
 اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

 شوش شهرستانآموزش و پرورش  مدیریت

 سرای دانش نو مدرسه: -اول سؤاالت آزمون نوبت:

 3شیمی  درس :

 مهر آموزشگاه

 1400 / 10 /  13   تاريخ آزمون : 

 دقيقه 80مدت امتحان :  صبح  10:00ساعت شروع :  1400 - 1401 سال تحصيلي :

  نام خانوادگی :نام و 

 نام پدر :

 دوازدهم ریاضی و تجربی کالس:

 احمد بریسم : دبير

 

 بارم سوال ردیف

 ، عبارت های زیر را کامل کنید.در پرانتز اده شدهد کلماتبا استفاده از  1

)هیدرونیوم/ فزایش غلظت یون آرنیوس به شمار می ورد. زیرا درآب سبب ا )باز/ اسید( ( یکCaOکلسیم اکسید )الف: 

 می شود.      هیدروکسید(

     محسوب می شود. )همگن/ ناهمگن(مخلوط مخلوط اتیلن گلیکول در هگزان، یک ب: 

             .ندیافزایم )کلر/ آهک(بودن خاک به آن  یدیاس زانیکاهش م یبراپ: 

اند، داده شنهادیپ ستیز طیمح یو کاهش آلودگ یانرژ نیتأم یگذر از تنگنا یبرا هادانیمیکه ش یسلول گالوان ینوع: ت

              است.  )سلول الکترولیتی/ سلول سوختی(

را  یچگال نیباشد و کمترمی کاهنده/ اکسنده() نیتریپر رنگ است، چون قو )لیتیم / پتاسیم( نقش فلز یدر ساخت باترث: 

   دارد. 

            دهد.رخ می  )اکسایش/ کاهش(ی است که در آن نیم واکنش الکتروددر یک سلول گالوانی کاتد د: 

2 

 درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را تعیین کرده و  در صورت نادرست بودن شکل درست آن را بنویسید. 2

 های صنعتی استفاده  از مخلوط آلومینیم و سدیم هیدروکسید برای بازکردن مجاری مسدود شده دردستگاهالف: 

 می شود.  

 . ابدی یم شیواکنش ثابت تعادل افزا کیمواد شرکت کننده در  یتعادل یغلظت ها شیبا افزاب: 

 اکسایش گاز هیدروژن در سلول های سوختی بازدهی سلول را تا سه برابر کاهش می دهد. پ: 

                                    .دهد یرخ م یشتریب زانیبه م یدیاس طیآهن در مح یخوردگت: 

 کاهش، جریان الکتریکی تولید می شود. –ث: در سلول الکترولیتی، از انجام یک واکنش شیمیایی اکسایش 

2 

 برای هریک از عبارت های زیر دلیل بنویسید. 3

 های فسفات می افزایند.کنندگی مواد شوینده به آن نمکبرای افزایش قدرت پاکالف: 

   

 : گاهی به صابون ترکیبات گوگرددار اضافه می کنند.ب

 

  کند. یشود و استحکام خود را حفظ م یشده، اما خورده نم دیفعال است که به سرعت در هوا اکس یفلز ومینیآلومپ: 

  

 

 کرد. یافتآنها را باز ید(، بایتیمیل یها ی)مانند تلفن و باتر یکیالکترون یدفن کردن پسماندها یارها کردن  یبه جات: 

 

 

 

2 

 4از  1صفحه 
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                     با توجه به مواد داده شده ، جدول زیر را کامل کنید.                                                                             4

 مخلوط

 ویژگی
 شیر کات کبود در آب شربت معده

 ناهمگن .......................... .......................... همگن یا ناهمگن 

 رفتار در برابر نور
نور را پخش می 

 کند.
 .........نور را پخش  ........نور را پخش 

1 

 الگوی زیر برای نمایش اجزای تشکیل دهنده چربی ها استفاده می شود. با توجه به آن: 5

 
 

 

 

 

 الف: بگویید هر شکل نشان دهنده چیست؟ 

 . مشخص کنید را 2ب: بخش قطبی و ناقطبی شکل 

 پ: توضیح دهید چگونه می توان از آنها صابون مایع تهیه کرد؟ 
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 مقایسه شده است.  COOH3CH( aq)و  2HNO(aqدر جدول زیر قدرت اسیدی دو اسید) 6

 aK فرمول شیمیایی نام اسید ردیف

 2HNO   4-10×5/4(aq) نیترو اسید 1

 COOH3CH 5-10×8/1( aq) استیک اسید 2

  آ( کدام اسید قوی تر است؟ چرا؟

 

نیست،   الزم (، بزرگتر است؟ محاسبهCOOH3CHیا  2HNOمحلول یک موالر کدام اسید، ) pHدرجه،  25ب( در دمای 

 فقط دلیل بنویسید. 

