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درسزمانمدرسه

شماره آزمونمبحثدبیر

نام و نام خانوادگی

در کدام گزینه، نام آیوپاک هیدروکربن نادرست است؟1

(1

(2

(3

(4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 6 1398

اگر در واکنشی که در آن عنصر اصلی سازندۀ سلول های خورشیدی تهیه می شود، از 18 گرم کربن و مقدار زیادی  استفاده شود، تقریبًا چند لیتر2

( از گاز کربن مونوکسید در شرایط استاندارد تولید خواهد شد؟ (بازده درصدی واکنش را  در نظر بگیرید و 

SiO۲

%۶۶/۶۶C = ۱۲ g.mol−۱

11/2 (2 44/8 (1

32/5 (4 22/4 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 8 1397

در چه تعداد از واکنش های زیر، نام فرآوردۀ حاصل از واکنش درست بیان شده است؟3

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 14 1398

از واکنش گاز اتن با ................، در شرایط مناسب ................ به دست می آید.4

آب در حضور اسید - متانول (2 ن - متان گاز هیدروژ (1

ن کلرید - کلرو اتن هیدروژ (4 برم مایع- 1 ، 2- دی برمو اتان (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 7 1397
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 پاسخ تشریحی را فقط پس از ارسال جواب به پشتیبان مربوطه دریافت می کنید .
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کدام دو عبارت داده شده درست هستند؟5

الف) باتوجه به مدل گلوله- میله، تعداد پیوندهای اتن بیشتر از اتین است.

ب) باتوجه به مدل فضاپرکن هیدروژن سیانید، متوجه می شویم که دارای چهار پیوند اشتراکی است.

ن با یکدیگر متفاوت است. پ) در مدل فضاپرکن متان، فاصلۀ میان اتم های هیدروژ

ت) شباهت ساختار لوویس با مدل فضاپرکن یک مولکول، کمتر از شباهت ساختار لوویس با مدل گلوله- میلۀ آن است.

ب - پ (2 الف - ب (1

الف - ت (4 ب - ت (3

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 4 1397

در هر .............. خاصیت فلزی .............. می یابد و .............. خاصیت فلزی کمتری از .............. دارد.6

گروه از باال به پا�ن - افزایش -  -  (2 گروه از باال به پا�ن - کاهش -  -  (1

دوره از چپ به راست - افزایش -  -  (4 دوره از چپ به راست - کاهش -  -  (3

K۱۹Ca۲۰Ba۵۶Cs۵۵

Li۳Be۴Na۱۱Mg۱۲

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 1 1397

کدام نام برای یک آلکان درست است؟7

3-اتیل 2 و 4-دی متیل هگزان (2 2 و 5-دی متیل پنتان (1

2 و 5 و 5-تری متیل هگزان (4 4-اتیل 2 و 2-دی متیل پنتان (3

گزینه دو علوم تجربی چهارم آزمون شماره 4 1396

گزینه دو ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 4 1396

نمودار زیر کدام ویژگی از عناصر نشان داده شده را مشخص می کند؟8

تفاضل عدد اتمی با نزدیک ترین گاز نجیب (1

تعداد الکترون الیه ظرفیت (2

خاصیت نافلزی (3

خصلت فلزی (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 1 1397

چندمورد از مطالب زیر صحیح هستند؟9

الف) ۲، ۳، ۴، ۶- تترامتیل هپتان همانند سیکلوهگزان از هیدروکربن های سازندۀ نفت خام است.

ب) در ساختار ۳- اتیل- ۲، ۴، ۴، ۵- تترامتیل هپتان، نسبت تعداد اتم های کربن متصل به ۲ اتم کربن به تعداد اتم های کربن متصل به ۳ اتم کربن

برابر با  است.

ج) در ساختار نقطه- خط ۲، ۲، ۴- تری متیل پنتان ۷ خط وجود دارد.

د) تعداد پیوندهای یگانه در ساختار متیل پروپان برابر با ۱۳ است.

