟72

(2 (1

(4 (3

C(s) + O (g) →۲ CO (g)۲CH (g) +۴ ۲O (g) →۲ CO (g) +۲ ۲H O(l)۲

CH OH(g) →۳ CO(g) + ۲H (g)۲CaCO (s) →۳ CaO(s) + CO (g)۲

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 10 1398

، چند کیلوژول است؟73 ΔH∘Fباتوجه به واکنش های داده شده،  واکنش:  eO(s) + CO(g) → F e(s) + CO (g)۲

(الف F e O (s) +۲ ۳ ۳CO(g) → ۲F e(s) + ۳CO (g) , ΔH =۲
∘ −۲۳ kJ

(ب CO (g) +۲ ۲F e O (s) →۳ ۴ CO(g) + ۳F e O (s) , ΔH =۲ ۳
∘ +۳۹ kJ

(پ F e O (s) +۳ ۴ CO(g) → ۳F eO(s) + CO (g) , ΔH =۲
∘ +۱۸ kJ

+11 (2 -11 (1

+33 (4 -33 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

اگر 50 میلی لیتر محلول 0/6 موالر  با 150 میلی لیتر محلول 0/1 موالر  در دمای  درون یک گرماسنج در همین دما واکنش74

، به تقریب چند دهد و دمای پایانی برابر  باشد،  واکنش: 

کیلوژول است؟ (فرض کنید همۀ گرمای واکنش، صرف باال رفتن دمای آب  شده است.  و چگالی همۀ محلول  ها، حدود 

 در نظر گرفته شود)

NaOHH SO۲ ۴۲۵ C∘

۳۰ C∘ΔH۲NaOH(aq) + H SO (aq) →۲ ۴ Na SO (aq) +۲ ۴ ۲H O(l)۲

c آب= ۴/۲J .g . C−۱ ∘ −۱

۱ g.mL−۱

-140 (2 +140 (1

-280 (4 +280 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

از سوختن کامل یک مخلوط گازی که درمجموع دارای 0/6 مول از گازهای متان و اتان است، ۸۰۲ کیلوژول انرژی آزاد می شود. نسبت شمار مول های75

اتان به متان در این مخلوط کدام است؟ (آنتالپی سوختن متان و اتان به ترتیب 890- و ۱۵۶۰- کیلوژول بر مول است)

1 (2 0/5 (1

2/5 (4 2 (3

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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براساس واکنش های زیر، چند گرم گاز گوگرد تری اکسید را باید در آب حل کرد تا گرمایی معادل گرمای الزم برای تجزیۀ 0/2 مول فسفر پنتاکلرید تولید76

S)شود؟  = ۳۲ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

SO (g) +۳ H O(l) →۲ H SO (aq) +۲ ۴ ۱۳۲kJ

PCl (g) +۵ ۹۰kJ → PCl (g) +۳ Cl (g)۲

10/9 (2 8/2 (1

12/8 (4 13 (3

گزینه دو علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1396

گزینه دو ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 12 1396

C)باتوجه به فرآیندهای زیر، برای تبخیر 0/9 گرم آب، به تقریب چند گرم گرافیت باید سوزانده شود؟ 77 = ۱۲ , O = ۱۶ , H = ۱ : g.mol )−۱

I) C H (g) +۳ ۸ ۵O (g) →۲ ۳CO (g) +۲ ۴H O(g) ΔH =۲ −۲۰۵۶kJ

II) C H (g) +۳ ۸ ۵O (g) →۲ ۳CO (g) +۲ ۴H O(l) ΔH =۲ −۲۲۲۰kJ

III) C(s , (گرافیت + O (g) →۲ CO (g) ΔH =۲ −۳۹۴ kJ

0/1205 (2 0/0625 (1

0/012 (4 0/024 (3

گزینه دو علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1396

گزینه دو ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 13 1396

اگر برای شکستن همۀ پیوندهای موجود در 6/8 گرم گاز آمونیاک و تبدیل آن به اتم های سازنده، 468 کیلوژول گرما الزم باشد، میانگین آنتالپی پیوند 78

N در مولکول آمونیاک چند کیلوژول بر مول است؟  − H(H = ۱ , N = ۱۴ : g.mol )−۱

390 (2 1170 (1

780 (4 130 (3

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 7 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 7 1397

H)باتوجه به اطالعات زیر، از واکنش 56 گرم گاز اتن با مقدار کافی گاز فلوئور، چند کیلوژول گرما آزاد می شود؟ 79 = ۱ , C = ۱۲ : g.mol )−۱

C H (g) +۲ ۴ ۶F (g) →۲ ۲CF (g) +۴ ۴HF (g)

I) C(s) + ۲F (g) →۲ CF (g) ΔH =۴ ۱ −۶۸۰kJ

II) ۲C(s) + ۲H (g) →۲ C H (g) ΔH =۲ ۴ ۲ ۵۲kJ

III) ۲HF (g) → H (g) +۲ F (g) ΔH =۲ ۳ ۵۳۷kJ

4972 (2 2486 (1

2538 (4 126 (3

گزینه دو علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 1 تابستان 1398

گزینه دو ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 1 تابستان 1398
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یک مول مخلوط گازهای متان و اتان را می سوزانیم. پس از انجام واکنش های سوختن، 1424 کیلوژول گرما آزاد می شود. درصورتی که آنتالپی سوختن80

گازهای متان و اتان به ترتیب 880- و 1560- کیلوژول بر مول باشد، درصد مولی گاز متان در مخلوط اولیه کدام است؟ 

20 (2 10 (1

40 (4 30 (3

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 4 1394

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 4 1394

ن، 415 کیلوژول گرما الزم باشد، متوسط81 اگر برای تجزیۀ حرارتی 5/6 لیتر گاز متان در شرایط  و تبدیل آن به اتم های گازی کربن و هیدروژ

، چند کیلوژول بر مول است؟ آنتالپی پیوند 

STP
C − H

2075 (2 415 (1

1660 (4 830 (3

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 4 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 4 1396

0/1 مول بخار پروپان را در مقداری اکسیژن می سوزانیم. اگر فرآورده های واکنش مخلوط گازهای  باشد و نسبت مولی 82

برابر 3 باشد، گرمای آزاد شده برحسب کیلوژول کدام است؟

H O , CO , CO۲ ۲CO
CO۲

C H (g) + ۵O (g) → ۳CO (g) + ۴H O(g) ΔH = −۲۰۵۰kJ۳ ۸ ۲ ۲ ۲

C H (g) + O (g) → ۳CO(g) + ۴H O(g) ΔH = −۱۲۰۰kJ۳ ۸ ۲
۷

۲ ۲

183/75 (2 812/50 (1

1837/50 (4 81/25 (3

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1394

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 10 1394

آنتالپی واکنش  برابر  است. اگر گرمای آزاد شده در این واکنش بتواند یک83

کیلوگرم یخ  را به دمای  برساند، در این واکنش چند لیتر بخار آب مصرف شده است؟ (حجم مولی گازها در شرایط آزمایش 25

لیتر بر مول و گرمای ویژه یخ را  در نظر بگیرید)

۳F e(s) + ۴H O(g) →۲ F e O (s) +۳ ۴ ۴H (g)۲−۱۵۰kJ
−۵۰ C∘−۳۰ C∘

۲/۱J .g . C−۱ ∘ −۱

14 (2 7 (1

21 (4 28 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 9 1397

بر اثر کدام یک از واکنش های زیر، گرمای کمتری آزاد می شود؟84

(1

(2

(3

(4

C H OH(l) +۲ ۵ ۳O (g) →۲ ۲CO (g) +۲ ۳H O(g)۲

C H OH(g) +۲ ۵ ۳O (g) →۲ ۲CO (g) +۲ ۳H O(l)۲

C H OH(l) +۲ ۵ ۳O (g) →۲ ۲CO (g) +۲ ۳H O(l)۲

C H OH(g) +۲ ۵ ۳O (g) →۲ ۲CO (g) +۲ ۳H O(g)۲

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 3 1395

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 3 1395
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تغ�رات آنتالپی کدام واکنش به ازای شرکت مقدار برابری واکنش دهنده و انجام واکنش به صورت کامل در شرایط کامًال برابر، بیشتر است؟85

(2 (1

(4 (3

۴Na(s) + O (g) →۲ ۲Na O(s)۲۴Na(g) + O (g) →۲ ۲Na O(s)۲

۴Na(l) + O (g) →۲ ۲Na O(l)۲۴Na(l) + O (g) →۲ ۲Na O(s)۲

قلمچی علوم تجربی سوم آزمون شماره 13 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک سوم آزمون شماره 13 1396

گوگرد دارای دگرشکل (آلوتروپ)هایی به نام های گوگرد هشت وجهی و منشوری می باشد. براساس اطالعات داده شده زیر کدام گزینه درست است؟  86

S(s , (هشت وجهی + O (g) →۲ SO (g) , ΔH =۲ −۲۹۶/۰۶kJ .mol−۱

S(s , (منشوری + O (g) →۲ SO (g) , ΔH =۲ −۲۹۶/۳ kJ .mol−۱

تبدیل گوگرد هشت وجهی به منشوری گرماده است؛ پس گوگرد هشت وجهی پایدارتر است. (1

گوگرد هشت وجهی پایدارتر است؛ چون گرمای حاصل از سوختن آن کمتر است. (2

گوگرد منشوری پایدارتر است؛ چون گرمای حاصل از سوختن آن بیشتر است. (3

این دو آلوتروپ گوگرد از نظر پایداری یکسان هستند؛ چون گرمای آزاد شده به سوختن یک ماده بستگی ندارد. (4

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 9 1397

باتوجه به واکنش های زیر که در شرایط یکسان انجام می شوند، چند مورد از مطالب زیر درست اند؟ 87

- مقدار عددی  از  بزرگ تر است.

- پایداری گرافیت از پایداری الماس کمتر است.

- هرگاه از سوختن 6 گرم گرافیت 196/75 کیلوژول گرما آزاد شود، مقدار عددی  برابر 393/5 می باشد.

- تفاوت گرمای آزاد شده در واکنش های  و  برابر 1/9 کیلوژول می باشد.

(C = ۱۲ g.mol )−۱

I) C(s , (گرافیت + O (g) →۲ CO (g) +۲ AkJ

II) C(s , (الماس + O (g) →۲ CO (g) +۲ B kJ

AB

A
(I)(II)

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 9 1397

اگر آنتالپی واکنش تجزیۀ یک مول آب مایع به عناصر سازنده اش برابر 285 کیلوژول باشد، کدام گزینه می تواند به عنوان آنتالپی واکنش 88

۲H فرض شود؟ (g) +۲ O (g) →۲ ۲H O(g)۲

-570 (2 -490 (1

اطالعات مسئله کافی نیست. (4 -610 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 10 1397

............ مونومر مولکولی است که در تهیۀ پتو از آن استفاده می شود و در آن ............ جفت الکترون پیوندی وجود دارد و نسبت تعداد کربن به89

تعداد هیدروژن در ساختار آن ............ است.

سیانو اتن - 9 - 1 (2 وینیل کلرید - 6 -  (1

وینیل کلرید - 9 -  (4 سیانو اتن - 6 -  (3

۲
۳

۳
۴

۳
۴

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 14 1397
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پلیمر حاصل از ترکیب های  و  به ترتیب از راست به چپ در تهیه ............ و ............ به کار می رود. جرم یک مول مادۀ  با جرم یک مول90

مونومری که در تهیۀ سرنگ به کار می رود ............ گرم تفاوت دارد. 

ABA
(C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol )−۱

ظروف یکبار مصرف - کیسه خون - 62 (1

ظروف یکبار مصرف - نخ دندان - 51 (2

کیسه خون - پتو - 51 (3

کیسه خون - نخ دندان - 62 (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 14 1397

از پلیمری شدن شمار زیادی مولکول 2- بوتن، کدام ساختار ایجاد می شود؟91

(2 (1

(4 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 15 1397

7 لیتر گاز اتن را در دما و فشار مناسب و در حضور کاتالیزگر مناسب واکنش می دهیم. اگر  مولکول های اتن در واکنش بسپارش شرکت کنند و92

زنجیره های پلیمری با 100 واحد تکرارشونده تولید شود، تعداد کل زنجیرهای پلی اتن تولید شده تقریبًا کدام است؟ (چگالی گاز اتن را در شرایط

واکنش برابر 1/2 گرم بر لیتر در نظر بگیرید) 

%۸۰

(C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol )−۱

(2 (1

(4 (3

۲/۰۲× ۱۰۲۱۱/۴۴× ۱۰۲۲

۲/۰۲× ۱۰۲۲۱/۴۴× ۱۰۲۱

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 16 1397

O)تفاوت جرم مولی اسید و آمین سازندۀ پلی آمید زیر، برحسب گرم بر مول کدام است؟ 93 = ۱۶ , N = ۱۴ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol )−۱

120 (1

118 (2

115 (3

119 (4

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 16 1397

برای آبکافت کامل 71 کیلوگرم از پلی آمیدی که از پلیمر شدن  و  به دست94

می آید و دارای جرم مولی  می باشد، تقریبًا چند کیلوگرم آب الزم است؟ 

H N −۲ (CH ) −۲ ۲ NH۲HOOC − (CH ) −۲ ۲ COOH
۲۸۴۰۰۰g.mol−۱

(H = ۱ , C = ۱۲ , N = ۱۴ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

18 (2 9 (1

72 (4 36 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 16 1397
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Cl)باتوجه به ساختارهای زیر، عبارت بیان شده در کدام گزینه صحیح است؟ 95 = ۳۵/۵ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol )−۱

از پلیمر (الف) در ساخت کیسه های خون استفاده می شود. (1

از پلیمر (ب) برای تهیۀ ظروف یک بارمصرف استفاده می شود. (2

از پلیمر (پ) برای ساخت الیاف پتو استفاده می شود. (3

نسبت جرم مولی مونومر سازندۀ پلیمر (الف) به مونومر سازندۀ پلیمر (پ) به تقریب (4

برابر با 1/66 است.

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 14 1398

O)در رابطه با ساختار پلیمر زیر، کدام گزینه صحیح نیست؟ 96 = ۱۶ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol )−۱

جرم یک مول اسید سازنده، ۷۰ گرم بیشتر از الكل سازندۀ این پلی استر است. (1

پلی استر حاصل، هم خواص الكل و هم خواص اسید سازندۀ خود را دارد. (2

فرمول نقطه- خط الكل سازندۀ آن به صورت روبه رو است. (3

در ساختار پلی استر با  واحد تکرارشونده،  پیوند کربن- کربن مشاهده می شود. (4n۵n

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 15 1398

هرگاه در واکنش پلیمری شدن زیر، ۴۲ کیلوگرم گاز اتن ناخالص با خلوص  و بازدۀ  مصرف شود، جرم مولی پلی اتن حاصل چند گرم بر مول97

خواهد شد؟ 

%۹۰%۷۰
(C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol )−۱

nCH =۲ CH (g)۲
گرما و فشار

(−CH − CH −) (s)۲ ۲ n

25710 (2 25000 (1

27110 (4 26460 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 15 1398

ساختار نشان داده شده مربوط به یک نوع پلیمر است. نام آن چیست و در تهیۀ چه ماده ای کاربرد دارد؟98

ن - پتو پلی استیر (1

پلی سیانو اتن - پتو (2

پلی استیرن - ظروف یکبار مصرف (3

پلی سیانو اتن - ظروف یکبار مصرف (4

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 10 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 10 1397



1398 24/25

ترکیب زیر در ............ وجود دارد که می توان آن را از واکنش ............ و ............ تولید کرد. جرم هر مول از این ترکیب ............ گرم از جرم یک مول99

O)استر موجود در موز بیشتر است.  = ۱۶ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol )−۱

سیب - اتانوئیک اسید - هپتانول - 28 (1

انگور - اتانوئیک اسید - هپتانول - 42 (2

سیب - هپتانوئیک اسید - اتانول - 42 (3

انگور - هپتانوئیک اسید - اتانول - 28 (4

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 16 1397

با توجه به نمودار زیر که مربوط به واکنش  است، در صورتی که واکنش با 10 مول  آغاز شود، مقدار  و سرعت متوسط واکنش 100

 در فاصلۀ صفر تا 20 ثانیه به ترتیب کدام ا  ند؟ 

۳A → ۲BAx
(mol.s )−۱

0/1 - 4 (1

0/2 - 4 (2

0/3 - 6 (3

0/2 - 6 (4

گزینه دو ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 2 1394

گزینه دو علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1394

کدام دو شکل زیر نشان دهندۀ تأثیر عاملی یکسان در سرعت واکنش هستند؟101

الف - ت (1

الف - پ (2

ب - پ (3

ب - ت (4

گزینه دو علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 1 تابستان 1398

گزینه دو ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 1 تابستان 1398

مقداری  را وارد سامانه ای یک لیتری می کنیم.  آن در واکنش   و  دیگر در واکنش  شرکت می کند. نسبت سرعت102

متوسط واکنش  به واکنش  در یک بازۀ زمانی مشخص کدام است؟ 

NO۲%۸۰(I)%۲۰(II)
(I)(II)

(I) : ۲NO (g) → N O (g)۲ ۲ ۴

(II) : ۴NO (g) + O (g) → ۲N O (g)۲ ۲ ۲ ۵

4 (2 2 (1

8 (4 6 (3

گزینه دو ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 2 1395

گزینه دو علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1395
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براساس نمودار زیر، اگر نیم مول  در واکنش  مصرف شده باشد، گرمای مبادله شده در واکنش به کمک کدام رابطۀ داده شده،103

محاسبه خواهد شد؟

AA(g) → D(g)

(1

(2

(3

(4

ΔH −۳ (ΔH +۱ ΔH )۲

۲
ΔH − (ΔH + ΔH )۳ ۱ ۲

۲
ΔH + ΔH − ΔH۱ ۲ ۳

ΔH +۱ ΔH −۲ ΔH۳

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 11 1397

اگر در یک واکنش فرضی رابطۀ زیر بین اجزای واکنش وجود داشته باشد، کدام گزینه را می توان به عنوان معادلۀ واکنش در نظر گرفت؟ 104

= = =
Δt

−۲ΔnA
۳Δt
−ΔnC

Δt
ΔnB

Δt

Δn
۲
۱

D

(2 (1

(4 (3

۲A + ۳C → B + D
۲
۱

A +
۲
۱

۳C → B + D
۲
۱

۲D + B → ۳C + ۲A۲B + ۴D → A+ ۶C

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1395

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 1 1395

اگر در واکنش تجزیه 4/5 مول گاز  مطابق واکنش زیر، براثر گرما، پس از 10 ثانیه 138 گرم از آن باقی  مانده باشد، سرعت متوسط تشکیل گاز105

ن، برابر چند مول بر ثانیه است و با فرض اینکه واکنش با همین سرعت متوسط پیش برود، چند ثانیه طول می کشد تا 4/5 مول از این گاز اکسیژ

تجزیه شود؟ 

NO۲

(N = ۱۴ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

۲NO (g)۲
Δ ۲NO(g) + O (g)۲

30 ، 0/075 (2 30 ، 0/15 (1

45 ، 0/15 (4 45 ، 0/075 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1390

جمع بندی شیمی یازدھم دکتر آب روشن (اھواز)  09018106014

m
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دبیردرسزمان

مبحث

ینه 4 گز 1

گزینۀ 1:

گزینۀ 2:

گزینۀ 3: هیچ کدام چکش خوار نیستند.