 

1 

درصد، به پرسش های زیر پاسخ  5/2( با درصد یونش HFمول بر لیتر هیدروفلوئوریک اسید ) 004/0با توجه به محلول  7

 دهید. 

       آ( غلظت یون هیدرونیوم در این محلول چند مول بر لیتر است؟ 

 

          

       این محلول را حساب کنید. pHب( 

                          

 

1 

       .دیمحلول را محاسبه کن نیا [−𝑶𝑯]و [+𝑯] .میدار اریدرصد در اخت 2/0 ونشیبا درصد  BOHباز  تریمول بر ل 1/0محلول  8

 

 

1 

2 1 

 II بخش I بخش
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هیدرویدیک اسید برابر است، غلظت تعادلی فورمیک  mol L 01/0 -1محلول  pHآن با  pHدر محلولی از فورمیک اسید که  9

.Ka=𝟏اسید چقدر است؟          𝟖 × 𝟏𝟎−𝟒                                                                                                                                                                                                                                         
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 با توجه به جدول زیر، پاسخ دهید. 10

( را اکسید  2Cr+( می توان یون کروم ) 2Pt+آ( آیا با کاتیون پالتین ) 

 ؟چراکرد؟ 

ب( آیا محلول نقره نیترات را می توان در ظرفی از جنس فلز آلومینیوم 

 ؟   چرانگه داری کرد؟ 

(v )0E واکنش کاهش نیم 

80/0+ (s) Ag           -e ( +aq) +  Ag 

2/1+ (s)Pt           -e2 ( +aq) + 2Pt 

12/0- (s)+2 Cr           -e ( +aq) + 3Cr 

59/1- (s) Al           -e3 ( +aq) + 3  Al 

1 

 .دیمذاب است به پرسش ها پاسخ ده دیکلر میکه مربوط به برقکافت سد ریبا توجه به شکل ز 11

 چرا؟  ؟یتیالکترول ایاست  یسلول گالوان نی( نوع اآ

 

 ندیفرا نیدر ا دیکلر میبه سد دیکلر میکلس یب( علت افزودن مقدار

 ست؟یچ

 

    .دیسیرا بنو یواکنش کاتد می( نپ
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دهد، به پرسش ها پاسخ  یتوجه به شکل مقابل که برقکافت آب را نشان م با 12

 .یدده

 ی( انجام م یتیالکترول یا ی) گالوان یدر چه نوع سلول یندفرا ینا یدکن یین( تعآ

 شود؟ چرا؟ 

 

 نیم واکنش های آندی و کاتدی را بنویسید.ب( 
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 .تعیین کنید در هر یک از واکنشهای زیر با محاسبه تغییر عدد اکسایش، گونه کاهنده و اکسنده را 13
A:       2𝐀𝐥(𝐬) + 3𝐂𝐮𝐒𝐎4(𝐚𝐪) → 𝐀𝐥2(𝐒𝐎4)3(𝐚𝐪) + 3𝐂𝐮(𝐬) 

 

 

B:     2CO(g) + O2(g)                   2CO2(g) 
 

2 

 4از  3صفحه 
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 .دیپاسخ ده ریهای زنشان داده ، به پرسش یکه ولت سنج، در سلول گالوان یبا توجه به ولتاژ 14

 کند؟ می فای( نقش کاتد را اM ای Feسلول کدام فلز ) نی( در اآ

   ابد؟ی( کاهش میM ای Fe) غهیب( با انجام واکنش جرم کدام ت

   دهد؟ را نشان میها ونیآنجهت حرکت « 2» ای« 1»پ( کدام مورد 

   ت( کدام ذره اکسنده است؟ 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 4از  4صفحه 
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 اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

