
E 

 منتخب مجموعه سواالت امتحانی 

 ( پایه دوازدهم3شیمی )

 طراحی شده بر اساس بودجه بندی نوبت اول 

 های نواحی و مناطق استان خراسان رضویبا مشارکت سرگروه
 7931آذرماه 

 



 

 

 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ( پایه دوازدهم3آزمون درس شیمی)

 اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه نظری

 استان خراسان رضوی گروه شیمی

 )نوبت اول( تاریخ آزمون: دی ماه 

 دقیقه 111مدت آزمون:  رشته تجربی و ریاضی

 3تعداد صفحه: 11تعداد سوال:

 یک ساعت اندیشیدن برتر از هفتاد سال عبادت استپیامبر اکرم: 
 بارم ها درج شده است. ای عنصرها در پایان سوالتوجه: جدول دوره ردیف

 ) توجه: چند واژه اضافه است( جاهای خالی را با انتخاب کلمه مناسب از کادر زیر پر کنید.  1

 

 

 

 در یک سامانه تعادلی سرعت واکنش رفت و برگشت .................و غلظت مواد واکنش دهنده و فرآورده ............ است. ( الف

 است.  تربزرگمحلول  pH( هرچه غلظت یون هیدرونیم در محلول ..................... باشد ب 

 شود، آن گونه ................... یافته است.  ترمنفیاگر در اثر واکنش بارالکتریکی گونه ( پ 

 یابد.مذاب، یون سدیم در ............... ، ..................... می NaClبرقکافت( در ت 
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 های زیر را کامل کنید.عبارت 2

 شود چون...................الف( با ایجاد خراش در سطح حلبی فلز آهن خورده می

 شود چون............ و ...............های جدید استفاده میب( از فلز لیتیم در ساخت باتری

 شود چون ...................... ها و مجاری از محلول غلیظ هیدروکلریک اسید استفاده میبرای بازکردن برخی لولهپ( 

5/1 

 ها پاسخ دهید.داده شده به پرسشبا توجه به ساختارهای  3

 NaOCCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCH)
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O
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 شود؟ چرا؟( را در آب بریزیم، چه مشاهده می2اگر مقداری از ترکیب )الف( 

) همگن یا زدن آن چه نوع مخلوطی( به مخلوط ساخته شده در قسمت )الف(  و هم1ب( با افزودن مقداری از ترکیب )

 شود؟ چرا؟حاصل می ناهمگن(

 ( حاوی مخلوط ساخته شده در قسمت )ب( است؟B( یا )Aکدام ظرف )پ( 
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 مقایسه کنید. بیان دلیل موارد زیر را  4

 در آب چشمه و آب دریا. غیرصابونیکننده کنندگی پاکالف( قدرت پاک
5/1 

 کوچک تر – آند-کاهش –تر بزرگ –اکسایش  –ثابت –تر بیش -کاتد – برابر -ترکم

A              B 



 

 

 2OClو  2OFدر  اکسیژنعدد اکسایش پ( 

 75/6 صفحه بارم ها در صفحه دوم((                                                         جمع)) ادامه سوال 

است. کدام شکل زیر نشان دهنده این محلول بعد از  33/0موالر  22/0درجه یونش محلولی از یک اسید ضعیف با غلظت  5

 رقیق شدن با آب است. چرا؟ ) راهنمایی: درجه یونش اسیدهای ضعیف با غلظت آنها رابطه عکس دارد(. 
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 را با توجه به ویژگی داده شده و با بیان دلیل بنویسید. HAاسید  محلول معادله یونش 6

51081ب(                                                           1الف(   /Ka 
1 

های داده شده پاسخ دهد، با توجه به آن به پرسشموالر دو ماده مختلف را نشان می 1/1محلول لیتر  1ای شکل زیر تصویر ذره 7

 دهید: 
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 است.  21/1آن  pHکند که لیتر شیره معده تولید می 3تا  1معده یک انسان بالغ روزانه  8

 معده محاسبه کنید. هرا در شیر هیدرونیوم الف( غلظت یون

آن و  یک لیتر از  کاهش دهد، برای خنثی کردن یکمعده را به  pHای باشد که  ب( اگر مقدار اسید ترشح شده به اندازه 

  چند گرم منیزیم هیدروکسید الزم است؟ 25/1به  pHرساندن 

1
222 1162422  molgHOMglOHaqMgClsOHMgaqHCl .,,)()()()()(  

25/2 

 های زیر پاسخ دهید: به پرسش 9

 ترکیب مقابل را بیابید:  نیتروژنو  کربن هایالف( عدد اکسایش اتم

 

l(OH)s(I)aq(H)aq(IO(نیم واکنش  ب( 224    .را موازنه کنید 

75/1 

 ( است.  گالوانییا الکترولیتی هر یک از موارد زیر توصیفی از کدام نوع سلول)  11

 شود. الف( فرآیند آبکاری در آن انجام می

 ب( الکترودهای آن در دو محلول جداگانه قرار دارند.  

 شود. کاهش در آن انجام می -( با اعمال یک ولتاژ بیرونی واکنش اکسایشپ 

 دهد.در قطب مثبت آن، اکسایش رخ میت(  

1 

 های زیر پاسخ دهید: های داده شده به پرسشبا استفاده از واکنش 11

ZYXWفلزهای  الف( را به ترتیب افزایش  ,,,
E  .مرتب کنید 

 اکسنده را مشخص کنید. قوی ترین گونه ترین گونه کاهنده و ب( قوی 

75/1 

(1)                                     (2 (                                      )3 ) 

 

 (1شکل)           (           2شکل)   

 در آب مربوط است. چرا؟ 52ONالف( کدام شکل به انحالل 

 ( را محاسبه کنید.1محلول موجود در شکل) pH( ب 

 pHهای این دو ظرف را باهم مخلوط کنیم( اگر محلولپ

 محلول نهایی چقدر خواهد بود چرا؟          

 

 

 
 دهدواکنش نمی



 

 

 شود؟به طور خود به خود انجام می (Bیا  A)های زیرپ( کدام یک از واکنش 

ZWWZBYWYWA  
)) 

 25/11 صفحه بارم جمع                                                             ها در صفحه سوم((     )) ادامه سوال                                                                      

 ها پاسخ دهید: با توجه به سلول مقابل به سوال 12

       (440250 22
/)/(,/)/(  

FeFeENiNiE
  ) 

 را مشخص کنید. هر نیم سلولهای الکترولیت الف( محلول 

 این سلول را مشخص کنید. کاتدب(   

 را بنویسید.  آندپ( نیم واکنش انجام شده در   

  مشخص کنید.جهت جریان الکترون در مدار خارجی را  ت( 

  سلول را محاسبه کنید. emfث(   

2 

 2 جمع بارم صفحه 

 21 )) با آرزوی موفقیت و سربلندی شما((                                                          جمع بارم کل 

 
 

 

 

 

Ni 



 

 

 باخرزاداره آموزش و پرورش  ( پایه دوازدهم3آزمون درس شیمی)

 های آموزشی متوسطه نظری اداره تکنولوژی و گروه

 باخرزگروه شیمی 

 )نوبت اول(79تاریخ آزمون: دی ماه 

 دقیقه 111مدت آزمون:  رشته تجربی و ریاضی

 3 تعداد صفحه: 13 تعداد سوال:

 اندیشه نام آموزشگاه: محل خدمت: باخرز نژادفاروق بختیاری  نام ونام خانوادگی طراح:

 پیامبر اکرم: یک ساعت اندیشیدن برتر از هفتاد سال عبادت است
 بارم  ردیف

 از بین واژه های داخل پرانتز، واژه مناسب را انتخاب کنید.  در هر مورد 1

 پتاسیم ( –صابون جامد را می توان نمک ................ اسید چرب دانست. ) سدیم  الف( 

ب( برای هر واکنش تعادلی، یک ثابت تعادل وجود دارد که ویژه همان واکنش بوده و فقط تابع ................ است. ) غلظت 

 دما ( –

اتم های روی سبب ............ یون های هیدروژن می شوند. ) اکسایش پ( در واکنش فلز روی با محلول هیدروکلریک اسید، 

 کاهش ( –

 –ت( سلول سوختی نوعی سلول .................. است که جایگزینی مناسب برای سوخت ها فسیلی می باشد. ) الکترولیتی 

 گالوانی (

 

1 

 را بنویسید. آن شکل درست  بودن،در صورت نادرست ین کرده ویدرستی یا نادرستی عبارات زیر را تع 2

 الف( نیروی بین مولکولی غالب در چربی ها از نوع پیوند هیدروژنی است. 

 ب( در محلول آمونیاک افزون بر مقدار کمی از مولکول های آمونیاک، شمار زیادی از یون های آب پوشیده نیز وجود دارد. 

 شود.انجام می در یک سلول الکترولیتی  فرآیند آبکاریپ( 

 ت( خوردگی آهن در محیط بازی به مقدار بیشتری رخ می دهد. 

57/1 

3 

 

 

 

 

 

 به سواالت پاسخ دهید. داده شده فرمول ساختاریبا توجه به 

 الف( بخش های آب دوست و آب گریز آن را مشخص کنید.

 

 ب( ساختار داده شده جزء کدام دسته از پاک کننده ها می باشد؟

 

 تفاوت این پاک کننده را با صابون بنویسید.پ( یک شباهت و یک 
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 به سواالت زیر به صورت کوتاه پاسخ دهید. 4

 الف( رفتار کلوئید ها در برابر نور به چه صورت است؟

 خاصیت نمک های فسفات در صابون چیست؟ب( 

 را نام ببرید. پ( دو مورد از داروهایی که به عنوان ضد اسید استفاده می شود

  رایج ترین روش تهیه فلز آلومینیم از برقکافت نمک های مذاب آن به چه فرآیندی معروف است؟ت( 
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7 

 

 

 

 

 

برخی از قسمت های بدن انسان را نشان میی دهید. غلظیت     pH شکل روبرو

یون هیدروکسید در روده کوچک چند برابر غلظیت ییون هییدرونیوم در خیون     

4803302)  است؟ /log,/log ) 
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 5 جمع بارم صفحه                                                                        ادامه سوال ها در صفحه دوم                                                                                            

1در دمای معین برابر (𝑯𝑪𝑶𝑶𝑯)در محلول فرمیک اسید  (−𝑯𝑪𝑶𝑶)آنیون اگر غلظت تعادلی  6
Lmol  باشد: 110/1 .

 این محلول را به دست آورید. pHالف( 

دما حساب موالر باشد، ثابت یونش آن را در این  10/1ب( درصورتی که غلظت تعادلی فرمیک اسید در این محلول برابر با 

 کنید.

2 

 

 

 33/0ید را برسد. ) درصد یونش اس 7/3آن به  pHلیتر آب خالص اضافه کنیم تا  011چه جرمی از استیک اسید را باید به  5

1 درصد در نظر بگیرید.()
3 60  molgCOOHCH .)  

7/1 

 کدام یک از محلول های زیر کمتر است؟ چرا؟ pHدر دما و غلظت یکسان  8

51081)محلول استیک اسیدالف(   /aK)  

101094)ب( محلول هیدروسیانیک اسید  /aK)  

 

1 

با مقدار اضافی از سدیم هیدروژن کربنات، چند لیتر گاز ( 1pH)میلی لیتر از محلول هیدروکلریک اسید 011از واکنش  9

 تولید می شود؟ STPکربن دی اکسید در شرایط 

)()()()()( gCOlOHaqNaClaqHClaqNaHCO 223  

 

7/1 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکل زیر به سواالت پاسخ دهید. پتانسیل کاهشی استاندارد داده شده و با توجه به

 

 
 

 
 الف( عالمت الکترود های مس و نقره را مشخص کنید.

