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 دقیقه  75مدت امتحان  به نام خدا  نام خانوادگی                                نام       

 08/03/1400        تاریخ امتحان     دهم یازپایه تحصیلی: 

 آزمون غیرحضوری )آنالین( اصفهان 3 موزش پرورش ناحیهآمدیریت  سئواالت درس: شیمی 
  کریمی  دبیر:نام 

 سئوال  ردیف 

 .کنید کامل هایکی از واژه  از استفاده  با را شده  داده  های عبارت از هریک 1

 واندروالسی( است.  –هیدروژنی -نیروی بین مولکولی غالب در اتانول )کواالنسی

 .ـ نافلز( استفلز ، همانند )رفتار شیمیایی شبه فلز

 تفاضل(ذرات سازنده ماده است.-مجموع  -ن یانگیعبارت از ) م ییگرما یانرژ

 .است  شتریآزاد شده ب ی، گرما(ـ گاز  عیآب به حالت )ما دی در واکنش سوختن کامل پروپان با تول

 .رود( ثابت به کار میگیری گرمای یک واکنش در )حجم ـ فشارلیوانی برای اندازه  گرماسنج

 .  نامگذاری کنیدهای زیر را  ترکیب 2

                                                                                                                     
 هر یک از مفاهیم زیر را تعریف کنید: 3

 گروه عاملی(الف

 (بسپارش)  شدن واکنش پلیمریب( 

4 

 

5 

 

 برای هر یک از پلیمرهای زیر یک کاربرد بنویسید. 

 پروپن ب( پلی                                                                                       بکاتن سالف( پلی 

6 

 

از سوختن   7 استیلن می  2/5گرمای حاصل  به تقریب کدام    C°25تواند دمای یک نمونه آب را از  گرم  نمونه آب برحسب گرم  این  به جوش برساند. جرم 

است؟ )ظرفیت گرمایی ویژه آب در شرایط آزمایش  
°

J
C

g. C
= 4 /  ( g.mol 12 = C ،1 = H-1است.( )  2

C (g) + O (g) H (l) + O (g)   O H JH = KC⎯⎯→ 2 5 2 4 -13002 2 2 2 2 

H                                                                                باتوجه به جدول زیر، آنتالپی واکنش را محاسبه کنید. 8 (g) + H (g g)C ) H (C→2 4 2 2 6 
 

H - H C - H C - C C = C  نوع پیوند 

 KJ.mol-1نتالپی پیوند اِ 614 348 415 436
 

 : ON7H3Cبا فرمول   آمیدیبرای  9

 کنید.را ترسیم  این آمید الف( ساختار

 .کنید رسم را آن سازندۀ آمین   و اسید ب( ساختار

  ثانیه  بر لیتر حسب برتولید بخار آب  سرعت شود،  مصرف استاندارد شرایط  در اتان  گاز  مول 3 مقدار  ،دقیقه 10 از پس  ،اتان کامل سوختن واکنش  در اگر 10

Hبود؟                                                                                       خواهد  چقدر (g) + O  (g) C  (g) + H O O )C  (g  →2 6 2 2 22 7 4 6 



 ، کدام خواهد بود؟ Bو    Aی پلیمر حاصل از ترکیب در شرایط مناسب، واحد تکرار شونده  11

 
 است؟  نادرست چند مورد از مطالب زیر  12

 اتن بدون شاخه دارد.های فرعی بر روی زنجیر اصلی، چگالی بیشتری در مقایسه با پلیدار، به دلیل وجود شاخه اتن شاخه الف( پلی 

 کرد. ید تول یاستریپل یهاپارچه و در نتیجه   نخ یاف، ال هااز آن   توانیماند و تشکیل شده  Nو   C ،Hها ای از پلیمرها هستند که از اتم استرها دستهب( پلی 

 یست. شدن ممکن ن یمریواکنش پل یک کننده درشرکت یمونومرها یق دق شمار یین تعپ( 

 استفاده کرد. سرد کننده  توان از آن به عنوانیک ترکیب گازی است که می تترافلوئورواتن ت( 

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

 ؟ یست نهای خود  بین مولکول   یدروژنیه  یوندپ قادر به برقراری یب،کدام ترک  13

 ( اتیل استات4                           ( متیل آمین3                           ( استیک اسیدC                             2( ویتامین 1

مول بر  4×10-3سولفات قرار داده شده است. اگر سرعت متوسط مصرف فلز آلومینیم (Ⅱ)از مس یگرم درون محلول 8/10 به جرم آلومینیمای از جنس یغه ت 14

سولفات به میزان اضافی وارد  (Ⅱ)مس  محلول )  لحظه چه قدر است؟   ین در ا  یغهجرم تگرم فلز مس تولید شود؟    2/19کشد تا  ثانیه باشد، چند دقیقه طول می

 ( g.mol 64 = Cu ،27 = Al-1واکنش شده است.( ) 

Al(s) + Cu (aq) Al (aq) + Cu(s)+ +→2 32 3 2 3 
1) 50 – 6/24                  2) 150 – 4/5                   3) 50 – 4/5                   4 )150 – 6/24 

 هگزن، کدام عبارت درست است؟   -1ی سکیلوهگزان و در مقایسه  15

 اند. دهند و هر دو هیدروکربن سیرنشده تشکیل میهای شش ضلعی های کربن حلقه ( در سیکلوهگزان همانند بنزن، اتم1

 هگزن است. -1پذیری سیکلوهگزان بیشتز از ( واکنش 2

 شود. هگزن با آب در مجاورت کاتالیزور اسیدی، آلدهید تولید می  -1( از واکنش 3

 شوند. ( فرمول مولکولی هر دو ترکیب یکسان است و ایزومر یکدیگر محسوب می4

 شاد باشید 

 