گزینۀ 4: خصلت نافلزی از چپ به راست در هر دوره در حال افزایش است.

خصلت فلزی : Na < Rb < Cs

رسانایی الکتریکی : <
نیمه رسانا
Si

رسانا
Al , C

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 1 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 1 1397

ینه 2 گز 2

بررسی موارد نادرست:

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 2 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 2 1397

ینه 4 گز 3

گزینۀ 1: آرایش الکترونی اتم مس به صورت  است.

گزینۀ 2: دارای دو یون  و  است.

گزینۀ 3: رنگ آبی سنگ فیروزه به دلیل وجود یون های  است.

گزینۀ 4: اغلب عناصر دستۀ  در ترکیبات خود به آرایش الکترونی گاز نجیب نمی رسند، ولی ترکیبات پایداری از آن ها در طبیعت وجود دارد.

Cu :۲۹ [Ar]۳d ۴s۱۰ ۱

Cu :+ [Ar]۳d۱۰Cu :۲+ [Ar]۳d۹

Cu۲+

d

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 3 1397

دکتر آب روشنشیمی 2 120 دقیقه

 پاسخ تشریحیجمع بندی شیمی یازدهم(1) مفاهیم و مسائل

بعد از پاسخ تشریحی 105 تست مسالھ ای و مفھومی ، 45 تست حفظیات آورده شده است.

m
Highlight
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ینه 4 گز 4

به طور کلی در هر واکنش شیمیایی که به طور طبیعی انجام می شود، واکنش پذیری فرآورده ها از واکنش پذیری واکنش دهنده ها کمتر است.

از واکنش  متوجه می شویم که واکنش پذیری  از  بیشتر است.

از واکنش  متوجه می شویم که واکنش پذیری  از  بیشتر است.

از واکنش  متوجه می شویم که واکنش پذیری  از  بیشتر است.

(I)CaV
(II)VCo
(III)BaCa

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 3 1397

ینه 1 گز 5

۲KClO (s) → ۲KCl(s) + ۳O (g)۳ ۲

? LO = ۳۵ g KClO × ×۲ ۳ ۱۰۰gناخالص
۷۰gخالص

۱۲۲/۵ g KClO۳

۱molKClO۳

× × = ۶/۷۲LO
۲molKClO۳

۳molO۲

۱molO۲

۲۲/۴LO۲
۲

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 3 1397

ینه 2 گز 6

بازده درصدی = × ۱۰۰⇒ = ⇒ مقدار نظری = ۱/۶mol فرآورده
مقدار نظری
مقدار عملی

۱۰۰
۷۵

مقدار نظری
۱/۲mol

? g SiO = ۱/۶mol Si , CO × × = ۳۲ g SiO۲ ۳mol Si , CO
۱mol SiO۲

۱mol SiO۲

۶۰g SiO۲
۲

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 3 1397

ینه 1 گز 7

(II)عبارت های "ب" و "ت": فرآوردۀ واکنش  ترکیبی سیرشده با نام 1، 2- دی برمو اتان است، که بی رنگ است.

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 4 1397

جمع بندی شیمی یازدھم دکتر آب روشن (اھواز) 09018106014 
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ینه 2 گز 8

بررسی سایر گزینه ها:

3، 5- دی متیل اکتانگزینۀ 1

2، 2، 3- تری متیل هگزانگزینۀ 3

4- اتیل 3- متیل هپتانگزینۀ 4

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 4 1397

ینه 4 گز 9

فلزات واسطۀ گروه سوم، هنگام تبدیل شدن به یون پایدار، آرایش هشتایی گاز نجیب قبل از خود را پیدا می کنند.

Sc :۲۱ [Ar]۳d ۴s۱ ۲ −۳e−
Sc :۳+ [Ar]

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 5 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 5 1397
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ینه 3 گز 10

Hتولیدی حجم گاز = ۱۰۰mLمحلول اسید× × ×۲ ۱۰۰۰mL
۱L

۱Lمحلول اسید
۰/۲molHCl

۲molHCl
۱molH۲

× × = ۲۲۴mL
۱molH۲

۲۲/۴LH۲

۱L
۱۰۰۰mL

بازده درصدی = × ۱۰۰⇒ بازده درصدی = × ۱۰۰ = %۷۵
مقدار نظری
مقدار عملی

۲۲۴
۱۶۸

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 10 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 10 1397

ینه 4 گز 11

:( فرمول کلی سوختن کامل یک آلکان به صورت زیر است (در شرایط 

تعداد مول های گازی تولید شده هنگام سوختن کامل یک آلکان در شرایط استاندارد، با تعداد اتم های کربن آن برابر است. بنابراین از سوختن کامل

این آلکان، 14 مول گاز  تولید می شود.

STP

C H +n ۲n+۲ O (g) →
۲

۳n + ۱
۲ nCO (g) +۲ (n + ۱)H O(l)۲

CO۲

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 10 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 10 1397

ینه 3 گز 12

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: چون فعالیت  بیشتر از  است، پس می تواند با ترکیب های دارای آهن واکنش دهد.

گزینۀ 2: ترتیب واکنش پذیری به صورت  است.

گزینۀ 4: مجموع ضرایب برابر با 6 است.

MgF e
Mg > T i > F e

T iCl +۴ ۲Mg → ۲MgCl +۲ T i

گزینه دو علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 1 تابستان 1398

گزینه دو ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 1 تابستان 1398

ینه 2 گز 13

Cr :۲۴
۲+ [ Ar]۳d Mn :۱۸

۴
۲۵

۲+ [ Ar]۳d۱۸
۵

F e :۲۶
۳+ [ Ar]۳d Co :۱۸

۵
۲۷

۲+ [ Ar]۳d۱۸
۷

گزینه دو علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

گزینه دو ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

جمع بندی شیمی یازدھم دکتر آب روشن (اھواز) 09018106014 
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ینه 2 گز 14

(CO)واکنش اول را در 3 ضرب می کنیم تا ضریب مادۀ مشترک در دو واکنش  برابر شود.

(CH +۴ H O →۲ CO + ۳H ) ×۲ ۳

F e O +۲ ۳ ۳CO → ۲F e + ۳CO۲

? LCH = ۶/۴ tonF e O × × × ×۴ ۲ ۳ ۱۰۰ tonناخالص
۷۵ tonخالص

۱ ton
۱۰۰۰kg

۱kg
۱۰۰۰g

۱۶۰g F e O۲ ۳

۱mol

× × × = ۲۰۱۶m
۱mol F e O۲ ۳

۳mol CH۴

۱mol CH۴

۲۲/۴L
۱۰۰۰L
۱m۳

۳

گزینه دو علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

گزینه دو ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

ینه 3 گز 15

{
C H + Br (l) → C H Br۴ ۸ ۲ ۴ ۸ ۲

C H + Br (l) → ۴واکنش نمی دهد ۱۰ ۲

درصد خلوص = × ۱۰۰
جرم مادۀ ناخالص
جرم مادۀ خالص

⇒ =
۱۰۰
۷۰

⇒
۳/۲ g

بوتن خالص − ۱ جرم
بوتن خالص − ۱ جرم = ۲/۲۴ g

مقدار نظری فرآورده :? g C H Br =۴ ۸ ۲ ۲/۲۴ g C H ×۴ ۸ ×
۵۶g C H۴ ۸

۱mol
×

۱mol C H۴ ۸

۱mol فرآورده
=

۱mol فرآورده
۲/۶g

۸/۶۴ g

بازده درصدی = × ۱۰۰ = %۵۰
۸/۶۴
۴/۳۲

گزینه دو علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

گزینه دو ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398
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ینه 3 گز 16

عبارت های "ب"، "پ" و "ت" درست هستند.

فرمول عمومی آلکان ها به صورت  است، پس:

آلکان مورد نظر بوتان  است.

الف) در دمای اتاق به حالت گاز است.

ب)

پ) اولین عضو آلکن ها، اتن  است.

C Hn ۲n+۲

=
C تعداد
H تعداد

=
n

۲n + ۲
۲/۵ ⇒ n = ۴

(C H )۴ ۱۰

(C H )۲ ۴

گزینه دو علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

گزینه دو ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

ینه 2 گز 17

ابتدا فرض می کنیم جرم اکسیدهای آهن برابر  گرم باشد:

۱) F eO(s) + Zn(s) → F e(s) + ZnO(s)

۲) ۲F e O (s) +۲ ۳ ۳C(s) → ۴F e(s) + ۳CO (g)۲

m

میزان گرم تولیدی آهن در واکنش اول :? g F e = m g F eO × ×
۷۲ g F eO
۱mol F eO

۱mol F eO
۱mol F e

× = g F e (۱)
۱mol F e
۵۶g F e

۷۲
۵۶m

میزان گرم تولیدی آهن در واکنش دوم :? g F e = m g F e O × ×۲ ۳ ۱۶۰g F e O۲ ۳

۱mol F e O۲ ۳

۲mol F e O۲ ۳

۴mol F e

× = g F e (۲)
۱mol F e
۵۶g F e

۸۰
۵۶m

جرم آهن واکنش(۱) = g
۷۲

۵۶m

جرم آهن واکنش(۲) = g
۸۰

۵۶m
⎭⎪
⎬
⎪⎫

نسبت جرم آهن تولیدی ⇒ = = = = ۰/۹
(۱)
(۲)

۷۲
۵۶m
۸۰

۵۶m

۸۰
۷۲

۱۰
۹

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 3 1397
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ینه 2 گز 18

 گرم کلسیم فرض می کنیم:

Ca + ASO →۴ CaSO +۴ A

x

? g A = x g Ca × × × = ۱/۵x g A
۴۰g Ca
۱mol Ca

۱mol Ca
۱molA

۱molA
M g AA

⇒ M = ۶۰⇒ A : NiA

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 4 1397

ینه 4 گز 19

باتوجه به شکل ها، دو واکنش 1 و 2، انجام شده است و دو واکنش 3 و 4، انجام ناپذیر است:

پس واکنش پذیری عناصر یاد شده به صورت زیر است. در مورد مقایسۀ واکنش پذیری دو عنصر  و  نمی توان نظری داد زیرا در هیچ واکنش

شرکت نکرده اند.

۱) ۲A(s) + ۲HCl(aq) → ۲ACl(aq) + H (g)۲

۲) C(s) + AF (aq) → CF (aq) + A(s)

۳) B(s) + HCl(aq) → انجام نمی شود

۴) D(s) + AF (aq) → انجام نمی شود

DB

C > A > H >۲ B

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 4 1397

ینه 2 گز 20

(II)فرض می کنیم 100 گرم اتانول ناخالص و 100 گرم منگنز  کربنات خالص داشته باشیم:

=
molMnCO۳

mol C H OH۲ ۵ =
۱۰۰g MnCO ×۳ ۱۱۵ g MnCO۳

۱molMnCO۳

۱۰۰g C H OHناخالص × ×۲ ۵ ۱۰۰
۵۰

۴۶g C H OH۲ ۵

۱mol C H OH۲ ۵

۱/۲۵

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397
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ینه 3 گز 21

، درصد خلوص  و  به ترتیب برابر با  و  و حجم گاز  تولید شده ابتدا فرض می کنیم که جرم واکنش دهنده ها برابر 

در هر واکنش برابر  باشد.

mKClO۳KNO۳P ۱P ۲O۲

x

KClO : ⇒ P =۳
m ×

۱۰۰
P ۱

۱۲۲/۵ × ۲
x L

۲۲/۴× ۳
۱ ۲۲/۴× ۳× m × ۱۰−۲

۲۴۵ × x

KNO : ⇒ P =۳
m ×

۱۰۰
P ۲

۱۰۱× ۴
x L

۲۲/۴× ۵
۲ ۲۲/۴× ۵ × m × ۱۰−۲

۴۰۴× x

= = ≃ ۰/۹۹
P ۱

P ۲

۲۲/۴× ۳× m × ۱۰−۲
۲۴۵ × x

۲۲/۴× ۵ × m × ۱۰−۲
۴۰۴× x

۲۴۵ × ۵
۴۰۴× ۳

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397

ینه 1 گز 22

تنها شعاع اتمی در دوره سوم از چپ به راست در حال کاهش است.

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397

ینه 4 گز 23

آرایش الکترونی ارائه شده در گزینه "4" تنها می تواند مربوط به عنصر فسفر باشد.

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397

ینه 3 گز 24

در یک دوره از چپ به راست خصلت فلزی کاهش می یابد:

A ⇒ ۱ گروه − ۴ دوره

B ⇒ ۲ گروه − ۴ دوره

C ⇒ ۱۷ گروه − ۳ دوره

D ⇒ ۱۶ گروه − ۳ دوره

شعاع اتمی : A > B > D > C

تعداد الکترون های ظرفیتی : C > D > B > A

تعداد زیرالیه های حاوی الکترون : C = D < A = B

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397
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ینه 1 گز 25

برای به دست آوردن جرم گاز نیتروژن خروجی می توان، جرم اولیه را از جرم مواد جامد درون ظرف کم کرد، چرا که تنها فرآوردۀ گازی واکنش، نیتروژن

است.

۲NaN (s) →۳ ۲Na(s) + ۳N (g)۲

(مقدار عملی) جرم گاز نیتروژن تولید شده = ۱۹۵ − ۱۱۱ = ۸۴ g N ۲

? g N = ۱۹۵ g NaN × × × = ۱۲۶g N ۲(مقدار نظری) ۳ ۶۵ g NaN۳

۱molNaN۳

۲molNaN۳

۳molN ۲

۱molN ۲

۲۸ g N ۲
۲

بازده درصدی = × ۱۰۰ ≃ %۶۶/۶
۱۲۶
۸۴

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 5 1397

ینه 3 گز 26

? tonC H OH = ۱/۸ tonC H O × × × ×۲ ۵ ۶ ۱۲ ۶ ۱ tonC H O۶ ۱۲ ۶

۱۰ g C H O۶
۶ ۱۲ ۶

۱۸۰g C H O۶ ۱۲ ۶

۱mol C H O۶ ۱۲ ۶

۱mol C H O۶ ۱۲ ۶

۲mol C H OH۲ ۵

× = ۰/۹۲ tonC H OH
۱mol C H OH۲ ۵

۴۶g C H OH۲ ۵

۱۰ g C H OH۶
۲ ۵

۱ tonC H OH۲ ۵
۲ ۵

بازده درصدی = × ۱۰۰⇒ ۸۰ = × ۱۰۰⇒ مقدار عملی = ۰/۷۳۶ tonC H OH
مقدار نظری
مقدار عملی

۰/۹۲
مقدار عملی

۲ ۵

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 6 1397
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ینه 4 گز 27

الف) برای اینکه بدانیم استخراج کدام فلز مقرون به صرفه می باشد باید درصد آن را در گیاه با درصد فلز در سنگ معدن مقایسه کنیم، هر کدام که

درصد آن در گیاه نسبت به درصد آن در سنگ معدن بیشتر باشد مقرون به صرفه تر است.

