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فصل اول شیمی یازدهم

الگوها و روندها در رفتار مواد و عناصر

نظام جدید( 98)ریاضی کدام موارد از مطالب زیر درست اند؟    1

  آ( معموالً، هر چه واکنش پذیری فلزی بیشتر باشد، استخراج آن دشوارتر است.

  انجام واکنش شیمیایی است.ب( واکنش پذیری هر عنصر، به معنای تمایل اتم آن به 

  ، واکنش پذیری فراورده ها از واکنش دهنده ها بیشتر است.Na(sبا  )  s)FeOپ( در واکنش: )

  ، واکنش پذیری واکنش دهنده ها از فراورده ها بیشتر است.C(sبا  )  s)O2Naت( در واکنش: )

( ب، ت4( آ، ب                                     3                               ( ب، پ، ت    2( آ، پ، ت                                   1

 )با صرف نظر از گازهای نجیب(   در دوره سوم جدول دوره ای، شمار عنصرهای فلز و نافلز به ترتیب از راست به چپ، کدام است؟  2

نظام جدید( 98)ریاضی 

1 )3    ،4                                        2 )3    ،3                                   3 )4    ،4                                4 )4    ،3

روند کلی واکنش پذیری چهار عنصر نخست از سمت چپ دوره دوم جدول دوره ای )تناوبی( در برابر اکسیژن در دمای اتاق، به ترتیبب   3

 نظام جدید( 98)ریاضی ا، کدام است؟   شماره گروه آن ه

نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی کدام موارد از مطالب زیر، در باره جدول شارل ژانت درست اند؟    4

 الف( عنصرها، به پنج دسته بخش می شوند.

 گروه خواهد بود. 16شامل  gب( عنصرهای دسته 

 گروه، جای می گیرند.ستون یا  32پ( عنصرهای کشف شده، در 

 را می توان بر پایه آن طبقه بندی کرد. 118ت( عنصرهای دارای عدد اتمی بزرگ تر از 

( آ، پ، ت4( ب، پ، ت                               3( آ، ب، پ                               2( آ، ب                                 1

کلید پاسخنامه

1234567891011121314151617

3244

.
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 عنصرهای واسطه 

 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی وجود ترکیب های کدام عنصر در سنگ ها یا شیشه، می تواند سبب ایجاد رنگ شود؟    1

1 )M11                                           2 )A13                                        3 )Z20                                   4 )X26 

 نظام جدید( 98)تجربی     ....   در گروه های جدول دوره ای )تناوبی(، از باال به پایین، شعاع اتمی .................. می یابد، زیرا شمار ................ 2

 الیه های الکترونی ا شغال شده اتم آن ها افزایش می یابد. –( افزایش 1

 الیه های الکترونی ا شغال شده اتم آن ها ثابت می ماند. -( کاهش 2

 الکترون های الیه ظرفیت اتم آن ها ثابت می ماند. –( افزایش 3

 الکترون های الیه ظرفیت اتم آن ها ثابت می ماند. -( کاهش 4

 استوکیومتری واکنش، درصد خلوص و بازده در واکنش های شیمیایی 

، 4LiAlH(sتولید شود، درصد خلوص ) STPگاز در شرایط  L 2/11ناخالص با آب، طبق معادله زیر،  4LiAlH(sگرم از ) 5اگر از واکنش  1

 نظام جدید( 98)ریاضی (   g.mol  :1  =H  ،7  =Li  ،27  =Al-1کدام است؟ )

 2H4 ( +s)3(OH)Al ( +aq) LiOH  →  (l)O2H4 ( +s)4LiAlH(g)معادله موازنه شود.(   )

1 )80                                        2 )85                                          3 )90                                         4 )95  

3+میلی لیتر از محلول اسیدی انداخته شده است تا یون های  100گرم از یک نمونه سنگ معدن آهن در  20 2
Fe  آن به صورت محلبول در

( هیدروکسید به دست آید، درصد جرمی آهن IIIگرم از رسوب آهن ) 35/5به این محلول،  NaOH(sا افزودن مقدار زیادی )آیند. اگر ب

                                                                                                        (g.mol  :56 =Fe  ،16  =O  ،1  =H-1)    نظام جدید( 98)ریاضی در این نمونه سنگ معدن، کدام است؟ )معادله واکنش ها موازنه شود.   

(l)O2H ( +aq)3FeCl → (aq)HCl ( +s)3O2Fe 

(aq)NaCl ( +s)3(OH)Fe → (aq)NaOH ( +aq)3FeCl 

1 )4                                       2 )8                                          3 )10                                        4 )14 

مول بر  2/0ناخالص به درون نیم لیتر آب مقطر وارد شده است. اگر غلظت محلول نیتریک اسید تشکیل شده به  5O2N( gگرم ) 2/7 3

 ؛ از تغییر حجم صرف نظر و معادله موازنه شود.  g.mol  :14  =N  ،16  =O-1)کدام است؟  5O2Nلیتر برسد، درصد خلوص 

                                                                            (aq)3HNO → (l)O2H ( +g)5O2N                                      نظام جدید( 98)تجربی 

1 )65                                         2 )71                                       3 )75                                         4 )81 

درصد، طبق معادله زیر، به تقریب چند مول آلومینیم سولفات باید با مقدار کافی  97گرم باریم سولفات با درصد خلوص  06/79برای تهیه  4

  باریم کلرید واکنش دهد و در این واکنش چند مول باریم کلرید مصرف می شود؟ )گزینه ها را از چپ به راست بخوانید.
1-g.mol   :137  =Ba  ،32  =S  ،16  =O   ) نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی 

 3AlCl ( +s)4BaSO  →  (aq)3(4SO)2Al ( +aq)2BaCl(aq)معادله موازنه شود.(         )

1 )13/0    ،33/0                             2 )13/0    ،44/0                         3 )11/0    ،44/0                         4 )11/0    ،33/0 

آب تولید شود،  g 72گرما داده شده است. اگر در پایان واکنش  4SO2Hمول اتانول در مجاورت  5مول اتانوئیک اسید و  5مخلوطی از  5

 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی (، به ترتیب از راست به چپ، کدام است؟   gبازده درصدی واکنش و جرم استر تولید شده )بر حسب 

(1-g.mol  :12  =C  ،16  =O  ،1  =H) 

(l)O2H ( +aq)3CH2COOCH3CH → (aq)OH2CH3CH ( +aq)COOH3CH 

1 )80    ،352                                  2 )80    ،264                                  3 )90    ،352                                4 )90    ،264 
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حرارت دادن یک درصد از  90(، تشکیل دهد، چند کیلو گرم زغال با خلوص 5O10H6C)n(s)درصد وزن تنه یک درخت را سلولز  50اگر  6

 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی (   g.mol  :16  =O  ،12  =C  ،1  =H-1)می توان به دست آورد؟    Kg 81تنه درخت با جرم 

  O2H ( +s)C(l)معادله موازنه شود.(   )
حرارت
→    (s)n(5O10H6C) 

1 )2/16                                            2 )20                                           3 )40                                          4 )42 

 g.mL  :1-1جرم آن شکر است، تولید می کند. مصرف روزانه آب ) %12گرم نوشابه که  320یک کارخانه در هر روز، صد هزار قوطی دارای  7

 ( و شکر این کارخانه، به ترتیب چند متر مکعب و چند کیلوگرم است؟ )از تغییر حجم در اثر انحالل، صرف نظر شود.(   d= آب 
 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی 

1 )32    ،3840                           2 )16/28    ،3840                              3 )32    ،2840                            4 )16/28    ،2840 

 کلید پاسخنامه 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

4 4 3 4 1 2 2           

. 

 فصل دوم شیمی یازدهم 

 هیدروکربن ها 

 نظام جدید( 98)ریاضی نسبت شمار اتم های هیدروژن به شمار اتم های کربن، در کدام دو ترکیب، یکسان است؟    1

 ( بنزن، نفتالن2( بوتان، اتن                                                                           1

 ( بنزن، سیکلوهگزان4                           ( اتین، هیدروژن سیانید                            3

 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی شمار اتم های کربن در مولکول کدام آلکان با شمار آن ها در مولکول نفتالن، برابر است؟    2

 وناناتیل ن -4( 2متیل هپتان                                                       -3-اتیل  -3( 1

 دی متیل هپتان – 3،3( 4تری متیل اوکتان                                                      – 3،3،2( 3

 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی اگر به جای همه اتم های هیدروژن مولکول بنزن، گروه متیل قرار گیرد، کدام مورد درست است؟    3

 ( فراریت آن کاهش می یابد.1

 ( خاصیت آروماتیکی آن از بین می رود.2

 ( فرمول مولکولی آن، مانند فرمول مولکولی نفتالن می شود.3

 ( گشتاور دوقطبی مولکول، افزایش چشم گیری پیدا می کند. 4

 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی کربن وجود دارد؟   –تری متیل هگزان، چند پیوند کواالنسی ساده کربن  – 3،2،2در ساختار  4

1 )6                                           2 )7                                       3 )8                                       4 )9 

 کلید پاسخنامه 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

3 1 1 3              

. 