۳
۱

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 9 1398
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؛ 10/1 گرم پتاسیم نیترات10 پتاسیم نیترات بر اساس این واکنش تجزیه می شود: 

ن آزاد شده است؟ (ناخالصی ها در ناخالص را به طور کامل تجزیه می کنیم، در پایان واکنش جرم گاز اکسیژن حاصل به تقریب چند برابر گاز نیتروژ

واکنش شرکت نمی  کنند.)  

۴KNO (s)۳
>۵۰۰ C∘ ۲K O(s) +۲ ۲N (g) +۲ ۵O (g)۲

(K = ۳۹ , N = ۱۴ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

2/01 (2 1/53 (1

3/12 (4 2/86 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1395

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 1 1395

عنصر اصلی سازندۀ سلول های خورشیدی سیلیسیم است. برای استخراج این عنصر از واکنش اکسید آن با فرمول  با کربن استفاده می شود.11

بنابراین نتیجه می گیریم واکنش پذیری این عنصر از کربن ............. است. چنانچه 70 گرم  و 30 گرم کربن به طور کامل با هم واکنش دهند و بر

اثر این واکنش 32 گرم  و 56 گرم گاز کربن مونوکسید تولید شود، درصد خلوص سیلیسیم به دست آمده در این واکنش تقریبًا برابر ............. است.

SiO۲

SiO۲

Si

کمتر - 72/7 (2 کمتر - 36/3 (1

بیشتر - 72/7 (4 بیشتر - 36/3 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 6 1397

dpعدد اتمی هشتمین عنصر دستۀ  تقریبًا چند برابر عدد اتمی دوازدهمین عنصر دستۀ  است؟12

1/55 (2 1/78 (1

1/22 (4 1/89 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 1 1397

هرگاه به جای 4 اتم هیدروژن متان، 2 گروه متیل و 2 گروه اتیل قرار دهیم، کدام ترکیب زیر ایجاد می شود؟13

3 و 3- دی متیل پنتان (2 2 و 2- دی اتیل پروپان (1

هپتان (4 2 و 3- دی متیل پنتان (3

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 15 1395

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 15 1395

اگر 85/5 گرم آلومینیم سولفات با خلوص 75 درصد در ظرفی سرباز طبق واکنش  تجزیه شود، در14

صورتی که بازده واکنش برابر 60 درصد باشد، جرم محتویات ظرف واکنش پس از اتمام آن، چند گرم کاهش می یابد؟ (ناخالصی ها در پایان واکنش

دست نخورده بافی می مانند) 

Al (SO ) (s) →۲ ۴ ۳ Al O (s) +۲ ۳ ۳SO (g)۳

(Al = ۲۷ , S = ۳۲ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

75 (2 45 (1

27 (4 36 (3

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 2 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 تابستان 1398
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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،15

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 های زیر درست نیست؟16

در فرمول نقطه- خط هیدروکربن ها، اتم های هیدروژن نشان داده نمی شوند. (1

از مدل فضاپرکن هیدروکربن ها نمی توان به چندگانه بودن پیوندها پی برد. (2

ساختار لوویس هیدروکربن ها با فرمول ساختاری آن ها کامًال یکسان است. (3

در مدل نقطه- خط، هر شکستگی و هر انتهای خط یک گروه  به شمار می آید. (4−CH۳

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

از واکنش 40 گرم  با خلوص 80 درصد با مقدار کافی 1- پروپن، 24/24 گرم 1، 2- دی برمو پروپان حاصل شده است. بازدۀ درصدی این واکنش17

کدام است؟ 

Br۲
(C = ۱۲ , H = ۱ , Br = ۸۰ : g.mol )−۱

80 (2 60 (1

40 (4 30 (3

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

، جرم جامد برجای مانده 33/8 گرم باشد، مقدار اولیۀ سدیم هیدروژن18 ن کربنات با خلوص  به میزان  اگر از تجزیۀ مقداری سدیم هیدروژ

کربنات چند گرم است؟ 

%۸۴%۵۰
(Na = ۲۳ , C = ۱۲ , H = ۱ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

۲NaHCO (s) →۳ Na CO (s) +۲ ۳ CO (g) +۲ H O(g)۲

44/18 (2 22/09 (1

20 (4 40 (3

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 3 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 3 1396

چند مورد از مطالب زیر نادرست است؟19

- فلزهای دستۀ  هنگام تشکیل کاتیون، ابتدا الکترون های بیرونی ترین زیرالیۀ خود را از دست می دهند.

