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پاسخ سوال :1
سیلیسیم ،ژرمانیم  ،قلع و سرب
پاسخ سوال :2
قلع و سرب رفتار شیمیایی و فیزیکی شبیه به هم دارند .همچنین
سیلیسیم و ژرمانیم نیز رفتار مشابهی دارند.
پاسخ سوال :3
با توجه به رسانایی الکتریکی و گرمایی و رفتار شیمیایی ،سدیم  ،منیزیم،
آلومینیم  ،قلع و سرب رفتار مشابهی دارند.
کربن  ،فسفر  ،گوگرد و کلر نیز از نظر رفتار میتوانند در یک دسته قرار
گیرند.
سیلیسیم و ژرمانیم نیر شبهفلزاند و میتوانند در برخی خواص شبیه گروه
اول و در برخی خواص شبیه گروه دوم باشند.

با هم بیندیشیم

صفحه 9

شیمی یازدهم

پاسخ سوال :4

پاسخ سوال :5
افزایش مییابد.
پاسخ سوال :6
از چپ به راست خاصیت فلزی کاهش و خاصیت نافلزی افزایش مییابد.
پاسخ سوال :7
سزیم
پاسخ سوال :8
در هر دوره از جدول دورهای ،از چپ به راست از خاصیت فلزی کاهش و
خاصیت نافلزی افزایش مییابد .در گروههای  12،16و  ،17عنصرهای باالتر
خاصیت نافلزی بیشتری دارند زیرا از باال به پایین خاصیت فلزی زیاد
میشود.

با هم بیندیشیم

صفحه 9

شیمی یازدهم

پاسخ سوال :1
پتاسیم ،زیرا در گروه پایینتر است و خصلت فلزی یعنی تمایل به از دستدادن
الکترون بیشتری دارد و در نتیجه آسانتر الکترون میدهد.
پاسخ سوال :2
بله .در تصویر( ،شدت واکنش) بر اساس شدت نور برای پتاسیم بیشتر است.
پاسخ سوال :3
بله شعاع اتمی پتاسیم بزرگتر از سدیم و لیتیم است و طبق تصویر باال
واکنشپذیری آن نیز بیشتر است .بنابراین با بزرگتر شدن اندازه اتم ،خاصیت
فلزی بیشتر و تمایل به از دست دادن الکترون بیشتر میشود .با بزرگتر شدن اتم
جاذبه هسته بر روی الکترون کمتر میشود.
پاسخ سوال :4

رابطه مستقیم وجود دارد و با افزایش تعداد الیههای الکترونی شعاع اتمی و
اندازه اتم بزرگتر میشود.
پاسخ سوال :5
(استرانسیم) چون شعاع اتمی بزرگتری دارد پس تمایل به از دستدادن
الکترون بیشتر است.

با هم بیندیشیم

صفحه 12

شیمی یازدهم

پاسخ:
الف) سدیم و پتاسیم
ب) ( Naسدیم)
پ) سدیم و پتاسیم چون فعالیت شیمیایی آنها بیشتر است.
ت) واکنش درصورتی انجام میشود که واکنشپذیری واکنشدهندهها از
فراوردهها بیشتر باشد یعنی مواد با انجام واکنشهای شیمیایی به حالت
پایدارتر با واکنشپذیری کمتر میرسند.
واکنش  1انجامپذیر است زیرا فلز سدیم فعالتر از فلز آهن است و تمایل به
تشکیل ترکیب در آن بیشتر است .واکنش  2انجام ناپذیر است زیرا مس
فعالیت کمتری در مقایسه با آهن دارد.
ث) در واکنش شماره  1واکنشپذیری واکنشدهندهها بیشتر بوده به
سمت فراوردهها با واکنشپذیری کمتر پیش میرود ،پس عنصر کربن
واکنشپذیری بیشتری از آهن دارد و واکنش انجام شده است .اما در
واکنش  ،2چون واکنشپذیری کربن کمتر از سدیم است ،تمایلی به تولید
ترکیب ندارد و واکنش انجام نمیشود.