 شوش شهرستانآموزش و پرورش  مدیریت

 سرای دانش نو مدرسه: -اول سؤاالت آزمون نوبت:

 3شیمی  درس :

 مهر آموزشگاه

 1400 / 10 /  13   تاريخ آزمون : 

 دقيقه 80مدت امتحان :  صبح  10:00ساعت شروع :  1400 - 1401 سال تحصيلي :

 تصحیحکلید 
 دوازدهم ریاضی و تجربی کالس:

 احمد بریسم : دبير

 

 بارم سوال ردیف

1  

  ( 25/0) هیدروکسید –( 25/0) بازالف: 

 (25/0) ناهمگنب: 

             ( 25/0) آهکپ: 

               ( 25/0) سلول سوختی: ت

 (25/0)   کاهنده( 25/0) لیتیمث: 

            ( 25/0) کاهشد: 

2 

 (25/0) درستالف:  2

ثابت می ماند)ثابت تعادل واکنش ثابت تعادل  کیمواد شرکت کننده در  یتعادل یغلظت ها شیبا افزا ( 25/0)نادرست ب: 

 (25/0) فقط با تغییر دما تغییر می کند(

      ( 25/0)اکسایش گاز هیدروژن در سلول های سوختی بازدهی سلول را تا سه برابر افزایش می دهد   ( 25/0)نادرست پ: 

                                 ( 25/0)درست  ت: 

 (25/0) کاهش انجام می شود.-در سلول الکترولیتی با اعمال یک جریان بیرونی، واکنش اکسایش( 25/0)نادرست ث: 

2 

 لکه ایجاد و رسوب تشکیل از و واکنش می دهند سخت آبهای در موجود منیزیم و کلسیم یونهای با نمک ها اینالف:  3

   ( 5/0). کنند می جلوگیری

 (5/0)برای از بین بردن جوش های صورت و قارچ های پوستی : ب

زیرین  های که الیه طوری کند به از ادامه اکسایش جلوگیری می3O2Alبا تشکیل الیه چسبنده و متراکم  فلز آلومینیم پ: 

 (5/0) .ماند و استحکام خود را حفظ میکند برای مدت طوالنی دست نخورده باقی می

 طیمح رایدفن شوند ز ایرها  عتیدر طب دیهستند و نبا یگوناگون، سم ییایمیشداشتن مواد لیپسماندها به دل نیات: 

ارزشمند و  یفلزهااز مواد و یداشتن مقدار قابل توجه لیپسماندها به دل نیاز ا یبرخ هم چنین. کنند یم را آلوده ستیز

 (5/0) .مواد هستند نیا افتیباز یبرا یمنبع مت،یگرانق

2 

4   

 مخلوط

 ویژگی
 شیر کات کبود در آب شربت معده

  (25/0)همگن....... (25/0)ناهمگن... همگن یا ناهمگن 

 (25/0)کندمی  (25/0)نمی کند  رفتار در برابر نور

1 

 (25/0)( اسید چرب 2و )( 25/0)( استر بلندزنجیر1):الف 5

 (25/0)ناقطبی IIو بخش ( 25/0) قطبی Iبخش  : ب

  (.5/0)صابون مایع را می توان از گرم کردن چربی با نمک پتاسیم یا آمونیوم تهیه کردپ: 

5/1 
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چون ثابت یونش بزرگتری از استیک اسید دارد وهرچه ثابت یونش بیشتر باشد قدرت اسیدی بیشتر  ( 25/0)نیترواسیدآ(  6

 (25/0)است

                                                                                                                                                   ( 25/0)آن بزرگترخواهد بود pHری است پس غلظت یون هیدرونیم درآن کمتر ودرنتیجه تاستیک اسید، اسید ضعیفب( 

1 

 (5/0)آ(  7

% ∝=
[𝑯+]

𝑯𝑭
× 𝟏𝟎𝟎 

𝟐. 𝟓 =
[𝑯+]

𝟎. 𝟎𝟎𝟒
× 𝟏𝟎𝟎         [𝑯+] = 𝟏 × 𝟏𝟎−𝟒 

 (5/0)ب( 

𝒑𝑯 = −𝒍𝒐𝒈[𝑯+] = −𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎−𝟒 = −(−𝟒 × 𝟏) = 𝟒 