- شمار الکترون ها در زیرالیۀ  یون  با شمار الکترون ها در زیرالیۀ  اتم  یکسان است.

- اتم اغلب فلزهای واسطه با تشکیل کاتیون به آرایش گاز نجیب دست می یابند.

- آرایش الکترونی یون های  و  با آرایش الکترونی اتم  یکسان است.

d
۳dF e۲۶

۳+۳dCr۲۴

Zn۳۰
۲+Cu۲۹

+Ni۲۸

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 2 1397
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گاز متان را می توان از واکنش زغال سنگ با بخار آب بسیار داغ تهیه کرد:20

در صورتی که بازده درصدی واکنش برابر 90 باشد، از واکنش 2 کیلوگرم زغال سنگ با مقدار اضافی بخار آب، چند لیتر گاز در شرایط  تشکیل

می شود؟ 

۲C(s) + ۲H O(g) →۲ CH (g) +۴ CO (g)۲

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

2240 (2 1680 (1

5040 (4 3360 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 6 1398

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟21

هالوژن متعلق به دورۀ سوم جدول دوره ای، در دمای اتاق به آرامی با گاز هیدروژن واکنش می دهد. (1

آهن در هوا به سرعت با اکسیژن واکنش داده و به زنگ آهن تبدیل می شود. (2

سدیم، فلزی نرم از گروه اول جدول دوره ای می باشد که در هوا به سرعت تیره می شود. (3

طال فلزی متعلق به دستۀ  می باشد که در گذر زمان جالی فلزی خود را حفظ می کند. (4d

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 13 1397

چه تعداد از عبارت ها نادرست بیان شده اند؟22

- در گروه های 16 و 17، عنصرهای پا�ن تر خاصیت نافلزی کمتری دارند.

- در گروه 14 همانند گروه 17 از باال به پا�ن، خاصیت فلزی کمتر می شود.

- اولین عناصر هر یک از گروه های 15 و 16 رسانای الکتریسیته نیستند.

- عنصرهای گوگرد، فسفر و کلر به ترتیب از گروه های 15، 16 و 17 در واکنش با دیگر اتم ها الکترون به اشتراک می گذارند یا می گیرند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 2 1397

باتوجه به آرایش های الکترونی داده شده، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟23

الف) اتم  در دورۀ خود بیشترین شعاع اتمی را دارد.

ب) اتم  رسانایی الکتریکی کمی دارد و دارای سطح درخشان است.

پ) واکنش پذیری اتم  از اتم های قبل و بعدش کمتر است.

ت) اتم  مانند کروم دارای یون های پایدار با بار الکتریکی متفاوت می باشد و برخالف آن به آرایش هشتایی می رسد.

ن به سرعت واکنش می دهد. ث) عنصر  حتی در دمای  با گاز هیدروژ

A :− ۱s ۲s ۲p ۳s ۳p , B :۲ ۲ ۶ ۲ ۶ ۳+ ۱s ۲s ۲p ۳s ۳p۲ ۲ ۶ ۲ ۶

C : ۱s ۲s ۲p ۳s ۳p , D :۲ ۲ ۶ ۲ ۲ ۲+ [Ar]۳d۱۰

A
C

D
B
A−۲۰۰ C∘

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 8 1397
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کدام گزینه درست است؟24