با هم بیندیشیم

صفحه  20و 21

شیمی یازدهم

پاسخ:
الف) خیر آهنگ استخراج از سنگ معدن بسیار بیشتر از آهنگ بازگشت به
طبیعت است.
ب) تجدید ناپذیر چون سرعت بازگشت آنها به طبیعت بسیار کم است.
پ) به ترتیب از باال به پایین:
درست چون انرژی مصرف شده درمراحل استخراج و تولید و حمل و نقل
و ....هنگام بازیافت فلزحذف شده و رد پای کربن دی اکسید کاهش
مییابد.
درست چون با کاهش مصرف انرژی در بازیافت ،گاز کربن دی اکسید تولید
شده کمتری وارد محیط زیست میشود.
نادرست باکاهش استخراج و کاهش ورود مواد زائد و پسماند شیمیایی،
محیط زیست کمتر آسیب میبیند درنتیجه گونههای زیستی حفظ
میشوند.
درست سبب کاهش هزینههای اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی
میشود.

با هم بیندیشیم

صفحه 27

شیمی یازدهم

پاسخ سوال :1
الف) افزایش مییابد.
ب)  C21H44چون تعداد کربن و هیدروژن بیشتری دارد.
پ)  C6H14چون تعداد کربن و هیدروژن کمتری دارد.
ت) ناقطبی
ج) واندروالسی سبب افزایش قدرت جاذبه بین مولکولی میشود.
چ) چون جاذبه بین مولکولی و نیروی چسبندگی افزایش پیدا میکند.
ح)  ،C25H52چون تعداد کربن بیشتری دارد و جاذبه بین مولکولی قویتر
است.
پاسخ سوال :2
الف) متان ،اتان ،پروپان ،بوتان در دمای اتاق به حالت گاز هستند.
ب) با افزایش تعداد کربن و افزایش جرم هیدروکربن ،و افزایش نیروی
جاذبه واندروالسی ،دمای جوش آلکانها افزایش مییابد .با اضافه شدن
هر گروه  CH2حدود  20 - 30درجه دمای جوش افزایش مییابد.

با هم بیندیشیم

صفحه 35

شیمی یازدهم

پاسخ سوال :1
الف) هر عدد ،شماره کربن زنجیر اصلی است که شاخه به آن متصل است،
واژه متیل نام شاخه است و پنتان نام آلکان زنجیر کربنی است.
ب) موقعیت (محل اتصال) شاخهها روی کربن زنجیر اصلی
پاسخ سوال :2

با هم بیندیشیم

صفحه 37

شیمی یازدهم

پاسخ سوال :3
زنجیر اصلی ،مسیر سیاه رنگ است.

پاسخ سوال :4
بیشترین تعداد کربن متصل به هم ،که بلندترین زنجیر کربنی را بوجود
بیاورند .شمارهگذاری از سمتی است که به کربن دارای شاخه ،عدد داشته
باشد.
پاسخ سوال :5
ابتدا شماره کربنهایی که شاخههای فرعی به آنها متصل هستند را
نوشته ،سپس تعداد آنها را با پیشوندهای مناسب بیان کرده و در نهایت
نام آلکان هم کربن با زنجیر اصلی را میآوریم.

با هم بیندیشیم

صفحه 37

شیمی یازدهم

پاسخ:
الف) اندازه مولکولهای نفت کوره بزرگتر است .هر چه مولکولی فرارتر
باشد ،جرم مولکول کمتر و بنابراین اندازه مولکول کوچکتر است.
ب) نفت کوره
پ) هر چه درصد نفت کوره در نفتی بیشتر باشد آن نفت سنگینتر است و
هر نفتی که خوراک پتروشیمی و بنزین بیشتری داشته باشد ،نفت سبکتر
است.
ت) زیرا بنزین و خوراک پتروشیمیایی بیشتری دارد و مواد اولیه بیشتری
برای صنایع میتوان از آن بدست آورد.