 غذا، ماده و انرژی 

 نظام جدید( 98)ریاضی کدام مورد درست است؟    1

 گوارش غذا )چربی ها و قندها( وجود دارد.( راه های گوناگون دیگری برای تامین انرژی بدن به جز 1

 ( مصرف پتاسیم برای پیشگیری و ترمیم پوکی استخوان بسیار مفید است.2
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 ( تبدیل ماده به انرژی، تنها منبع حیات بخش انرژی در زمین است.3

 ( سرانه مصرف مواد غذایی در کشورهای مختلف، یکسان است. 4

 دما، گرما و گرمای ویژه 

 3SOمول گاز  10کیلوگرم آب،  18/10، در یک مخزن دارای KJ 228- = ∆H  (  ،aq)4SO2H → (l)O2H ( +g)3SOبا توجه به واکنش  1

است؟ )فرض شود  ℃با سرعت یکنواخت در مدت پنج دقیقه حل شده است. میانگین افزایش دمای مخزن در هر دقیقه، به تقریب چند 

-1گرمای واکنش، تنها صرف گرم شدن آب شده است، 
K.1-J.g 2/4 آب =c  ) نظام جدید( 98)تجربی 

1 )54/0                                      2 )08/1                                      3 )42/5                                      4 )86/10 

، چند کیلو ژول گرما به طور مستقیم )قبل از سوخت و ساز( وارد بدن می شود؟ 45℃گرم( با دمای  g 300با نوشیدن یک لیوان شیر ) 2

 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی در نظر بگیرید.    37℃و دمای بدن را  K.1-J.g 4-1)گرمای ویژه شیر را 

1 )6/9                                          2 )6/14                                         3 )12                                         4 )18 

و دارای سولفوریک اسید کافی، طبق معادله :   25℃آب با دمای  g 200در  BaO(s)مول از  1/0با توجه به واکنش های زیر، با حل شدن  3

(l)O2H ( +s)4BaSO → (aq)4SO2H ( +s)BaO دمای نهایی آب، به تقریب به چند درجه سلسیوس می رسد؟ )فرض کنید که ،

 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی (  cب= آ K.1-g.J 2/4-1آنتالپی واکنش فقط صرف تغییر دمای آب شده است؛  

KJ 213 = +∆H        ،(g)3SO ( +s)BaO  →  (s)4BaSO     

KJ 78-  =∆H         ،(aq)4SO2H → (l)O2H ( +g)3SO 

1 )16                                          2 )19                                           3 )31                                        4 )41 

گرما داده شود، تفاوت  KJ 50، مقدار 20℃با توجه به داده های زیر، اگر به یک کیلوگرم روغن زیتون و یک کیلوگرم آب، هر دو با دمای  4

 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی دمای این دو ماده، به تقریب چند درجه سلسیوس، خواهد بود؟   

g 200  75℃آب  
𝟒𝟏𝟖𝟎𝟎 𝑱
→       g 200  25℃آب 

  g 50 30℃روغن زیتون  
𝟗𝟖𝟓 𝐉
→     g 50  20℃روغن زیتون 

1 )4/13                                       2 )2/18                                      3 )1/22                                   4 )4/25 

 کلید پاسخنامه 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

4 1 4 1              
. 

 گرما در واکنش های شیمیایی 

 نظام جدید( 98)ریاضی ، کدام مورد درست است؟   KJ183 ( +g)3NH2  →  (g)2H + (g)4H2Nبا توجه به واکنش:    1

 ( سطح انرژی فراورده از واکنش دهنده ها پایین تر است.1

 انرژی تولید می شود. KJ 183( با تولید هر مول آمونیاک، 2

 ( واکنش گرماگیر است و با انجام آن در یک ظرف، دمای آن پایین می آید.3

 ( با انجام واکنش در دمای ثابت، انرژی باید از محیط به سامانه جریان یابد. 4

 نظام جدید( 98)تجربی چند مورد از مطالب زیر درست اند؟    2

  در واکنش های گرماده، انرژی از محیط به سامانه جریان می یابد. •

  به دست می آید. Q = mc∆𝛉گرمای مبادله شده بین دو ماده، از رابطه:  •
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  است. Q < 0در فرایند گوارش و سوخت و ساز شیر در بدن، با وجود ثابت بودن دما،  •

                                                1( 1در فرایند گرماده، فراورده ها در سطح انرژی باالتری نسبت به واکنش دهنده ها قرار می گیرند.  •

2 )2                                                 3 )3                                        4 )4 

 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی چند مورد از مطالب زیر، درست است؟   3

 اندازه گیری آنتالپی بسیاری از واکنش ها به روش گرماسنجی، امکان پذیر نیست. •

 هیدروژن و کربن، آسان است.تامین شرایط بهینه، برای انجام واکنش تهیه متان از  •

 وابسته به خود بیان شود، واکنش استوکیومتری نامیده می شود. H∆واکنشی که با  •

محاسبه گرمای بسیاری از واکنش های مرحله ای یا واکنش هایی که به دشواری انجام می شوند، بر پایه قانون هب،، امکبان پبذیر  •

 است.

1 )1                                          2 )2                                         3 )3                                         4 )4 

 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی چند مورد از مطالب زیر درست است؟    4

 در شهرها، کاهش می یابد. 2NOبا سرد شدن هوا، شدت رنگ گاز آالینده  •

 ، میانگین تندی و انرژی جنبشی ذرات، ثابت می ماند.2CO  →  (s)2CO(gدر تبدیل ) •

 در واکنش شیمیایی انجام شده در فوتوسنتز )در گیاهان سبز(، مثبت است. H∆عالمت  •

 واکنش ندارد.  H∆تغییر نوع آلوتروپ در واکنش هایی که عنصرهای خالص تولید یا مصرف می شوند، تاثیری بر  •

1 )1                                           2 )2                                           3 )3                                        4 )4 

 کلید پاسخنامه 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 2 2 2              
. 

 محاسبه آنتالپی واکنش 

 نظام جدید( 98)ریاضی ، چند کیلو ژول است؟   OH3CH  →  (g)2H2  (  +g)CO(gواکنش:   ) H∆با توجه به داده های جدول زیر،   1

 C ≡ O H – H C – H C – O O – H نوع پیوند

 1075 436 414 351 464 (KJ.mol-1آنتالپی )

1 )210-                                       2 )180-                                       3 )110-                                     4 )80- 

 نظام جدید( 98)تجربی ، چند کیلو ژول است؟   2H ( +g)6H2C → (g)4CH2(gواکنش: ) H∆با توجه به واکنش های زیر،  2

KJ 3120-  =1∆H      (l)O2H6 ( +g)2CO4 → (g)2O7 ( +g)6H2C2 

KJ 890-  =2∆H             (l)O2H2 ( +g)2CO → (g)2O2 ( +g)4CH 

KJ 572- = 3∆H                                  (l)O2H2 → (g)2O ( +g)2H2     

1 )352                                 +2 )66                +                    3 )66-                                       4 )352- 

3 ∆H  واکنش پلیمر شدن کامل یک مول اتیلن، به تقریب چند کیلو ژول است؟ )انرژی پیوندهایC = C  ،C – H  وC – C به ترتیب برابر ،

 نظام جدید( 98)تجربی کیلو ژول بر مول است.    348و  412، 612

 

1 )264                                     +2 )84                                       +3 )84-                                       4 )264- 
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 این واکنش، چند کیلو ژول است؟     H∆با توجه به آنتالپی پیوندها و واکنش های زیر، کدام هیدروکربن زیر پایدارتر است و  4

 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی 

 

 

 H – H C – H C – C پیوند

 KJ.mol 436 412 348-1انرژی   

 +40( سیکلوهگزان،   4+                   40( هگزان،   3                   -40سیکلوهگزان،   ( 2                   -40( هگزان،   1

 کلید پاسخنامه 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

3 2 3 3              
. 