سختی و استحکام زیاد از جمله خواص مشترک همۀ فلزات است. (1

فلزات دستۀ  رفتاری کامًال متفاوت با فلزات دستۀ  و  دارند. (2

هر چه خاصیت فلزی یک فلز بیشتر باشد، واکنش پذیری آن با اکسیژن هوا سریع تر است. (3

فلزاتی مانند طال نیز با گذشت زمان جالی فلزی خود را از دست می دهند. (4

dsp

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 3 1398

30/25 گرم پتاسیم نیترات  را در یک ظرف درباز گرما می دهیم تا به پتاسیم نیتریت  و گاز اکسیژن تجزیه شود. چنانچه پس25

از واکنش جرم جامد باقی مانده در ظرف 26/25 گرم باشد، حجم گاز تولید شده در شرایط استاندارد و درصد خلوص پتاسیم نیترات به تقریب چقدر

است؟ (ناخالصی در واکنش بی تأثیر است)  (گزینه ها را از راست به چپ بخوانید)

(KNO )۳(KNO )۲

(O = ۱۶ , N = ۱۴ , K = ۳۹ : g.mol )−۱

2/8 و 83/5 (2 5/6 و 83/5 (1

5/6 و 86 (4 2/8 و 86 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 6 1397

نام آیوپاک ترکیب زیر کدام است؟26

۳، ۴ - دی  متیل پنتان (1

۲ -اتیل - 3 - متیل بوتان (2

۳ - اتیل - ۲ - متیل بوتان (3

۲، ۳ - دی   متیل پنتان (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 7 1398

همۀ عبارت های زیر درست هستند، به جز ...............27

دانش شیمی به ما کمک می کند تا با شناسایی دقیق ساختار هدایای زمینی و رفتار آن ها، بهره برداری درست از این مواد را بیاموزیم. (1

رابطۀ میان خواص مواد با عنصرهای سازندۀ آن ها نیازمند یک دانش تجربی است. (2

موادی که از طبیعت به دست می آوریم در چرخۀ مواد دوباره به همان شکل به طبیعت باز می گردند. (3

گسترش صنعت خودرو مدیون شناخت و دسترسی به فوالد است. (4

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 1 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 1 1397

نمونه ای به جرم 50 گرم از یک سنگ معدن  ناخالص را در مجاورت مقدار کافی از کربن در دمای باال قرار می دهیم تا به طور کامل با یکدیگر28

واکنش دهند. طی این عمل جرم نمونه به 38 گرم کاهش می یابد. درصد خلوص نمونه کدام است؟ (ناخالصی  ها در واکنش شرکت نمی کنند) 

F e O۲ ۳

(O = ۱۶ , C = ۱۲ , F e = ۵۶ : g.mol )−۱

75 (2 60 (1

80 (4 85 (3

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 18 1395

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 18 1395

Fmoeini.ir telegram/success100
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چه تعداد از عبارت های زیر در مورد واکنش ترمیت درست است؟ 29

الف) در این واکنش، ضریب استوکیومتری فلز تولید شده، دو برابر ضریب استوکیومتری ترکیب یونی چندتایی تولید شده است.

ب) یکی از کاربردهای صنعتی این واکنش، برشکاری فلزها است.

پ) بیش از 50 درصد جرمی فرآورده ها را فلز تولید شده به خود اختصاص می دهد.

ت) واکنش پذیری فرآورده ها در این واکنش، بیشتر از مواد اولیۀ آن است.

(O = ۱۶ , Al = ۲۷ , F e = ۵۶ : g.mol )−۱

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

کدام یک از عبارت های زیر درست است؟30

الف) دلیل پیدایش تجارت جهانی، توزیع ناهمگون ذخایر ارزشمند در زمین است.

ب) گسترش و توسعۀ فناوری، به کشف و درک خواص یک مادۀ جدید و میزان دسترسی به مواد مناسب وابسته است.

پ) گسترش صنعت خودرو مدیون شناخت و دسترسی به فوالد و پیشرفت صنعت الکترونیک مدیون ذخایر فلزی زمین است.

ت) هرچه میزان استخراج از منابع یک کشور بیشتر باشد، آن کشور توسعه یافته تر است.