 کند؟ ب( با انجام واکنش جرم هر یک از الکترود ها چه تغییری می

 جهت حرکت یون ها را در دیواره متخلخل مشخص کنید.( پ

 ، پتانسیل کاهشی استاندارد نقره را حساب کنید. ولت باشد 64/1برابر  سلول 𝒆𝒎𝒇 در صورتی که ت(

27/2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 

 

 

 

 

 

ت داده شده را نادرست در هر مورد، عباردن واژه خط زشکل زیر بخشی از یک ورقه آهنی را نشان می دهد که با قلع پوشیده شده است. با 

 کامل کنید.
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 در هر یک از واکنش های زیر با محاسبه تغییر عدد اکسایش، گونه کاهنده و اکسنده را تعیین کنید. 12

)()()()()

)()()()()

sAgaqHCOOHsOAgaqOCH

gCOlAlsCsOAl

22

34321

22

232
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 11 جمع بارم صفحه                                                                  ادامه سوال ها در صفحه سوم                                                           

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با توجه به جدول داده شده به سواالت پاسخ دهید.

 
 

 قوی ترین گونه اکسنده و قوی ترین گونه کاهنده را تعیین کنید.الف( 

 نگهداری کرد؟ چرا؟ 𝑫(𝒔)جنسرا در داخل ظرفی از 𝑩2+(𝒂𝒒)ب( آیا می توان محلولی از 

 پ( با استفاده از سلول گالوانی تشکیل شده از کدام دو گونه می توان بیشترین مقدار ولتاژ را دریافت کرد؟ 

 را اکسید کنند. 𝑪2+(𝒂𝒒)ا( می توانند ت( کدام گونه )ه

2 

 2 جمع بارم صفحه                                                        

 20 جمع بارم کل                                                          ))باآرزوی موفقیت و سربلندی شما ((                                                                                                    

 

 

 )به این نوع آهن 
حلبی

گالوانیزه
 )می گویند که در ساخت  ( 

تانکر آب

قوطی های کنسرو
به کار       ( 

 )می رود. در اثر ایجاد خراش در سطح این نوع آهن ، یک سلول 
الکترولیتی

گالوانی
 ) 

 )تشکیل می شود که فلز 
آهن

قلع
 )خورده شده و فلز  ( 

آهن

قلع
در برابر خوردگی  ( 

 محافظت می شود.  



 

 

 اداره آموزش و پرورش نیشابور تاریخ آزمون: دی ماه )نوبت اول(

 اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی

 گروه شیمی

 ( پایه دوازدهم3آزمون درس شیمی)

دقیقه 111مدت آزمون:   رشته تجربی و ریاضی 

 تعداد سوال: تعداد صفحه:

 خالقینام و نام خانوادگی طراح:  محل خدمت: نیشابور نام آموزشگاه: 

 ردیف سواالت بارم

 .جاهای خالی عبارت های داده شده را با کلمه مناسب کامل کنید 2

 .اغلب فلز ها در واکنش با محلول اسید ها  ، .........................  و  ...........................    تولید می کنند  آ(

الکترود ی که در آن واکنش اکسایش رخ  می دهد  ........................ و الکترودی که در آن واکنش ب(در یک سلول گالوانی  ، 

 .کاهش رخ می دهد ......................... نامیده می شود

 .قدرت پاک کننده های صابونی از غیر صابونی  .......................است  پ(

 .طی از اسید های چرب و استر های بلند زنجیر هستندت( .........................مخلو

  .ج( اندازه ذرات سوسپانسیون از ذرات کلوئید ...........................است

 .چ(  به منظور افزایش خاصیت ضد عفونی کنندگی صابون ها به آنها ماده شیمیایی ........................اضافه می کنند

1 

  .پاسخ کوتاه دهیدبه پرسش های زیر  2

 آ( دو رکن اساسی تحقق فناوری ها کدامند ؟ 

.ب(نقش دیواره متخلخل ) پل نمکی( در سلول گالوانی چیست  

.پ(  دو دسته از باتری های لیتیمی را نام ببرید  

  .ت ( مشخص کنید هر یک از مواد شوینده زیر عالوه بر خاصیت پاک کنندگی  ، چه خاصیت ویژه ای دارند

   (  مواد شوینده حاوی نمک های فسفات 2                  ( صابون گوگرد دار          1

2 

5/1  با توجه به مواد داده شده به پرسش ها پاسخ دهید  

 (( وازلین  -روغن زیتون    -اوره    -بنزین     -اتیلن گلیکول ) ضدیخ(  )) 

  .نا قطبی هستندآ (  از میان مواد داده شده کدام قطبی و کدام 

  .ب ( ذره های سازنده کدام مواد با مولکولهای هگزان جاذبه قوی بر قرار می کنند

.پ( از میان مواد قطبی ، مولکول های کدام مواد با آب پیوند هیدروژنی برقرار می کنند  

3 

5/1 با این نسبت در یک پاک کننده اگرنسبت شمار اتم های کربن به شمار اتم های اکسیژن در یک پاک کننده غیر صابونی  

اتم کربن داشته باشند شمار اتم های هیدروژن پاک کننده صابونی را  55صابونی برابر باشد و این دو پاک کننده در مجموع  

 .بدست آورید

4 

5/1 درصد باشد غلظت یون هیدرونیوم )  4/2( در دمای اتاق  برابر HFاگر درصد یونش هیدرو فلوئوریک اسید ) 
OH3 را در )

  .حساب کنید HFموالر    2محلول آبی  

5 

5/1 )اگر غلظت یون هیدرونیوم  
OH3   موالر باشد ثابت   15-4موالر یک اسید تک پروتون دار  ، در دمای معین برابر با    51/5( در محلول

 .یونش این اسید را در این دما بدست آورید

6 

5/1 ( خنثی  COOH3CH، با مقدار کافی اتانوئیک اسید )    pH= 12با   ، 2Ba(OH) ،میلی لیتر باریم هیدروکسید   255اگر    

  ؟(  وجود دارد COO3CH-شود در محلول نهایی چند مول یون استات ) 

7 

5/1  8  . برسد 4محلول  به  pHموالر چند میلی لیتر آب مقطر اضافه کنیم تا   HCl  51/5میلی لیتر  محلول   15به    

 9 .عدد اکسایش اتم خواسته شده را در گونه های زیر بدست آورید 5/5



 

 

 2OFب(  اکسیژن در                                                       4PO3Hآ(  فسفر در  

  صفحه بعد((                                                                               جمع صفحهها در )) ادامه سوال 5/13

  .با توجه به واکنش های زیر به پرسش های داده شده پاسخ دهید 1

(S)+ Cu  (aq)
+3Fe → (aq)

+2+ Fe  (aq)
+2)  Cu1 

(g)2+ H  (aq)
+2Ni→ (aq)

++ H (S))  Ni2 

 گونه اکسنده و گونه کاهنده را مشخص کنید  «1»آ(  در واکنش 

 از بین دو گونه    «2»ب( در واکنش 
+H  2+   وNi  کدام اکسنده ی قوی تر است  

15 

باشد به   M( به سمت الکترود فلز فرضی  SHEاگر در یک سلول گالوانی ، جهت حرکت الکترون ها از الکترود استاندارد هیدروژن )  1

 پرسش های زیر پاسخ دهید: 

 .ب (  واکنش نیم سلول آندی را بنویسید                              .را با هم مقایسه کنید  2Hو گاز    Mآ (  قدرت کاهندگی فلز 

11 

استفاده از مقادیر با  5/5
Eآیا واکنش زیر در شرایط استاندارد ودر جهت نشان داده شده انجام پذیر است؟ مشخص کنید 

(aq)                                                     +2Zn  +  Ag(s)   → Zn(s)  +  (aq)+Ag 

 

12 

 کاهش است  –مشخص کنید که کدامیک از واکنش های زیر از نوع اکسایش  5/5

2+ CO 3SO2Na → 2+ SO 3CO2)  Na2                                                                    O2CO + H → 2+ H 2)  CO1 

13 

با توجه به شکل  داده شده که برقکافت سدیم کلرید مذاب را در یک سلول الکترولیتی نشان می دهد به پرسش های داده شده پاسخ  1

 دهید:

 آ(  در شکل آند  و کاتد و قطب های منفی و مثبت باتری را مشخص کنید 

 .ب (  نیم واکنش آندی را بنویسید

14 

  با توجه به شکل داده شده به پرسش های زیر پاسخ دهید. 1

 کدامیک از فلز های  روی  یا قلع می تواند باشد توضیح دهید.   M(  فلز آ 

 ب (  اگر در محل خراش ، به جای قطره آب ، یک قطره از محلول الکترولیت 

 بر شدت خوردگی آهن خواهد گذاشت چرا ؟ یک نمک قرار دهیم چه تاثیری

15 

پاسخ دهید.زیر در مورد تهیه ی فلز آلومینیم  در صنعت به پرسش 1  

 .نیم واکنش های  انجام شده در آند و کاتد دستگاه برقکافت تهیه آلومینیم را بنویسید

61  

  .در مورد آبکاری یک قاشق آهنی با نقره به سواالت زیر پاسخ دهید 5/5

.قاشق نقش کدام الکترود را داردآ (   

.ب(  جنس محلول الکترولیت مشابه جنس کدام الکترود است  

17 

  جمع صفحه 5/6

  )) با آرزوی توفیق و سربلندی شما((                                                                     جمع کل 25



 

 

 E° (v) نیم واکنش کاهش E° (v) نیم واکنش کاهش E° (v) نیم واکنش کاهش

Zn  →  -e2 + +2Zn 76/5-  Cu   → -e2 + +2Cu 34/5  Cd   → -e2 + +2Cd 47/5-  

Fe  →  -e2 + +2Fe 44/5-  Ag   →  -e + +Ag 85/5  Cr   → -e3 + +3Cr 74/5-  

Ni  → -e2 + +2Ni 23/5-  Mg  →  -e2 + +2Mg 37/2-  V  →  -e2 + +2V 2/1-  

2H  → -e2 + +H2 55/5  Al   → -e3 + +3Al 66/1-  Pt  →  -e2 + +2Pt 2/1  
 

 



 

 

 باخرزاداره آموزش و پرروش  ( پایه دوازدهم3آزمون درس شیمی )

 اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه نظری

 باخرز گروه شیمی

 تاریخ آزمون: دی ماه )نوبت اول(

 دقیقه 09 مدت آزمون: رشته تجربی و ریاضی

                                                     صفحه 2تعداد صفحه:  سوال11تعداد سوال:

  محل خدمت: باخرز شیخ احمدیفاطمه طراح سوال: 

 پیامبر اکرم: یک ساعت اندیشیدن برتر از هفتاد سال عبادت است.
 بارم  ردیف

 .از بین دو واژه داده شده، واژه مناسب را برای کامل کردن جمالت استفاده کنید 1

NaOHHCl) شود.میبرای رفع گرفتن اسید چرب در لوله ها از ............ استفاده  (آ   /) 

 در محلول اسیدهای..........)قوی/ضعیف( افزودن بر یون های آبپوشیده، مولکولهای اسید نیز یافت می شوند. ( ب

22).............. فلز منیزیم را در صنعت از برقکافت ( پ )(/ OHMgMgCl) ذاب تهیه می کنند.م 

 کاهش(/)افزایش درآب می شود. باعث .............. یون هیدروکسید باز آرنیوس محسوب می شود. چون کآمونیاک ی( ت

 است در این واکنش منگنز........                    تبدیل شده 22MnOKبه  4KMnO کاهش -اکسایشدر یک واکنش ( ث

 اکسایش( یافته است. /)کاهش
 

22/1 

 درستی یا نادرستی عبارت ها را مشخص کنید. و شکل صحیح عبارت نادرست را بنویسید. 2
 غلظت، به اسیدهای قوی و ضعیف دسته بندی  می شوند.بر مبنای  هااسید (الف

 نیوم در آن رواین گل در خاکی که غلظت یون هیددر خاک اسیدی آبی و در خاک بازی قرمز رنگ است، بنابراین  گل ادریسی (ب 
15102  Lmol  است به رنگ سرخ شکوفا می شود. .