با هم بیندیشیم

صفحه 43

شیمی یازدهم
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پاسخ سوال :1
الف) شکل  Aنمونهای از هوا را در شب نشان میدهد.
ب) شکل  Bنمونهای از هوا را در یک روز تابستانی نشان میدهد.
پ) اگر مجموع انرژی جنبشی ذرههای سازنده یک نمونه ماده ،هم ارز با
انرژی گرمایی آن باشد ،انرژی گرمایی  Aبیشتر بوده ،زیرا دمای آن بیشتر
است.
پاسخ سوال :2
الف) میانگین تندی مولکولهای آب به دما بستگی دارد و چون دما در دو
ظرف یکسان است میانگین تندی برابر است.
ب) ظرف  ،Bزیرا در ظرف  Bمقدار ماده بیشتر است .بنابراین مجموع انرژی
گرمایی ذرات بیشتر است.

با هم بیندیشیم

صفحه 55

شیمی یازدهم

پاسخ:
الف) ظرف حاوی آب برای رسیدن به دمای  75درجه انرژی گرمایی بیشتری
جذب نموده و انرژی گرمایی بیشتری دارد لذا گرمای بیشتری به تخم مرغ
منتقل میشود.
ب)

با هم بیندیشیم

صفحه 57

شیمی یازدهم

پ) به جرم ماده  ،نوع ماده و حالت فیزیکی بستگی دارد.
ت)

ث)

با هم بیندیشیم

صفحه 57

شیمی یازدهم

اسخ سوال :1
الف) سطح انرژی پتانسیل واکنشدهندهها در دو واکنش متفاوت است
لذا اختالف سطح انرژی فرآورده و واکنشدهندهها در دو واکنش متفاوت
خواهد بود.
ب) واکنش اول ،سطح انرژی فراورده در دو واکنش برابر است لذا سطح
انرژی در واکنش اول یعنی نیتروژن و هیدروژن که گرمای کمتری آزاد شده
پایینتر است و پایدارتر هستند.

با هم بیندیشیم

صفحه 62

شیمی یازدهم

پاسخ سوال :2
الف) سطح انرژی پتانسیل گرافیت و الماس با هم متفاوت و سطح انرژی
فراوردهها یکسان است .به همین جهت میزان گرمای آزاد شده متفاوت
خواهد بود.
ب) گرافیت پایدارتر است؛ زیرا گرمای کمتری آزاد شده

لذا سطح انرژی گرافیت پایینتر از الماس است.

با هم بیندیشیم

صفحه 62

شیمی یازدهم

پ)

پاسخ سوال :3
-572KJ
زیرا تفاوت دو واکنش در حالت فیزیکی فراورده است .چون آب مایع
سطح انرژی پایینتری از آب گازی دارد به همین جهت گرمای بیشتری آزاد
میکند.

با هم بیندیشیم

صفحه 62

شیمی یازدهم

پاسخ سوال :1
الف) زیرا در طول واکنش گاز کربندیاکسید از محلول خارج میشود.
ب)

پ) افزایش مییابد .زیرا کربن دی اکسید فراورده است و در طول واکنش
تولید میشود.
ت)  50ثانیه بعد از شروع واکنش جرم محلول تغییری نمیکند پس
واکنش پس از  50ثانیه به پایان میرسد.
پاسخ سوال :2

با هم بیندیشیم

صفحه 85

شیمی یازدهم

پاسخ سوال :3

پاسخ سوال :4
کم میشود؛ زیرا تغییرات غلظت گاز  CO2نسبت به زمان نشان میدهد که
در بازههای زمانی برابر میزان تولید  CO2کاهش یافته است لذا میتوان
نتیجه گرفت سرعت با گذشت زمان به علت کاهش غلظت
واکنشدهندهها کاهش مییابد.
پاسخ سوال :5
چون ضرایب استوکیومتری برای فراورده برابر است به همین دلیل به
میزان برابر تشکیل میشوند.

با هم بیندیشیم

صفحه 86

شیمی یازدهم

پاسخ سوال :1
الف)

ب)

با هم بیندیشیم

صفحه 90

شیمی یازدهم

پ)

ت)

ث) سرعت اجزایی از واکنش که ضریب استوکیومتری برابر یک دارند با
سرعت متوسط واکنش برابر است.
پاسخ سوال :2
الف)

با هم بیندیشیم

صفحه 91

شیمی یازدهم

ب) سرعت واکنش برابر با سرعت مصرف مالتوز است زیرا ضریب
استوکیومتری آن برابر یک است.

