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 امتحان درس: شیمی پاسخنامه

 تجربی/ریاضیم رشته: یازدهکالس/پایه: 

 خانوادگی:و نام نام 

 ...نام دبیر: 

 ...اداره کل آموزش و پرورش

 ...آموزش و پرورش منطقه

 ... آموزشگاه :

  

 0010-0011سال تحصیلی: 

 تاریخ امتحان: 

 ساعت شروع:

  دقیقه 01 مدت امتحان:

  سوال 01 -    2 تعداد صفحه:
 نمره با عدد:   نام مصحح:

 نمره با حروف:   تاریخ و امضاء:

 نمره تجدیدنظر با عدد:  نام مصحح:

 نمره تجدیدنظر با حروف:  تاریخ و امضاء:

 بارم راهنمای تصحیح ردیف

 5/1 هست -ج   دوعاملی -ث  گرماده -ت  کندی -پ  کاهش -ب  زیاد -الف 1

 درست -الف 2

 است مذاب صورت به آمده بدست آهن - نادرست -ب

 .آید می بدست ماده یک جرم در ویژه گرمایی ظرفیت ضرب حاصل از ماده یک گرمایی ظرفیت – نادرست -پ
 درست -ت

 است بیشتر سنگین از سبک اتن پلی شفافیت – نادرست -ث

 درست -ج

25/2 

 55/0 . هستند بیشتر ها یندهالآ مقدار هم و ها یندهالآ نوع تعداد هم نفت به نسبت سنگ زغال سوختن اثر بر ؛ سنگ زغال 3

 1 هگزان متیل – 3 (ب   هپتان متیل – 5 – اتیل – 3 (لفا 4

5  1 

6  1 

 قاشق به آب ازالف(  5

 کاهش( ب
 گرماده - منفی( پ

 گرماگیر( ت

2 

 اسید کربوکسیلیکالف(  8

 داریم نیاز اسید بوتانوییک به اناناس اسانس تهیه برای زیرا خیر( ب

1 

9  25/1 
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10   5/1 

 1 گرماگیر لالانح دلیل به نیترات آمونیوم :سرما بسته گرماده لالانح دلیل به کلرید کلسیم: گرما بسته 11

12  5/1 

13  5/1 

 1 متانول+  اسید پروپانوییک → پروپانوات متیل+  آب 14

 55/0  .دارد بیشتری قطبیت و است تری کوتاه کربنی زنجیره دارای زیرا – اسید استیک 15

 زمینی سیب و نان الف( 16
 ها ساکارید پلی (ب

 گلوکز (پ

1 

 20 جمع     موفــق و پیــروز باشیـد. 
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