 سرعت واکنش، عوامل موثر بر سرعت واکنش 

فسفر سفید بر خالف هیدروژن در هوا و در دمای اتاق به طور خودبه خودی آتش می گیرد. بنابر این، در آزمایشگاه، آن را زیبر آب نگبه  1

 نظام جدید( 98)ریاضی داری می کنند. نقش آب در این فرایند، کدام است؟   

 Ea( افزایش دهنده Ea                          4( کاهش دهنده 3      ( بازدارنده                 2( کاتالیزگر                         1

موالر نیتریک اسید انداخته شده است. اگر نمودار تغییر جرم مخلوط واکنش به صورت  5محلول  mL200، درون Bi(sقطعه ای از فلز )   2

؛ از تغییر حجم محلول صرف نظر می شود.(       g.mol  :14  =N  ،16  =O-1، کدام است؟ )3Bi+(aqزیر باشد، نمودار تغییر غلظت )

  نظام جدید( 98)تجربی    l)O2H ( +g)NO ( +aq)3(3NO)Bi  →  (aq)3HNO ( +s)Biمعادله موازنه شود.( )
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گرم درون یک  6/20برابر  3PI(sمقدار آغازین )، اگر HI ( +aq)3PO3H  → (l)O2H ( +s)4P(aqدر واکنش: )معادله موازنه شود(   ) 3

به  HI(aqگرم برسد، سرعت متوسط مصرف این ماده، به تقریب به چند مول بر ثانیه و غلظت ) 12/4لیتر آب بوده و پ، از دو دقیقه به 

 نظام جدید( 98)ریاضی ؛ از تغییر حجم صرف نظر شود.(     g.mol  :127  =I  ،31  =P-1چند مول بر لیتر می رسد؟ )

1 )4-10  ×3/3    ،12/0                                                             2 )4-10  ×3/3    ،08/0          

3 )4-10  ×67/6    ،12/0                                                          4 )4-10  ×67/6    ،08/0           

زمان زیر که به یکی از فراورده های واکنش  –با توجه به نمودار مول  4

 مول آمونیاک در معادله و اکنش:  14/0تقریباً کامل 

(g)3NCl  ( +s)Cl4NH  →  (g)2Cl ( +g)3NH  مربوط است، کدام

 مطلب نادرست است؟ )معادله موازنه شود.(   
 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی 

 نسبت داد. g)3NCl( می توان آن را به تشکیل )1

 ( نمی توان آن را به مصرف یکی از واکنش دهنده ها نسبت داد.2

ثانیه، برابر  20تا  10در فاصله زمانی  g)2Cl( سرعت متوسط مصرف )3

 مول بر ثانیه است.  001/0

، از آغاز واکنش تا ثانیه سی ام، s)Cl4NH( سرعت متوسط تشکیل )4

 مول بر ثانیه است.  3×  10-3برابر 

 

ی از بین می رود. آهنگ از فلز به کار رفته در اثر خوردگ %5تن تاسیسات آهنی است، ساالنه  219،000در یک پاالیشگاه، که شامل  5

 روز در نظر بگیرید.(    365)سرعت( متوسط مصرف فلز آهن در این پاالیشگاه چند تن در روز است؟ )هر سال را برابر 
 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی 

1 )30                                         2 )35                                        3 )40                                         4 )45 

در دمای آزمایش  2H4 ( +s)4O3Fe → (g)O2H4  ( +s)Fe3(gبا توجه به این که سرعت متوسط تولید گاز هیدروژن در واکنش: ) 6

 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی مول بر ثانیه است. کدام مطلب، نادرست است؟   2×  10-2برابر 

 مصرف می شود.  Fe(sمول ) 15/0( در هر ثانیه، 1

 ، تولید می شود.4O3Fe( sمول ) 3/0( در هر دقیقه، 2

 است. mol.s 02/0-1، برابر g)O2H( سرعت متوسط مصرف )3

 است.  4O3Fe(sسرعت متوسط تولید )( سرعت متوسط واکنش، برابر 4

 کلید پاسخنامه 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2 1 1 3 1 1            

. 

 فصل سوم شیمی یازدهم 

 پلیمرها، پلیمرهای افزایشی 

 نظام جدید( 98)ریاضی کدام مطلب نادرست است؟    1

  زنجیرهای بلند و جرم مولکولی زیاد هستند.( پلیمرها، دارای مولکول هایی با 1

  ( پلی اتن، جامد سفید رنگی است که با گرما دادن اتن در فشار باال، تشکیل می شود.2
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  ( در مولکول پلی اتن، هر اتم کربن با چهار اتم دیگر )کربن و هیدروژن( پیوند کواالنسی یگانه دارد.3

 کربن داشته باشند.  –( در همه پلیمرهای طبیعی و مصنوعی، مونومرها باید پیوندهای دوگانه کربن 4

 نظام جدید( 98)تجربی (   g.mol  :14  =N  ،12  =C  ،1  =H-1کدام مطلب نادرست است؟ ) 2

 است. g 11( تفاوت جرم مولی سیانو اتن با پروپن برابر 1

 با سیکلو هگزان، یکسان است.هگزن  -2( فرمول مولکولی 2

 ( از پلیمر شدن کلرو اتان، پلی وینیل کلرید به دست می آید.3

 در برمو اتان با فرمول مولکولی آن ، متفاوت است.  – 2،1( فرمول تجربی 4

 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی ست است؟   رکدام مطلب در باره پلی استیرن، ناد 3

 است.  5H6C)CH C =2H( مونومر آن،   )2شده است.                                                           ( ترکیبی سیر 1

 

 ( در ساخت ظرف های یک بار مصرف به کار می رود. 4( واحد تکرار شونده آن،                                        است.            3

 

 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی کدام موارد از مطالب زیر، درست اند؟    4

 آ( پلی اتن سبک، در برابر نور، کدر است.

 ب( پلی اتن سنگین، ساختار بدون شاخه دارد.

 پ( کیسه های پالستیکی موجود در مغازه ها، از پلی اتن سبک است.

 شفاف است.  ت( بطری شیر، از جن، پلی اتن سنگین و در برابر نور

 ( ب، پ، ت4( ب، پ                                3( آ، ب، ت                                 2( آ، پ                                      1

 کلید پاسخنامه 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

4 3 1 3              

. 

 )الکل ها، اسیدهای آلی، آمین ها و آمیدها( نیتروژن دار و اکسیژن دارترکیب های آلی  

 نظام جدید( 98)ریاضی کدام مطلب در باره فرمیک اسید، درست است؟    1

 ( پر کاربردترین کربوکسیلیک اسید است.1

 ( با آب، پیوند هیدروژنی تشکیل می دهد.2

 دارد.( در ساختار آن، پنج جفت الکترون ناپیوندی وجود 3

 ( به صورت مصنوعی تهیه می شود و در طبیعت یافت نمی شود. 4

 نظام جدید( 98)تجربی کدام مطلب درست است؟    2

 ، از آب گریزی متانول کمتر است.OH13H6C( آب گریزی 1

 ، پیوند هیدروژنی، بر نیروی واندروالسی غلبه دارد.OH7H3C( در 2

 مولکول کامالً بر بخش قطبی آن، غلبه دارد.، بخش ناقطبی OH11H5C( در 3

 ، کمتر است. OH7H3C، در چربی از انحالل پذیری OH9H4C( انحالل پذیری 4
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 نظام جدید( 98)تجربی اگر ویتامین آ با ساختار زیر، با استفاده از اتانوییک اسید به استر مربوطه تبدیل شود، کدام مورد ، درست است؟    3

 فراورده واکنش، نوعی پلی استر است.( 1

 ( انحالل پذیری آن در آب، افزایش می یابد.2

 ( خاصیت آب گریزی فراورده آلی، کاهش می یابد.3

( جرم فراورده آلی از مجموع جرم دو واکنش دهنده، کمتر 4

 است. 

 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی خط، چند ترکیب زیر، درست است؟    –فرمول نقطه  4

 اتیل اتانوات  •

     

 اتیل بوتانوات  •

 

 متیل پروپانوات  •

 

 پروپیل اتانوات  •

 

1 )1                                          2 )2                                         3 )3                                         4 )4 

 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی نوع نیروهای بین مولکولی در کدام ترکیب، متفاوت از ترکیب های داده شده دیگر است؟    5

 Cتامین ( وی4( نفتالن                                   3( پروپان                                     2( پلی اتن                                        1

 که نشان داده شده، کدام مطلب در باره آن درست است؟  Cبا توجه به ساختار مولکول ویتامین  6

(1-g.mol  :16  =O  ،12  =C  ،1  =H)            
 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی 

 ( فاقد گروه عاملی استری است.1

 در آب حل نمی شود.( بخش ناقطبی آن بر بخش قطبی آن غلبه دارد و 2

 5/8( نسبت شمار پیوندهای یگانه به شمار پیوندهای دوگانه بین اتم ها در آن، برابر 3

 است. 

 ( شمار گروه های عاملی هیدروکسیل در مولکول آن، برابر شمار این گروه در مولکول اتیلن گلیکول است.  4

 کلید پاسخنامه 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

            ؟ 4 3 4 2 2

. 