ب)

Ni ⇒ درصد گیاه = × ۱۰۰ = %۳/۸
۱۰۰۰
۳۸

⇒ = = ۱۹/
درصد سنگ معدن

درصد گیاه
۲

۳/۸

Cu ⇒ درصد گیاه = × ۱۰۰ = %۱/۴۱۰۰۰
۱۴

⇒ = = ۲/۸
درصد سنگ معدن

درصد گیاه
۰/۵
۱/۴

Zn ⇒ درصد گیاه = × ۱۰۰ = %۴
۱۰۰۰
۴۰

⇒ = = ۰/۸
درصد سنگ معدن

درصد گیاه
۵
۴

? tonگیاه = ۱۰۰۰۰۰g Zn × ×
۴۰g Zn
۱kg گیاه

=
۱۰۰۰kg
۱ ton

۲/۵ ton گیاه

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 8 1397

ینه 2 گز 28

اگر جرم  اولیه و ناخالص را 100 و درصد خلوص آن را  در نظر بگیریم، خواهیم داشت:

CaCO (s) →۳ CaO(s) + CO (g)۲

CaCO۳P

CaCOخالص جرم =۳ ۱۰۰× =
۱۰۰
P

P g CaCO۳

جرم ناخالصی = CaO جرم = (۱۰۰− P) g

? g CaO = P g CaCO ×۳ ×
۱۰۰g CaCO۳

۱mol CaCO۳ ×
۱mol CaCO۳

۱mol CaO
=

۱mol CaO
۵۶g CaO

g CaO
۱۰۰

۵۶P

=
۱۰۰

۵۶P
(۱۰۰− P) ⇒ ۵۶P = ۱۰۰۰۰− ۱۰۰P ⇒ P ≃ ۶۴

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1398
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ینه 4 گز 29

، فرمول مولکولی این آلکان  می باشد. باتوجه به فرمول عمومی آلکان ها 

- نادرست. پنتان در دمای اتاق به حالت مایع می باشد.

- نادرست. جرم مولی پنتان از جرم مولی بوتان بیشتر بوده و نقطۀ جوش آن بیشتر است.

- نادرست. جرم مولی پنتان برابر 72 گرم بر مول و جرم مولی متان (ساده ترین آلکان) برابر 16 گرم بر مول می باشد، بنابراین تفاوت جرم مولی آن ها

برابر 56 می باشد.

ن در اتان ن در پنتان  دو برابر شمار اتم های هیدروژ - درست. فرمول مولکولی اتان به صورت  می باشد، پس شمار اتم های هیدروژ

می باشد.

(C H )n ۲n+۲C H۵ ۱۲

= ۲/۴ ⇒ n = ۵
n

۲n + ۲

C H۲ ۶(C H )۵ ۱۲

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 6 1397

ینه 2 گز 30

اختالف جرم = ۲
آلکان : C Hn ۲n+۲

آلکن : C Hn ۲n
}

×
۱۴n + ۲

۲
۱۰۰ = ۲/۷۷⇒ n = ۵ ⇒ {

آلکان : C H۵ ۱۲

آلکن : C H۵ ۱۰

گزینه دو علوم تجربی چهارم آزمون شماره 14 1396

گزینه دو ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 14 1396

ینه 2 گز 31

انجام واکنش زیر، با جذب گرما سبب خنک شدن محتویات داخل یخچال صحرایی می شود.

H O(l) +۲ ۴۴/۱kJ → H O(g)۲

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 7 1397

ینه 1 گز 32

غ در آب بهتر از روغن زیتون می پزد. در مقدار یکسان، برای تغ�ر دمای آب گرمای بیشتری مصرف می شود پس تخم مر

c = = = ۴/۱۸ J .g . Cآب mΔT
Q

۲۰۰× ۵۰
۴۱۸۰۰ −۱ ∘ −۱

c = = = ۱/۹۷ J .g . Cروغن زیتون mΔT
Q

۲۰۰× ۵۰
۱۹۷۰۰ −۱ ∘ −۱

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 7 1397
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ینه 1 گز 33

ابتدا گرمای الزم برای افزایش دمای 600 گرم آب از دمای  به  را محاسبه می کنیم:

واکنش را موازنه می کنیم:

چون واکنش گرماده است؛ پس آنتالپی واکنش  است.

۶۰ C∘۸۰ C∘

Q = ۶۰۰× ۴/۲× (۸۰− ۶۰) = ۵۰۴۰۰J = ۵۰/۴ kJ

۳F e(s) + ۴H O(g) →۲ F e O (s) +۳ ۴ ۴H (g)۲

۵۰/۴ kJ = ۳۳/۶LH ×۲ ×
۲۵LH۲

۱molH۲ ⇒
۴molH۲

ΔH kJ∣ ∣
ΔH =∣ ∣ ۱۵۰kJ

−۱۵۰kJ

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 10 1397

ینه 1 گز 34

براساس واکنش داده شده، گرمای آزاد شده از سوختن 1 مول گرافیت 393/5 کیلوژول است. بنابراین گرمای آزاد شده از سوختن 24 گرم (2 مول)

گرافیت 787 کیلوژول است.

? g H O =۲ ۷۸۷kJ × ×
۴۴/۱kJ

۱molH O۲ ≃
۱molH O۲

۱۸ g H O۲ ۳۲۱ g H O۲

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 10 1397

ینه 4 گز 35

HCl(g)به ازای تولید 2 مول  مقدار 184 کیلوژول (184000 ژول) گرما آزاد می شود:

Q = mcΔT ⇒ ۱۸۴۰۰۰ = ۵۰۰× ۴/۲× ΔT ⇒ ΔT ≃ ۸۸K

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 11 1397

ینه 3 گز 36

A جرم : m =A ۱۸n =A ۱۸ × ۱/۵nB

B جرم : m = ۴۵nB B

=
QB

QA =
m × c × ΔθB B B

m × c × ΔθA A A ⇒
(۴۵n ) × (c ) × ΔθB B B

(۱۸ × ۱/۵n ) × (۰/۵c ) × ΔθB B B =
QB

QA ۰/۳

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 12 1397
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ینه 2 گز 37

باتوجه به اینکه ظرفیت گرمایی مقدار مشخص اتانول بیان شده است، بنابراین مقدار گرمای آزاد شده به دلیل کاهش دما از  به  را

به دست می آوریم:

بنابراین مقدار آب تبخیر شده از بدنۀ یخچال در اثر جذب 55 ژول گرما را به دست می آوریم:

۴۰ C∘۳۰ C∘

C = ⇒
Δθ
Q

Q = ۵/۵ J . C ×∘ −۱ (۳۰ C −∘ ۴۰ C) =∘ −۵۵ J

? g H O =۲ ۵۵ J × ×
۱۰۰۰J
۱kJ

×
۴۴ kJ

۱molH O۲ =
۱molH O۲

۱۸ g H O۲ ۲/۲۵ × ۱۰ g H O−۲
۲

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 12 1397

ینه 3 گز 38

Q = mcΔθ ⇒ Q = ۱۰۰× ۴/۲× (۱۰۰− ۲۰) = ۳۳۶۰۰J = ۳۳/۶kJ

M(C H OH) =۳ ۷ ۶۰g.mol−۱

ΔH سوختن= ۶۰g.mol C H OH ×−۱
۳ ۷ =

۱ g C H OH۳ ۷

−۳۳/۶kJ
−۲۰۱۶kJ .mol−۱

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 13 1397

ینه 3 گز 39

با اضافه کردن مقدار کلسیم کربنات باید کربن دی اکسید بیشتری تولید شود. پس هیچ یک از منحنی ها نمی تواند مربوط به این مورد باشد. افزایش

غلظت اسید و استفاده از کاتالیزگر، سرعت واکنش را بیشتر می کند که منطبق با منحنی  است. سرد کردن مخلوط واکنش و اضافه کردن آب به

محلول (رقیق کردن) سبب کاهش سرعت واکنش می شود، پس این تغ�رات با منحنی  سازگاری دارد.

B
C

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 13 1397
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ینه 2 گز 40

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: شیب نمودار غلظت- زمان، سرعت مصرف  است که به مرور زمان باید در حال کم شدن باشد.

گزینۀ 3: به مرور زمان مول های  در حال افزایش است و بعد از مدتی به مقدار ثابتی می رسد.

گزینۀ 4: سرعت تولید و مصرف مواد در حالت گاز و محلول، به تدریج کاهش می یابد.

HCl

CO۲

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 8 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 8 1397

ینه 1 گز 41

چون مقدار مول مادۀ  کاهش و مقدار مول مواد  و  افزایش یافته است، بنابراین  واکنش دهنده و  و  فرآورده هستند.

باتوجه به اینکه ضرایب استوکیومتری مواد متناسب با تغ�رات مول آن هاست، پس معادلۀ واکنش به صورت  است.

XYZXYZ

Δn(X) = ۰/۷− ۱ = −۰/۳

Δn(Y ) = ۰/۳− ۰ = ۰/۳

Δn(Z) = ۰/۲− ۰ = ۰/۲

۳X → ۳Y + ۲Z

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 8 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 8 1397
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ینه 2 گز 42

در هر واکنش، چنانچه سرعت متوسط هر ماده را به ضریب استوکیومتری آن تقسیم کنیم، عددی به دست می آید که آن را سرعت واکنش می نامیم و

برای همۀ مواد شرکت کننده در واکنش یکسان می باشد، بنابراین:

=
x
(A)R̄

=
y
(B)R̄

z = ۵ × ۱۰−۳

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 8 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 8 1397

ینه 4 گز 43

مواد جامد در هنگام انجام واکنش غلظت ثابتی دارند، ولی تعداد مول و مقدارشان دچار تغ�ر می شود.

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 9 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 9 1397

ینه 4 گز 44

گزینۀ 1: اندازۀ تغ�رات مول  با تغ�رات مول  برابر است.

گزینۀ 2: چون  جامد است، غلظت آن ثابت است. در حالی که غلظت  در حال کاهش است.

گزینۀ 3: رابطۀ  درست است.

CaCO۳CaCl۲
CaCO۳CaCl۲

=
۲Δt

−Δn(HCl)
Δt

Δn(CO )۲

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 9 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 9 1397

ینه 3 گز 45

در نتیجه گزینۀ "3" صحیح است.

?mol O =۲ ۱LO ×۲ ×
۱LO۲

۰/۴ g O۲ =
۳۲ g O۲

۱molO۲ ۰/۰۱۲۵molO۲

= − ⇒ Δn = −۲× ۰/۰۱۲۵ = −۰/۰۲۵mol
۱

ΔnO۲

۲
ΔnKNO۳

KNO۳

−

مقدار اولیه

۰/۰۳ =

تغ�رات مول

۰/۰۲۵ ⇒

مول باقی مانده

۰/۰۰۵molKNO۳ معادل ۱۵ دقیقه

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 14 1397
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ینه 1 گز 46

ابتدا معادلۀ موازنه شدۀ واکنش را می نویسیم:

حال باتوجه به جدول داده شده داریم:

CaCO (s) +۳ ۲HCl(aq) → CaCl (aq) +۲ H O(l) +۲ CO (g)۲

X = (۶۴/۸۸ − ۶۴/۶۶) + ۱/۱⇒ X = ۱/۳۲ g

Y = (۶۴/۶۶− ۶۴/۵۵) + X ⇒ Y = ۱/۴۳ g

? g CaCO =۳ ۱/۳۲ g CO ×۲ ×
۴۴ g CO۲

۱mol CO۲ ×
۱mol CO۲

۱mol CaCO۳ =
۱mol CaCO۳

۱۰۰g CaCO۳ ۳ g CaCO۳

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 14 1397
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ینه 1 گز 47

معادلۀ مربوط به واکنش انجام شده را می نویسیم:

ابتدا تعداد مول های مس  نیترات را در 200 میلی لیتر  از این محلول به دست می آوریم:

برای محاسبۀ تغ�ر جرم قطعۀ مس، از یک طرف باید مقدار مس مصرف شده و از طرف دیگر باید مقدار نقرۀ تولیدشده را (که بر روی قطعۀ مس

می نشیند) حساب کنیم:

روش اول (کسر تبدیل):

روش دوم (تناسب):

مطابق معادلۀ واکنش، به ازای مصرف یک مول  (که معادل 64 گرم مس است)، دو مول  (که معادل  گرم نقره است)

تولیدشده و مطابق فرض سؤال بر روی قطعۀ مس می نشیند بنابراین تغ�ر جرم قطعۀ مس به ازای مصرف هر یک مول مس برابر است با:

از طرف دیگر تغ�ر مول فلز مس و تغ�ر مول مس  نیترات باهم برابر است (چون ضرایب استوکیومتری آن ها باهم برابر است)، بنابراین با یک

تناسب ساده تغ�ر جرم تیغۀ مس را به ازای مصرف 0/02 مول فلز مس به دست می آوریم:

Cu(s) + ۲AgNO (aq) →۳ Cu(NO ) (aq) +۳ ۲ ۲Ag(s)

(II)(۰/۲L)

۰/۲LCu(NO ) (aq) × = ۰/۰۲mol Cu(NO )۳ ۲ ۱LCu(NO ) (aq)۳ ۲

۰/۱mol Cu(NO )۳ ۲
۳ ۲

⎩⎪
⎨
⎪⎧ΔnCu(NO ) = ۰/۰۲mol۳ ۲

= = ⇒ ۰/۱۵ = ⇒ Δt = min = ۸۰ sR̄Cu(NO )۳ ۲
R̄متوسط واکنش Δt

ΔnCu(NO )۳ ۲
min
mol

Δt (min)
۰/۰۲ (mol)

۳
۴

? g Cu = ۰/۰۲mol Cu(NO ) × × = ۱/۲۸ g Cu۳ ۲ ۱mol Cu(NO )۳ ۲

۱mol Cu
۱mol Cu
۶۴ g Cu

? g Ag = ۰/۰۲mol Cu(NO ) × × = ۴/۳۲ g Ag۳ ۲ ۱mol Cu(NO )۳ ۲

۲molAg
۱molAg
۱۰۸ g Ag

تغ�ر جرم قطعۀ مس = −جرم نقرۀ اضافه شده به تیغه جرم مصرف شده

⇒ تغ�ر جرم قطعۀ مس = ۴/۳۲− ۱/۲۸ = ۳/۰۴ g

CuAg۲× ۱۰۸ = ۲۱۶

تغ�ر جرم قطعۀ مس = ۲۱۶− ۶۴ = ۱۵۲ g

(II)

= ⇒ x = ۳/۰۴ g
۱mol Cu

۰/۲mol Cu
۱۵۲ g

x g (تغ�ر جرم تیغه)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395
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ینه 1 گز 48

ن پراکسید به صورت زیر است: معادلۀ واکنش تجزیه هیدروژ

) را به دست می آوریم: ابتدا حجم بادکنک (کره ای به شعاع 

باتوجه به اطالعات سؤال، حجم مولی اکسیژن در شرایط واکنش 32 لیتر است بنابراین:

اکنون زمان الزم برای تولید 1 مول گاز اکسیژن (جهت پر کردن بادکنک) را حساب می کنیم:

۲H O (aq) →۲ ۲ ۲H O(l) +۲ O (g)۲

۲۰ cm

حجم کره = πr =
۳
۴ ۳ ×

۳
۴

۳× (۲۰) =۳ ۳۲۰۰۰ cm =۳ ۳۲L

۳۲L × =
۳۲LO۲

۱molO۲ ۱molO۲

=R̄O۲ =R̄واکنش ۰/۰۲mol.s−۱

=R̄O۲ ⇒
Δt
ΔnO۲ ۰/۰۲ = ⇒

Δt(s)
۱mol

Δt(s) = ۵۰ s

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

ینه 1 گز 49

شروع CO(g)

۵mol

−x

۲

۵ − x

+ ۲H (g)۲

۲
۱۶

−۲x

۲

۸ − ۲x

⇄ CH OH(g)۳

۰

x

x = ۳
x = = ۳ تعداد مول های متانول

۳۲
۹۶

=RH ۲ =
۳۰× ۶۰

۵
۶

۶/۶۷× ۱۰ mol.L .S−۴ −۱ −۱

K = =
( ) .( )
۵
۲ ۲

۵
۲

۵
۳

۹/۳۷۵L .mol۲ −۲

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

ینه 3 گز 50

942 کیلوژول به گرمای گرفته شده در واکنش گزینۀ "1" اشاره دارد که در آن فقط سه پیوند  شکسته می شود. در گزینه های دوم و چهارم

پیوندهای جدیدی نیز تشکیل می گردد که با آزادشدن انرژی و کمتر شدن  همراه است. در گزینۀ 3، آمونیاک مایع ابتدا مقداری گرما گرفته و

، پیوندهای کوواالنسی اش می شکند. پس  این واکنش بیشتر از  خواهد بود. تبخیر می شود و سپس با جذب 

N − H
ΔH

۹۴۲kJΔH+۹۴۲kJ

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 3 1394

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 3 1394
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ینه 4 گز 51

باتوجه به جدول صفحۀ 66 کتاب درسی می توان به پاسخ درست رسید.