1 

8 (5/0 )% ∝=
[𝑶𝑯−]

[𝑩𝑶𝑯]
× 𝟏𝟎𝟎 → %𝟎. 𝟐 =

[𝑶𝑯−]

𝟎.𝟏
× 𝟏𝟎𝟎 → [𝑶𝑯−] = 𝟐 × 𝟏𝟎−𝟒 

(5/0 )[𝑯+][𝑶𝑯−] = 𝟏𝟎−𝟏𝟒 → [𝑯+] =
𝟏𝟎−𝟏𝟒

𝟐×𝟏𝟎−𝟒
→ [𝑯+] = 𝟓 × 𝟏𝟎−𝟏𝟏 

1 

9 [𝑯𝑰] = 𝟎. 𝟎𝟏𝒎𝒐𝒍𝑳−𝟏 → [𝑯+] = 𝟏 × 𝟏𝟎−𝟐𝒎𝒐𝒍𝑳−𝟏 

(5/0 )𝒑𝑯 = −𝒍𝒐𝒈[𝑯+] = −𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎−𝟐 = −(−𝟐𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎) = +𝟐 

pH  پس غلظت یون هیدورنیوم را می توانیم حساب کنیم است 2محلول فرمیک اسید هم برابر 

(5/0 )[𝑯+] = 𝟏𝟎−𝒑𝑯 = 𝟏𝟎−𝟐 

(5/0 )𝑲𝒂 =
[𝑯+][𝑯𝑪𝑶𝑶−]

[𝑯𝑪𝑶𝑶𝑯]
→ 𝟏. 𝟖 × 𝟏𝟎−𝟒 =

𝟏𝟎−𝟐×𝟏𝟎−𝟐

[𝑯𝑪𝑶𝑶𝑯]
→ [𝑯𝑪𝑶𝑶𝑯] =

𝟏𝟎−𝟒

𝟏.𝟖×𝟏𝟎−𝟐 = 𝟎. 𝟓𝟓𝒎𝒐𝒍𝑳−𝟏 

5/1 

 (5/0) به گرفتن الکترون زیاد است 2Pt+آن بزرگ تراست و تمایل  0Eبله زیرا آ(  10

                                                                                                           ( 25/0)    الکترون بدهد و واکنش انجام شود محلول نقرة درون یونهایبه  تواندیم ومینیفلز آلوم رایز ؛( 25/0)ریخب( 
1 

 (25/0)چون از جریان برق برای انجام واکنش شیمایی استفاده شده است( 25/0)الکترولیتی ( آ 11

اضافه می شود تا نقطه ذوب آن کم شود و کلسیم چون نقطه ذوب سدیم کلرید خیلی زیاد است به آن کلسیم کلرید ب( 

 (5/0) کلرید نقش کمک ذوب را دارد

𝑵𝒂+(𝒂𝒒)( 5/0)( پ + 𝒆 → 𝑵𝒂(𝒍) 

5/1 

 ( آ 12

 (25/0)چون از جریان برق برای انجام واکنش شیمایی استفاده شده است ( 25/0)الکترولیتی

 ب( 

(5/0 )2𝐻2𝑂(𝑙) → 𝑂2(𝑔) + 4 𝐻+(𝑎𝑞) + 4𝑒 

 نيم واکنش آندی

(5/0 )2𝐻2𝑂(𝑙) + 2𝑒 → 𝐻2(𝑔) +  2𝑂𝐻−(𝑎𝑞) 

 نيم واکنش کاتدی

5/1 

13  

A:       2𝐀𝐥(𝐬) + 3𝐂𝐮𝐒𝐎4(𝐚𝐪) → 𝐀𝐥2(𝐒𝐎4)3(𝐚𝐪) + 3𝐂𝐮(𝐬) 

 

 

B:     2CO(g) + O2(g)                   2CO2(g)  
 

2 

 2Fe (25/0)+ت(                  (25/0) 2پ(                           M (25/0) ب(                                             Fe(25/0)( آ 14

 
1 

 

0 0 +2 +3 

 اکسنده کاهنده

0 +2 +4 -2 

 اکسنده کاهنده
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