سرعت در هفت دقیقه نخست بیش تر است زیرا با گذشت زمان از
غلظت واکنش دهنده ها کاسته شده سرعت
نیز کاهش می یابد.
پ)  aمربوط به مالتوز است زیرا با گذشت زمان در حال کاهش است و
شیب نمودار منفی است.
 bمربوط به گلوکز است زیرا با گذشت زمان در حال افزایش است و شیب
نمودار مثبت است به عالوه شیب نمودار آن بیشتر است؛ زیرا ضریب
استوکیومتری بیشتر و شیب تندتری دارد.

با هم بیندیشیم

صفحه 91

شیمی یازدهم

bekhunofficial

الف)

ب) مولکولهایی که شمار اتمهای سازنده آن بسیار زیاد ،اندازه مولکولهای آن
بسیار بزرگ و جرم مولی بسیار زیاد دارند را درشت مولکول میگویند.
پ) تفاوت :از نظر نوع اتمهای تشکیلدهنده مانند ترکیبات اکسیژن دار و نیتروژن
دار ،ساختار و واحدهای تشکیلدهنده ،متفاوت هستند همچنین بعضی از درشت
مولکولها در طبیعت وجود دارند و برخی ساخته دست انسان هستند.
شباهت :درشت مولکولها اندازه ،تعداد اتم و جرم مولی بسیار زیاد دارند و در
اغلب آنها واحدهای تکرارشونده وجود دارد.
ت) سلولز – نشاسته گندم – پلیاتن
ث) پلیمرها ،درشت مولکولهایی هستندکه از اتصال تعداد بسیار زیادی واحدهای
یکسان و کوچک تکرار شونده (تکپار یا منومر) تشکیل میشوند.
ج) پلیمرها  -زیرا هر چه جرم و حجم مولکول بیشتر باشد نیروهای بین مولکولی
قویتر میشوند.

با هم بیندیشیم

صفحه 101

شیمی یازدهم

پاسخ:
الف) نیروی جاذبه واندروالسی و پیوند هیدروژنی
ب)

با هم بیندیشیم

صفحه 110

شیمی یازدهم

پ) انحاللپذیری اتانول در آب بیشتر است .هنگامی که بخش ناقطبی یک
مولکول ،بزرگتر از بخش قطبی آن باشد بخش ناقطبی مولکول بر بخش
قطبی آن غلبه میکند .به همین جهت اکتانول در آب حل نمیشود اما
اتانول در آب با ایجاد پیوندهای هیدروژنی حل میشود.
ت) همان طور که در جدول مشاهده میشود اتانول به هر نسبتی در آب
حل میشود اما الکل دارای هشت کربن است و انحاللپذیری کمی در آب
دارد.
ث) جمله درست است؛ زیرا در الکلها دو نوع نیروی بین مولکولی وجود
دارد .پیوند هیدروژنی در یک سر مولکول که به دلیل پیوند بین اتم
اکسیژن و هیدروژن وجود دارد و نیروی واندوالس که از سمت زنجیره
کربنی وجود دارد .هرچه زنجیره کربنی بزرگتر باشد نیروی واندروالس قویتر
شده و بر پیوند هیدروژنی غلبه میکند و ویژگی ناقطبی در الکل زیاد
میشود.
ج) آلکانهای راست زنجیر چون مولکولهای نا قطبی هستند در آب حل
نمیشوند اما در الکلها دو بخش قطبی و ناقطبی وجود دارد در الکلها
یی که تعداد کربن کمتری دارند بخش قطبی به بخش نا قطبی غلبه میکند
و در نتیجه الکل در آب حل میشود اما با افزایش تعداد اتمهای کربن
بخش ناقطبی به بخش قطبی غلبه کرده و در نتیجه انحاللپذیری الکل در
آب کم میشود.

با هم بیندیشیم

صفحه 110

شیمی یازدهم

گام به گام
نمونه سوال
جزوه
فیلم آموزشی
مشاوره
برنامهریزی

کلیک کنید