 پلی استرها و پلی آمیدها 

با توجه به ساختار الکتیک اسید، پلیمر به دست آمده از آن، گروه عاملی مشابه کبدام پلیمبر،  1

 نظام جدید( 98)ریاضی خواهد داشت؟   

 ( پلی اتیلن ترفتاالت4( پلی اتن                 3( سلولز               2( کوالر                  1
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مول از یک دی اسید آلی واکنش کامل داده و به پلی آمید تبدیل شبده انبد.   مقبدار آب  10با مول از یک دی آمین  10در یک آزمایش،  2

                                                     نظام جدید( 98)ریاضی تشکیل شده، چند مول است؟  

 دی آمین + دی اسید  →آب + پلی آمید  

1 )10                                          2 )20                                          3 )30                                        4 )40 

از واکنش استیک اسید با یک الکل پنج کربنی برای تهیه یک استر )اسان، موز( استفاده می شود. در صورتی که بازده درصدی واکنش  3

 باشد، از واکنش یک مول استیک اسید با مقدار کافی از این الکل، چند گرم از این استر به دست می آید؟    80%

(1-g.mol  :12  =C  ،16  =O  ،1  =H  ) نظام جدید( 98)تجربی 

O2H  +2O14H7C  ⇌  OH11H5C  +COOH3CH 

1 )104                                     2 )112                                        3 )121                                      4 )130 

 نظام جدید( 98)تجربی در پلیمری با ساختار زیر، تفاوت جرم مولی دی آمین و دی اسید به کار رفته برای تهیه آن، چند گرم است؟    4

(1-g.mol  :14  =N  ،12  =C  ،1  =H  ،16  =O) 

 

 

 

1 )54                                 2 )58                                    3 )62                             4 )64 

چند ترکیب زیر، می تواند به طور مستقیم )بدون تغییر گروه های عامل( در تهیه پلیمری از نوع پلی آمید )به عنوان مونومر یا یکی از  5

 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی نده( به کار رود؟   واحدهای ساز

•  •  

•  •  

1 )1                                          2 )2                                         3 )3                                         4 )4 

در اشیای ساخته شده از پلی استر، عوامل محیطی سبب شکسته شدن پیوند استری و در نهایت پوسیدن لباس می شوند. در این  6

 فرایند، کدام پیوند شکسته می شود؟
1) a 
2) b 
3) c 
4) d 
 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی 

 با توجه به شکل روبرو، چند مورد از مطالب زیر، درست اند؟  7
 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی 

 بخشی از یک مولکول پلی آمید است. •

 پلیمر مربوط، از نوع زیست تخریب پذیر است. •

 است.  n2O2N10H17[C[فرمول پلیمر مربوط  •

 هر دو ماده سازنده آن )مونومرها( از ترکیب های آروماتیک اند.  •

1 )1                                             2 )2                                             3 )3                                             4 )4 
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 پاسخنامه تشریحی سوال ها

 کلید پاسخنامه 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

4 2 1 2 2 3 2           

. 

 فصل اول شیمی یازدهم 

 الگوها و روندها در رفتار مواد و عناصر 

 21(   متن کتاب درسی شیمی یازدهم فصل اول صفحه 3گزینه ) 1

)درست، فلزهایی که واکنش پذیری زیبادی دارنبد، ببه  دشوارتر است.آ( معموالً، هر چه واکنش پذیری فلزی بیشتر باشد، استخراج آن 

 صورت خالص در طبیعت یافت نمی شوند و استخراج آن ها از ترکیب هایشان دشوار است.(

 )درست( ب( واکنش پذیری هر عنصر، به معنای تمایل اتم آن به انجام واکنش شیمیایی است.

)نادرست، واکنش به صورت طبیعی انجام  ذیری فراورده ها از واکنش دهنده ها بیشتر است.، واکنش پNa(sبا  )  s)FeOپ( در واکنش: )

 می گیرد، پ، واکنش پذیری واکنش دهنده ها بیشتر می باشد.(

)نادرست، واکنش به صورت طبیعی انجام  ، واکنش پذیری واکنش دهنده ها از فراورده ها بیشتر است.C(sبا  )  s)O2Naت( در واکنش: )

 ی گیرد، و واکنش پذیریواکنش دهنده ها کمتر است.(نم

 8و  7(   متن کتاب درسی شیمی یازدهم فصل اول صفحه 2گزینه ) 2

در دوره سوم جدول تناوبی عنصرها، سدیم، منیزیم و آلومینیم، خاصیت فلزی دارند و عنصرهای فسفر، گوگرد و کلر، نافلزاند. )بدون در 

 نظر گرفتن گازهای نجیب(

 47صفحه  4(   بر اساس، نمودار داده شده در تمرین های دوره ای پایان فصل اول شیمی دوازدهم. تمرین شماره 4زینه )گ 3

 فصل اول شیمی یازدهم 11و  10(   بر اساس مطالب گفته شده در تفکر نقادانه صفحه 4گزینه ) 4

 دسته تقسیم می شوند. )درست( 5بررسی گزینه ها   آ( بر اساس جدول پیشنهادی ژانت عنصرها در 

 گروه خواهند بود. )نادرست( 18شامل  gب( عنصرهای دسته 

 ستون یا گروه جای می گیرند. )درست( 32پ( بر اساس جدول پیشنهادی ژانت عنصرها در 

را طبقه بندی کرد.  118ت( بر اساس متن کتاب درسی شیمی یازدهم، با استفاده از جدول ژانت می توان عنصرهای با عدد اتمی بیشتر از 

 )درست(

فصل اول کتاب درسی شیمی یازدهم آورده شده است. در مقدمه کتاب درسبی  10توضیح   جدول ژانت به عنوان تفکر نقادانه در صفحه 

، نهایی و و در میان تارنما، در آزمون های هماهنگ کشوریتفکر نقادانه شیمی یازدهم نوشته شده، طرح هر گونه پرسش از آیا می دانید، 

 کنکور سراسری ممنوع است. 

 عنصرهای واسطه 

ترکیب های رنگین تولید می کننبد. پب، بایبد  d(   طبق متن کتاب درسی فصل اول شیمی یازدهم، عنصرهای واسطه دسته 4گزینه ) 1

 6d3 2s4 [Ar]  :Fe26            یک عنصر واسطه است. X26عنصر مورد نظر یک عنصر واسطه باشد که با توجه به عدد اتمی آن، عنصر 

 13(   متن کتاب درسی شیمی یازدهم، فصل اول صفحه 1گزینه ) 2

 عنصرها، از باال به پایین، با افزایش تعداد الیه های الکترونی، شعاع اتمی افزایش می یابد.در هر گروه از جدول دوره ای 
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 استوکیومتری واکنش، درصد خلوص و بازده در واکنش های شیمیایی 

 فصل اول شیمی یازدهم 24(    مشابه نمونه حل شده صفحه 4گزینه ) 1

 2H4 ( +s)3(OH)Al ( +aq) LiOH  →  (l)O2H4 ( +s)4LiAlH(g)             ابتدا معادله واکنش را موازنه می کنیم.        

%95  =X    →     2H L 2/11 =  
𝐱

𝟏𝟎𝟎
  ×  

𝟐𝟐.𝟒 𝐋 𝐇𝟐

𝟏 𝐦𝐨𝐥 𝐇𝟐
  ×  

𝟒 𝐦𝐨𝐥 𝐇𝟐

𝟏 𝐦𝐨𝐥 𝐋𝐢𝐀𝐥𝐇𝟒
  ×  

𝟏 𝐦𝐨𝐥 𝐋𝐢𝐀𝐥𝐇𝟒

𝟑𝟖 𝐠 𝐋𝐢𝐀𝐥𝐇𝟒
  ×  4LiAlH g 5  

 (   معادله واکنش های داده شده را موازنه می کنیم.4گزینه ) 2

(l)O2H3 ( +aq)3FeCl2 → (aq)HCl6 ( +s)3O2Fe 

(aq)NaCl6 ( +s)3(OH)Fe2 → (aq)NaOH6 ( +aq)3FeCl2 

 طبق واکنش های موازنه شده باال، رابطه زیر بین اجزای واکنش برقرار است. 