الف - ب (2 الف - ت (1

پ - ت (4 ب - پ (3

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 2 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 2 1397

اگر از تجزیه گرمایی 23/7 گرم پتاسیم پرمنگنات به میزان 80 درصد، مطابق معادلۀ موازنه نشدۀ زیر، تفاوت جرم فرآورده های جامد به دست آمده برابر31

K)5/5 گرم باشد، درصد خلوص پتاسیم پرمنگنات به تقریب کدام است؟  = ۳۹ , Mn = ۵۵ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

KMnO (s)۴
Δ
K MnO (s) +۲ ۴ MnO (s) +۲ O (g)۲

42/7 (2 33/3 (1

83/3 (4 66/7 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 5 1398

۸۰%در کدام واکنش انجام شده از واکنش های زیر، بازدۀ درصدی واکنش  است؟ (تمام مواد را خالص در نظر بگیرید) 32
(F e = ۵۶ , Al = ۲۷ , O = ۱۶ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol )−۱

واکنش ترمیت که طی آن 28 گرم مادۀ مذاب از 80 گرم مادۀ اکسید اولیه تولید می شود. (1

واکنش مقدار کافی ماده ای که به عنوان رنگ قرمز در نقاشی به کار می رود با 3 مول کربن مونوکسید که طی آن 89/6 گرم ماده جامد تولید (2

می شود.

واکنش استخراج آهن از سنگ معدن آن در فوالد مبارکه، که طی آن با مصرف 36 گرم واکنش دهندۀ عنصری، 224 گرم آهن تولید شود. (3

واکنش تولید سوخت سبز از تخمیر گلوکز موجود در بقایای گیاهی که با مصرف 90 گرم گلوکز، 34/5 گرم سوخت سبز تولید می شود. (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 8 1397

Fmoeini.ir telegram/success100
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کدام موارد از مطالب زیر، درست اند؟33

الف) همۀ مواد طبیعی و ساختگی از کرۀ زمین به دست می آیند.

ب) به تقریب جرم کل مواد در کرۀ زمین ثابت است.

پ) پیش بینی می شود در سال 2030 میالدی، میزان تولید و مصرف مواد معدنی 3 برابر فلزها باشد.

ت) با پیشرفت صنعت، سطح رفاه در جامعه باالتر رفت و میزان مصرف منابع گوناگون افزایش یافت.

ب - پ - ت (2 الف - ب (1

الف - پ - ت (4 الف - ب - ت (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 2 1398

چه تعداد از عبارت های زیر صحیح است؟34

، واکنش پذیری عنصری که بزرگ ترین شعاع اتمی را دارد، بیشتر است. ،  و   ، الف) در میان عنصرهای 

ب) فلز سدیم برخالف طال فلزی نرم است و با اکسیژن هوا به سرعت وارد واکنش می شود.

پ) گاز کلر در دمای ۲۵ درجۀ سلسیوس برخالف ید به سرعت با گاز هیدروژن واکنش می دهد.

ت) تفاوت شعاع اتمی نافلزهای متوالی در انتهای دورۀ سوم جدول دوره ای کمتر از تفاوت شعاع اتمی فلزهای متوالی در ابتدای همین دوره است.

ClFBrI

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 8 1398

، 0/5 مول لیتیم نیترید مصرف شود و بازده درصدی35 اگر در واکنش (موازنه نشده): 

واکنش 80 درصد باشد، فرآورده های واکنش در مجموع با چند مول  واکنش کامل می دهند؟

Li N(s) +۳ H O(l) →۲ LiOH(aq) + NH (aq)۳

HCl

۱) LiOH(aq) + HCl(aq) → LiCl(aq) + H O(l)۲

۲) NH (aq) +۳ HCl(aq) → NH Cl(aq)۴

2 (2 1/6 (1

4 (4 3/2 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 4 1397

اگر در واکنش تخمیر بی هوازی گلوکز پس از پایان واکنش جرم گاز تولیدشده با جرم واکنش دهندۀ باقی مانده برابر باشد، بازده درصدی واکنش تقریبٌا36