اگر مقدار اسید معده به هر دلیلی بیش از اندازه باشد تعداد یون های هیدروکسید جذب شده افزایش یافته و سبب درد،  (پ

 تهاب و گاهی خونریزی معده می شود.لا

  درکاتد نافلز و در آند فلز مربوطه آزاد می شود.در حالت مذاب،  برقکافت مواد یونی در اثر (ت

2 

 .دلیل بیاوریدبرای موارد زیر  3

 صابون هم در آب و هم در چربی حل می شود. (الف

 کلوئید ها نور را به خوبی پخش می کنند. (ب 

 حلبی نسبت به آهن گالوانیزه پس از خراش زودتر دچار خوردگی می شود.(پ

2/1 

 سش ها پاسخ دهید.با توجه به شکل زیر که فرمول ساختاری نوعی پاک کننده غیر صابونی را نشان می دهد. به پر 4
 آ. بخش های قطبی و ناقطبی این پاک کننده را مشخص کنید.

 ب. دو مورد از تفاوت های پاک کننده های صابونی و غیر صابونی را بنویسید.
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 نوشته و موازنه کنید.معادله شیمیایی واکنش هر یک از اکسیدهای زیر را با آب  الف( 2

         در هر یک از این محلول ها چه رنگی خواهد داشت. pHکاغذ  ب( 

52

2

2
1

ON

OK

)

)
   

2/1 

6 
 غلظتاست نسبت  4درصد یونش اسیدی تک پروتون دار در آب  الف(

)(

)(

aqH

aqOH




مول بر لیتر این اسید را 1/0در محلول   

 حساب کنید.

3 



 

 

BOH  ،𝟏ثابت یونش باز ب( ×  بدست آورید.در محلول را  BOHباشد. غلظت تعادلی 9محلولی از آن  pHاست اگر 𝟏𝟎−𝟑

 72/19 جمع صفحه                                                   ها در صفحه دوم((                 )) ادامه سوال 

 ( پاسخ دهید.2( و )1با توجه به شکل سلول های الکتروشیمیایی ) 7

  ( را بنویسید.۲نیم واکنش آندی سلول ) الف(

 ی قوی تری است؟ چرا؟کاهنده Bیا  Aکدام یک از فلزهای  ب( 

 واکنش کلی سلول را نوشته و موازنه کنید. بسازیم یک سلول گالوانی  B و Aاگر بخواهیم با استفاده از دو فلز  پ( 
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 دهید.دول مقابل به پرسش ها پاسخ با توجه به ج 8

 نده است؟سضعیف ترین اک گونهکدام گونه قوی ترین و کدام  الف(

 را اکسید کنند. Xکدام گونه ها می توانند  (ب 

 را حساب کنید. X , Aسلول گالوانی حاصل از  emf (پ 
 
 
 
 

2/1 

0 HA  گرم از 2اسید تک پروتونی قوی است HA  می رسانیم: لیتر2را در ظرفی ریخته و حجم محلول را به 

  (
1100  molgHA .) 

 محلول را حساب کنید. pH الف(

 م هیدروکسید، چند گرم از این اسید مورد نیاز است؟بارب رموال 5/0میلی لیتر محلول  ۲50ا واکنش کامل ب برای (ب 

22/2 

پوشیده شده است به کمک جدول پتانسیل های  Mشکل زیر یک قطعه آهن را نشان می دهد که سطح باالی آن الیه نازکی از فلز  19

 کاهشی استاندارد زیر، به پرسش ها پاسخ دهید.

 می تواند باشه. چرا؟  Cuیا  Mg کدام یک از فلزهای Mفلز  الف(

  رخ می دهد را بنویسید.نیم واکنش کاهشی که در سطح این قطعه آهنی  ب( 

ی نگهداری سولفات را در ظرف آهن(  II )آیا می توان محلول آبی مس پ( 

 کرد؟
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با توجه به شکل زیر که آبکاری یک قاشق فوالدی با فلز نقره را نشان می دهد به پرسش ها پاسخ  11

 دهید.

  قاشق نشان داده شده را باید به کدام قطب باتری وصل کرد. الف(

 در آند و کاتد را بنویسید کاهش انجام شده  –واکنش های اکسایش  (ب 

 گرم افزایش یابد. 54/0اگر بر اثر انجام این فرآیند جرم قاشق  (پ 

1108) .در محلول چند مول الکترون گرفته اندنهای نقره موجود یو  molgAg .                                                 ) 

2 

)(VE


 نیم واکنش کاهش 

66/1 )()( sAeaqA  
 

۲/1 )()( sBeaqB   22
 

55/0 - )()( sXeaqX   22
 

8/0 - )()( sDeaqD   22
 

 

)(VE


 نیم واکنش کاهش 

53/۲ - )()( sMgeaqMg   22
 

44/0 - )()( sFeeaqFe   22
 

54/0  )()( sCueaqCu   22
 

 

)(aqAgNO3
 

(1        )                                               (۲) 

Ag(s) Ag(s) B(s) A(s) 

(s)+2B (s)+2A (s)+Ag  (s)+Ag  

-e -e 

)(aqAgNO3



 

 

 22/0 جمع صفحه 

 29 )) با امید موفقیت و سربلندی شما((                        جمع کل 

 



 

 

 تبادکان اداره آموزش و پرورش  ( پایه دوازدهم3آزمون درس شیمی)

 اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه نظری

 ..........گروه شیمی 

 )نوبت اول(تاریخ آزمون: دی ماه 

 دقیقه 09مدت آزمون:  رشته تجربی و ریاضی

 3  تعداد صفحه: 61 تعداد سوال:

 جماران  نام آموزشگاه:  محل خدمت: تبادکان عیسی غالمینام و نام خانوادگی طراح: 

 پیامبر اکرم: یک ساعت اندیشیدن برتر از هفتاد سال عبادت است
 بارم ها درج شده است. پایان سوال پتانسیل کاهشی استاندارد رتوجه: جدول  ردیف

 دهید. باتوجه به ساختار داده شده پاسخ 1

 ؟آ ( این ترکیب صابون است یا پاک کننده غیرصابونی

 ب ( چربی به کدام بخش از پاک کننده 

 (   3یا  2، 1می چسبد چرا ؟ ) 

 (  3یا  2،  1پ (  کدام بخش آن موجب پخش شدن چربی درآب می شود؟  )

1 

 واژه مناسب داخل پرانتز را انتخاب کنید. 2

آ ( بخش قطبی اسیدهای چرب دارای گروه ) کربونیل ــ کربوکسیل ( است و صابون جامد ، نمک سدیم یک ) اسید چرب ــ 

 اسید قوی ( است. 

ـ الکتریکی  ب ( در سلول الکترولیتی آند قطب ) مثبت ــ منفی ( را تشکیل می دهد ودر این سلول انرژی ) شیمیایی به الکتریکی ـ

 ل می شود.به شیمیایی ( تبدی

1 

 درستی یا نادرستی هریک از عبارت های زیر را مشخص کنید ودرصورت نادرست بودن ، درست آن را بنویسید. 3

 آ ( اسیدها برمبنای غلظتی که دارند به اسیدهای قوی و ضعیف دسته بندی می شوند.

 ب ( چربی ها مخلوطی از اسیدهای چرب و استرهای بلند زنجیر هستند.

 آب به صورت مولکولی حل می شود و رسانایی بیشتری نسبت به محلول سدیم کلرید در آب دارد.پ ( شکردر 

22/1 

 مناسب کامل کنید. یا واژه  جاهای خالی را با کلمه 4
.. .............  اکسیدهای . افزایش می یابد وبه..........در آب ، غلظت یون ..... 5O2Nآ ( بر اثر حل شدن اکسید نا فلزی مانند 

 . معروفند

 سلول سوختی ، نوعی سلول ................... است و آلودگی محیط زیستی ................. نسبت به موتورهای درون سوز دارد.ب ( 

1 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید. 2

 آ ( باز آرنیوس :

 ب ( خوردگی : 

1 

 ازموارد زیر علت را بیان کنید.یک در هر 6

 صابونی در آب سخت به خوبی کف نمی کند.آ ( پاک کننده 

  کند.میهمگن ایجاد مخلوطی ( در هگزان  11H1Cب ( انحالل بنزین ) 

 سدیم کلرید در سلول دانز ، مقداری کلسیم کلرید به آن افزوده می شود.پ ( در فرآیند برقکافت 

2/1 

 پاسخ دهید.به پرسش های زیر  7

 آ ( دو تفاوت برای محلول ها و کلوئیدها بنویسید؟ 

 ب ( چرا گاهی مواد شیمیایی کلردار به صابون ها اضافه می کنند؟

 (   C6)   ترکیب زیر را به دست آورید؟درپ ( عدد اکسایش کربن ستاره دار 

2/1 

 با توجه به نمودار های داده شده پاسخ دهید. 8
 

 

 

 
 ف است ؟ چرا ؟یآ ( کدام نمودار مربوط به اسید ضع

72/0 

 

(3) (2) (1) 

+
Na  

ـــ
3SO   

3CH  ـــــCH  3ـــــCH  

             OH  

 

                      

 

 
ــ   

A    
+

O3H    HA              HA               
ــ

B      
+

O3H                       HB  

 (2شکل ) (1شکل )



 

 

 است ؟  1ب ( درکدام یک درجه یونش تقریبا برابر 

 9 جمع صفحه                                                              ها در صفحه دوم((        )) ادامه سوال 

 ، پاسخ دهید.درصد باشد 2/9درصورتی که درصد یونش آن است.  موالر تهیه شده 6/9با غلظت  HAمحلولی از اسید تک پروتون دار  9

 محلول به دست آورید؟در این را  ] H+ [آ ( غلظت یون هیدرونیوم 

 محلول را حساب کنید؟  PHب ( 

1 

10 S2H  می باشدیک اسید ضعیف است که معادله یونش آن در آب به صورت زیر  . 

 (aq) ـ
HS   (  +aq)+

H                   (aq)S2H 

 مول برلیتر است ، ثابت یونش این اسید را حساب کنید؟    1× 10ـ5برابر  HSـ، غلظت یون  S2Hمول برلیتر  000/0درمحلول  

1 

یک باز قوی است که برای بازکردن مجاری مسدود شده در اثر ایجاد رسوب در  دستگاه های صنعتی ( NaOHسدیم هیدروکسید ) 11

 . میلی لیتر می رسانیم  099گرم ازآن را درظرفی ریخته و حجم آن را به  2استفاده می شود ، 

 آ ( معادله یونش آن را درآب بنویسید؟ 

𝒈)                  محلول آن را حساب کنید؟ PHب ( 

𝐦𝐨𝐥
 00  =NaOH ) 