3(OH)Fe2   ~   3FeCl2 (+3Fe2   )~   3O2Fe 

3(OH)Fe g 35/5 =  
𝐗

𝟏𝟎𝟎
  ×  

𝟏𝟎𝟕 𝐠 𝐅𝐞(𝐎𝐇)𝟐

𝟏 𝐦𝐨𝐥 𝐅𝐞(𝐎𝐇)𝟑
  ×  

𝟐 𝐦𝐨𝐥 𝐅𝐞(𝐎𝐇)𝟑

𝟏 𝐦𝐨𝐥 𝐅𝐞𝟑+
  ×  

𝟏 𝐦𝐨𝐥 𝐅𝐞𝟐𝐎𝟑

𝟏𝟔𝟎 𝐠  𝐅𝐞𝟐𝐎𝟑
  × 3O2Fe g 20 

3O2Fe  20موجود در سنگ معدن% = X 

 = %14درصد جرمی آهن در سنگ معدن   
𝟐 ×  𝟓𝟔 𝐠 𝐅𝐞𝟐𝐎𝟑

𝟏𝟔𝟎 𝐠  𝐅𝐞𝟐𝐎𝟑
  ×3O2Fe g 20 

 Fe2(OH)3گرم  35/5وجود دارد. جرم آهن موجود در  Fe(OH)3راه حل ساده تر:   تمام آهن موجود در نمونه سنگ معدن اولیه، در 

 را حساب می کنیم، و درصد جرمی آهن را به دست می آوریم. 

  × 100 = %14درصد جرمی آهن در سنگ معدن    
𝟐.𝟖 𝐠 𝐅𝐞

𝟐𝟎 𝐠 𝐅𝐞
       g Fe 8/2 =  

𝟓𝟔 𝐠 𝐅𝐞

𝟏𝟎𝟕 𝐠  𝐅𝐞(𝐎𝐇)𝟑 
   ×3(OH)Fe g 35/5 

          3HNO2 → (l)O2H ( +g)5O2N(aq(                                                              )3گزینه ) 3

75%  = X       →          1-mol.L 2/0 =  𝑿

𝟏𝟎𝟎
    ×

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝑳

𝟓𝟎𝟎 𝒎𝑳
    ×

𝟐 𝒎𝒐𝒍 𝑯𝑵𝑶𝟑

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑵𝟐𝑶𝟓
    ×

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑵𝟐𝑶𝟓

𝟏𝟎𝟖 𝒈 𝑵𝟐𝑶𝟓 
    ×5O2N g 2/7 

 3AlCl2 ( +s)4BaSO3  →  (aq)3(4SO)2Al ( +aq)2BaCl3(aq)                            (   4گزینه ) 4

3(4SO)2Al mol 11/0 = X    3(4SO)2Al mol 06/79 =  𝟗𝟕

𝟏𝟎𝟎
    ×𝟐𝟑𝟑 𝒈 𝑩𝒂𝑺𝑶𝟒

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑩𝒂𝑺𝑶𝟒
     ×𝟑 𝒎𝒐𝒍 𝑩𝒂𝑺𝑶𝟒

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑨𝒍𝟐(𝑺𝑶𝟒)𝟑
    ×3(4SO)2Al X  

2BaCl mol 33/0  =  
𝟑 𝒎𝒐𝒍 𝑩𝒂𝑪𝒍𝟐

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑨𝒍𝟐(𝑺𝑶𝟒)𝟑
      ×3(4SO)2Al mol 11/0 

 مول( انجام می دهیم. 5معادله واکنش، موازنه شده است. محاسبات را با معلوم بودن مقدار اسید، )(   راهکار: 1گزینه ) 5

(l)O2H ( +aq)3CH2COOCH3CH → (aq)OH2CH3CH ( +aq)COOH3CH 

O2H g 72   =𝑿

𝟏𝟎𝟎
    ×

𝟏𝟖 𝒈 𝑯𝟐𝑶

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑯𝟐𝑶
     ×

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑯𝟐𝑶

𝟏 𝒎𝒐𝒍 اسید
 mol 5اسید ×    

𝟖𝟎=   352گرم استر 

𝟏𝟎𝟎
    ×

𝟖𝟖 𝒈 استر

𝟏 𝒎𝒐𝒍 استر
    ×

𝟏 𝒎𝒐𝒍 استر

𝟏 𝒎𝒐𝒍 اسید
 mol 5اسید ×    

جرم درخت را به دست آورده و بر اساس استوکیومتری واکنش محاسبات را انجام می دهیم. چون فراورده  %50(   راهکار: 2گزینه ) 6

کنار جرم زغال در خالص به دست می آید، در محاسبات استوکیومتری، درصد خلوص زغال را  %90( به صورت Cواکنش، یعنی زغال )

 می نویسیم.   سمت راست تساوی
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(l)O2H ( +s)C  
حرارت
→    (s)n(5O10H6C) 

   →    Kg 20  =X( C  زغال )کربن
𝟗𝟎

𝟏𝟎𝟎
    ×X g C   =

𝟏𝟐 𝒈 𝑪

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑪
     ×

𝟔 𝒎𝒐𝒍 𝑪

𝟏 𝒎𝒐𝒍 سلولز
    ×

𝟏 𝒎𝒐𝒍 سلولز

𝟏𝟔𝟐 𝒈 سلولز
    ×

𝟓𝟎

𝟏𝟎𝟎
 1/8×  310گرم ×    

(   راهکار: محاسبات را برای یک قوطی نوشابه انجام می دهیم. مقدار آب و مقدار شکر برای یک قوطی نوشابه را،  برای صد هزار 2گزینه ) 7

 یکاهای خواسته شده، حساب می کنیم.(، قوطی نوشابه با 105)

𝟏𝟐=  4/38شکر       →      g 6/281  =4/38 – 320آب 

𝟏𝟎𝟎
  g 320نوشابه ×    

 g 1               ،mL 610  =3m 1= )آب( mL 1است:   )آب( g.mL-1چون چگالی آب برابر 

3  آبقوطی نوشابه                                 100000مصرف آب برای 
m 16/28   =

𝟏 𝒎𝟑

𝟏𝟎𝟔 𝒎𝑳
    ×

قوطی نوشابه 𝟏𝟎𝟓

قوطی نوشابه 𝟏
 mL 6/281)آب(×    

=   Kg 3840قوطی نوشابه                                   شکر  100000مصرف شکر برای 
𝟏 𝑲𝒈

𝟏𝟎𝟑 𝒈
    ×

 قوطی نوشابه 𝟏𝟎𝟓

قوطی نوشابه 𝟏
 g 4/38)شکر( ×   

 شیمی یازدهمفصل دوم  

 هیدروکربن ها 

𝟐  = 1نسبت اتم های  2H2C( در اتین 3گزینه ) 1
𝟐
  = 

𝐇

𝐂
𝟏 =  1، نسبت اتم های HCNو هیدروژن سیانید      

𝟏
   =

𝐇

𝐂
 برابرند.  

کربن گبروه  2اتم کربن دارد. ) 10متیل هپتان نیز  -3-اتیل  -3اتم کربن است.  10(، دارای 8H10C(   نفتالن با فرمول مولکولی )1گزینه ) 2

 کربن می شود.( 10کربن نیز زنجیر هپتان دارند که روی هم  7کربن گروه متیل، و  1اتیل، 

 (   بررسی گزینه ها1گزینه ) 3

جرم مولی (، به دست می آید. 18H12C(، ترکیبی با فرمول مولکولی )6H6C( با قرار دادن گروه های متیل به جای هیدروژن های بنزن )1

 این ترکیب بیشتر از جرم مولی بنزن است، در نتیجه نیروهای بین مولکولی آن قویتر بوده و فراریت آن کمتر      می شود. )درست(

 ( ترکیب به دست آمده دارای حلقه بنزنی است و آروماتیک می باشد. )نادرست(2

 (، متفاوت می باشد. )نادرست(18H12Cرکیب مورد نظر )(، است که با فرمول مولکولی ت8H10C( فرمول مولکولی نفتالن )3

 ( هر دو مولکول ناقطبی اند و گشتاور دو قطبی صفر دارند. )نادرست(4

پیوند  8تری متیل هگزان، در ساختار این مولکول،  – 3،2،2(   با توجه به ساختار مولکولی 3گزینه ) 4

 وجود دارد.  C – Cکواالنسی ساده، 

 غذا، ماده و انرژی 

 (   متن کتاب درسی چند صفحه اول فصل دوم شیمی یازدهم3گزینه ) 1

 دما، گرما و گرمای ویژه 

 KJ 228- = ∆H        (aq)4SO2H → (l)O2H ( +g)3SO(                                                                                 4گزینه ) 1

KJ 2280 = Q        →        KJ 2280- =  −𝟐𝟐𝟖 𝑲𝑱

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑺𝑶𝟑
    ×3SO mol 10  

KJ = 67/10 ≅  
𝟓𝟑.𝟒 𝑲𝑱

𝟓 𝒎𝒊𝒏
      →     ℃4/53 = ∆𝛉     →     ∆𝛉   ×2/4   ×18/10 = 2280     →     m.c.∆𝛉 = Q 
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 𝛉∆=  8℃             ( برابر می شود. بنابر این37℃)(   با نوشیدن شیر، دمای آن با دمای بدن انسان 1گزینه ) 2

KJ  6/9 = J 9600 = 8  ×4  ×300 = Q         →      Q = m.c.∆𝛉 

، حساب  می شود، که با گرمای O2H ( +s)4BaSO → (aq)4SO2H ( +s)BaO(l)واکنش  H∆(   راهکار: با روش قانون ه،، 4گزینه ) 3