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 10 1397

ینه 3 گز 52

ابتدا مقدار انرژی الزم برای شکستن پیوندهای موجود در یک مول  گازی را محاسبه می کنیم.

سپس تعداد پیوندهای  موجود در یک مولکول  را محاسبه می کنیم.

P O۴ ۱۰

? kJ = ۱mol P O ×۴ ۱۰ ×
۱mol P O۴ ۱۰

۲۸۴ g P O۴ ۱۰ ≃
۸۵/۲ g P O۴ ۱۰

۱۶۸۴ kJ
۵۶۱۳/۳ kJ

P − OP O۴ ۱۰

P − O تعداد پیوندهای = =
۳۵۱kJ

۵۶۱۳/۳ kJ
۱۶

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 10 1397

ینه 4 گز 53

در واکنش های تفکیک پیوند همواره باید تمامی مواد به صورت گازی شکل باشند. همچنین فرآورده های تفکیک باید به صورت تک اتمی باشند.

SiH (g) →۴ Si(g) + ۴H(g)

ΔH = ۴× ۳۱۸ = ۱۲۷۲kJ

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 10 1397

ینه 1 گز 54

واکنش هایی که در آن ها، مواد گازی شکل و مولکول های آن ها تا حد امکان ساده تر باشند،  محاسبه شده با  تجربی همخوانی بیشتری

خواهد داشت. در گزینۀ "1" همۀ گونه ها، گازی هستند و نسبت به گونه های موجود در واکنش گزینۀ "3" ساده تر می باشند.

ΔHΔH

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 13 1397

ینه 3 گز 55

باتوجه به مفهوم آنتالپی پیوند در متن کتاب درسی، معادلۀ واکنش شکستن پیوندهای  به صورت زیر در نظر گرفته می شود:

، ۲ پیوند  شکسته می شود؛ بنابراین نصف آنتالپی واکنش فوق معادل میانگین آنتالپی پیوند  که براساس آن به ازای هریک مول 

 در نظر گرفته می شود.

CO (g)۲

CO (g) →۲ C(g) + ۲O(g)

CO۲(C = O)
(C = O)

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 10 1398
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ینه 3 گز 56

ازآنجاکه آنتالپی واکنش منفی است و مقدار آن سه برابر میانگین آنتالپی پیوند  است، پس واکنش موردنظر می تواند به صورت زیر باشد.

در این واکنش قطعًا سه پیوند  تشکیل شده است.

C − H
C − H

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 11 1398

ینه 3 گز 57

? J = ۰/۴ g ×متان × × = ۲۲۲۵۰J
۱۶g متان

۱molمتان
۱molمتان

۸۹۰kJ
۱kJ

۱۰۰۰J

q = m.c.ΔT

۲۲۲۵۰ = m × ۱/۲۵ × ۱۰۰⇒ m = ۱۷۸ g NaCl

?mol NaCl = ۱۷۸ g NaCl × ≃ ۳molNaCl
۵۸/۵ g NaCl
۱molNaCl

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 14 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 14 1396

ینه 4 گز 58

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1:  باید در حالت مایع  باشد.

گزینۀ 2: اتانول در دمای اتاق  به حالت مایع  است.

گزینۀ 3: هگزان در دمای اتاق  به حالت مایع  است.

H O۲(l)
(۲۵ C)∘(l)
(۲۵ C)∘(l)

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 10 1397
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ینه 2 گز 59

ابتدا معادله سوختن هیدروکربن را نوشته تا جرم مولی آن به دست آید:

حال آنتالپی واکنش را محاسبه می کنیم:

چون سوختن یک فرآیند گرماده است، پس آنتالپی واکنش، مقداری منفی است.

C H (g) +x ۲x+۲ ( )O (g) →
۲

۳x + ۱
۲ xCO (g) +۲ (x + ۱)H O(g)۲

? g CO =۲ ۶g C H ×x ۲x+۲ ×
(۱۴x + ۲) g C Hx ۲x+۲

۱mol C Hx ۲x+۲ ×
۱mol C Hx ۲x+۲

xmol CO۲ =
۱mol CO۲

۴۴ g CO۲ ۱۷/۶g CO۲

⇒ x = ۲⇒ هیدروکربن = C H۲ ۶

? kJ = ۶g C H ×۲ ۶ ×
۳۰g C H۲ ۶

۱mol C H۲ ۶ =
۱mol C H۲ ۶

ΔH kJ∣ ∣
۳۱۲kJ

⇒ ΔH =∣ ∣ ۱۵۶۰

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 11 1397

ینه 4 گز 60

−x۲ابتدا فرض می کنیم  گرم متان و  گرم هیدروژن در مخلوط داریم؛ بنابراین خواهیم داشت: x

ΔH (CH ) سوختن= ۴ ۲/۸ × ΔH (H سوختن( ۲

⇒ ΔH (H ) سوختن= ۲ −۲۸۷kJ .mol−۱

انرژی آزاد شده = +انرژی حاصل از سوختن متان انرژی حاصل از سوختن هیدروژن

۱۳۷/۷۶kJ = x g CH × × + (۲− x) g H × ×۴ ۱۶g CH۴

۱mol CH۴

۱mol CH۴

۸۰۳/۶kJ
۲ ۲ g H۲

۱molH۲

۱molH۲

۲۸۷kJ

⇒ x = ۱/۶⇒ %CH = × ۱۰۰ = %۸۰۴ ۲
۱/۶

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 13 1397

ینه 2 گز 61

CH OH(g) +۳ O (g) →
۲
۳

۲ CO (g) +۲ ۲H O(g)۲

? kJ = ۱mol CH OH ×۳ ×
۱mol CH OH۳

۳۲ g CH OH۳ =
۸ g CH OH۳

−۱۶۲/۵ kJ
−۶۵۰kJ

−۶۵۰ = [۳(۴۱۵) + ۱ (۳۶۰) + ۱ (۴۶۳) + (۴۹۶)] −
۲
۳

[۲(x) + ۴(۴۶۳)]

x = ۸۰۵ kJ

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 14 1397
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ینه 4 گز 62

اندازۀ آنتالپی سوختن آلکان ها از آلکن های هم کربن خود و آنتالپی سوختن آلکن ها از الکل های هم کربن خود بیشتر است.

صورت درست گزینه ها:

۱ گزینۀ : CH <۴ C H <۲ ۲ C H۲ ۶

۲ گزینۀ : CH <۴ C H OH <۲ ۵ C H۲ ۶

۳ گزینۀ : CH OH <۳ C H OH <۲ ۵ C H۲ ۴

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

ینه 4 گز 63

جرم شکالت = ۸۱min × ×
۶۰min

۱h
×

۱h
۱۰۰۰kJ

=
۱۸ kJ

۱ gشکالت
۷۵ gشکالت

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

ینه 2 گز 64

باتوجه به اینکه دما و فشار ثابت است حجم گازها با نسبت مول آن ها برابر است. نسبت مولی گاز پروپن به اتن برابر با 0/6 است.

در دمای اتاق  به حالت مایع جدا می شود. درنتیجه تعداد مول گاز موجود در ظرف در انتهای واکنش برابر است با:

C H (g) +۳ ۶ O (g) →
۲
۹

۲ ۳CO (g) +۲ ۳H O(l)۲

C H (g) +۲ ۴ ۳O (g) →۲ ۲CO (g) +۲ ۲H O(l)۲

⇒
تعداد مول پروپن = m
تعداد مول اتن = n } m = ۰/۶n

m × ۲۰۵۸ + n× ۱۴۱۰ = ۰/۶n × ۲۰۵۸ + n× ۱۴۱۰ = ۲۶۴۴/۸n = ۶۶۱۲⇒ {
n = ۲/۵
m = ۱/۵

H O۲

۳× ۱/۵ + ۲× ۲/۵ = ۹/۵mol

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 8 1398

ینه 2 گز 65

درنتیجه فرمول مولکولی آلكان موردنظر  است.

mol
M
۱

۵۰kJ
۰/۲mol ۵۸۰kJ

= ۱۰⇒ M = ۵۸ g.mol
M
۵۸۰ −۱

C H =n ۲n+۲ ۵۸ ⇒ ۱۴n = ۵۶⇒ n = ۴

C H۴ ۱۰

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 10 1398
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ینه 4 گز 66

برای رسیدن به واکنش  باید واکنش ۲ را در ۲ ضرب کنیم، واکنش ۳ را وارونه و واکنش ۱ را بدون

تغ�ر بنویسیم:

H جرم مولی =۲ ۲(۱) = ۲g.mol−۱

CH جرم مولی =۴ ۱۲+ ۴(۱) = ۱۶g.mol−۱

C(s , (گرافیت + O (g) →۲ CO (g)۲

=
mol
? kJ

×
۱ g C

−۳۲/۷۹ kJ
≃

۱mol C
۱۲ g C

−۳۹۳/۵ kJ .mol ⇒−۱ ΔH = −۳۹۳/۵ kJ .mol−۱

H (g) +۲ O (g) →
۲
۱

۲ H O(l)۲

=
mol
? kJ

×
۱ g H۲

−۱۴۳ kJ
=

۱molH۲

۲ g H۲ −۲۸۶kJ .mol ⇒−۱ ΔH = −۲۸۶kJ .mol−۱

CH (g) +۴ ۲O (g) →۲ CO (g) +۲ ۲H O(l)۲

=
mol
? kJ

×
۱ g

−۵۵/۶۳ kJ
≃

۱mol CH۴

۱۶g CH۴ −۸۹۰kJ .mol ⇒−۱ ΔH = −۸۹۰kJ .mol−۱

C(s , (گرافیت + ۲H (g) →۲ CH (g)۴

ΔH = (−۳۹۳/۵) + (−۵۷۲) + ۸۹۰ = −۷۵/۵ kJ

? kJ = ۳/۲ g CH ×۴ ×
۱۶g CH۴

۱mol CH۴ =
۱mol CH۴

−۷۵/۵ kJ
−۱۵/۱kJ

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 11 1398

ینه 2 گز 67

بنابراین طی مدت ۳ دقیقه مقدار 0/3 مول اتین به طور کامل سوخته و مقدار 390 کیلوژول گرما آزاد نموده است:

۲C H (g) +۲ ۲ ۵O (g) →۲ ۴CO (g) +۲ ۲H O(I)۲

=RC H۲ ۲ =
۴
۲
RCO۲ ×

۴
۲

۰/۲ = ۰/۱mol.min−۱

⇒
۰/۳mol

۱mol
−۳۹۰kJ
x =?

x = −۱۳۰۰kJ ⇒ آنتالپی سوختن اتین = −۱۳۰۰kJ .mol−۱

C H جرم مولی =۲ ۲ ۲۶g.mol ⇒−۱ ⇒
۱ g

۲۶g
y =?

۱۳۰۰kJ y = ارزش سوختی اتین = ۵۰kJ .g−۱

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 15 1398
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ینه 3 گز 68

مراحل حل:

1- واکنش 1 را معکوس می کنیم. (50+) 

2- واکنش 2 را معکوس می کنیم. (100+) 

3- واکنش 3 را در 2 ضرب می کنیم. (120-) 

4- واکنش 4 را به همان صورت می نویسیم. (120-) 

ΔH واکنش= +۵۰+ ۱۰۰− ۱۲۰− ۱۲۰ = −۹۰kJ

قلمچی علوم تجربی سوم آزمون شماره 9 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک سوم آزمون شماره 9 1396

ینه 3 گز 69

ΔHباتوجه به قانون هس،  واکنش مذکور را به روش غیرمستقیم حساب می کنیم:

A → C ΔH = −۵۴ kJ
C → D ΔH = ۱۳۰kJ
D → B ΔH = −۸۳ kJ
A → B ΔH = −۵۴+ ۱۳۰− ۸۳ = −۷kJ

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 10 1397

ینه 4 گز 70

از طرف دیگر رابطۀ زیر نیز برقرار است.

 انرژی پیوند  برحسب کیلوژول بر مول

ΔH (A پیوند− A) = ۲/۵ΔH (B پیوند− B)

ΔH واکنش= [مجموع آنتالپی پیوندهای مواد واکنش دهنده] − [مجموع آنتالپی پیوندهای مواد فرآورده]

−۸۴ = [(۲/۵X) + X] − [۲Y ]

: YA − B

۲Y = ۳/۵X + ۸۴ ⇒ Y = ۱/۷۵X + ۴۲

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 11 1397

ینه 1 گز 71

باتوجه به اینکه  است، باید  باشد که تنها گزینۀ "۱"

موردقبول است.

ΔH واکنش= −(
مجموع آنتالپی پیوندها
در مواد واکنش دهنده ) (

مجموع آنتالپی پیوندها
در مواد فرآورده )

۹۱ = (ΔH +N≡N ۲× ۴۳۶) − (۴× ۳۹۱+ ۱۶۳) ⇒ ΔH =N≡N ۹۴۶kJ

ΔH(N − N) < ΔH(N = N) < ΔH(N ≡ N)۱۶۳ < ΔH(N = N) < ۹۴۶

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 9 1398
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ینه 3 گز 72

باید همۀ مواد به حالت گاز باشند، لذا تنها واکنش سوم قابل بررسی است.

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 10 1398

ینه 1 گز 73

×
۲
۱

×
۶
۱

× −
۳
۱
⎩⎪⎪
⎪⎪
⎪
⎨
⎪⎪
⎪⎪
⎪⎧ F e O + CO → Fe + CO , ΔH = −۱۱/۵kJ

۲
۱

۲ ۳ ۲
۳

۲
۳

۲

CO + F e O → CO + F e O , ΔH = ۶/۵kJ
۶
۱

۲ ۳
۱

۳ ۴ ۶
۱

۲
۱

۲ ۳

F eO + CO → Fe O + CO , ΔH = −۶kJ
۳
۱

۲ ۳
۱

۳ ۴ ۳
۱

F eO + CO → Fe + CO , ΔH = ΔH + ΔH + ΔH۲ واکنش ۱ ۲ ۳

⇒ ΔH = −۱۱/۵ + ۶/۵ − ۶ = −۱۱kJواکنش

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397
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ینه 4 گز 74

، مقدار گرمای جذب شده توسط ، توسط آب جذب می شود. ابتدا با استفاده از رابطۀ  گرمای حاصل از واکنش  با 

آب را حساب می کنیم.

توجه: از آنجا که چگالی هر یک از محلول ها برابر  در نظر گرفته شده است، بنابراین 50 میلی لیتر محلول  معادل 50 گرم و 150

، معادل 150 گرم می باشد.  میلی لیتر محلول 

می توانیم جرم مخلوط حاصل را به تقریب با جرم آب برابر در نظر بگیریم، پس:

اکنون با کمک معادلۀ واکنش و مقادیر مواد واکنش دهنده، واکنش دهندۀ محدودکننده را مشخص می کنیم:

مالحظه می کنید در این واکنش، محدودکننده نداریم و مواد دقیقًا به نسبت استوکیومتری در ظرف واکنش وجود دارند. 

حال باید گرمای واکنش ( واکنش) را به ازای مصرف یک مول  یا دو مول  محاسبه کنیم: (دقت کنید،  واکنش همواره

به ازای ضرایب استوکیومتری مواد محاسبه می شود)

راه حل دوم (تناسب):

NaOHH SO۲ ۴q = mcΔT

۱ g.mL−۱NaOH
H SO۲ ۴

جرم کل مخلوط = ۵۰g + ۱۵۰g = ۲۰۰g ≃ ۲۰۰g H O۲

q = mcΔT ⇒ q = ۲۰۰× ۴/۲× ۳۰− ۲۵ =( ) ۴۲۰۰J = ۴/۲kJ

۲NaOH + H SO → Na SO + ۲H O۲ ۴ ۲ ۴ ۲

?mol NaOH = ۵۰mLNaOH × = ۰/۰۳molNaOH
۱۰۰۰mLNaOH
۰/۶molNaOH

?mol H SO = ۱۵۰mLH SO × = ۰/۰۱۵molH SO۲ ۴ ۲ ۴ ۱۰۰۰mLH SO۲ ۴

۰/۱molH SO۲ ۴
۲ ۴

=
۲ (NaOH (ضریب استوکیومتری

۰/۰۳molNaOH
۱ (H SO ۲(ضریب استوکیومتری ۴

۰/۰۱۵molH SO۲ ۴

ΔHH SO۲ ۴NaOHΔH

? kJ = ۱molH SO × = ۲۸۰kJ ΔH = −۲۸۰kJ۲ ۴ ۰/۰۱۵molH SO۲ ۴

۴/۲kJ با توجه به گرماده

بودن واکنش

= ⇒ = ⇒ ∣ΔH∣ = ۲۸۰kJضریب
H SO ۲تعداد مول ۴

∣ΔH∣
گرما

۱
۰/۰۱۵molH SO۲ ۴

∣ΔH∣
۴/۲kJ

ΔH = −۲۸۰kJبا توجه به گرماده

بودن واکنش

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395
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ینه 3 گز 75

+
x

CH۴ ۲O →۲ CO +۲ ۲H O ΔH =۲ −۸۹۰kg.mol−۱

+
y

C H۲ ۶ O →
۲
۷

۲ ۲CO +۲ ۳H O ΔH =۲ −۱۵۶۰kg.mol−۱

{
x + y = ۰/۶
۸۹۰x + ۱۵۶۰y = ۸۰۲

⇒ ۶۷۰y = ۲۶۸ ⇒ y = ۰/۴{
− ۸۹۰x − ۸۹۰y = −۵۳۴
۸۹۰x + ۱۵۶۰y = ۸۰۲

x + y = ۰/۶⇒ x + ۰/۴ = ۰/۶⇒ x = ۰/۲mol

=
x
y

=
۰/۲
۰/۴

۲

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

ینه 2 گز 76

PCl گرمای مورد نیاز برای تجزیۀ ۲/۰ مول = ۰/۲× ۹۰ = ۱۸ kJ۵

+ H O → H SO +SO۳ ۲ ۲ ۴ ۱۳۲kJ

= ⇒ x = ۱۰/۹ g
۸۰
x

۱۳۲
۱۸

گزینه دو علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1396

گزینه دو ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 12 1396

ینه 1 گز 77

IIIباتوجه به واکنش های  و  برای تبخیر هر مول آب 41 کیلوژول انرژی نیاز است.