O)چند درصد است؟  = ۱۶ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol )−۱

67 (2 92 (1

85 (4 34 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 1398

درصورتی که بازده درصدی واکنش زیر (پس از موازنۀ آن)، برابر 80 درصد باشد، از واکنش 9/2 گرم اتانول، چند گرم دی اتیل اتر به دست می آید؟ 37

 (H = ۱ , C = ۱۲ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

CH CH OH۳ ۲
کاتالیزگر

گرما
CH CH OCH CH +۳ ۲ ۲ ۳ H O۲

7/4 (2 5/92 (1

23/68 (4 11/84 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1392

Fmoeini.ir telegram/success100
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اگر در ترکیب آلی با ساختار زیر، به جای شاخه(ها)ی فرعی متیل، گروه اتیل و به جای شاخه(ها)ی فرعی اتیل، گروه متیل قرار دهیم، نام ترکیب حاصل در38

کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

CH CH(C H )CH(C H )CH(C H )CH CH Br۳ ۲ ۵ ۲ ۵ ۲ ۵ ۲ ۲

1- برمو، 3، 4، 5- تری متیل هپتان (2 6- برمو، 2، 3، 4- تری متیل هگزان (1

2- برمو، 3- اتیل، 4، 5- دی متیل هگزان (4 1- برمو، 5- اتیل، 3، 4- دی متیل هپتان (3

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 17 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 17 1396

۵۰%اگر 40/4 گرم پتاسیم نیترات طبق واکنش زیر، به میزان  در ظرفی تجزیه شود، جرم مادۀ جامد باقی مانده در ظرف واکنش چند گرم است؟ 39
(K = ۳۹ , N = ۱۴ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

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

18/8 (2 9/4 (1

39 (4 29/6 (3

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 3 1397

با مصرف 70 تن فلز منیزیم ناخالص در واکنش زیر، 9800 کیلوگرم سیلیسیم خالص به دست آمده است. اگر بازده واکنش  باشد، درصد خلوص40

فلز منیزیم چقدر است؟ 

%۴۰
(Mg = ۲۴ , Si = ۲۸ : g.mol )−۱

۲Mg + SiCl →۴ ۲MgCl +۲ Si

50 (2 40 (1

70 (4 60 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 5 1397

ویژگی های نشان داده شده با حروف الف، ب و پ در جدول زیر، به ترتیب مربوط به کدام یک از عنصرهای داده شده می توانند باشند؟41

"کربن - گوگرد - سدیم - سیلیسیم - قلع - ژرمانیم - فسفر"

بدون رسانایی الکتریکیرسانایی الکتریکی باالرسانایی الکتریکی کم

پبالف

سیلیسیم - سدیم - قلع (2 کربن - قلع - سیلیسیم (1

فسفر - سدیم - گوگرد (4 ژرمانیم - قلع - فسفر (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 2 1397

به محلول هیدروکلریک اسید مقداری پودر زنگ آهن اضافه می کنیم؛ محلول حاصل از واکنش دارای فرمول ............ و نام ............ است که با محلول42

سدیم هیدروکسید رسوب ............ را تولید می کند.

2) - آهن  کلرید - قرمزرنگ  1) - آهن  کلرید - قرمزرنگ 

4) - آهن  کلرید - سبزرنگ  3) - آهن  کلرید- سبزرنگ 

F eCl۳(III)F e(OH)۳F eCl۲(II)F e(OH)۲

F eCl۲(II)F e(OH)۲F eCl۳(III)F e(OH)۳

Fmoeini.irقلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 4 1398 telegram/success100
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کدام نام پیشنهادشده برای یک آلکان، درست است؟43

2- اتیل- 3- متیل هگزان (2 3- اتیل- 2- متیل هگزان (1

3- اتیل- 1- متیل پنتان (4 2- اتیل- 4- متیل پنتان (3

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

کدام موارد زیر درست اند؟44

الف) اغلب عنصرها در طبیعت به شکل ترکیب یافت می شوند.