 استفاده می کنیم تا تغییر دما و دمای نهایی آب را به دست آوریم.  mc∆𝛉  =Qواکنش برابر است. از رابطه 

 راه حل

     KJ 213 = +∆H        ،(g)3SO ( +s)BaO  →  (s)4BaSOواکنش اول را عک، می کنیم                                                     

KJ 213-  =1∆H        ،(s)4BaSO  →  (g)3SO ( +s)BaO 

 KJ 78-  =∆H         ،(aq)4SO2H → (l)O2H ( +g)3SOواکنش دوم را عک، می کنیم                                                    

KJ 78 = +2∆H         ،(l)O2H ( +g)3SO  →  (aq)4SO2H 

  ∆H= )واکنش( ∆Q  =1-KJ.mol 135-  =78 +213-  =2H∆    +1H)واکنش(

      ℃16 ≅  ∆𝛉    →   ∆𝛉  ×2/4  ×200  =5/13    →   mc∆𝛉  =Q 

℃41  =2𝛉     →   25 - 2𝛉  =16     →   1𝛉  -  2𝛉   =∆𝛉 

، استفاده می mc∆𝛉  =Q(   راهکار: با استفاده از داده های سوال، گرمای ویژه آب و روغن را به دست می آوریم. سپ، از رابطه 1گزینه ) 4

 کنیم و دمای هر دو ماده را حساب می کنیم. تفاوت دمای دو ماده محاسبه می شود. 

-1برای آب:                         
℃.1-g.J 18/4   =𝟒𝟏𝟖𝟎𝟎 𝑱

𝟐𝟎𝟎 𝒈 ×𝟓𝟎℃
    =𝑸

𝒎.∆𝜽
   =c    →   g 200  75℃آب  

𝟒𝟏𝟖𝟎𝟎 𝑱
→       g 200  25℃آب 

℃12   =∆𝛉    →   ∆𝛉  ×18/4  ×1  =50    →   mc∆𝛉  =Q 

℃32  =2𝛉     →   20 - 2𝛉  =12     →   1𝛉  -  2𝛉   =∆𝛉 

g.J 97/1   =𝟗𝟖𝟓 𝑲𝑱-1.℃-1  برای روغن زیتون:

𝟓𝟎 𝒈 ×𝟏𝟎℃
    =𝑸

𝒎.∆𝜽
   =c  →  g 50 30℃روغن زیتون  

𝟗𝟖𝟓 𝐉
→     g 50  20℃روغن زیتون 

℃4/25   =∆𝛉    →   ∆𝛉  ×97/1  ×1  =50    →   mc∆𝛉  =Q 

℃4/45  =2𝛉     →   20 - 2𝛉  =4/25     →   1𝛉  -  2𝛉   =∆𝛉 

 = اختالف دمای آب و روغن زیتون 4/45 – 32=  4/13

 گرما در واکنش های شیمیایی 

 63و  62،  61 ات  صفح (   بر اساس مطالب فصل دوم کتاب شیمی یازدهم1گزینه ) 1

 بر اساس واکنش داده شده؛ واکنش گرماده است، پ، سطح انرژی فراورده ها از واکنش دهنده ها پایین تر است. 

KJ183 ( +g)3NH2  →  (g)2H + (g)4H2N 

 (   بر اساس مطالب فصل دوم کتاب درسی شیمی یازدهم، جمله های دوم و سوم درست می باشند.2گزینه ) 2

          )نادرست، در واکنش های گرماده، سامانه به محیط انرژی  در واکنش های گرماده، انرژی از محیط به سامانه جریان می یابد. •

 می دهد.(

 )درست( به دست می آید. Q = mc∆𝛉گرمای مبادله شده بین دو ماده، از رابطه:  •

)درست، سوخت و ساز شیر در بدن، فرایندی  است. Q < 0در فرایند گوارش و سوخت و ساز شیر در بدن، با وجود ثابت بودن دما،  •

 گرماده است.(

)نادرست، در فرایند گرماده، سطح واکنش دهنده ها قرار می گیرند. در فرایند گرماده، فراورده ها در سطح انرژی باالتری نسبت به  •

 انرژی فراورده ها نسبت به واکنش دهنده ها، پایین تر است.(
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 (   طبق متن کتاب درسی شیمی یازدهم، فصل دوم2گزینه ) 3

 نادرست             جمله چهارم   درستجمله اول   درست                  جمله دوم   نادرست                 جمله سوم   

 (   بررسی گزینه ها2گزینه ) 4

کاهش  2NO)جهت گرماده(، پیش می رود و غلظت  4O2N، در جهت تولید  2NO  ⇌  (g)4O2N  +q(gبا سرد شدن هوا، تعادل:  ) •

 می یابد. )درست(

تغییر می کند. بنابر این، میانگین تندی و انرژی جنبشی  2COگرماگیر است و در آن حالت فیزیکی  ،2CO  →  (s)2CO(gتبدیل ) •

 ذرات به دلیل افزایش دما، تغییر خواهد کرد. )نادرست(

 2COفصل دوم کتاب شیمی یازدهم، واکنش اکسایش گلوکز به  61طبق نمودار صفحه  •

، گرماده است. بنابر این واکنش فتوسنتز که عک، واکنش اکسایش گلوکز O2Hو 

 آن مثبت است. )درست( H∆است، گرماگیر خواهد بود، و عالمت 

 
(، با 2سوال شماره ) 63طبق متن کتاب درسی شیمی یازدهم، با هم بیاندیشیم صفحه  •

 د. )نادرست(آن تغییر می کن H∆تغییر نوع آلوتروپ یک عنصر، در واکنش شیمیایی، 

 

 محاسبه آنتالپی واکنش 

  OH3CH  →  (g)2H2  (  +g)CO(g(                                                                  )3گزینه ) 1

                                                                              (C – H)3 ( +O – H( + )C – O  )→  (H – H)2 ( +C ≡ O) 

                                                                                     (414 × 3 + )464  +351 = 2H∆ →  (436 × 2 + )1057 = 1H∆ 

                                                                                                                  KJ 2057 = 2H∆ →  KJ 1947  =1H∆ 

KJ 110- = )واکنش(H∆       →      2057 - 1947 = )واکنش(H∆         →      2H∆ - 1H∆ اکنش(= )وH∆ 

  2H ( +g)6H2C → (g)4CH2(g(                                                      )2گزینه ) 2

 KJ 1560 = +1∆H       (g)2Oمی شود.                  2( عک، و تقسیم بر 1واکنش )
𝟕

𝟐
  +(g)6H2C → (l)O2H3 ( +g)2CO2 

 KJ 1780-  =2∆H          (l)O2H4 ( +g)2CO2 → (g)2O4 ( +g)4CH2ضرب می شود.                              2( در 2واکنش )

 KJ 286 += 3∆H                                   (g)2Oمی شود.                2( عک، و تقسیم بر 3واکنش )
𝟏

𝟐
 ( +g)2H → (l)O2H     

KJ 66 += 286  +1780- 1560 += 3∆H  +2∆H  +1∆H = )واکنش(∆H 

 (   3گزینه ) 3

 

 در دو انتهای زنجیر پلیمری C – Cدو پیوند 

(
∆𝑯(𝑪−𝑪)

𝟐
 )2    +∆𝑯(𝑪−𝑯)4    +∆𝑯(𝑪−𝑪)    →   ∆𝑯(𝑪−𝑯)4    +∆𝑯(𝑪=𝑪) 

1- KJ.mol 84-  =(348  ×2 )– (612 = )H∆      →      )فراورده ها(H∆  -  )واکنش دهنده ها(H∆  )واکنش( =H∆ 
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4 
 (   3گزینه )

 

 

(H – H( + )C – H)12 ( +C – C)6  =2∆H       →         (C – H)14 ( +C – C)5   =1∆H 

  (H – H( + )C – C = )2∆H       →         (C – H)2  =1∆H 

     (436 + )(348 = )2∆H       →      (412  ×2 = )1∆H 

KJ 40 = +784 – 824        →       2∆H  -  1∆H  )واکنش( =∆H 

 چون واکنش گرماگیر است، سطح انرژی واکنش دهنده ها پایین تر است و واکنش دهنده ها )هگزان( پایدارترند.

 سرعت واکنش، عوامل موثر بر سرعت واکنش 

فصل دوم کتاب شیمی یازدهم؛ بازدارنده ها موادی هستند که از انجام واکنش های نامطلوب و ناخواسته  89طبق متن صفحه (   2گزینه ) 1

 جلوگیری می کنند.