H O(l) → H O(g) ΔH = +۴۱kJ۲ ۲

مقدار انرژی الزم = ۰/۹ g H O × × = ۲/۰۵ kJ۲ ۱۸ g H O۲

۱molH O۲
۱molH O۲

۴۱kJ

C + O → CO ΔH = −۳۹۴ kJ۲ ۲

= ⇒ x ≃ ۰/۰۶۲۵ g
۱۲
x

۳۹۴
۲/۰۵

گزینه دو علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1396

گزینه دو ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 13 1396

جمع بندی شیمی یازدھم دکتر آب روشن (اھواز) 09018106014 
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ینه 2 گز 78

تعداد مول آمونیاک = ۶/۸ g × =
۱۷ g
۱mol

۰/۴mol

مجموع آنتالپی پیوندهای آمونیاک = ۱molNH ×۳ =
۰/۴molNH۳

۴۶۸ kJ
۱۱۷۰kJ

۱۱۷۰kJ + NH (g) →۳ N(g) + ۳H(g)

N − H میانگین آنتالپی پیوند = =
۳

۱۱۷۰
۳۹۰kJ .mol−۱

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 7 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 7 1397

ینه 2 گز 79

ابتدا با استفاده از قانون هس، آنتالپی واکنش مورد نظر را محاسبه می کنیم:

(I)واکنش دو برابر
ΔH =′ ۱ −۶۸۰× ۲ = −۱۳۶۰kJ

(II)واکنش قرینه
ΔH =′

۲ −۵۲kJ

(III)واکنش دو برابر و قرینه
ΔH =′

۳ ۵۳۷× (−۲) = −۱۰۷۴ kJ

ΔH واکنش= ΔH +′ ۱ ΔH +′
۲ ΔH =′

۳ −۲۴۸۶kJ

? kJ = ۵۶g C H ×۲ ۴ ×
۲۸ g C H۲ ۴

۱mol C H۲ ۴ =
۱mol C H۲ ۴

۲۴۸۶kJ ۴۹۷۲kJ

گزینه دو علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 1 تابستان 1398

گزینه دو ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 1 تابستان 1398

ینه 2 گز 80

x × (−۸۸۰) + (۱− x) × (−۱۵۶۰) = −۱۴۲۴

−۸۸۰x + ۱۵۶۰x − ۱۵۶۰ = −۱۴۲۴

x = ۰/۲mol CH۴

%CH : × ۱۰۰ = ۲۰%۴ ۱
۰/۲

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 4 1394

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 4 1394

جمع بندی شیمی یازدھم دکتر آب روشن (اھواز) 09018106014 
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ینه 1 گز 81

در این واکنش 1 مول متان تجزیه شده است پس  این واکنش را حساب می کنیم:

در این واکنش به ازای مصرف 1660 کیلوژول گرما، 4 مول پیوند  شکسته است پس  یک مول پیوند به صورت زیر است:

?mol CH = ۵/۶LCH × = ۰/۲۵mol CH۴ ۴ ۲۲/۴LCH۴

۱mol CH۴
۴

CH (g) →۴ C(g) + ۴H(g)

ΔH

ΔH = = ۱۶۶۰kJ .molواکنش ۰/۲۵mol
۴۱۵ kJ −۱

(C − H)ΔH

ΔH = = ۴۱۵ kJ .molC−H ۴molپیوند

۱۶۶۰kJ −۱

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 4 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 4 1396

ینه 2 گز 82

، سه برابر تعداد مول  باشد، باید معادله اول را در عدد سه ضرب کنیم و با معادلۀ دوم جمع کنیم: CO۲COبرای اینکه تعداد مول 

۳C H (g) +۳ ۸ ۱۵O (g) →۲ ۹CO (g) +۲ ۱۲H O(g) ΔH =۲ −۲۰۵۰× ۳ = −۶۱۵۰kJ

C H (g) + O (g) → ۳CO(g) + ۴H O(g) ΔH = −۱۲۰۰kJ۳ ۸ ۲
۷

۲ ۲

جمع واکنش ها : ۴C H (g) + O (g) → ۹CO (g) + ۳CO(g) + ۱۶H O(g)۳ ۸ ۲
۳۷

۲ ۲ ۲

ΔH = −۶۱۵۰− ۱۲۰۰ = −۷۳۵۰kJ۳

گرمای آزاد شده = ۰/۱mol C H × = = ۱۸۳/۷۵ kJ۳ ۸ ۴mol C H۳ ۸

۷۳۵۰kJ
۴

۷۳۵

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1394

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 10 1394

ینه 3 گز 83

گرمای الزم برای باال بردن دمای یخ را به دست می آوریم:

حال مقدار بخار آب مصرفی در این واکنش را محاسبه می کنیم:

Q = mcΔθ

Q = ۱۰۰۰× ۲/۱(−۳۰− (−۵۰)) = ۴۲۰۰۰J = ۴۲kJ

? LH O = ۴۲kJ × × = ۲۸ LH O۲ ۱۵۰kJ
۴molH O۲

۱molH O۲

۲۵LH O۲
۲

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 9 1397
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ینه 1 گز 84

در یک واکنش گرماده، هرچه سطح آنتالپی واکنش دهنده ها پا�ن تر و سطح آنتالپی فرآورده ها باالتر باشد، گرمای کمتری آزاد می شود.

در سمت واکنش دهنده، سطح آنتالپی الکل مایع پا�ن تر از حالت گازی آن است و در سمت فرآورده، سطح آنتالپی آب در حالت گازی باالتر از آب در

حالت مایع است. سایر شرایط هم برای همه یکسان است. بنابراین تفاوت در بین دو سطح، در گزینۀ (1) کمتر است.

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 3 1395

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 3 1395

ینه 2 گز 85

هرچه اختالف سطح انرژی واکنش دهنده ها و فرآورده بیشتر باشد بزرگی تغ�رات آنتالپی واکنش که همان قدرمطلق تغ�رات آنتالپی واکنش

می باشد بیشتر می شود. از طرفی برای تع�ن آنتالپی واکنش عالوه بر دما و فشار، حالت فیزیکی مواد شرکت کننده در واکنش نیز باید مشخص باشد.

سطح انرژی یک ماده در حالت های مختلف به طور معمول به صورت  قابل مقایسه است که از بین 4 گزینه در سه گزینه فرآورده جامد

است به عبارتی پا�ن ترین سطح انرژی ممکن را دارد بنابراین برای اینکه بزرگی آنتالپی بیشتر شود باید واکنش دهنده ها باالترین سطح انرژی را داشته

باشند بر همین اساس گزینۀ "2" پاسخ درست می باشد.

g > l > s

قلمچی علوم تجربی سوم آزمون شماره 13 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک سوم آزمون شماره 13 1396

ینه 2 گز 86

یکی از عوامل پایداری جسم، مقایسۀ گرمای سوختن آن ها در شرایط یکسان می باشد. هر چه گرمای آزاد شده در سوختن یک ماده، کمتر باشد

واکنش دهنده در سطح انرژی پا�ن تر قرار دارد و پایدارتر است.

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 9 1397

ینه 2 گز 87

- نادرست. مقدار عددی:  و 

- نادرست. پایداری گرافیت از پایداری الماس بیشتر است.

A = ۳۹۳/۵ kJB = ۳۹۵/۴ kJ

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 9 1397

ینه 1 گز 88

طبق اطالعات سؤال داریم:

بنابراین آنتالپی واکنش  برابر  کیلوژول است.

از طرفی به دلیل تغ�ر فرآورده از آب مایع به بخار آب، مقداری از گرمای تولیدی صرف تبخیر آب شده است؛ بنابراین اندازۀ آنتالپی واکنش 

 کمتر از 570 کیلوژول است.

H O(l) →۲ H (g) +۲ O (g) ΔH =
۲
۱

۲ ۲۸۵ kJ

۲H (g) +۲ O (g) →۲ ۲H O(l)۲۲× −۲۸۵ = −۵۷۰

۲H (g) +۲ O (g) →۲ ۲H O(g)۲

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 10 1397

جمع بندی شیمی یازدھم دکتر آب روشن (اھواز) 09018106014 
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ینه 2 گز 89

سیانو اتن مونومر مولکول پلی سیانو اتن می باشد که در تهیۀ پتو از آن استفاده می شود:

⇒
⎩⎪
⎨
تعداد جفت الکترون های پیوندی⎧⎪ = ۹

= = ۱
H تعداد
C تعداد

۳
۳

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 14 1397

ینه 1 گز 90

پلیمرهای ترکیب های  و  به ترتیب پلی استیرن و پلی وینیل کلرید نام دارند که به ترتیب برای تهیۀ ظروف یکبار مصرف و کیسۀ خون به کار

می روند.

از پروپن برای تهیۀ پلی پروپن استفاده می شود که در ساخت سرنگ به کار می رود. تفاوت جرم مولی استیرن و پروپن برابر 62 می باشد.

AB

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 14 1397

ینه 3 گز 91

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 15 1397

ینه 4 گز 92

باتوجه به واکنش مذکور که در آن مقدار  برابر 100 می باشد؛ خواهیم داشت:

nCH =۲ CH (g)۲
گرما و فشار

−(CH CH ) −۲ ۲ n (s)

n

تعداد زنجیرهای پلی اتن تولید شده = ۷LC H × × ×۲ ۴ ۱۰۰LC H۲ ۴

۸۰LC H۲ ۴

۱LC H۲ ۴

۱/۲ g C H۲ ۴

۲۸ g C H۲ ۴

۱mol C H۲ ۴

× × ≃ ۱/۴۴× ۱۰ زنجیر پلی اتن
۱۰۰mol C H۲ ۴

۱molپلی اتن
۱molپلی اتن

۶/۰۲× ۱۰ ۲۳زنجیر پلی اتن
۲۱

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 16 1397
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ینه 1 گز 93

آمین و اسید سازنده، به ترتیب زیر می باشد:

تفاوت جرم مولی : ۱۶۶− ۴۶ = ۱۲۰g.mol−۱

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 16 1397

ینه 2 گز 94

برای آبکافت هر مول پلی آمید،  مول آب الزم است.

پلی آمید حاصل از پلیمری شدن  و  به صورت زیر است:

برای آبکافت هر مول پلی آمید، 72 کیلوگرم آب الزم است. بنابراین برای آبکافت 71 کیلوگرم از این پلی آمید که معادل  مول است 

، 18 کیلوگرم آب نیاز داریم.

۲n

H N −۲ (CH ) −۲ ۲ NH۲HOOC − (CH ) −۲ ۲ COOH

جرم مولی واحد تکرارشونده = ۱۴۲ g.mol−۱

n = =
جرم مولی مونومر
جرم مولی پلیمر

=
۱۴۲

۲۸۴۰۰۰
۲۰۰۰

تعداد مولکول آب = ۲n = ۲(۲۰۰۰) = ۴۰۰۰molH O۲

? kg H O =۲ ۴۰۰۰molH O ×۲ ×
۱molH O۲

۱۸ g H O۲ ≃
۱۰۰۰g H O۲

۱kg H O۲ ۷۲kg H O۲

۴
۱

(۷۱× ۱۰ g ×۳ =
۲۸۴۰۰۰g

۱mol
mol)

۴
۱

? kg H O =۲ mol ×پلی آمید
۴
۱

=
۱mol پلی آمید
۷۲kg H O۲ ۱۸ kg H O۲

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 16 1397
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ینه 4 گز 95

بررسی گزینه های نادرست:

از پلیمر (الف) که پلی استیرن است، برای ساخت ظروف یک بارمصرف استفاده می شود.

از پلیمر (ب) که پلی پروپن است، برای تهیۀ سرنگ استفاده می شود.

پلیمر (پ) در تهیۀ کیسه های خون کاربرد دارد.

=
جرم مولی وینیل کلرید

جرم مولی استیرن
=

۶۲/۵
۱۰۴ ۱/۶۶۴

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 14 1398

ینه 2 گز 96

خواص پلیمر حاصل همواره متفاوت با مونومرهای آن است.

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 15 1398

ینه 3 گز 97

در آغاز شمار مول گاز اتن مصرفی  را به دست می آوریم:

اکنون باتوجه به واکنش انجام شده، جرم مولی پلی اتن به دست آمده را تع�ن می کنیم:

(n)

n = ۴۲۰۰۰g C H ×۲ ۴ ×
۱۰۰
۷۰

×
۱۰۰
۹۰

=
۲۸ g C H۲ ۴

۱mol C H۲ ۴ ۹۴۵ = n

(CH − CH ) =۲ ۲ n ۲۸ × ۹۴۵ = ۲۶۴۶۰g.mol−۱

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 15 1398

ینه 2 گز 98

CH =۲ CH − C ≡ N (سیانو اتن)

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 10 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 10 1397

ینه 4 گز 99

ترکیب داده شده اتیل هپتانوات می باشد که در انگور وجود دارد. این ترکیب از واکنش اتانول و هپتانوئیک اسید به دست می آید.

در موز ترکیب پنتیل اتانوات وجود دارد. تفاوت جرم مولی دو ترکیب برابر با 28 گرم بر مول می باشد.

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 16 1397
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ینه 1 گز 100

مقدار اولیه
مقدار نهایی

۳A
۱۰
x

→۲B
۰
x

= ⇒ = ⇒ ۳x = ۲۰− ۲x ⇒ x = ۴
Δn(B)

Δn∣
∣

(A)∣
∣

Bضریب

Aضریب

x
۱۰− x

۲
۳

= = = ۰/۱mol.sR̄(واکنش) ۲
R̄(B)

۲

( )
۲۰
۴

−۱

گزینه دو ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 2 1394

گزینه دو علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1394

ینه 3 گز 101

شکل الف: تأثیر کاتالیزگر بر سرعت واکنش

شکل ب: اثر غلظت

شکل پ: اثر غلظت

شکل ت: اثر دما

گزینه دو علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 1 تابستان 1398

گزینه دو ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 1 تابستان 1398

ینه 4 گز 102

⇒

= =R̄(I (واکنش ۲t
۸۰

t
۴۰

= =R̄(I I (واکنش ۴t
۲۰

t
۵
⎭⎪⎪
⎪⎪
⎬
⎪⎪
⎪⎪
⎫

=

t
۵
t
۴۰

۸

گزینه دو ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 2 1395

گزینه دو علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1395

ینه 3 گز 103

، برابر با  است. به کمک قانون هس متوجه می شویم که گرمای جذب شده در واکنش 

بنابراین به ازای مصرف 0/5 مول  خواهیم داشت:

A(g) → D(g)ΔH =۴ ΔH +۱ ΔH −۲ ΔH۳

A

ΔH =
۲
۱

۴ ۲
ΔH + ΔH − ΔH۱ ۲ ۳

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 11 1397
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ینه 4 گز 104

= = = ⇒ A+ ۳C → B + ۲D
Δt

۲
۱
−ΔnA

۳Δt
−ΔnC

Δt
ΔnB

۲Δt
ΔnD

۲
۱

= = =
−۱ طرفین معادله را در 

ضرب می کنیم
Δt

۲
۱
ΔnA

۳Δt
ΔnC

Δt
−ΔnB

۲Δt
−ΔnD

B + ۲D → A+ ۳C ⇒ ۲B + ۴D → A+ ۶C
۲
۱

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1395

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 1 1395

ینه 2 گز 105

n =۱ ۴/۵molNO ۲مول اولیه

n = ۱۳۸ g NO × = ۳molNO ۲مول ثانویه ۲ ۴۶g NO۲

۱molNO۲
۲

= − = − = − = ۰/۱۵mol.sRNO۲ Δt
Δn

Δt
(n − n )۲ ۱

۱۰s
(۳− ۴/۵) −۱

= ⇒ = ⇒ = ۰/۰۷۵mol.s
NO ۲ضریب

RNO۲

O ۲ضریب

RO۲

۲
۰/۱۵

۱
RO۲ RO۲

−۱

= ⇒ ۰/۱۵ = − ⇒ Δt = ۳۰ sRNO۲ Δt
−Δn

Δt
−۴/۵

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1390

تستھای مسالھ ای و مفھومی پایان پاسخ تشریحی 

در صفحات بعد 45 تست حفظیات بھ ھمراه پاسخ تشریحی آمده است

جمع بندی شیمی یازدھم دکتر آب روشن (اھواز) 09018106014 
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دبیردرسزمان

مبحث

نام و نام خانوادگی

کدام عبارت زیر درست است؟1

بسیاری از واکنش های شیمیایی، مقدار فرآوردۀ مورد انتظار از آنچه در عمل تولید می شود، کمتر است. (1

شیمی دان ها برای محاسبۀ مقدار واقعی فرآوردۀ تولید شده، از مفهومی به نام درصد خلوص استفاده می کنند. (2

درصد خلوص کمیتی است که توسط آن می توان کارایی یک واکنش شیمیایی را نشان داد. (3

تغ�ر در میزان بازده درصدی واکنش، بر مقدار تولید فرآورده تأثیر می گذارد. (4

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 3 1397

در کدام گزینه توصیف درستی ارائه شده است؟2

هیدروکربنی گازی شکل که به عنوان سوخت فندک استفاده می شود: اتان  (1

سومین عضو خانوادۀ آلکین ها است: پروپین  (2

سنگ بنای صنایع پتروشیمی است: گاز اتن  (3

هیدروکربنی گازی شکل که موجب رسیدن سریع تر میوه های نارس می شود: اتین  (4

(C H )۲ ۶

(C H )۳ ۴

(C H )۲ ۴

(C H )۲ ۲

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 4 1397

هر چه فلزی فعال تر باشد، میل بیشتری به ایجاد ترکیب دارد و ترکیب هایش ............ از خود فلز هستند، بنابراین استخراج آن فلز ............ خواهد3

بود.