  برای واکنش کامل نیاز دارد ؟ HClموالر  2به چند میلی لیتر محلول  NaOHپ ( با محاسبه مشخص کنید ، محلول 
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 های اکسایش و کاهش موازنه کنید؟آ ( واکنش زیر را با نوشتن نیم واکنش  12

(g)2H    +(aq)+2
Ni                 (aq)+

H    +(s)Ni  

   ب ( گونه اکسنده را مشخص کنید؟

22/1 

 با توجه به جدول پتانسیل های کاهشی استاندارد ، انجام پذیربودن یا نبودن واکنش داده شده را پیش بینی کنید؟  13

  2Cu  (  +aq)Fe                  (s)Cu  (  +aq)+2Fe+(aq)                                           (                        بیان دلیل) با   
1 

 با توجه به شکل ، به پرسش ها پاسخ دهید. 14

 آ ( شکل چه نوع آهنی را نشان می دهد؟

 ب ( در اثرایجاد خراش درسطح این نوع آهن ،کدام فلز خورده می شود چرا؟

 پ ( از این نوع آهن برای ساختن ظروف بسته بندی مواد غذایی 

 ی شود چرا؟ استفاده نم       
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 شکل سلول گالوانی رارسم کنید ، که درآن واکنش زیر روی می دهد و سپس به پرسش ها پاسخ دهید .  12

(s)Ag2    +(aq)+2
Mg                (aq)+

Ag2    +(s)Mg  

 آ ( کدام الکترود کاتد است؟ و جهت حرکت الکترون را درشکل تعیین کنید؟ 

  ( سلول را محاسبه کنید؟Eب ( ولتاژ ) 

2/1 

 شکل مقابل آبکاری قاشق آهنی با نیکل را نشان می دهد. 16
 چرا؟ ولیتی ( رآ ( این شکل چه نوع سلولی است؟ ) گالوانی یا الکت

 ب ( قاشق آهنی نقش کدام الکترود را دارد؟

 (   Ni(3NO)2یا    Fe(3NO)2 پ ( الکترولیت کدام است؟ ) 

 ت ( نیم واکنش آندی را بنویسید؟ 
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 11 جمع صفحه 

 20 ))پیروز و سربلند باشید((                                                     جمع کل 

                             

 

 

 قطره ی آب                                      

                                 (s)Zn   

                                 (s)Fe   

(g)2O   

 eــباتری               eــ                    

             Fe                                    Ni    



 

 

 

 

 

  پتانسیل های کاهشی استاندارد

(v)oE نیم واکنش 

10/0+ 

30/0+ 

00/0 

 ــ00/0

 ــ00/0

 ــ66/0

 ــ36/2

(s)Ag                   ــe   +(aq)+
Ag 

(s)Cu                 ــ
e2  +(aq)+2

Cu 

(s)2H                 ــ
e 2 +(aq)+

H 2 

(s)Ni                 ــ
e2  +(aq)+2

Ni 

(s)Fe                ــ
e2  +(aq)+2

Fe 

(s)Zn                 ــ
e2  +(aq)+2

Zn 

(s)Mg                 ــ
e2 ( +aq)+2

Mg 

                     

   2Log      ،06/0=3Log      ،6/0=5Log       ،10/0=6Log      ،1=10Log=3/0 لگاریتم ها :                              



 

 

 خراسان رضویاداره آموزش و پرورش  ( پایه دوازدهم3یمی) آزمون درس ش 

 اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه نظری

 شهرستان رشتخوار گروه شیمی

 )نوبت اول(تاریخ آزمون: دی ماه 

 دقیقه 111مدت آزمون:  رشته تجربی و ریاضی

 صفحه 4تعداد صفحه: سوال 15تعداد سوال:

 سپیده کاشانینام آموزشگاه:  محل خدمت: رشتخوار نسرین ملک زادهنام و نام خانوادگی طراح: 

 پیامبر اکرم: یک ساعت اندیشیدن برتر از هفتاد سال عبادت است

 بارم  ردیف

 در هر مورد از بین دو واژه داده شده، واژه مناسب را انتخاب کنید .  1

    ،(نکنند  -كنند )ناسب برقرار ..............های مهای حالل جاذبهسازنده حل شونده با مولکولهای در فرایند انحالل، اگر ذره (آ

 های حل شونده كنار هم باقي مي مانند و در حالل پخش نمي شوند . ذره

 كنند. به سمت كاتد حركت ميیون های منفي (  –.............. )یون های مثبت سلول گالواني  دیواره متخلخل در  (ب

 هیدرونیوم و هیدروكسید ( هستند. –هیدروكسید  همه محلول های بازی ، محتوی یون های .................. ) (پ

سرعت تولید  ثابت( است زیرا  -های واكنش دهنده و فراورده درسامانه ..............)برابر  درسامانه تعادلي غلظت گونه (ت

 شود.صفر ( مي   -.............)برابر هرگونه با سرعت مصرف آن 

 .است OH]– ]از  (بیشتر –كمتر ).....................  H]+ ]در محلول هیدروفلوئوریک اسید ( ث
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 ها پاسخ دهید.با توجه به ساختار داده شده به پرسش 2

 تركیب داده شده چه نوع پاک كننده ای است؟ آ(

 بخش آب دوست و آب گریز را بر روی ساختار نشان دهید. ب(

 كند؟های سخت خاصیت پاک كنندگي خود را حفظ ميآِیا درآب پ(

1 

 برای هر یک از سوال های زیر پاسخی کوتاه بنویسید.  3

 گویند.ميبه اسیدی كه هر مولکول آن در آب تنها مي تواند یک یون هیدرونیوم تولید كند، چه  (آ

 رایج ترین سلول سوختي است؟ (ب

 شود؟شیره معده مي pH ( دارویي كه باعث كاهش پ

 گاز آزاد شده با اضافه كردن هیدروكلریک اسید به مقدار كافي از سدیم هیدروژن كربنات چیست؟ (ت

 سایش مي یابد اما خورده نمي شود؟فلزی كه اك (ث

 سلولي استفاده مي شود؟برای آبکاری مجسمه مسي توسط فلز نقره از چه نوع ج( 
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 دهد.شکل زیر تصویر مولکولی، محلول، کلویید و سوسپانسیون را نشان می 4

شود و مسیر نور قابل تشخیص در كدام شکل نور پخش نمي آ(

  نیست؟

 

 

آب در نظر را مي توان نمایشي از نشاسته در (c یا b ،a)؟ كدام یک از شکل های چه نوع مخلوطي استنشاسته در آب،  (ب

 گرفت؟

 دهد؟پ( در كدام شکل ذرات حل شونده مخلوط پایدار تشکیل نمي

1 

 .درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.در صورت نادرست بودن علت نادرستی را بنویسید 5

 سلول های سوختي قادر به ذخیره سازی انرژی شیمیایي نیستند.آ(

 سرخ در مي آید.در محلول كلسیم اكسید به رنگ   pHب(كاغذ 

 یکسان ، خاصیت اسیدی برابر دارند. pHدو اسید با پ(

 + است.5برابر،  4KMnOت(عدد اكسایش اتم مركزی در تركیب 
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 5/6 جمع              ها در صفحه بعد((                                                                          ))ادامه سوال 

 در واکنش زیر با محاسبه تغییر عدد اکسایش ، گونه کاهنده و اکسنده راتعیین کنید. 6

)()()()( gCOlAlsCsOAl 232 3432  

1 

 (سولفات دست نخورده می ماند.IIدر محلول نقره نیترات حل می شود ولی در محلول آهن ) Mفلز  7

 . . با هم مقایسه كنیدرا   , Fe  M , Agالف( قدرت كاهندگي فلزات

 كدام است؟  Ag+و   M 2+و 2Fe+از بین كاتیون های ب( قوی ترین اكسنده 

1 

  :در هر مورد دلیل را بیان کنید 7

 در ساخت باتری نقش فلز لیتیم پر رنگ است .چرا؟ (آ

 كند؟آب باران نسبت به باران طبیعي چه تغییری مي  pHدر شهرهای صنعتي  (ب

 كننده مخلوط آلومینیم با سود چیست؟برای افزایش قدرت پاک كنندگي پودر پاکدو دلیل  (پ

5/1 

440372        آهن با توجه به شکل: –در سلول گالوانی منیزیم  8 22
/)/(/)/(  

FeFeEVMgMgE
 

 حركت كاتیون ها و آنیون ها را از دیواره متخلخل روی شکل مشخص كنید.الف( جهت 
  ونیروی الکترو موتوری آن را به دست آورید.ب(واكنش كلي سلول را نوشته 
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 طرح زیر مربوط به برقکافت سدیم کلرید مذاب است با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید: 9

 
 آ( نام سلول به كار رفته چیست؟

 ب( برای تهیه چه عنصری استفاده مي شود؟

 پ( كمک ذوب نمک سدیم كلرید چیست؟

 آند را بنویسید. نیم واكنش  انجام شده در ت( 

25/1 

11 

 

 با توجه به شکل داده شده:

 آ(چه نوع ورقه ی آهني را نشان مي دهد؟                                                                       

 ب(كاربرد این ورقه چیست؟

 پ( در صورت خراش چه نوع واكنشي در كاتد روی مي دهد معادله واكنش را بنویسید.   

 

 

1 

12 pH  مول بر لیتر هیدروسیانیک اسید  005/0محلولHCN(aq)   چه قدر است؟درصد یونش این اسید در دمای معین در

 درصد است. 00/0محلول 
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 مول یون استات وجود دارد. 113/1مول اسید  میلی لیتر محلول استیک اسید به ازای هر511در  13

 الف(معادله یونش این اسید را بنویسید.

 ب(ثابت یونش اسیدی را به دست آورید.
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 5/1 چند برابر غلظت یون هیدروكسید در همین محلول است؟  pH=  7/0غلظت یون هیدرونیم در محلول نیتریک اسید با  14

15 pH  5/1 موالر باریم هیدروكسید را به دست آورید.000/0محلول 



 

 

 5/13 جمع صفحه 

 21 کل جمع                                                                   )) با آرزوی توفیق و سربلندی شما((               

 
 



 

 

 شهرستان رشتخواراداره آموزش و پرورش  ( پایه دوازدهم3آزمون درس شیمی)

 اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه نظری

 گروه شیمی 

 )نوبت اول(تاریخ آزمون: دی ماه 

 دقیقه 011مدت آزمون:  رشته تجربی و ریاضی

   1تعداد صفحه: 01 تعداد سوال:

 دبیرستان شهید مدرسنام آموزشگاه:  محل خدمت: رشتخوار امیررضا عباسیاننام و نام خانوادگی طراح: 

 پیامبر اکرم: یک ساعت اندیشیدن برتر از هفتاد سال عبادت است
 بارم ها درج شده است. در پایان سوال سری الکتروشیمیاییتوجه: جدول  ردیف

را با کلمات صحیح یا غلط پر کنید(درستی یا نادرستی جمله های زیر را تعیین کنید : )جای خالی  1  

 بیشتری نسبت به حالت طبیعی دارد. )          ( pHالف( محیط معده در حالت استراحت 

 ب( کاتیون های موجود در آب سنگین مناطق کویری، باعث کاهش قدرت پاک کنندگی صابون می شوند. )        (

 (      . )   از جرم تیغه ی نقره کاسته می شودنقره(، به مرور زمان  -ج( در یک سلول گالوانی )مس

 )        (در فرآیند آبکاری فلزات، کاتیون ها، از نیم سلول آند به سمت کاتد، با گذر از دیواره متخلخل مهاجرت می کنند. د( 

1 

 .کلمات مناسب را برای کامل کردن عبارات زیر از داخل پرانتز انتخاب کنید 2

 نامحلول( می باشد. -ناقطبی( است که در هگزان )محلول -یک هیدروکربن )قطبی( 8H7Cالف( تولوئن )

 شود.جزئی( یونیده می -ب( هیدروبرمیک اسید، هنگام یونش در آب تقریبا به طور )کامل

2ه غلظت یون هیدروکسید در آن ج( گل ادریسی در خاکی ک ×  آبی( در می آید. -موالر است، به رنگ )قرمز 01−1

 کاهش( می یابد.-( به عنوان سوخت، پیوسته وارد شده و )اکسایش2H-2Oاکسیژن، گاز )_سوختی هیدروژن د( در سلول
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 .دهید پاسخ کوتاه بصورت زیر سواالت به 3

 الف( مخلوطی که نور را پخش می کند و پس از مدتی ماندگاری ته نشین می شود چه نام دارد؟

 مسدود شده است، ماده ای را برای باز کردن آن ها پیشنهاد دهید.ب( فرض کنید مسیر لوله ای با مواد زیر 

 مخلوطی از اسید های چرب ← 

 ( 3مخلوطی از جوش شیرینNaHCO  )← 

 ج( ماده ای که با گرفتن الکترون سبب اکسایش گونه ی دیگر می شود، چه نام دارد؟

 د( رایج ترین روش برقکافت نمک های مذاب آلومینیوم چه نام دارد؟
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 برای هریک از موارد زیر استدالل خود را  بیان کنید. 4

 الف( برای کاهش میزان اسیدی بودن خاک به آن آهک اضافه می کنند.