 نوشته شود(  3PO3H، باید 4PO3H(   سوال ایراد تایپی دارد )در معادله واکنش به جای 1گزینه ) 2

  HI3 ( +aq)3PO3H  →  (l)O2H3  (  +s)4P(aq)                                        معادله موازنه شده واکنش را می نویسیم.   

S 120  =min 2 = ∆t                       3تغییر جرمPI   :در مدت زمان واکنشg 5/16 ≅ 12/4 – 6/20           

   ≅ 3PI mol 04/0 = ∆m       →      3PI mol 04/0تغییر تعداد مول 
𝟏 𝐦𝐨𝐥 𝐏𝐈𝟑

𝟒𝟏𝟐 𝐠 𝐏𝐈𝟑
   ×  3PI g 5/16  

mmol/s 4-10 × 3/3 =  
𝟎.𝟎𝟒 𝐦𝐨𝐥

𝟏𝟐𝟎 𝐒
  = 

∆ 𝐦𝐨𝐥 𝐏𝐈𝟑

∆𝐭
  = (3PI)R  

mol HI 12/0 ≅ 
∆𝐦

𝟏𝟐𝟎 𝐒
  = 4-10 × 9/9   →      

∆𝐦

∆𝐭
  = (HI)R    →   

𝟑

𝟏
    =

𝐑(𝐇𝐈)

𝟑.𝟑 × 𝟏𝟎−𝟒
    →      

𝟑

𝟏
  =  

𝐑(𝐇𝐈)

𝐑(𝐏𝐇𝟑)
 

 O2H6 ( +g)NO3 ( +aq)3(3NO)Bi3  →  (aq)3HNO12 ( +s)Bi3(l(                                                           )1گزینه ) 3

تولید شده، جرم مخلوط  NOتولید شده است که از محیط واکنش خارج شده و به اندازه جرم  NO( مربوط به گاز m∆تغییر جرم )

 واکنش کاهش می یابد. 

 m∆)مخلوط واکنش( = g 3تولید شده در واکنش          NOمربوط به گاز 

mol NO 5/0 ≅  
𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝑳

𝟐𝟎𝟎 𝒎𝑳
    ×

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑵𝑶

𝟐𝟖 𝒈 𝑵𝑶
    ×g NO 3  

تولید می شود. )در معادله موازنه شده واکنش،  3Bi+مول  5/0، مقدار NOمول گاز  5/0بر اساس استوکیومتری واکنش، به ازای تولید 

 ، با هم برابر است.(Bi(3NO)3و  NOضریب استوکیومتری 

1-mol.L 5/0  = تولید(NO)R =  تولید(
+3

Bi)R        →          1   =
𝟑

𝟑
   =  

𝐑
𝐁𝐢𝟑+

𝐑𝐍𝐎
   

 ( همخوانی دارد.1تولید می شود، که با نمودار داده شده در گزینه ) 3Bi+مول  5/0دقیقه، مقدار  5طبق محاسبات، در مدت 
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 3NCl  ( +s)Cl4NH3  →  (g)2Cl3 ( +g)3NH4(g(                                                 )3گزینه ) 4

-1   را حساب می کنیم                                                   3NHسرعت متوسط مصرف 
mol.s 002/0   =

𝟎.𝟏𝟒 𝒎𝒐𝒍

𝟕𝟎 𝒔
   =(3NH)R   

 می نامیم(، را حساب می کنیم. Xاز روی نمودار، سرعت متوسط تولید ماده ای که نمودار آن رسم شده است )آن را 

   1-mol.s 0005/0 ( =X)R     →   
𝟎.𝟎𝟑𝟓 𝒎𝒐𝒍

𝟕𝟎 𝒔
    =(X)R      

𝟒(، را حساب می کنیم. پاسخ با نسبت ضریب استوکیومتری Xنسبت سرعت متوسط مصرف آمونیاک به ماده )

𝟏
   =

𝑵𝑯𝟑

𝑵𝑪𝒍𝟑
 . داردمطابقت   

4   =
𝟎.𝟎𝟎𝟐

𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟓
    =

𝑹(𝑵𝑯𝟑)

𝑹(𝑿)
 

=   ton 30در یک روز                              (                                    1گزینه ) 5
𝟏𝟎𝟗𝟓𝟎

𝟑𝟔𝟓
 ton 10950   =05/0  ×219000در یک سال        →      

 (   راهکار: با داشتن، سرعت متوسط تولید گاز هیدروژن، گزینه ها را بررسی می کنیم. 1گزینه ) 6

(g)2H4 ( +s)4O3Fe → (g)O2H4  ( +s)Fe3 

 Feمول  2×  10-2برابر است. بنابر این، در هر ثانیه،  2Hبا سرعت متوسط تولید  Feطبق استوکیومتری واکنش، سرعت متوسط مصرف 

 نادرست است.( 1مصرف می شود. )گزینه 

1-mol.s 2-10  ×2 ( =Fe)R    →   
𝟒

𝟒
    =

𝑹(𝑭𝒆)

𝑹(𝑯𝟐)
 

 فصل سوم شیمی یازدهم 

 پلیمرهای افزایشیپلیمرها،  

 (   متن کتاب درسی فصل سوم شیمی یازدهم4گزینه ) 1

 )درست، طبق تعریف پلیمر در کتاب درسی( ( پلیمرها، دارای مولکول هایی با زنجیرهای بلند و جرم مولکولی زیاد هستند.1

 )درست، طبق متن کتاب درسی( شود.( پلی اتن، جامد سفید رنگی است که با گرما دادن اتن در فشار باال، تشکیل می 2

)درست، پلی اتن، یک پلیمر سبیر  ( در مولکول پلی اتن، هر اتم کربن با چهار اتم دیگر )کربن و هیدروژن( پیوند کواالنسی یگانه دارد.3

 .(شده است و در آن هر اتم کربن با چهار اتم دیگر )دو اتم کربن و دو اتم هیدروژن، پیوند کواالنسی یگانه دارد

)نادرسبت، فقبط در پلیمرهبای کربن داشبته باشبند.  –( در همه پلیمرهای طبیعی و مصنوعی، مونومرها باید پیوندهای دوگانه کربن 4

 کربن در مونومر وجود دارد.(  –افزایشی که مونومر آن ها دارای گروه وینیل است، پیوند دوگانه کربن 

 (   بررسی گزینه ها3گزینه ) 2

 ( است. )درست(6H3C=  44( و جرم مولی پروپن )CHCN – 2CH=  53( جرم مولی سیانو اتن )1

(، است. )درست(. سیکلو آلکان ها با آلکن های هم 12H6C( و فرمول مولکولی سیکلو هگزان نیز )12H6Cهگزن ) -2( فرمول مولکولی 2

 کربن ایزومر فرمولی هستند. )درست(

 (، ترکیب آلی سیر شده است و در واکنش های پلیمری شدن شرکت نمی کند. )نادرست(Cl2CH – 3CH( کلرو اتان )3

است که فرمول تجربی )فرمول ساده  2Br8H4C( دارای فرمول مولکولی 3CH – 2CH – CHBr – Br2CHدی برومو بوتان ) -2.1( 4

 می باشد. )درست( Br4H2Cشده( آن 

ظام جدید حذف شده است و نباید در کنکور از آن سوال مطرح شود! انتظار می رود، توضیح: مبحث فرمول تجربی از کتاب های شیمی ن

 طراحان تست های کنکور براساس کتاب های نظام جدید به طراحی سوال های کنکور اقدام کنند.
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 (   1گزینه ) 3

 بررسی گزینه ها

درجه سیر  3پیوند دوگانه است و ( پلی استیرن، در ساختار خود یک حلقه بنزنی دارد که دارای سه 1

 نشدگی دارد. )نادرست(

 می باشد. )درست( 5H6C)CH C =2H( فرمول مونومر سازنده پلی استرین، )2

 ( واحد تکرار شونده در پلی استیرن، در روبرو داده شده است. )درست(3

 مصرف استفاده می شود. )درست(( طبق متن کتاب درسی شیمی یازدهم از پلی استیرن در ساخت ظروف یک بار 4

 (   بررسی گزینه ها3گزینه ) 4

 فصل سوم کتاب درسی شیمی یازدهم، پلی اتن سبک، شفاف است. )نادرست( 106آ( طبق متن صفحه 

 کتاب درسی شیمی یازدهم، پلی اتن سنگین، ساختار بدون شاخه دارد. )درست( 3فصل  107ب( طبق خود را بیازمائید صفحه 

 کتاب درسی شیمی یازدهم، کیسه های پالستیکی از جن، پلی اتن سبک هستند. )درست( 3فصل  106طبق متن صفحه پ( 

 فصل سوم کتاب درسی شیمی یازدهم، بطری شیر از جن، پلی اتن سنگین و کدر است. )نادرست( 106ت( طبق متن صفحه 