پایدارتر - آسان تر (2 ناپایدارتر - دشوارتر (1

ناپایدارتر - آسان تر (4 پایدارتر - دشوارتر (3

گزینه دو علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره ۶ تابستان 1398

گزینه دو ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره ۶ تابستان 1398

کدام عبارت ها در مورد عنصر آهن نادرست هستند؟4

الف) در طبیعت دارای دو اکسید  و  می باشد.

ب) برای شناسایی یون های  و  نمی توان از محلول پتاسیم هیدروکسید استفاده نمود.

، قرمزرنگ است. پ) رسوب  برخالف رسوب 

ت) زنگ آهن به طور عمده از  قهوه ای رنگ تشکیل شده است.

F eOF e O۲ ۳

F e۲+F e۳+

F e(OH)۳F e(OH)۲
F e O۳ ۴

ب - ت (2 الف - ب (1

ب - پ - ت (4 پ - ت (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 3 1397

دکتر آب روشنشیمی 402 دقیقه

جمع بندی شیمی یازدهم (حفظیات)

45 تست حفظیات 
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کدام گزینه در رابطه با فلزات واسطۀ دورۀ چهارم همواره درست است؟5

زیرالیۀ  در آخرین الیه پر و زیرالیۀ  الیۀ ما قبل آخر در حال پر شدن است. (1

برخالف فلزات اصلی با از دست دادن الکترون به آرایش گاز نجیب نمی رسند. (2

در طبیعت به صورت ترکیب های یونی همچون اکسیدها و کربنا ت ها یافت می شوند. (3

در  آن ها زیرالیۀ  پر یا نیمه پر است. (4

sd

%۴۰d

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 4 1397

باتوجه به جدول زیر کدام یک از عبارات زیر نادرست است؟6

نام و نماد شیمیایی (منیزیم) (کلسیم) (استرانسیم)

شعاع اتمی 215197160

الف) نیروی جاذبۀ هسته روی الکترون های الیۀ آخر در  بیشتر از  است.

ب) در عناصر گروه 2 از باال به پا�ن سرعت واکنش با نافلزات واکنش پذیر، افزایش می یابد.

پ) در بین این سه عنصر، فعالیت شیمیایی  از دو عنصر دیگر بیشتر است.

ت) هر سه عنصر فوق نسبت به عناصر هم دوره از گروه قبل، آسان تر به کاتیون تبدیل می شوند.

Sr۳۸Ca۲۰Mg۱۲

(pm)

Sr۳۸Rb۳۷

Mg

ب - پ (2 الف - ب (1

الف - ت (4 پ - ت (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 8 1397

ترتیب مشخص شده در چند مورد برای ویژگی های ذکر شده صدق می کند؟7

 دمای الزم برای واکنش عنصر آن ها با گاز هیدروژن

 شدت نور تولید شده طی واکنش با گاز کلر

 شعاع اتمی

 تمایل به از دست دادن الکترون

 آسانی استخراج از سنگ معدن

: F > Cl > Br
: K > Na > Li
: S < Al < Si

: Na > Zn > Ag
: Cs > Ca > Cu

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 8 1397

کدام یک از عبارت های زیر درست اند؟8

الف) آلکان ها بخش عمدۀ هیدروکربن های موجود در نفت خام را تشکیل می دهند و به دلیل واکنش پذیری زیاد اغلب به عنوان سوخت به کار می روند.

ب) بیش از 90 درصد نفت خام صرف سوزاندن و تأمین انرژی می شود و تنها مقدار کمی از آن به عنوان خوراک پتروشیمی در تولید مواد پتروشیمیایی

به کار می رود.

پ) مقدار نمک ها و اسیدها در نفت خام کم بوده و در نواحی گوناگون یکسان است.

ت) در مقایسۀ اجزای سازندۀ نفت برنت دریای شمال با نفت سنگین ایران، تنها درصد نفت کوره در نفت سنگین ایران بیشتر از درصد نفت کوره در

نفت برنت دریای شمال است و درصد باقی اجزاء برنت دریای شمال بیشتر است.

الف - ب - ت (2 الف - ب (1

ب - پ - ت (4 ب - ت (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 7 1397

جمع بندی شیمی یازدھم دکتر آب روشن (اھواز) 09018106014 
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چه تعداد از ویژگی ها یا کاربردهای نام برده شده در مورد عنصر طال متداول است؟  9

- ساخت رشته سیم های بسیار نازک                                   - استخراج همراه با پسماند بسیار زیاد

- واکنش ندادن با گازهای موجود در هواکره                        - بازتاب زیاد پرتوهای خورشیدی

- مقدار بسیار باال در معادن طال  - کاربرد در لباس فضانوردان

5 (2 6 (1

3 (4 4 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397

باتوجه به شکل زیر که مربوط به دو ظرف حاوی آب می باشد، کدام عبارت همواره درست است؟10

میانگین انرژی جنبشی مولکول های آب در ظرف  کمتر از ظرف  است. (1

انرژی گرمایی آب موجود در ظرف  بیشتر از ظرف  است. (2

میانگین تندی ذرات موجود در ظرف  بیشتر از ذرات ظرف  است. (3

تعداد ذرات موجود در ظرف  کمتر از تعداد ذرات موجود در ظرف  است. (4

AB

AB

AB

AB

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 6 1397

چند مورد از مطالب زیر درست است؟11

- ذره های سازنده یک ماده فقط در حالت گاز و مایع پیوسته در جنب وجوش هستند.

- جنبش های نامنظم ذره ها در حالت گاز شدیدتر از مایع است.

- دمای یک ماده معیاری برای توصیف میانگین تندی و میانگین انرژی جنبشی ذره های سازنده آن است.

- انرژی گرمایی 1 لیتر آب  با انرژی گرمایی 2 لیتر آب  یکسان است.

- میانگین تندی مولکول های یک مایع در دو ظرف با دمای یکسان و جرم متفاوت، با هم برابر است.

۲۵ C∘۲۵ C∘

4 (2 5 (1

2 (4 3 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 6 1397

در ساختار ............... پیوند دوگانۀ بیشتری نسبت به ............... وجود دارد، به همین دلیل ............... واکنش پذیری بیشتری نسبت به ...............12

دارد.

روغن - چربی - چربی - روغن (2 چربی - روغن - چربی - روغن (1

روغن - چربی - روغن - چربی (4 چربی - روغن - روغن - چربی (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 9 1397

کدام موارد زیر جزء فرآیندهای گرماگیر هستند؟13

الف) سوخت و ساز مواد غذایی

ب) سوختن بنزین

پ) فرآیند یخچال صحرایی

ن کلرید به 0/5 مول گاز هیدروژن و 0/5 مول گاز کلر در دمای  ۲۵ت) تجزیۀ یک مول هیدروژ C∘

ب - ت (2 الف - ب (1

الف - ب - ت (4 پ - ت (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 9 1397
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عبارت کدام گزینه نادرست است؟14

انرژی گرمایی یک نمونه ماده کمیتی است که به دما و جرم ماده بستگی دارد. (1

انرژی گرمایی یک استخر آب  از انرژی گرمایی یک لیوان آب  بیشتر است. (2

در دمای ثابت هر چه شمار مولکول های نمونه ای از یک ماده بیشتر باشد، مجموع انرژی جنبشی ذره های آن نیز باالتر است. (3

، در حالی که یکای دما در  درجه کلوین  می باشد. یکای رایج دما درجه سلسیوس  (4

(۲۰ C)∘(۲۰ C)∘

( C)∘SI( K)∘

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 9 1397

همه عبارت ها درست هستند به جز ..............15

گروه عاملی آرایش منظمی از اتم ها است که به مولکول آلی دارای آن، خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردی می دهد. (1

واکنش تبدیل گاز اوزون به گاز اکسیژن برخالف واکنش تبدیل گاز  به  گرماده است. (2

سطح انرژی مولکول از اتم های جدا از هم سازندۀ آن پا�ن تر است. (3

شیمی دان ها تغ�ر آنتالپی هر واکنش را هم ارز با گرمایی می دانند که در حجم ثابت با محیط پیرامون دادوستد می کند. (4

N O۲ ۴NO۲

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 9 1397

گرمای مبادله شده در یک واکنش، در دما و فشار ثابت به کدام عامل بستگی ندارد؟16

نوع فرآورده حاصل از واکنش (2 نوع و مقدار مواد واکنش دهنده (1

حالت فیزیکی مواد شرکت کننده (4 سرعت واکنش (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 10 1397

کدام گزینه نادرست است؟17

نگهداری قاووت تهیه شده از مغز پسته و آفتاب گردان دشوارتر از نگهداری مغزهای این خوراکی ها است. (1

پوست میوه یک عامل طبیعی برای افزایش زمان ماندگاری آن است. (2

سینتیک شیمیایی شاخه ای از علم شیمی است که به بررسی آهنگ تغ�ر شیمیایی در واکنش ها و عوامل مؤثر بر این آهنگ می پردازد. (3

نگهداری روغن در یک ظرف کدر و مات مانع از رسیدن  به آن می شود. (4O۲

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 14 1397

کدام عبارت درست است؟18

رادیکال ها گونه هایی هستند که باعث رشد بهتر بافت های بدن می شوند. (1

لیکوپن موجود در هندوانه و گوجه فرنگی، فعالیت رادیکال ها را افزایش می دهد. (2

ریزمغزی ها ترکیب های آلی سیرشده ای هستند که برخی از آن ها نقش بازدارندگی در برابر سرطان ها دارند. (3

نیتروژن مونوکسید  مانند نیتروژن دی اکسید  یک رادیکال است. (4(⋅ =N̈ )
⋅⋅
Ö(: −

⋅⋅
Ö =Ṅ )

⋅⋅
Ö

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 8 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 8 1397

جمع بندی شیمی یازدھم دکتر آب روشن (اھواز) 09018106014 
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کدام یک از گزینه های زیر در راستای اهداف شیمی سبز نمی باشد؟19

کاهش تولید پسماند و زباله (2 کاهش مصرف انرژی (1

کاهش ورود مواد شیمیایی ناخواسته به محیط زیست (4 افزایش مصرف غذاهای فرآوری شده (3

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 9 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 9 1397

چند مورد از عبارت های زیر درست اند؟20

- گرمای یک واکنش در دما و فشار ثابت، به نوع و مقدار مواد واکنش دهنده، نوع فرآورده و حالت فیزیکی مواد واکنش دهنده بستگی دارد.

- مقدار عددی  یک فرآیند نشان دهندۀ گرماگیر و گرماده بودن آن است.

- ترکیب های روبه رو با هم ایزومرند.

- در دمای ثابت گرمای آزاد شده در یک واکنش گرماده ناشی از تفاوت انرژی گرمایی در

مواد واکنش دهنده و فرآورده است.

- طعم و بوی گشنیز و رازیانه به طور عمده به ترتیب وابسته به گروه های عاملی هیدروکسیل و گروه اتری است.

ΔH

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 10 1397

چه تعداد از عبارت های زیر نادرست است؟21

الف) واکنش  گرماده بوده و عالمت  در سمت راست معادله قرار دارد.

ن، آنتالپی بیش از 500 کیلوژول کاهش می یابد. ب) بر اثر تولید یک مول گاز اوزون از گاز اکسیژ

پ) گروه عاملی، آرایش منظمی از اتم ها است که به مولکول های آلی دارای آن خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردی می دهد.

ت) معادلۀ سوختن کامل متانول در دمای اتاق به صورت  می باشد.

ث) به موادی که فرمول مولکولی یکسان ولی ساختار متفاوتی دارند، ایزومر (تک پار) می گویند.

N O (g) →۲ ۴ ۲NO (g)۲Q

۲CH OH(l) +۳ ۳O (g) →۲ ۲CO (g) +۲ ۴H O(g)۲

3 (2 2 (1

5 (4 4 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 10 1397

کدام بیان دربارۀ ترکیبی که ساختار مولکولی آن در شکل زیر نشان داده شده است، نادرست است؟22

ن به ترکیب سیرشده تبدیل می شود. در اثر ترکیب شدن با 4 مول گاز هیدروژ (1

دارای سه گروه هیدروکسیل است. (2

یک ترکیب حلقوی مشتق شده از بنزن است. (3

فرمول مولکولی آن  است. (4C H NO۸ ۱۱ ۳

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 10 1397
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کدام گزینه درست است؟23

رّدپای پنهان غذا بر روی زمین، ناشی از میزان غذایی است که به مصرف نمی رسد و به زباله تبدیل می شود. (1

سهم تولید گاز  در ردپای غذا به مراتب بیشتر از سوختن سوخت ها در خودروهاست. (2

براساس الگوی توسعۀ پایدار، در آینده مساحت کل زمین مورد نیاز برای تأمین اقالم ضروری زندگی بیشتر خواهد شد. (3

برای تأمین غذا، تنها نیاز به منابع آب و زمین وجود دارد. (4

CO۲

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 8 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 8 1397

Hارزش سوختی چربی، ............ کربوهیدرات است. حالت فیزیکی  در فرآیند سوختن کامل هیدروکربن ها در دمای اتاق ............ است.24 O۲

کمتر از دو برابر - مایع (2 بیشتر از دو برابر - گاز (1

بیشتر از دو برابر - مایع (4 کمتر از دو برابر - گاز (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 11 1397

کدام یک از مطالب زیر بیانگر قانون هس است؟25

آنتالپی یک واکنش برابر مقدار گرمای مبادله شده است. (1

گرمای بسیاری از واکنش های شیمیایی به روش مستقیم قابل محاسبه است. (2

های تمام مراحل آن با یکدیگر به دست آورد. 3) یک واکنش چند مرحله ای را می توان از جمع جبری 

تع�ن گرمای واکنش به کمک گرماسنج، یک روش غیرمستقیم به شمار می آید. (4

ΔHΔH

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1395

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1395

توضیحات ارائه شده در مورد چه تعداد از واکنش های زیر درست است؟26

الف)  فرآیندی گرماده است و عالمت  در آن منفی است.

ب)  با انجام این واکنش سامانه پررنگ تر می شود.

پ)  فرآیندی گرماگیر است و عالمت  در آن مثبت است.

ت)  با وجود تولید انرژی، دمای بدن تغ�ر محسوسی نمی کند.

: CO (g) →۲ CO (s)۲ΔH
: N O (g) →۲ ۴ ۲NO (g)۲

: ۲O (g) →۳ ۳O (g)۲ΔH
: C H O (s) +۶ ۱۲ ۶ ۶O (g) →۲ ۶CO (g) +۲ ۶H O(l)۲

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 9 1397

کدام موارد از مطالب زیر نادرست اند؟27

الف) پلیمرهای سبز پس از چند ماه به مولکول های ساده مانند آب و کربن مونوکسید تبدیل می شوند.