 ب(خوردن قرص آسپرین سبب تشدید سوزش معده و خونریزی در برخی افراد می شود.

    به شکل زیر که مربوط به آهن سفید است؛ با توجهج( 

 .خورده نمی شود( چرا در محل خراش ایجاد شده، آهن زنگ نمی زند( 

 چرا؟ کرد؟ استفاده آلیاژ این از غذایی مواد نگهداری برای توان می آیا 

      

1 

 با توجه به شکل داده شده، به سواالت پاسخ دهید. 5

 
-سولفونات)الف( یون 

3SOدر این ترکیب جایگزین کدام یون در صابون شده است؟ ) 

 ب( بخش قطبی و ناقطبی مولکول را مشخص کنید.

 ج( کدام بخش از این ماده سبب پخش شدن چربی ها در آب می شود؟

1 



 

 

 د( خاصیت پاک کنندگی این ماده را نسبت به صابون مقایسه کنید.

 55/5 جمع صفحه                                                                           ها در صفحه بعد(()) ادامه سوال 

 در هر یک از بخش های زیر، با توجه به اطالعات داده شده و مقایسه کردن آن ها، به سواالت پاسخ دهید. 6

 aKر دما و غلظت یکسان نشان می دهد. الف( شکل روبه رو واکنش دو قطعه نوار منیزیم یکسان را با محلول دو اسید مختلف د

 در کدام در کدام محلول بیشتر است؟ چرا؟ 

 

 

 

 

 

 

ب( با توجه به جدول زیر، ترتیب غلظت یون هیدرونیوم را در باران اسیدی شامل نیتریک اسید، سولفوریک اسید و باران 

 معمولی، از بزرگ به کوچک یادداشت کنید. 

 اسید ثابت یونش

 3HNO بزرگ

 4SO2H بسیار بزرگ

4/1 × 01−7 3CO2H 

 
  مس( نشان می دهد؟ -تغییر غلظت یون ها را در سلول گالوانی )روی ج( با توجه به جدول سری الکتروشیمیایی کدام نمودار

 
 )با ذکر دلیل(انجام نمی شود. در یک سلول گالوانی د( با توجه به جدول سری الکتروشیمیایی کدام واکنش زیر

1)  2Al(s) + 3Cu2+ → 2Al3+ + 3Cu(s) 

(s)+ Cu +Ag2→   +2+ Cu (s))  Ag2 

 

5/1 

را قرمز می کنند، انتخاب کرده و معادله ی شیمیایی آن  pHاز بین اکسید های زیر، مواردی را که در ترکیب با آب، رنگ کاغذ  5

       )حالت فیزیکی مواد را در معادالت ذکر کنید(ها را نوشته و موازنه کنید. 

OLiONBaOONaSO 25223 ,,,, 
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 1 می باشد؟  OH-است، چند برابر غلظت یون  pH=3( در محلولی که O3H+یون هیدرونیوم )غلظت  8

 به سواالت پاسخ دهید. ،با توجه به نمودار 9
 یا هیدروفلوئوریک اسید؟ هیدروکلریک اسید باشدمربوط به می تواند الف( این نمودار 

 ؟[ H[ = ]-A+]در این محلول ب( چرا 
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 888درصد است. اگر  2.2برابر  HFموالر اسید  1ج( درصد یونش محلول 

ذره های موجود در کل را به مقدار کافی آب اضافه کنیم، تعداد  HFمولکول 

  ظرف بعد از حل شدن اسید در آب را بدست آورید.

 5/1 شود؟ 2محلول برابر  PHموالر اضافه کنیم تا  1/8با غلظت  HAمیلی لیتر آب خالص، چند میلی لیتر محلول اسید قوی  278به  11

 5/6 صفحه ها در صفحه بعد((                                                                جمع)) ادامه سوال 

 با توجه به شکل به سواالت پاسخ دهید. 11

 ؟ چرا؟کمتری است pHکدام محلول دارای  الف(

را محاسبه کنید.  HAموالر اسید ضعیف   3−01محلول  pHب( 

(4 × 01−9
=aK) 

 

 

 

 کدام یک از گزینه های زیر قرار می گیرد. pHاین اسید در محدوده ی  pH ج(

  زاق دهان( ب4                        (روده           3                         (معده          2               (خون                1

2 

 در مورد عدد اکسایش به سواالت زیر پاسخ دهید. 12

 را در ساختار ارائه شده، بدست آورید.                                2و  1الف( عدد اکسایش هر یک از کربن های 

 

 

 ب( عدد اکسایش کربن در واکنش زیر چند واحد تغییر کرده است؟
OH → HCOOH3CH 

1 

 به سواالت پاسخ دهید.با توجه به واکنش زیر  13

 3O2→ Al (g) 2+ O (s)Al (s) الف( کدام ماده اکسایش و کدام ماده کاهش یافته است؟

 واکنش کلی را بنویسید. ب( نیم واکنش های اکسایش و کاهش را نوشته و موازنه کنید.

 ج( الکترون های مبادله شده در این واکنش چه تعداد است؟
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 انیر پادنقره( است، به سواالت پاسخ دهید.)جدول سری الکتروشیمیایی _با توجه به شکل داده شده که مربوط به سلول گالوانی )آهن 14

 (ج شده استدر ها سوال

 الف( کدام فلز نقش کاهنده و کدام یون نقش اکسنده را دارد؟

 ب(کاتد و آند را مشخص کنید؟

 

 تعیین نمایید. از دیواره متخلخل راج( جهت حرکت کاتیون ها و آنیون ها 

 ) با ذکر کاتیون و آنیونی که منتقل می شوند(      

 د( پس از انجام واکنش از جرم کدام تیغه کاسته می شود؟

 را در هر محلول بیان کنید.)بیشتر می شوند یا کمتر( Ag+و  2Fe+پ( میزان تغییرات غلظت 

 را برای این سلول محاسبه کنید. emfت( با توجه به جدول انتهای سواالت، میزان 
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 در مورد برقکافت سدیم کلرید مذاب، به سواالت زیر پاسخ دهید. 15

 الف( نیم واکنش های اکسایش و کاهش را یادداشت کرده و موازنه کنید.

 استفاده می شود؟ب( از چه ماده ای برای کاهش دمای ذوب سدیم کلرید 
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 55/5 جمع صفحه 

 21              ))با آرزوی توفیق روزافزون((                                                                                         جمع کل    

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بدروی که می کاری...بدی مکن که در این کشتزار زود زوال **** به داس دهر همان 

 سبز و مانا باشید.

 

 



 

 

 شهرستان رشتخواراداره آموزش و پرورش  پایه دوازدهم 3شیمی  آزمون درس

 اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه نظری

 شهرستان رشتخوار شیمیگروه 

 )نوبت اول(تاریخ آزمون: دی ماه 

 دقیقه 09مدت آزمون:  و ریاضی رشته تجربی 

 صفحه 2 تعداد صفحه: سوال 41 تعداد سوال:

 نام آموزشگاه:  محل خدمت: رشتخوار  حسین یعقوبینام و نام خانوادگی طراح: 

 پیامبر اکرم: یک ساعت اندیشیدن برتر از هفتاد سال عبادت است
 بارم  ردیف

 جاهای خالی را با انتخاب کلمات درست پر کنید . 1

 کربوکسیل( -آ( بخش قطبی اسید های چرب گروه .............. است . )کربونیل 

 می گیرد( –ب( کاهنده ، گونه ای است که الکترون ................. )می دهد 

 صابونی( -پ(پاک کننده های .................... در آب سخت خوب کف نمی کنند . )غیر صابونی 

 کننده(غلظت مواد شرکت  –ت(ثابت تعادل برای یک واکنش به ..................... بستگی دارد . )دما 

1 

2 pH  موالر از اسید  4/9محلولHA  است  1برابر با 

 آ( ثابت یونش این اسید را محاسبه کنید               

 خواهد شد؟  PH = 51/2ب( در چه غلظتی از این اسید 
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 برای موارد زیر دلیل بیاورید . 3

 آ( کلوئید ها نور را به خوبی پخش می کنند .

 و هم در چربی حل می شوند . ب(صابون ها هم در اب

 پ(حلبی نسبت به آهن گالوانیزه پس از خراش زود تر دچار خوردگی می شود .

5/1 

در هر مورد با محاسبه تغییر عدد اکسایش معلوم کنید که اتم مشخص شده اکسایش یا کاهش یافته است . )معادله های شیمیایی داده  4

 شده کامل نیستند(

𝑺𝑶3 (𝒈)آ(    →   𝑯2𝑺𝑶1(𝒂𝒒)                             )ب 𝑴𝒏𝑶1
2− (𝒂𝒒)  →   𝑴𝒏𝑶1

− (𝒂𝒒) 
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 را باغلظت های یکسان در آب نشان می دهند . HA(aq)  ،HB(aq)  ،HC(aq)شکل های زیر محلول سه اسید تک پروتون دار  5

 
 آ( کدام یک از محلول ها رسانایی الکتریکی بیشتری دارند ؟ چرا ؟

 را محاسبه کنید . HAب(درصد تفکیک 

 پ(کم ترین ثابت یونش مربوط به کدام اسید است ؟ عدد آن را محاسبه کنید . )حجم ظرف را یک لیتر در نظر بگیرید(

2 

6 HA  وHB   میلی لیتر  099گرم از هر یک را در دو ظرف مجزا ریخته و حجم را به  2هستند  19و  09دو اسید قوی با جرم های مولی

 می رسانیم :

  .محلول ها را محاسبه کنید pHآ(

 موالر پتاسیم هیدروکسید برای واکنش کامل نیاز دارد ؟ 5به چند میلی لیتر محلول  HAب(مشخص کنید محلول 

2 

  مقابل فرایند استخراج آلومینیوم به روش هال را نشان می دهد . شکل 7

 

  

 

 

 

 الکترولیتی( انجام می شود ؟ چرا ؟ -آ( این فرایند در چه نوع سلولی )گالوانی 

 ( کدام قطب باتری است ؟ دلیل بنویسید .Aب(قسمت نشان داده شده روی شکل با حرف )
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 پ(واکنش کلی این سلول را بنویسید.