 آلی، آمین ها و آمیدها( ترکیب های آلی نیتروژن دار و اکسیژن دار )الکل ها، اسیدهای 

 (   مطالب فصل سوم کتاب شیمی یازدهم. جفت الکترون های ناپیوندی از ساختار لووی، به دست می آید.2گزینه ) 1

)نادرست، پرکاربردترین اسبید آلبی، اسبتیک اسبید  ( پر کاربردترین کربوکسیلیک اسید است.1

 است.(

، FONمتصل به اتم ) H)درست، در فرمیک اسید، اتم  ( با آب، پیوند هیدروژنی تشکیل می دهد.2

 فلوئور، اکسیژن، نیتروژن(، وجود دارد که منجر به تشکیل پیوند هیدروژنی می شود.(

 )نادرست، چهار جفت الکترون ناپیوندی دارد( ناپیوندی وجود دارد.( در ساختار آن، پنج جفت الکترون 3

 )نادرست، در طبیعت مورچه ها فرمیک اسید تولید می کنند.(( به صورت مصنوعی تهیه می شود و در طبیعت یافت نمی شود. 4

 (   بر اساس مطالب کتاب درسی شیمی یازدهم، بررسی گزینه ها2گزینه ) 2

 افزایش اتم های کربن، بخش آب گریز مولکول بزرگتر می شود و آب گریزی آن افزایش می یابد. )نادرست(( در الکل ها با 1

کتاب درسی شیمی  110کربنه، پیوند هیدروژنی بر نیروهای واندروال، غلبه می کند. با هم بیاندیشیم صفحه  5( در الکل های تا 2

 یازدهم. )درست(

 حلول است، و در این الکل، بخش ناقطبی کامالً بر بخش قطبی غلبه نمی کند. )نادرست(( الکل پنج کربنه تا حدی در آب م3

 ( در الکل ها با افزایش تعداد کربن ها، انحالل پذیری در چربی افزایش می یابد. )نادرست(4

 (   بررسی گزینه ها4گزینه ) 3

 

 

 

 شوند. )نادرست(( پلی استرها از واکنش دی اسید با دی الکل تولید می 1

کربن )مرز انحالل پذیری( است، و انحالل پذیری در آب تغییر چندانی نخواهد داشت.  5( تعداد کربن ها در ترکیب خیلی بیشتر از 2

 )نادرست(
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 ( با تبدیل به استر، سر ناقطبی مولکول کوچکتر نخواهد شد و خاصیت آبگریزی کاهش نمی یابد. )نادرست(3

، O2Hدن، همراه با تولید استر )فراورده آلی(، آب هم تشکیل می شود، پ، جرم استر تولید شده به اندازه جرم ( در واکنش استری ش4

 از جرم واکنش دهنده ها کمتر است. )درست(

 (   بررسی گزینه ها3گزینه ) 4

 اتیل اتانوات )درست(  •

     

 اتیل بوتانوات )درست( •

 

متیل پروپانوات )نادرست(  •

نام درست آن، متیل 

 بوتانوات است. 

 

 پروپیل اتانوات )درست( •

 
. 

(   طبق مطالب گفته شده در کتاب درسی شیمی یازدهم پلی اتن، پروپان و نفتالن، هر سه ناقطبی اند و در آن ها نیروهای بین 4گزینه ) 5

با ساختار روبرو، یک  Cمولکولی از نوع جاذبه های ضعیف واندروال، می باشند. اما ویتامین 

 دهد.  مولکول قطبی است و می تواند پیوندهای هیدروژنی تشکیل

 

 

 

 بررسی گزینه هاگزینه درست ندارد!    6

 عامل استری وجود دارد. )نادرست( C( در مولکول ویتامین 1

( -COO( و یک گروه قطبی استری )-OHگروه قطبی ) 4دارای  C( مولکول ویتامین 2

در آب محلول است.  Cاست. بنابر این در این مولکول بخش قطبی غلبه دارد و ویتامین 

 )نادرست(

𝟏𝟖=   9پیوند دوگانه وجود دارد که، نسبت آن ها  2پیوند یگانه و  18تعداد  C( در ساختار ویتامین 3

𝟐
 می باشد. )نادرست(  

گروه  2(، دارای OH2CH- OH2CH( است، ولی مولکول اتیلن گلیکول )-OHگروه هیدروکسیل ) 4دارای  C( مولکول ویتامین 4

 ( می باشد. )نادرست(-OHهیدروکسیل )

 پلی استرها و پلی آمیدها 

 دهد.(، است و پلی استر تشکیل می -COOH( و کربوکسیل )-OH(   الکتیک اسید دارای گروه های عاملی الکلی )4گزینه ) 1

 ( است.   پلی اتن یک پلیمر افزایشی است.- O -کوالر یک پلی آمید است.  سلولز پلی ساکارید با اتصال های پلیمری )

 پلی اتیلن ترفتاالت یک پلی استر است.

 کتاب شیمی یازدهم، فصل سوم  115(  بر اساس واکنش های تشکیل پلی آمید در صفحه 2گزینه ) 2

 

 

 

bemirz
aie

.blogfa
.co

m



 نظام جدید                                                                  تنظیم و نگارش  بهزاد میرزائی 98تست های کنکور سراسری داخل و خارج کشور سال 

 98تابستان          )تست های طبقه بندی شده مربوط به کتاب درسی شیمی یازدهم(                                                                        

 

 

20 Bemirzaie.blogfa.com                                 @bemirzaie77 

 

 

 نش باال از کتاب اصول علم پلیمر گرفته شده است.واک

  O2H  +2O14H7C  ⇌  OH11H5C  +COOH3CH(                                                       1گزینه ) 3

g 104 =  𝟖𝟎

𝟏𝟎𝟎
    ×

𝟏𝟑𝟎 𝒈 استر

𝟏 𝒎𝒐𝒍 استر
    ×

𝟏 𝒎𝒐𝒍 استر

𝟏 𝒎𝒐𝒍 اسید
 mol 1اسید ×    

(   فرمول ساختاری، دی اسید و دی آمین پلیمر داده شده 2گزینه ) 4

 )ساختار مقابل(، در زیر آورده شده اند. 

 

 

 

 

 

 ( دارند که برای راحتی در محاسبات جرم آن در نظر گرفته نمی شود.4H6Cهر دو مولکول حلقه بنزنی به صورت )

 2(COOH= ) 90جرم دو گروه کربوکسیل                  2(2NH= ) 32جرم دو گروه آمین   

 g 58  =32 – 90اختالف جرم مولی دی آمین و دی اسید          

(   طبق متن کتاب درسی شیمی یازدهم، فصل سوم، پلی آمیدها دارای دو گروه عاملی آمیدی و اسیدی می باشند. از بین 2گزینه ) 5

 هر دو گروه آمیدی و اسیدی را دارند.ترکیب های داده شده، ترکیب اول و سوم 

چند ترکیب زیر، می تواند به طور مستقیم )بدون تغییر گروه های عامل( در تهیه پلیمری از نوع پلی آمید )به عنوان مونومر یا یکی از 

 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی واحدهای سازنده( به کار رود؟   

•  •  

•  •  
. 

(   در استرها، پیوند استری، پیوندی است که بین مولکول کربوکسیلیک اسید و مولکول الکل، با جدا شدن یک مولکول آب، 3گزینه ) 6

( نشان داده Cایجاد می شود. این پیوند در شکل با نماد حرف )

 شده است. 

 

تشکیل پیوند استری در واکنش کلی زیر نشان داده شده است. 

کلی نشان داده شده، شیمی عمومی، آلی و  )منبع واکنش

 بیوشیمی اسمیت(
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 (   بررسی گزینه ها2گزینه ) 7

 ساخته می شوند. )درست(پلی آمیدها از پلیمری شدن دی کربوکسیلیک اسیدها با دی آمین ها  •

شکل بخشی از ساختار یک پلیمر ساختگی را نشان می هد )پلی آمید  •

  ک والر(، که جزو پلیمرهای زیست تخریب پذیر  نیست. )نادرست(

پلیمرهای طبیعی  117توضیح: طبق متن کتاب شیمی یازدهم، صفحه 

آمید، پلیمر زیست تخریب پذیرند. )در سوال مشخص نشده این پلی 

طبیعی است یا ساختگی؟ )مبهم( طبق متن کتاب درسی شیمی یازدهم 

، پلیمرهای حاصل از هیدروکربن های سیر نشده، پلیمرهای ماندگارند. چون، ساختاری شبیه آلکان ها دارند و سیر شده 118صفحه 

 هستند. )مبهم(

 است. )نادرست( n2O2N10H14[C[فرمول پلیمر مربوط  •

 زنده این پلیمر به ترتیب دی کربوکسیلیک اسید و دی آمین آروماتیک هستند. )درست(مونومرهای سا •
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