ب) از واکنش پلیمری شدن نشاسته در شرایط مناسب می توان پلی الکتیک اسید تهیه کرد.

پ) پالستیک های تهیه شده از پلی الکتیک اسید امکان تبدیل شدن به کود را دارند.

ت) پلیمرهای تهیه شده از پلی الکتیک اسید دوستدار محیط زیست بوده و پلیمرهایی سبزرنگ هستند.

ث) پلیمرهای سبز را از فرآورده های کشاورزی مانند سیب زمینی، ذرت و نیشکر تهیه می کنند.

ب - ت - ث (2 الف - ب (1

پ - ت - ث (4 الف - ب - ت (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 16 1398
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کدام گزینه درست است؟28

آهنگ تجزیۀ پلی استرها و پلی آمیدها تنها به شمار مونومرهای سازنده بستگی دارد. (1

پوشاک و پوشش های تهیه شده از هیدروکربن های سیرنشده در طبیعت تجزیه نمی شوند و برای سالیان طوالنی دست نخورده باقی می مانند. (2

استفاده از پلیمرهای ماندگار صرفۀ اقتصادی دارد و از نگاه پیشرفت پایدار، تولید و استفاده از آن ها الگوی مصرف مطلوبی است. (3

مونومر یکی از پلیمرهای سبز، اسید موجود در شیر ترش شده است که این ماده از سلولز موجود در فرآورده های کشاورزی مانند سیب زمینی، (4

ذرت و نیشکر تهیه می شود.

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 16 1398

کدام مورد نادرست است؟29

یکی از دالیل بوی ماهی وجود ساده ترین آمین در آن است. (1

،  و  وجود دارد. در ساختار آمین ها، اتم های  (2

پلیمر کوالر از فوالد هم حجم خود، ۵ برابر مقاوم تر است. (3

از کاربردهای کوالر می توان به تهیۀ تایر اتومبیل اشاره کرد. (4

CHN

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 16 1398

باتوجه به شکل های داده شده، چه تعداد از موارد زیر نادرست است؟30

- واکنش (آ) یک واکنش گرماده و واکنش (ب) یک واکنش گرماگیر است.

- سطح انرژی فرآورده در واکنش (آ) باالتر از واکنش دهنده می باشد.

- در شکل (ب)، با کاهش دما از شدت رنگ گاز درون لوله کاسته می شود.

- از واکنش انجام شده در شکل (ب) می توان فهیمد که  بی رنگ و 

قهوه ای رنگ می باشد.

N O۲ ۴NO۲

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 1398

جمع بندی شیمی یازدھم دکتر آب روشن (اھواز) 09018106014 

m
Highlight
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دبیردرسزمان

مبحث

نام و نام خانوادگی

31  در خصوص فلزهای واسطه، کدام گزینه نادرست است؟

این فلزها اغلب به صورت ترکیب های یونی در طبیعت یافت می شوند. (1

در هر یک از دوره های سوم و چهارم جدول، 10 عنصر واسطه وجود دارد. (2

از اسکاندیم در تهیۀ برخی وسایل خانگی مانند تلویزیون های رنگی استفاده می شود. (3

نقره، مس و پالتین فلزهای واسطه ای هستند که به طور آزاد در طبیعت یافت می شوند. (4

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 3 1397

32 کدام گزینه در مورد سیکلو هگزان درست است؟

تنها هیدروکربن حلقوی دارای 6 کربن است. (1

فرمول مولکولی آن مشابه با 2- هگزن است. (2

جزء هیدروکربن های آروماتیک محسوب می شود. (3

در مولکول آن، هر اتم کربن با دو اتم دیگر پیوند اشتراکی دارد. (4

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 4 1397

33 باتوجه به ساختارهای زیر که مربوط به انواع پلی اتن می باشند، چند مورد از عبارت های زیر درست است؟
الف) چگالی  و  به ترتیب می تواند 0/97 و 0/92 گرم بر سانتی متر مکعب باشد.

ب)  پلی اتن سنگین بوده و کدر است.

پ) نیروهای بین مولکولی در  قوی تر از  می باشد.

ت) هر دو از مونومر اتن تشکیل شده اند و از  برای تهیۀ دبه های آب استفاده می شود.

AB
A

BA
A

3 (1

1 (2

4 (3

2 (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 14 1397

دکتر آب روشنشیمی 152 دقیقه

ادامه جمع بندی شیمی یازدهم (حفظیات)
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34   آنتالپی بسیاری از واکنش های شیمیایی را ............ به روش گرماسنجی اندازه گیری کرد، زیرا برخی از واکنش ها ............ . شیمی دان ها برای تع ن 
ΔH چنین واکنش هایی از روش های ............ بهره می برند.

می توان - مرحله ای از یک واکنش پیچیده هستند - غیرمستقیم (1

نمی توان - به آسانی انجام نمی شوند - غیرمستقیم (2

بهتر است - شرایط دشواری برای بهینه سازی نیاز دارند - مستقیم (3

ممکن نیست - به دشواری انجام می شوند - مستقیم (4

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 11 1397

35 باتوجه به جدول زیر که عناصری مربوط به دوره های دوم و سوم جدول دوره ای عناصر و گروه های "1" و "17" را نشان می دهد، چند مورد از موارد زیر
درست است؟ (عناصر به صورت منظم قرار ندارند)

عنصر

9918615271( شعاع اتمی (برحسب 

-  در گروه 17 و دوره دوم قرار دارد.

-  در گروه 17 جدول قرار دارد.

-  و  هم گروه هستند.

- واکنش پذیری  از  بیشتر است.

- واکنش  و  از واکنش  و  شدیدتر است.

ZEXA

pm

A
E
EX

AZ
AEXZ

3 (2 2 (1

5 (4 4 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397

36 آرایش الکترونی یون M ۳ به ۳d۵ ختم می شود. کدام عبارت زیر در رابطه با عنصر M درست است؟
+

فعالیت شیمیایی عنصر  ناچیز است، زیرا در ترکیبات خود به آرایش گاز نجیب نمی رسد. (1

2) فلزی متعلق به دورۀ 3 و گروه 8 جدول دوره ای است.

عنصر  عنصری واسطه است که در بیرونی ترین زیرالیۀ خود هشت الکترون دارد. (3

، یک ترکیب یونی محسوب می شود. اکسید طبیعی عنصر  به فرمول  (4

M

M

M

MMO

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 2 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 2 1397

 37 چه تعداد از عبارت های زیر درست است؟
الف) همۀ مواد طبیعی و مصنوعی از کرۀ زمین به دست می آیند.

ب) جرم کل مواد در کرۀ زمین تقریبًا ثابت است.

پ) برخالف فلزها، میزان مصرف مواد معدنی در جهان با گذر زمان افزایش یافته است.

ت) توزیع منابع شیمیایی در جهان تقریبًا یکسان است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 1 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 1 1397
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نام و نام خانوادگی

138    باتوجه به جدول زیر، نمادهای C ،  B،A و D به ترتیب از راست به چپ نشان دهندۀ کدام عناصر می توانند باشند؟

خواص فیزیکی یا شیمیایی

نماد شیمیایی

داردداردنداردداردرسانایی الکتریکی

داردنداردنداردداردرسانایی گرمایی

داردنداردنداردداردسطح صیقلی

داردنداردنداردداردچکش خواری

DCBA

ژرمانیم - کربن (گرافیت) - برم - منیزیم (2 سرب - ژرمانیم - فسفر - پتاسیم (1

سیلیسیم - منیزیم - کلر - قلع (4 قلع - سیلیسیم - کربن - سرب (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 2 1397

39 در کدام گزینه به کاربرد واکنش یا یکی از مواد تولید شده در آن، به درستی اشاره نشده است؟

شماره واکنشمعادلۀ شیمیایی واکنش

1

2

3

4

SO (g) +۲ CaO(s) → CaSO (s)۳

SiO (s) +۲ ۲C(s) ۳۰۰۰ C∘
Si(l) + ۲CO(g)

T iCl +۴ ۲Mg → T i + ۲MgCl۲

Cu S +۲ O →۲ ۲Cu + SO۲

واکنش 2 - سلول های خورشیدی (2 واکنش 1 - بهبود کارایی زغال سنگ (1

واکنش 4 - تولید گوگرد (4 واکنش 3 - بدنه دوچرخه (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 6 1397

دکتر آب روشنشیمی 252 دقیقه

ادامه جمع بندی شیمی یازدهم (حفظیات)
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40 باتوجه به نمودار داده شده، کدام عبارت ها درست هستند؟
الف) تفاوت شعاع اتمی بین عناصر گروه 15 و 16 کمتر از گروه 1 و 2 است.

ب) میزان تمایل فسفر به تشکیل یون پایدار بیشتر از گوگرد است.

پ) جاذبۀ هسته بر روی الکترون های الیۀ ظرفیت کلر بیشتر از سدیم است.

ت) تعداد الیه های الکترونی گوگرد بیشتر از منیزیم است.

ب - پ (1

الف - ت (2

ب - ت (3

الف - پ (4

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 5 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 5 1397

41  هر یک از سامانه ها در شکل زیر محتوی یک نمونه گاز نجیب در دمای اتاق است. باتوجه به آن، چه تعداد از موارد زیر صحیح هستند؟ )هر ذره معادل
0/01 مول از گاز نجیب مربوط است)

الف) اگر گازهای موجود در دو ظرف  و  یکسان بوده و میانگین انرژی جنبشی ذرات آن ها

برابر باشد، نتیجه می گیریم که انرژی گرمایی دو سامانه با هم برابر است.

، به ترتیب گازهای آرگون و هلیم می توانند قرار گرفته باشند. ب) در ظرف های  و 

پ) انرژی گرمایی سامانه  از  بیشتر است ولی میانگین انرژی جنبشی ذرات آن ها با

یکدیگر برابر است.

ت) اگر تعداد ذرات موجود در سامانۀ  را در دمای ثابت دو برابر کنیم، میانگین انرژی

جنبشی ذرات آن تغ�ر نمی کند.

ac

ab
ba

a

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 7 1397

542 باتوجه به ساختار ترکیب های آلی زیر، کدام گزینه درست است؟

ساختار  نشان دهندۀ ترکیب آلی موجود در زردچوبه و ساختار  نشان (1

دهندۀ ترکیب آلی موجود در دارچین است.

زردچوبه دارای گروهی عاملی کتونی و دارچین دارای گروه عاملی آلدهیدی در (2

ساختار ترکیبات خود هستند.

این دو ساختار باهم ایزومر یا همپار هستند. (3

ترکیب های آلی که عامل طعم و بوی زردچوبه و دارچین هستند، هر دو سیرشده (4

بوده و آروماتیک هستند.

(I)(II)

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 9 1398



1398 3/3

643 باتوجه به نمودار زیر که به انحالل پذیری الکل ها و آلکان های راست زنجیر مربوط می شود، کدام مطالب نادرست اند؟
الف) نمودار  مربوط به الکل ها و بقیۀ نقاط مربوط به آلکان های راست زنجیر می باشد.

ب) متانول، اتانول و پروپانول به دلیل داشتن پیوند هیدروژنی و همچنین تعداد اتم کربن کم، در آب انحالل پذیری

زیادی دارند.

پ) آلکان ها که گشتاور دوقطبی در حدود صفر دارند، در آب حل نمی شوند.

ت)  و  به ترتیب می تواند مربوط به 1- پنتانول و 1- بوتانول باشد.

A

BC

الف - ت (1

ب - پ (2

الف - ب - پ (3

ب - پ - ت (4

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 15 1397

744 باتوجه به شکل های داده شده، چه تعداد از موارد زیر نادرست است؟
-واکنش )آ( یک واکنش گرماده و واکنش )ب( یک واکنش گرماگیر است.

- سطح انرژی فرآورده در واکنش (آ) باالتر از واکنش دهنده می باشد.

- در شکل (ب)، با کاهش دما از شدت رنگ گاز درون لوله کاسته می شود.

- از واکنش انجام شده در شکل (ب) می توان فهیمد که  بی رنگ و 

قهوه ای رنگ می باشد.

N O۲ ۴NO۲

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 1398

45 کدام یک از عبارت های زیر درست است؟

اتانول در مقیاس صنعتی از واکنش میان اتین و آب تولید می شود. (1

از گاز متان برای پر کردن فندک ها استفاده می شود. (2

از واکنش هوازی تخمیر گلوکز برای تولید سوخت سبز استفاده می شود. (3

از مونومر سازندۀ پلی اتن، به عنوان عمل آورنده در کشاورزی استفاده می شود. (4

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 10 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 10 1397

جمع بندی شیمی یازدھم دکتر آب روشن 09018106014

m
Highlight

m
Highlight
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ینه 4 گز 1

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: مقدار فرآوردۀ مورد انتظار، به مقدار نظری گفته می شود و از مقدار عملی که در واقعیت به دست می آید، بیشتر است.

گزینۀ 2: شیمی دان ها برای محاسبۀ مقدار واقعی فرآوردۀ تولید شده، از مفهوم بازده درصدی استفاده می کند.

گزینۀ 3: بازده یک واکنش، کمیتی است که توسط آن می توان کارایی واکنش را نشان داد.

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 3 1397

ینه 3 گز 2

گزینۀ 1: سوخت فندک شامل گاز بوتان با فرمول  است.

گزینۀ 2: سومین عضو خانوادۀ آلکین ها، بوتین با فرمول مولکولی  است.

، سبب رسیدن میوه ها می شود. گزینۀ 4: اتم با فرمول مولکولی 

C H۴ ۱۰

C H۴ ۶

C H۲ ۴

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 4 1397

ینه 3 گز 3

گزینه دو علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره ۶ تابستان 1398

گزینه دو ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره ۶ تابستان 1398

ینه 2 گز 4

عبارت های "ب" و "ت" نادرست هستند.

بررسی سایر عبارت ها:

ب) برای شناسایی یون های  و  از محلول حاوی یون هیدروکسید  استفاده می کنیم.

ت) زنگ آهن به طور عمده از  تشکیل شده است.

F e۲+F e۳+(OH )−

F e O۲ ۳

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 3 1397

ینه 4 گز 5

از بین 10 عنصر واسطۀ تناوب چهارم، 4 عنصر  زیرالیه  پر و نیمه پر دارند. یعنی  عناصر واسطه این دوره

دارای زیرالیه  پر و نیمه پر می باشند.

( Mn , Cr , Zn , Cu)۲۵ ۲۴ ۳۰ ۲۹d%۴۰
d

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 4 1397

دکتر آب روشنشیمی 2 40 دقیقه

   پاسخ تشریحیجمع بندی شیمی یازدهم حفظیات 
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ینه 3 گز 6

عبارات "الف" و "ب" درست و عبارات "پ" و "ت" نادرست اند.

بررسی عبارات:

الف) در یک دوره با افزایش تعداد پروتون ها، نیروی جاذبه ای که هسته به الکترون ها وارد می کند، افزایش می یابد.

ب) در گروه 2 از باال به پا�ن با افزایش شعاع اتمی، سرعت و شدت واکنش با نافلزات افزایش می یابد.

پ) در یک گروه هر چه شعاع اتمی فلز بیشتر باشد، فعالیت شیمیایی آن نیز بیشتر خواهد بود.

ت) در یک دوره از چپ به راست با کاهش شعاع اتمی، تبدیل فلز به کاتیون سخت تر خواهد بود.

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 8 1397

ینه 2 گز 7

موارد دوم و چهارم درست اند.

ن بیشتر است. مورد اول: هر چه واکنش پذیری یک هالوژن کمتر باشد، دمای الزم برای واکنش آن با گاز هیدروژ

مورد سوم: طبق نمودار صفحه 13 کتاب درسی این ترتیب درست نیست.

مورد پنجم: هر چه واکنش پذیری یک فلز بیشتر باشد، استخراج آن از سنگ معدن دشوارتر است.

ترتیب درست : F < Cl < Br

ترتیب درست : Al > Si > S

ترتیب درست : Cs < Ca < Cu

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 8 1397

ینه 3 گز 8

الف) نادرست است. آلکان ها بخش عمدۀ هیدروکربن های موجود در نفت خام را تشکیل می دهند و به دلیل واکنش پذیری کم اغلب به عنوان سوخت

به کار می روند.

ب) درست است.

پ) نادرست است. مقدار نمک ها و اسیدها در نفت خام کم بوده و در نواحی گوناگون متغیر است.

ت) درست است.

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 7 1397

ینه 2 گز 9

مقدار طال در معادن آن بسیار کم است. به طوری که برای استخراج مقدار کمی از آن باید از حجم انبوهی خاک معدن استفاده کرد. به همین دلیل

پسماند بسیار زیادی تولید می کند.

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397

ینه 4 گز 10

BABAمقدار آب موجود در ظرف  بیشتر از  است. پس تعداد مولکول های آب موجود در ظرف  بیشتر از ظرف  است.

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 6 1397

جمع بندی شیمی یازدھم دکتر آب روشن 09018106014

m
Highlight
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ینه 3 گز 11

- نادرست. ذره های سازنده یک ماده در هر سه حالت فیزیکی پیوسته در جنب وجوش هستند.