 11 ها در صفحه بعد((                                                                            جمع صفحه)) ادامه سوال 

 با توجه به واکنش های زیر پاسخ هر مورد را بنویسید . 8

(1)𝐹𝑒(𝑠) +  𝐻2𝑂 (𝐼) +  𝑂2(𝑔)  →   𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝑠) 
(2)𝑃𝑑2+(𝑎𝑞) + 𝐶𝑑(𝑠) →  𝑃𝑑(𝑠) +  𝑐𝑑2+(𝑎𝑞) 
(3)𝑀(𝑠) +  𝐹𝑒2+(𝑎𝑞)  →  𝑀2+(𝑎𝑞) +  𝐹𝑒(𝑠) 

 ( گونه اکسنده را تعیین کنید .5( گونه کاهش و در واکنش )/آ(در واکنش )

است ؟ )با استفاده  Cuیا  Znکدام یک از فلز های  M( در جهت نوشته شده به طور طبیعی انجام شود ، فلز 3ب(اگر واکنش )

 از جدول پتانسیل کاهشی استاندارد دلیل بنویسید .(
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  .درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید 9
 در طی آبکاری ، جرم کاتد افزایش می یابد. آ(  

 .موالر استیک اسید کمتر از محلولی با همین غلظت از نیتریک اسید است  /ب( رسانایی الکتریکی محلول 

 اشد ، راحت تر الکترولیز می شود. پ( هر چه یک یون پایدار تر ب

 ه در چربی بهتر از آب حل می شود.ت( اور

1 

منیزیم هیدروکسید به عنوان داروی ضد اسید برای خنثی کردن اسید معده به کار می رود . ضمن نوشتن واکنش مذکور ، نحوه  11

 عملکرد این ماده را شرح دهید .
1 

11 emf  ولت است  66/4سلولی که واکنش زیر در آن رخ می دهد ، برابر با
E نیم سلولX  را حساب کرده و مشخص کنید کدام فلز

X(s)                                                                         جدول زیر است ؟ +  Pt2+(aq)   →  X2+ (aq) + Pt(s) 

 Cu2+/Cu Fe2+/Fe Zn2+/Zn Mg2+/Mg Pt2+/Pt نیم سلول

𝐄°(𝐕) 3310 3310- 6710- 3615- 51/+  
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 با توجه به واکنش های زیر به موارد خواسته شده پاسخ دهید . 12

1) 𝑍𝑛 (𝑠) +  𝑆𝑛2+(𝑎𝑞) →  𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) +   𝑆𝑛 (𝑠) 
2) 𝑆𝑛 (𝑠) +  2𝐻+(𝑎𝑞) →  𝑆𝑛2+(𝑎𝑞) +  𝐻2(𝑔)  

3)  𝑍𝑛 (𝑠) +  𝐶𝑎2+(𝑎𝑞) →  انجام نمی شود
 را به ترتیب افزایش قدرت کاهندگی مرتب کنید . Caو  Sn , Znآ(فلزات 

 ب( اگر فلز کلسیم را درون محلول هیدرو کلریک اسید قرار دهیم . آیا گاز هیدروژن آزاد می شود ؟ دلیل بنویسید .
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 را کامل کنید . زیرجدول  13

 𝒑𝑯 {𝑯+} خاصیت محلول

................. /21/ ......................... 

................. ................ 4/19 × 49−0 
 

2 

 با توجه به نمودار به سواالت زیر پاسخ دهید : 14
  .محاسبه کنید Bآ(غلظت یون هیدرونیوم را در محلول 

 را محاسبه کنید Aب(غلظت یون هیدروکسید در 

  مشخص کنید . Bو  Aرا در هر یک از محلول های  PHپ( رنگ کاغذ 

 
 
 
 
 
 

1 

A                  B 

: 
OH3  

: 
OH  



 

 

 9 جمع صفحه 

 21 جمع کل                                                                  )) با آرزوی توفیق و سربلندی شما((      

 



 

 

 ......اداره آموزش و پرورش  ( پایه دوازدهم3آزمون درس شیمی)

 اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه نظری

 کاشمر گروه شیمی 

 )نوبت اول(تاریخ آزمون: دی ماه 

 دقیقه 111مدت آزمون:  رشته تجربی و ریاضی

  3تعداد صفحه: سوال 11 تعداد سوال:

 شهید بهشتی استعداد های درخشاننام آموزشگاه:  محل خدمت: کاشمر محمد کریمینام و نام خانوادگی طراح: 

 پیامبر اکرم: یک ساعت اندیشیدن برتر از هفتاد سال عبادت است
 بارم ها درج شده است. در پایان سوالتوجه: جدول پتانسیل های کاهشی استاندارد  ردیف

 مناسب را انتخاب کنید ودر پاسخنامه بنویسید.ژه ادر هر مورد از میان واژه های داده شده و 1

 به علت غلبه بخش )قطبی / ناقطبی ( ، اسیدهای چرب در هگزان حل ) می شوند/نمی شوند (. (آ 

 .شوداز نظر آرنیوس ) باز / اسید( ماده ای است که موجب افزایش غلظت یون هیدروکسید  ب(

 رسوب تشکیل نمی دهند. 2Ca+و  2Mg+ پاک کننده های ) صابونی / غیر صابونی( با یون های  پ(

 شیره معده می شود.  pHمصرف آسپرین موجب ) کاهش / افزایش (  ت(

 در سلول سوختی هیدروزن در بخش )آندی / کاتدی( گاز اکسیژن جریان دارد. ث(

 .ول گالوانی ، جهت حرکت الکترون ها از )آند به کاتد / کاتد به آند( استدر سلول الکترولیتی ) همانند / بر خالف( سل ج(

 

2 

 درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین کنید و عبارت های نادرست را اصالح و بازنویسی کنید. 2

 است. 7آنها کمتر از  pHاغلب میوه ها دارای اسیدند و  آ(  

 در محلولی بیشتر باشد ، آن محلول بازی تر است. H]+[هرچه  ب(

 درجه یونش بیانی از میزان پیشرفت فرایند یونش تا رسیدن به تعادل است. پ(

 آنها مثبت است. °Eعالمت دارند 2Hفلزهایی که قدرت کاهندگی بیشتری از  ت(

 کار می رود.سلول دانز یک سلول الکترولیتی است که در صنعت برای تهیه فلز سدیم به  ث(

 

2 

 برای هر یک از مواد زیر یک دلیل مناسب بنویسید. 3

 با گذشت زمان فلز طال در هوای مرطوب و حتی دراعماق دریا همچنان درخشان باقی می ماند. آ(  

 فلز آلومینیم با اینکه اکسایش می یابد ولی خورده نمی شود. ب(

 است. mol.L  0/1 =]-3[NO-0موالر نیتریک اسید در دمای اتاق ، 1/0در محلول  پ(

 در باران معمولی ، غلظت یون هیدرونیوم کمتر از باران اسیدی است. ت(

 

2 

 با محاسبه تغییر عدد اکسایش ، گونه اکسنده و کاهنده را در واکنش زیر مشخص کنید. 4

O2→ CO + H  2+ H  2CO 

1 

 .کوتاه بدهیدبه پرسش های زیرپاسخ  5
 استخراج آلومینیم در صنعت به چه روشی انجام می شود؟ آ(  

 ب( در فرایند آبکاری از چه نوع سلولی ) گالوانی یا الکترولیتی ( استفاده می شود؟

 به چه رنگی می باشد؟ pH = 3پ(گل ادریسی در خاکی با 

 یکی از رایج ترین داروهای ضد اسید چه نام دارد؟ت(

 به کار رفته در صابون مایع را بنویسید.) نام یا نماد شیمیایی (ث(دو کاتیون 

 ج(برای افزایش قدرت پاک کنندگی مواد شوینده  ، از چه ترکیباتی استفاده می شود؟
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 با توجه به شکل به پرسش ها پاسخ دهید: 6

 آ(کدام مخلوط یک کلویید است؟

 مشاهده نمی شود؟ Cب( چرا مسیر عبور نوردر مخلوط 

 پ(کدام مخلوط ناپایدار است؟

1 



 

 

 

 55/9 ))ادامه سواالت در صفحه دوم ((                                               جمع بارم صفحه                                                                          

 کنید.در هر قسمت گزینه صحیح را انتخاب  5

آ(در یک سامانه تعادلی به علت ........... بودن سرعت واکنش های رفت و برگشت ، مقدار مواد شرکت کننده در سامانه ........ 

 می باشد.

 ثابت –( ثابت 4ثابت             –( یکسان 3یکسان               –(ثابت 2یکسان             –( یکسان 1
 رهم کنش ،  با آالینده ها واکنش نیز می دهد؟کدام پاک کننده عالوه بر بب(

1)Na2O33H11C               2 )Na3SO22H11C           3مخلوط)Na OH   وAl               4)COOK33H11C  

 است؟ درست =4PHپ(کدام مطلب در مورد محلولی با 
 (غلظت یون هیدروکسید در این محلول کمتر از غلظت یون هیدرونیوم است.1
 در این محلول آبی رنگ خواهد شد.  pH(کاغذ2
 ( غلظت یون هیدرونیوم در این محلول یک میلیون برابر غلظت یون هیدروکسید است.3
 (این محلول می تواند محلول رقیق آمونیاک باشد.4

 می باشد؟نادرست ت(باتوجه به جدول چند مورد از مطالب داده شده  

 قویترین کاهنده می باشد.  Aآ(

 قوی ترین اکسنده است. 3D+ ب( یون 

 نگهداری کرد. 2B+را می توان در محلولی از یون های  Aپ( فلز 

به طور طبیعی  B(s)+3(aq) → D+2D(s) +B + (aq)ت(واکنش 

 انجام می شود.
1)1                 2)2                        3)3                          4 )4 

1 

 در نظربگیرید.( 12℃با توجه به جدول مقابل به پرسش ها پاسخ دهید:)دما را در همه محلول ها  8

 Dمحلول  Cمحلول  Bمحلول  Aمحلول 

02-01] =+[H  02-01] =-[OH 4=PH 01-2] =-[OH 

 آ( کدام محلول خاصیت اسیدی بیشتری دارد؟

 است؟ Bچند برابر غلظت همین یون در محلول  Aب(غلضت یون هیدروکسیددر محلول 

 محاسبه کنید. Cپ(نسبت غلظت یون هیدرونیوم به غلظت یون هیدروکسید را در محلول 

 را بدست آورید. Dمحلول   pHت(
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  جه به شکل مقابل به پرسش ها پاسخ دهید:وبا ت 9
 .بنویسیدآ( نوع سلول گالوانی است یا الکترولیتی؟ علت انتخاب خود را 

ب(با توجه به جهت حرکت الکترون در مدار بیرونی کدام تیغه از جنس 

 آلومینیوم و کدام تیغه از جنس نقره می باشد؟

 ( نیروی الکتروموتوری سلول را محاسبه کنید.پ

 ت( نیم واکنش کاهشی سلول را بنویسید.
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 .( را بدست آورید3) ( و0آ( در ترکیب مقابل عدد اکسایش کربن های شماره ) 11

 

 

 

 شده زیر اکسایش است یا کاهش ؟ آن را موازنه کنید. نیم واکنش دادهب(

                             (l) O 2→ H -+ e(aq) 
++  H (g) 2O 

 

2 



 

 

ت یون هیدرونیوم را در محلول حساب است.غلظ  aKبرابر  01، غلظت یون هیدرونیوم  HAموالر اسید ضعیف  2در محلول  11

  A+H           HA (aq) + (aq)-(aq)                                                                                       کنید.   
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 25/9 جمع صفحه                                             ))ادامه سواالت در صفحه سوم ((                                                                                  

 کدام مطلب درست و کدام مطلب نادرست است. با توجه به شکل، 12
 آ( شکل مربوط به آهن حلبی است.