ب) در میان فلزها، تنها طال به شکل کلوخه ها یا رگه های زرد البه الی خاک یافت می شود.

پ) آلومینیم فلزی است که در سطح جهان بیشترین مصرف ساالنه را در بین صنایع گوناگون دارد.

ت) فلز آهن، اغلب در طبیعت به شکل سولفید یافت می شود.

ب - پ (2 الف - ب (1

پ - ت (4 الف - ت (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397

،  و  برای تبدیل شدن به کاتیون به صورت  است. چند مورد از مطالب زیر دربارۀ این عناصر45  ، ترتیب تمایل فلزات 

صحیح است؟

الف) در شرایط یکسان، فلز  نسبت به فلز  در هوای مرطوب، سریع تر واکنش می دهد.

ب) تأمین شرایط نگهداری فلز  از بقیۀ فلزات دشوارتر است.

پ) واکنش  انجام پذیر است.

ت) تمایل فلز  برای ایجاد ترکیب، بیشتر از فلز  می باشد.

XYMZM > X > Y > Z

MX
Z

MO + X → XO + M
ZY

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 4 1398

کدام گزینه درست است؟46

آلکن ها هیدروکربن هایی هستند که در ساختار خود یک پیوند سه گانه دارند. (1

از سوختن گاز اتن، دمای الزم برای جوش کاربیدی فراهم می شود. (2

پروپن برخالف اتن، با بخار برم واکنش نمی دهد. (3

پلیمری شدن، یکی از واکنش های آلکن هاست که به کمک آن پالستیک ها ساخته می شوند. (4

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397

گزینه دو ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 4 1397

،  و  درست است؟47  ، 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 1398
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گازهای تولیدشده از تجزیۀ 202 گرم پتاسیم نیترات مطابق واکنش موازنه نشدۀ زیر در شرایط استاندارد، 62/72 لیتر حجم دارند. با فرض خالص48

K)بودن واکنش دهنده ها، بازده درصدی واکنش کدام است؟  = ۳۹ , O = ۱۶ , N = ۱۴ : g.mol )−۱

KNO (s) →۳ K O(s) +۲ N (g) +۲ O (g)۲

75 (2 70 (1

85 (4 80 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 6 1398

با توجه به شکل های زیر، چه تعداد از موارد زیر درست است؟  (گلوله های سیاه نشان دهندۀ اتم های49

کربن و گلوله های سفید نشان دهندۀ اتم های هیدروژن هستند)

- شکل (1) مدل فضاپرکن مولکول اتان را نشان می دهد.

- تفاوت جرم مولی مولکول های مربوط به شکل های (1) و (4) برابر 32 می باشد.

- شکل (3) مدل گلوله میله برای مولکول اتن را نشان می دهد.

- شکل (2) می تواند مربوط به مولکول هیدروژن سیانید با جرم مولی 27 گرم بر مول باشد.

(N = ۱۴ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol )−۱

4 (1

3 (2

2 (3

1 (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 5 1397

چه تعداد از عبارت های زیر درست است؟50

- در بسیاری از فرآیندها مانند تولید ورقه های فوالدی و تایر دوچرخه، مواد زیادی دور ریخته می شوند، اما جرم کل مواد در کرۀ زمین تقریبًا ثابت

می ماند.

- هرچه میزان بهره برداری از منابع یک کشور بیشتر باشد، آن کشور توسعه یافته تر است به شرطی که برداشت و استفاده از منابع به خوبی انجام

شود.

- همه مواد طبیعی در طبیعت یافت می شوند (مانند نفت) و همه موادی که در طبیعت یافت نمی شوند (مانند شیشه) از مواد طبیعی به دست

می آیند.

2 (2 1 (1

صفر (4 3 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 2 1397
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fmoeini.irقدر هدایای زمینی را بدانیماستاد معینی
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 پاسخ تشریحی را فقط پس از ارسال جواب به پشتیبان مربوطه دریافت می کنید .