- درست.

- درست.

- نادرست. انرژی گرمایی 2 لیتر آب  بیشتر است.

- درست. دمای جسم به جرم جسم بستگی ندارد.

۲۵ C∘

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 6 1397

ینه 4 گز 12

در ساختار روغن پیوند دوگانه بیشتری نسبت به چربی وجود دارد، به همین دلیل روغن واکنش پذیری بیشتری نسبت به چربی دارد.

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 9 1397

ینه 3 گز 13

الف) سوخت و ساز مواد غذایی سبب آزاد شدن انرژی می شود (گرماده است).

ب) سوختن بنزین انرژی الزم برای حمل و نقل را فراهم می کند (گرماده است).

پ) یخچال صحرایی انرژی مواد غذایی یا آب را درون خودش جذب می کند و گرماگیر است.

، گرماده است. ت) واکنش تشکیل 

اما واکنش تجزیۀ آن گرماگیر است.

HCl(g)

H (g) +۲ Cl (g) →۲ ۲HCl(g) + ۱۸۴ kJ

HCl(g) + ۹۲kJ → H (g) + Cl (g)
۲
۱

۲ ۲
۱

۲

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 9 1397

ینه 4 گز 14

گزینۀ 1: انرژی گرمایی یک نمونه ماده کمیتی است که هم به دما و هم به جرم ماده بستگی دارد.

گزینۀ 2: انرژی گرمایی یک نمونه ماده به دما و جرم آن بستگی دارد. دمای یک استخر آب با دمای یک لیوان آب برابر است. از این رو انرژی گرمایی

استخر آب بیشتر است.

گزینۀ 3: مجموع انرژی جنبشی ذره های یک نمونه ماده به دما و جرم ماده بستگی دارد.

∘KKگزینۀ 4: در نمادگذاری، کلوین را برحسب درجه بیان نمی کنند و نماد آن  است. ( غلط است)

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 9 1397

ینه 4 گز 15

آنتالپی هر واکنش هم ارز با گرمایی است که در فشار ثابت با محیط پیرامون دادوستد می کند. سایر عبارت ها درست هستند.

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 9 1397
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ینه 3 گز 16

گرمای یک واکنش در دما و فشار ثابت، به نوع و مقدار مواد واکنش دهنده، نوع فرآورده و حالت فیزیکی مواد شرکت کننده بستگی دارد و به

سرعت واکنش ارتباطی ندارد.

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 10 1397

ینه 4 گز 17

ظرف کدر مانع از رسیدن نور خورشید به روغن می شود.

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 14 1397

ینه 4 گز 18

رادیکال ها گونه هایی پرانرژی و ناپایدار هستند که در ساختار خود الکترون جفت نشده دارند، پس  و  رادیکال هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: رادیکال ها به بافت های بدن آسیب می رسانند.

گزینۀ 2: لیکوپن فعالیت رادیکال ها را کاهش می دهد.

گزینۀ 3: ریزمغزی ها ترکیب های آلی سیرنشده ای هستند که برخی از آن ها از انجام واکنش های نامطلوب و ناخواسته (به دلیل حضور رادیکال ها)

جلوگیری می کنند.

NONO۲

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 8 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 8 1397

ینه 3 گز 19

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 9 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 9 1397

ینه 2 گز 20

گرمای یک واکنش در دما و فشار ثابت به نوع و مقدار مواد واکنش دهنده، نوع فرآورده و حالت فیزیکی مواد شرکت کننده در واکنش بستگی دارد.

عالمت  نشان دهندۀ گرماگیر و گرماده بودن واکنش است و مقدار عددی  بزرگی آن را نشان می دهد.

هر دو ترکیب دارای فرمول مولکولی یکسان  هستند. بنابراین با هم ایزومرند.

مقدار گرمای آزاد شده در دمای ثابت ناشی از تفاوت انرژی گرمایی در مواد واکنش دهنده و فرآورده نیست  ، زیرا در دمای ثابت تفاوت چشمگیری میان

انرژی گرمایی آن ها وجود ندارد.

طعم و بوی گشنیز به طور عمده وابسته به گروه عاملی هیدروکسیل و طعم و بوی رازیانه به طور عمده مربوط به گروه عاملی اتری است.

ΔHΔH
(C H O)۶ ۱۲

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 10 1397



1398 5/6

ینه 3 گز 21

عبارت های (الف)، (ب)، (ت) و (ث) نادرست هستند.

بررسی عبارت های نادرست:

الف) واکنش  گرماگیر بوده و عالمت  در سمت چپ معادله قرار دارد.

ن، آنتالپی به اندازۀ 572 کیلوژول افزایش می یابد. ب) برای تولید یک مول گاز اوزون از گاز اکسیژ

ت) معادلۀ سوختن متانول در دمای اتاق به صورت زیر است:

ث) به موادی که فرمول مولکولی یکسان ولی ساختار متفاوتی دارند، ایزومر (همپار) می گویند.

N O (g) →۲ ۴ ۲NO (g)۲Q

۲CH OH(l) +۳ ۳O (g) →۲ ۲CO (g) +۲ ۴H O(l)۲

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 10 1397

ینه 1 گز 22

ن  به یک ترکیب سیرشده تبدیل می شود. H)ترکیب زیر دارای 3 پیوند دوگانه است و در اثر واکنش با 3 مول گاز هیدروژ )۲

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 10 1397

ینه 2 گز 23

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: ردپای آشکار غذا بر روی زمین، ناشی از میزان غذایی است که به مصرف نمی رسد و به زباله تبدیل می شود یا از بین می رود.

گزینۀ 3: براساس الگوی توسعۀ پایدار، در آینده مساحت کل زمین مورد نیاز برای تأمین اقالم ضروری زندگی کمتر خواهد شد.

گزینۀ 4: برای تأمین غذا به منابع آب، انرژی، مواد اولیه و زمین نیاز است.

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 8 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 8 1397

ینه 4 گز 24

ارزش سوختی چربی و کربوهیدرات به ترتیب 38 و 17 کیلوژول بر گرم است. حالت فیزیکی آب در دمای اتاق در فرآیند سوختن کامل هیدروکربن ها،

مایع می باشد.

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 11 1397

ینه 3 گز 25

ΔHΔHطبق قانون هس،  یک واکنش از جمع جبری  همۀ مراحل انجام آن قابل محاسبه است.

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1395

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1395
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ینه 3 گز 26

الف)  این فرآیندی گرماده است پس عالمت  در آن منفی است.

ب)  فرآیندی است که با انجام آن سامانه پررنگ تر می شود.  گازی بی رنگ و  قهوه ای رنگ است و این

واکنش گرماگیر می باشد.

پ)  فرآیندی گرماده است و عالمت  در آن منفی است.

ت) فرآیند اکسایش گلوکز در بدن با تولید انرژی همراه است اما باعث تغ�ر دمای محسوسی در بدن نمی شود.

CO (g) →۲ CO (s)۲ΔH
N O (g) →۲ ۴ ۲NO (g)۲N O۲ ۴NO۲

۲O (g) →۳ ۳O (g)۲ΔH

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 9 1397

ینه 3 گز 27

عبارت های (الف)، (ب) و (ت) نادرست هستند.

بررسی عبارت های نادرست:

الف) با رها شدن پلیمرهای سبز یا کاالهای ساخته شده از آن ها در طبیعت، پس از چند ماه به مولکول های ساده مانند آب و کربن دی اکسید تبدیل

می شوند.

ب) از الکتیک اسید می توان پلی الکتیک اسید تهیه نمود.

ت) به پلیمرهای سبز معروف هستند (نه سبزرنگ!).

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 16 1398

ینه 2 گز 28

آهنگ تجزیۀ پلی استرها و پلی آمیدها به ساختار مونومرهای سازنده بستگی دارد.

استفاده از پلیمرهای ماندگار صرفۀ اقتصادی دارد و از نگاه پیشرفت پایدار، تولید و استفاده از آن ها الگوی مصرف مطلوبی نیست.

یکی از پلیمرهای سبز، پلی الکتیک اسید است. الکتیک اسید در شیر ترش شده وجود دارد. این ماده از نشاستۀ موجود در فرآورده های کشاورزی مانند

سیب زمینی، ذرت و نیشکر تهیه می شود.

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 16 1398

ینه 3 گز 29

کوالر از فوالد هم جرم خود، ۵ برابر مقاوم تر است.

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 16 1398

ینه 1 گز 30

تنها مورد دوم نادرست است.

همان طور که مشاهده می شود واکنش (آ) که مربوط به انجماد آب است، یک واکنش گرماده است. در واکنش های گرماده سطح انرژی فرآورده(ها)

(حالت جامد) پا�ن تر از سطح انرژی واکنش دهنده(ها) (حالت مایع) است.

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 1398
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دبیردرسزمان

مبحث

ینه 2 گز 31

dعناصر واسطه، از دورۀ چهارم به بعد در جدول قرار گرفته اند و مشغول پر کردن زیرالیۀ  هستند.

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 3 1397

ینه 2 گز 32

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: بنزن نیز 6 کربن دارد.

گزینۀ 3: جزء سیکلوآلکان ها است.

گزینۀ 4: باتوجه به ساختار سیکلوهگزان، هر اتم کربن با 4 اتم دیگر پیوند اشتراکی دارد.

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 4 1397

ینه 1 گز 33

پلیمر  به دلیل شاخه دار بودن نسبت به پلیمر  حجم بیشتری را اشغال می کند و چگالی کمتری دارد.

پلیمر  دارای نیروهای بین مولکولی قوی تری بوده و سنگین تر و کدرتر می باشد.

BA
A

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 14 1397

ینه 2 گز 34

براساس متن صفحۀ 71 کتاب درسی آنتالپی بسیاری از واکنش های شیمیایی را نمی توان به روش گرماسنجی اندازه گیری کرد. زیرا برخی از واکنش ها

مرحله ای از یک واکنش پیچیده هستند و برخی دیگر به آسانی انجام نمی شوند. بدیهی است که تأمین شرایط بهینه برای انجام آن ها بسیار دشوار

ΔHاست. شیمی دان ها برای تع�ن  چنین واکنش هایی از روش های غیرمستقیم بهره می برند.

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 11 1397

دکتر آب روشنشیمی 2 15 دقیقه 

\پاسخ تشریحی جمع بندی شیمی یازدهم حفظیات 
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ینه 3 گز 35

شعاع اتمی در یک دوره از چپ به راست کاهش و در یک گروه از باال به پا�ن افزایش می یابد.

اگر عناصر را براساس شعاع اتمی مرتب کنیم،  و  در گروه 1 و  و  در گروه 17 قرار می گیرند.

از نظر واکنش پذیری در گروه 1،  و در گروه 17،  است.

XEAZ
X < EZ < A

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397

ینه 4 گز 36

، فلز آهن  با آرایش الکترونی زیر است: عنصر 

گزینۀ 1: فعالیت شیمیایی آن کم است.

گزینۀ 2:  فلزی متعلق به گروه 8 و دورۀ 4 جدول است.

، بیرونی ترین زیرالیه  است که دو الکترون دارد. گزینۀ 3: در عنصر 

گزینۀ 4: فلز آهن دارای دو اکسید طبیعی  و  است.

M( F e)۲۶

F e :۲۶ [ Ar]۳d ۴s۱۸
۶ ۲

M
M۴s۲

F eOF e O۲ ۳

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 2 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 2 1397

ینه 2 گز 37

موارد "الف" و "ب" درست هستند.

پ) میزان مصرف مواد معدنی و فلزها در جهان با گذر زمان افزایش یافته است.

ت) منابع شیمیایی به طور یکسان در جهان توزیع نشده اند.

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 1 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 1 1397
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ینه 2 گز 38

به طور کلی فلزات موادی هستند که دارای خاصیت های رسانایی الکتریکی و گرمایی و چکش خواری هستند و عمومًا سطح صیقلی دارند ولی نافلزات

معموًال رسانای الکتریسیته و گرما نیستند و چکش خوار نبوده و با ضربه خرد می شوند، البته برخی استثناءها نیز در این بین وجود دارد، مثل کربن که

در حالت گرافیت رسانای الکتریسته می باشد. پس با توضیحات باال  یک فلز یا شبه فلز است،  کربن (گرافیت) است،  یک نافلز می باشد و 

نیز یک فلز یا شبه فلز است.

ABCD

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 2 1397

ینه 4 گز 39

واکنش (1) از راه های بهبود کارایی زغال سنگ است. در این واکنش با استفاده از کلسیم اکسید، گاز گوگرد دی اکسید خارج شده از نیروگاه ها به دام

می افتد. در واکنش (2) سیلیسیم که عنصر اصلی سازندۀ سلول های خورشیدی است، تولید می شود.

در واکنش (3) تیتانیم که فلزی محکم، کم چگال و مقاوم در برابر خوردگی است تولید شده است که یکی از کاربردهای آن استفاده در بدنۀ دوچرخه

است.

واکنش (4) برای تهیۀ مس خام از سنگ معدن آن استفاده می شود.

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 6 1397

ینه 4 گز 40

بررسی سایر عبارت ها:

ب) میزان تمایل گوگرد به تشکیل یون پایدار بیشتر از فسفر است.

ت) تعداد الیه های الکترونی گوگرد و منیزیم با هم برابر است.

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 5 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 5 1397

دکتر آب روشنشیمی 2 25  دقیقه 
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ینه 2 گز 41

موارد پ و ت صحیح هستند.

بررسی موارد:

الف) گازهای موجود در دو ظرف  و  یکسان هستند و از آنجایی که هر دو سامانه، در دمای یکسانی قرار گرفته اند، میانگین انرژی جنبشی ذرات

آن ها نیز با هم برابر است ولی تعداد ذرات موجود در این سامانه ها متفاوت است. انرژی گرمایی یک نمونه ماده، کمیتی است که هم به دما و هم

به جرم ماده بستگی دارد. در اینجا دما یکسان است ولی چون جرم نمونه در سامانه  از سامانه  بیشتر است، پس انرژی گرمایی سامانه  از

سامانه  بیشتر است.

ب) همان طور که مشاهده می کنید اندازۀ ذرات تشکیل دهندۀ نمونۀ  از نمونۀ  بزرگ تر است و توجه کنید که در صورت سؤال ذکر شده است که

همۀ سامانه ها دارای گاز نجیب هستند. از آنجایی که گاز آرگون از هلیم بزرگ تر است، پس نمونه های  و  به ترتیب می توانند گازهای هلیم و آرگون

باشند.

پ) اگر دمای دو نمونه گاز با هم برابر باشد، با تقریب خوبی می توانیم بگو�م که میانگین انرژی جنبشی آن ها برابر است. اما انرژی گرمایی یک نمونه

ماده، کمیتی است که هم به دما و هم به جرم بستگی دارد. دمای نمونه های  و  با هم برابر است ولی چون جرم نمونۀ  بیشتر است، پس

انرژی گرمایی آن نیز از نمونۀ  بیشتر است.

ت) در دمای ثابت میانگین انرژی جنبشی ذرات یک نمونه از ماده ثابت است و با تغ�ر مقدار ذرات تشکیل دهندۀ نمونه، تغ�ری در میانگین انرژی

جنبشی ذرات رخ نمی دهد.

ac

cac
a

ba
ab

abb
a

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 7 1397

ینه 2 گز 42

بررسی گزینه های نادرست:

گزینۀ ۱: ساختار  نشان دهندۀ ترکیب آلی موجود در دارچین و ساختار  نشان دهندۀ ترکیب آلی موجود در زردچوبه است.

گزینۀ ٣: این ۲ ترکیب ایزومر نیستند، چون فرمول یکسانی ندارند.

گزینۀ ۴: این ۲ ترکیب سیرنشده هستند.

(I)(II)

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 9 1398

ینه 1 گز 43

آلکان ها به دلیل داشتن گشتاور دوقطبی در حدود صفر، در آب حل نمی شوند.

در الکل ها هم پیوند هیدروژنی و هم نیروی وان دروالسی وجود دارد. در الکل های تا 5 کربن نیروی غالب پیوند هیدروژنی می باشد اما با افزایش

کربن ها، بخش ناقطبی مولکول بزرگ تر شده و میزان قطبیت مولکول کاهش می یابد.

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 15 1397

ینه 1 گز 44

تنها مورد دوم نادرست است.

همان طور که مشاهده می شود واکنش (آ) که مربوط به انجماد آب است، یک واکنش گرماده است. در واکنش های گرماده سطح انرژی فرآورده(ها)

(حالت جامد) پا�ن تر از سطح انرژی واکنش دهنده(ها) (حالت مایع) است.

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 1398



1398 3/3

ینه 4 گز
45

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: اتانول در مقیاس صنعتی از واکنش میان اتن و آب تولید می شود.

گزینۀ 2: از گاز بوتان برای پر کردن فندک ها استفاده می شود.

گزینۀ 3: از واکنش بی هوازی تخمیر گلوکز برای تولید سوخت سبز استفاده می شود.

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 10 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 10 1397
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