 شود.فلز قلع در نقش آند خورده می در اثر ایجاد خراش ، ب( 

 پ(برای ساخن کانال کولر از آن استفاده می شود.

 می باشد.   Sn     -e2+   +2Sn→ت(نیم واکنش کاهش آن 

1 

 1 جمع صفحه  

 21 جمع کل                                                                              )) به امید موفقیت و سربلندی شما(( 

 

 کاهشی استانداردجدول پتانسیل 

 

 

 

 

 

 

E°(V) نیم واکنش کاهش 
-0/11 

-1/44 

-1/04 

+1/0 

→Al-e3+  +3Al 

→Fe-e2+  +2Fe 

→ Sn-e2+  +2Sn 

→ Ag -+ e +Ag 

 



 

 

 ناحیه یک اداره آموزش و پرورش ( پایه دوازدهم3آزمون درس شیمی)

 اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه نظری

 ناحیه یکگروه شیمی 

 )نوبت اول(تاریخ آزمون: دی ماه 

 دقیقه 110مدت آزمون:  رشته تجربی و ریاضی

 3 تعداد صفحه: 11 تعداد سوال:

 پروین اعتصامینام آموزشگاه:   1محل خدمت: ناحیه  سودابه رمضانینام و نام خانوادگی طراح: 

 پیامبر اکرم: یک ساعت اندیشیدن برتر از هفتاد سال عبادت است

 بارم  ردیف

 پر کنید.) توجه چند واژه اضافه است(از کادر زیر کلمه مناسب انتخاب جاهای خالی را با  1

 

 

 در محلول صابون به رنگ ......... در می آید. pHآ( کاغذ 

 ب( اکسید سدیم، یک اکسید ......... است چون در اثر انحالل در آب غلظت یون ............. را افزایش می دهد.

 کمتر باشد، درجه سختی آب .............. است. صابون ارتفاع کفپ( برای تشخیص سختی آب، هر چه 

 در یک محیط یا در یک جسم وجود دارد، .......... می گویند.ت( به موادی که بیش از مقدار طبیعی 

 .فلز منیزیم را در صنعت از برقکافت ............ مذاب تهیه می کنند ث(

 ج( چگالی لیتیم از سدیم .......... است.

57/1 

 .یدجمالت نادرست را تصحیح نمایدرستی و نادرستی جمالت زیر رامشخص کرده و  2

 آ( آب همه ترکیبات یونی و مولکولی را در خود حل می کند.

 در آب، سه مول یون بوجود می آید. 5O2Nاز انحالل یک مول  ب(

 د رد پای کربن دی اکسید را کاهش دهند.نسلول های سوختی می توانپ( 

 با افزایش غلظت یون هیدرونیم، سرعت زنگ زدن آهن افزایش می یابد.ت( 

7/1 

 

 

 

 ار داده شده به پرسشها پاسخ دهید.با توجه به ساخت 3

 

 

 

 است؟ غیر صابونی( –) صابونی  ( ترکیب داده شده چه نوع پاک کننده ایآ

 ب( فرمول مولکولی آنرا بنویسید؟

 کنید؟پ( بخش آبدوست و آبگریز آنرا مشخص 

 ت(افزودن یک آنزیم بر قدرت پاک کنندگی این ترکیب چه تاثیری دارد؟

 

2 

 

 

 نشاندار شده  را مشخص کنید. اکسیژن و کربنعدد اکسایش اتم های  4

 

 

 

7/0 

 7/1 خنثی میشود؟pH =3، با چند میلی لیتر نیتریک اسید  با pH =11میلی لیتر محلول پتاس  با 10 7

 هیدروکسید منیزیم –آالینده –هیدروکسید –بیشتر -منیزیم کلرید  –کمتر –هیدرونیم  –قرمز -بازی –اسیدی-آبی



 

 

                                   O                                                               2+ H 3→ KNO  3KOH + HNO  

 25/7 صفحه جمع بارم                                                                ))ادامه سوال  ها در صفحه دوم  ((                                                              

 به سواالت زیر پاسخ دهید. 6

 تولید می کند؟ چرا؟  تریکمدر آب، یون هیدروکسید  KOH ) – 3(NHآ( در شرایط یکسان، یک مول از کدام باز 

 هیدروکلریک اسید ( برای باز کردن لوله های مسدود شده مناسب تر است؟  –ب( استفاده از کدامیک از اسیدهای) استیک اسید 

 ژله ( کلوئید هستند؟ چرا؟ –پ( کد امیک از مخلوط های ) شربت معده 

 است؟ چرا؟  بیشترهیدروکلریک اسید ( در دمای اتاق  –) استیک اسید  M1/0ک از محلولهای آبی ت(رسانایی الکتریکی کدام ی

 د؟چرا؟  ( در آب حل می شو OH33H6Cهگزانول   -  OH5H2C ث( کدام یک از الکل های ) اتانول

 ج( چرا برای ساخت قوطی کنسرو مواد غذایی بجای گالوانیزه، از حلبی استفاده می شود؟

 

75/0 

5/0 

5/0 

75/0 

75/0 

7/0 

مول   001/0) هر ذره را با توجه به شکل پاسخ دهید.. را نشان می دهد (HA) میلی لیتر از محلول آبی یک اسید 000شکل مقابل  5

 در نظر بگیرید(

  آ( درجه یونش اسید را حساب کنید.

  محلول را حساب کنید. pHب( 

 ثابت تعادل اسید را محاسبه کنید. پ( 

7/2 

 با توجه به آزمایشهای زیر، به سواالت پاسخ دهید. 8

 قرار دهیم، دمای محلول افزایش می یابد. 2Co+را درون محلول آبی دارای یون های  Mاگر تیغه فلز  :( 1)آزمایش

 قرار دهیم، دمای محلول تغییر نمی کند.  2Zn+را درون محلول آبی دارای یون های  Mاگر تیغه فلز  :( 2)آزمایش

 تمایل بیشتری برای از دست دادن الکترون دارد؟ M , Co , Znآ( در شرایط یکسان، کدامیک از فلز های 

 مقایسه کنید؟ با هم را  ( M , Co , Zn)ب( قدرت کاهندگی این سه فلز 

1 

سلول سوختی را بدست  emfباشد،    V  1333= + oE اکسیژن، پتانسیل استاندارد واکنش کاتدی  -اگر در سلول سوختی هیدروژن 9

 .آورید

1 

 برمید را در ظرف آلومینیومی نگهداری کرد؟ (II)با ذکر دلیل بگویید آیا می توان محلول آبی آهن 10

V                                                                     0/00-/Fe)= +2(Fe oV    ,     E 1/11-/Al)= +3(Al oE 

1 

موجود  سه اشتباهرسم کرده است.  مقابلدانش آموزی با دو الکترود آهن و نقره، یک سلول گالوانی را در شرایط استاندارد به صورت  11

 در شکل را مشخص کنید.

V                          4400-/Fe)= +2(Fe oV    ,      E 44/4/Ag)= ++(Ag oE 

1- 

 

2- 

 

3- 

 

7/1 

 پرسشها پاسخ دهید. شکل به به با توجه که برای آبکاری یک قاشق فوالدی طراحی شده است، است سلول الکترولیتی شکل مقابل 12

  ؟ه استداشق به کدام قطب باطری متصل شآ( ق

 بخواهیم قاشق را روکش مس بدهیم، چه فلزی باید در آند قرار بگیرد؟ب( اگر 

 پ( بعد از گذشت زمان چه تغییراتی در جرم آند و کاتد رخ می دهد؟

2 

:HA 

-:A 

+O3H : 



 

 

 کاهش انجام شده در کاتد و آند را بنویسید؟-ت( واکنش های اکسایش

 57/12 جمع بارم صفحه 

 20 جمع بارم کل                                                    ((با آرزوی سربلندی و موفقیت شما  ))                                                             
 



 

 

 خراسان رضویاداره آموزش و پرورش  ( پایه دوازدهم3آزمون درس شیمی)

 اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه نظری

 2ناحیه گروه شیمی 

 )نوبت اول(تاریخ آزمون: دی ماه 

 دقیقه011مدت آزمون:  رشته تجربی و ریاضی

 2تعداد صفحه: 02تعداد سوال:

 هفتم تیرنام آموزشگاه:  84444417شماره پرسنلی:  بهنازرستمینام و نام خانوادگی طراح: 

 پیامبر اکرم: یک ساعت اندیشیدن برتر از هفتاد سال عبادت است
 بارم  ردیف

 در هر مورد از بین دو واژه داده شده، واژه مناسب را انتخاب کنید .  1

 آب(شبیه است.-در)بنزیننیروی جاذبه بین مولکولی دروازلین به جاذبه ی بین مولکولی  (آ

 آید.دست میصابون( به-از گرم کردن استرهای طبیعی با سدیم هیدروکسید )اسید چرب (ب

 .اردنام دحفاظت کاتدی (-آبکاری) مقاوم در برابر خوردگیپوشاندن سطح یک فلز با الیه ی نازکی از فلز های ارزشمند و  (پ

 اکسنده ( است. –کند )کاهنده ها را اکسید میهای دیگر آنالکترون( از گونهاز دست دادن  -ای که با )گرفتنماده (ت

ام خود استحکماند و یم یدست نخورده باق یمدت طوالن یبرا( ( اکسید بر سطح فلزی آن IIIآهن) –) آلومینیم ( با تشکیلث

 .کندیرا حفظ م

 می شود غیرالکترولیتی(گفته–مولکولی(درآب حل می شوندمواد)الکترولیتی -ج(به موادی مثل شکرواتانول که به صورت )یونی

2 

 ودلیل نادرستی رابنویسید.درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید  2

 چربی هامخلوطی ازاسیدهای چرب واسترهای بلندزنجیر هستند.          -الف

   گوگرددی اکسیدیک بازآرنیوس محسوب می شود. -ب

 است آبی است.10/1گل ادریسی درخاکی که غلظت یون هیدروکسید  -پ

 هرفلزی که درجدول سری الکتروشیمیایی باالتر ازآهن قراردارد ،می تواندازخوردگی آهن جلوگیری کند. -ت

5/2 

 ها پاسخ دهید.با توجه به ساختار داده شده به پرسش 3

 کننده را مشخص کنید.نوع پاکآ( 

  گریز را بر روی ساختار نشان دهید.دوست و آبب( بخش آب

 های سخت بررسی نمایید؟پ(  خاصیت پاک کنندگی آن را درآب

5/1 

 شکل داده شده چه نوع ورقه ی آهنی را نشان می دهد. -الف 4

 زنگ می زند؟چرا؟آیا آهن در ورقه ی بدون خراش  -ب

 واکنش را بنویسید.نیم در صورت خراش چه نوع واکنشی در کاتد روی می دهد معادله -پ

   01/1- 𝑬 ° 𝒔𝒏2+

𝒔𝒏⁄  =  

𝑬 °   Fe2+/Fe = - 1/11 
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 در هر مورد دلیل را بیان کنید . 5

 کلوئیدها را می توان همانند پلی میان سوسپانسیون و محلول در نظر گرفت . -الف

 مولکول های آب ،پاک کننده ی مناسب برای لکه های شیرینی هایی مانندقند می باشد -ب

 است. -0برابر 2O2Hعدداکسایش اکسیژن در -پ

 برای افزایش قدرت پاک کنندگی مواد شوینده به آن ها نمک های فسفات می افزایند. -ت

2 

   .را کامل کنیدزیرجدول  6

[HF]  ]-[F  ]+[H  رنگ کاغذPH K  

01/1 1100/1 ....... ........... ...... ....... 
 

1 

 با نوشتن معادله های یونش  توضیح دهید که روشنایی المپ در کدام محلول بیشتر است  7

 موالر هیدروکلریک اسید 10/1 -2هیدروسیانیک اسید                             موالر  10/1 -0
5/1 

Sn 

fe(s) 

 قطره آب



 

 

 

 12 ادامه سوال ها در صفحه دوم((                                                                                  جمع صفحه))  

 به پرسش های زیرپاسخ دهید: 8

 الف(چرافرایندهال هزینه ی باالیی دارد؟

 (رابنویسید.COOH1CHرابطه ثابت تعادل استیک اسید)ب(

 امیدبه زندگی چیست؟پ(منظورازشاخص 

 ت(دما جه اثری برروی قدرت پاک کنندگی صابون دارد.

 ث(چرااسیدها وبازها باثابت یونش کوچک الکترولیت ضعیف به شمارمی روند.

5/2 

9    pH   یک اسیید در دمایC°52  1050ی این اسیید در این دما  اسیت، اگر موالریته  1برابر 
Lmol تفکیک ، در صد باشد  /.

                     یونی آن را حساب کنید.

1 

11 
pH   1050محلول 

Lmol  چند است؟(NaOHسدیم هیدروکسید)/.
 

1 

دهدباتوجه به ان درجه نشان می01سوولفات دردمای  ( II)مسجدول زیرداده هایی ازقراردادن برخی تیغه ها ی فلزی درون محلول  11

 به پرسش ها پاسخ دهید:

 دمای مخلوط پس ازمدتی نشانه شیمیایی نام فلز

 Fe 01 آهن

 Ag 01 نقره

 Zn 00 روی

 

 تمایل بیشتری به ازدست دادن الکترون دارد؟چرا؟باتوجه به تغییردمای سامانه کدام فلزا الف(

 پ(پیش بینی کنیدهرگاه تیغه ی نقره درون محلول روی سولفات قرارگیرد آیاواکنشی انجام می شود؟جرا؟
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 ها پاسخ دهید. نقره( به پرسش  _با توجه به شکل سلول الکتروشیمیایی )مس  12

  الف( جهت حرکت الکترون را در مدار بیرونی مشخص کنید.

 Ag=+Ag1E/1871          ب( واکنش کلی سلول را نوشته و گونه کاهنده را مشخص کنید.

Cu=+2/1834   .( را محاسبه کنید E °پ( نیروی الکتروموتوری سلول ) 
Cu

1
E. 

  ت( نقش دیواره متخلخل در این سلول چیست؟

2 

  

 موفق و پیروزباشید

21 

 



 
 

 

مشهد 6ناحیهاداره آموزش و پرورش  تاریخ آزمون: دی ماه )نوبت اول(  

ریاداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه نظ  

 گروه شیمی 

 ( پایه دوازدهم3آزمون درس شیمی)

 ریاضیرشته تجربی و  دقیقه011مدت آزمون: 

 01تعداد سوال: 3تعداد صفحه:

6مت: ناحیهدمحل خ قائم مقام نام آموزشگاه:   اسماعیل پیغمبری کالتنام و نام خانوادگی طراح:  

است.  .جدول پتانسیلهای کاهشی در پایان داده شدهاستفاده از ماشین حساب ساده بالمانع است بارم  ردیف 

 در هر مورد از بین دو واژه داده شده، واژه مناسب را انتخاب کنید .  0/1

 کنند.میبرقرار  کوواالنسی(  –)هیدروژنی   پیوندهای.............. آبهای با مولکول لاتانوهای سازنده ذره در فرایند انحالل، (آ

 آید.دست میصابون( به-از گرم کردن استرهای طبیعی با سدیم هیدروکسید )اسید چرب (ب

 یابد.می کاهش (خاصیت اسیدی – قدرت اسیدیدر دمای ثابت، ..................... ) قوی یک اسید افزودن آب به محلولبا  (پ

 اکسنده ( است. –کند )کاهنده ها را اکسید میهای دیگر آناز دست دادن الکترون( از گونه -ای که با )گرفتنماده (ت

ماند و استحکام  یم یدست نخورده باق یمدت طوالن یبرا( ( اکسید بر سطح فلزی آن IIIآهن) –) آلومینیم  .............  با تشکیل( ث

  .کندیخود را حفظ م

0 

 :است های آب و روغن و آب و سرکهمخلوطبه مربوط ویر مقابل تص 0

  علت چیست؟ ؟اضافه شده استصابون  کمیکدام ظرف  بهالف( 

 شود؟قرمز می مخلوط کدامدر  pHرنگ کاغذ ب( 

 

 

1 

1/0  برای هر یک از سوال های زیر پاسخی کوتاه بنویسید.  

 ؟pH    =  7/4رنگ گل ادریسی در   (آ

 ؟کرد فیتوص یعلم یمبنا کیها و بازها را بر دیبود که اس یکس نینخست (ب

 شود؟می به خاک افزوده   pH ش برای افزای (پ

 ؟ ی که سبک استکیالکتر یانرژ رهیذخ یارزشمند برا یفلز (ت

ی شیمیایی به       از انرژ یدهد و بخش قابل توجهیبه صورت کنترل شده واکنش م ژنیبا گاز اکس دروژنیکه در آن گاز ه یدستگاه  (ث

 ؟شودانرژی الکتریکی تبدیل می

 ؟شوداستفاده می کمک ذوب سدیم کلرید در سلول دانز نمکی که به عنوان ج(
 

3 

1/0  های داده شده با هم مقایسه کنید.ها را در هر یک از ویژگیاست، آن  C ° 11 ، 1 = pHدر دو اسید زیر در دمای  
 

 قدرت اسیدی  آ(  

 ب( غلظت تعادلی اسید

 پ( غلظت یون هیدروکسید
 

4 

 ها پاسخ دهید. نقره( به پرسش  _با توجه به شکل سلول الکتروشیمیایی )مس  1

  الف( جهت حرکت الکترون را در مدار بیرونی مشخص کنید.

 ب( واکنش کلی سلول را نوشته و گونه کاهنده را مشخص کنید.

 .محاسبه کنید( را  E ° پ( نیروی الکتروموتوری سلول )

 ت( نقش دیواره متخلخل در این سلول چیست؟
 

1 

1/7   ((                                                                                              جمعدومها در صفحه )) ادامه سوال 

HA 

0/1mol.l-1 

HB 

0/02mol.l-1 

 (1                  )    (2)        

(2 ) 



 
 

 

1/1   :در هر مورد دلیل را بیان کنید 

 ؟فلز را کاهش داد نیا دیتول یها نهیاز هز یبرخ فلز آلومینیم عمر شیتوان ضمن افزایمچگونه (آ

 کند؟آب باران نسبت به باران طبیعی چه تغییری می  pHدر شهرهای صنعتی  (ب

 ؟ نمایند، قاشق را به کدام قطب باتری متصل میبا فلز نقره یقاشق فوالد کی یآبکاردر  (پ

 ؟  سولفات از ظرفی با جنس روی استفاده نمود (IIتوان برای نگهداری محلول نیکل)نمیچرا  (ت

 کننده مخلوط آلومینیم با سود چیست؟پاک نقش گاز هیدروژن درث(

1 

و هیدرو فلوئوریک اسید با غلظت  دیاس کیدروکلریه از اسیدهای تریل یلیم 100یشکل الف  و ب که حاو یهارا به ظرف یفلز رو گرد 0

  .دیده حیدهد؟ توضینشان م یشده را به درست دیتول 2Hحجم گاز راتییکدام نمودار تغ میکنیاست، اضافه م یکسان
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 .ها پاسخ دهیدبا توجه به ساختار داده شده به پرسش 0
 

 کننده را مشخص کنید.آ( نوع پاک

  را بر روی ساختار نشان دهید.گریز دوست و آببخش آبب( 

 ؟های سخت بررسی نماییدآن را درآبخاصیت پاک کنندگی  پ( 

7 

1/0 COOHHCبا فرمول  با مقدار کافی از یک اسید چرب  pH=11با  قلیاییمحلول از یک میلی لیتر  100  cدر دمای  3316
25 دهد، واکنش می

1392316112.) شودچند گرم صابون مایع تولید می  molgKNaOHC .,,,,) 
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1/0 PH مول بر لیترهیدروفلوئوریک 00/0حلول م (  اسید𝑯𝑭(𝐚𝐪)  با درصد یونش برابر)01  ؟را حساب کنید %2/4 

1/0  پوشیده شده است.  Bدهد که با الیه نازکی از فلز شکل مقابل یک قطعه آهن را نشان می 

 تواند باشد؟ چرا؟( می    Mg      ،Cu     ،Niکدام یک از فلزهای )     Bآ ( 

 را بنویسید. کاتدب( هرگاه بر سطح این ورقه خراشی برداشته شود نیم واکنش انجام شده در 
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 کربن شیعدد اکسا رییتغمیزان  تهیه کرد. C 000دمای  و زگریدر حضور کاتال ژنیاکس ۀلیمتانول به وس شیتوان از اکسایمتانال را م 0

 .دیکن نییواکنش تع نیرا در ا

2CH1OH(g) + O2(g)   
کاتالیزگر
→    2H2CO(g)  + 2H2O(g) 

01 

 ماند؟ نخورده باقی می شود ولی  طال دستمس در نیتریک اسید حل میا چر دیده حیتوض ریز  واکنش میبا توجه به ن 0

96034 23 /)()()()(   
ElOHgNOeaqHaqNO 
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 دیاس کیدروکلریهالف(  هیدرفلوئوریک اسید             ب(  



 
 

 

 

 های کاهشیجدول پتانسیل

E° نیم واکنش 

71/2- Na+ + e  →  Na 

13 /2- Mg2+ + 2e  →  Mg 

77/0- Zn2+ + 2e  →  Zn 

44/0- Fe2+ + 2e  →  Fe 

21/0- Ni2+  +  2e → Ni 

14/0 Cu2+ + 2e  →  Cu 

30/0 Ag+ + e  →Ag  

21/1 O2 + 4H+ +4e  →  2H2O 

17/1 Cl2 + 2e  →  2 Cl¯ 

00/1 Au1+ +1e  →  Au 

 

  صفحهجمع                                                                               ها در صفحه سوم((    )) ادامه سوال 00

1/0  های زیر پاسخ دهید:به عنوان یک ضداسید به پرسش ( 3NaHCO) های سدیم هیدروژن کربناتبا توجه به ویژگی 

 محلول سدیم هیدروژن کربنات چه خاصیتی دارد؟ چرا؟آ( پیش بینی کنید که 

مول بر لیتر با مقدار کافی از سدیم هیدروژن کربنات چند لیتر گاز کربن  1/0لیتر از محلول هیدروکلریک اسید میلی 100( از واکنش ب

 شود؟حاصل می STPدر شرایط اکسید دی

04 

1/0 جمع صفحه    

جمع کل                                                                                     ))با آرزوی توفیق و سربلندی شما((   11  




