


تکمیل کنید1

مدهایکلوئ)آ پلیرا گرفت................نیبیتوان نظر در محلولها و .

محلولدیاسکیکلردرویموالر ه0,1محلولیکیالکترییرسانا)ب دیاسکیفلوئوردرویموالر ه0,1از

است..................... .

تعادل)پ تعادلکیثابت تابعیواکنش است...................فقط

ادر)ت گل بایسیرنگ خاك .رنگاست..................PH.=3در

1

:در آبکاري یک کلید فوالدي توسط مس 2

کلید به کدام قطب متصل می شود؟)آ

.نام و یا فرمول شیمیایی یک محلول الکترولیت در این فرایند را بنویسید)ب

.نیم واکنش اکسایش را بنویسید)پ

تغییري می کند؟ چرا؟غلظت محلول الکترولیت در طی واکنش چه )ت

1,75

.با توجه به شکل زیر به سواالت پاسخ دهید 3

است؟ايکنندهپاكنوعچهبهمربوطشکل)آ

B A

.را بنویسیدBوAنقشقسمتهاي)ب

C.جرم مولی این پاك کننده را حساب کنید)پ =

12 , Na = 23 , H = 1 , S =32 , O = 16 g/mol

1,25

 :نام و نام خانوادگی 
                   

 :نام پدر 
:

                    
:امتحان

دوازدهمپایه
:ساعت شروع

: تاریخ امتحان



Nبا توجه به شکل که انحالل 4
2
O

5
(s)پرسشرا در آب نشان می به پاسخدهد، ها

.دهید

.معادلۀ واکنش را بنویسید)آ

هم)ب ذره هر بااگر محلول01/0ارز حجم و pHلیتر باشدو میلی250مول

2log=3/0.محلول را حساب کنید

1,25

واکنش5 به توجه گونهبا شده داده 1,5.هاي اکسنده را با نوشتن دلیل برحسب کاهش قدرت مرتب کنیدهاي

آنها.نیم واکنش انجام شده در سلول الکترولیتی که هنگام برقکافت اب صورت می گیرد را به صورت زیر است6

.را موازنه نموده، نیم واکنش آندي و کاتدي را مشخص کنید

1,5

شکل7 به توجه موالر هیدروکلریک اسید را در 1/0زیر که رسانایی الکتریکی محلول با

موالر هیدروفلوئوریک اسید در دماي اتاق نشان می دهد ، به 1/0مقایسه با محلول 

.سواالت زیر پاسخ دهید

1,5



اگر درون هر کدام از محلول ها یک نوار منیزیم خالص با جرم مساوي قرار دهیم 

1,75:یکی از داروهایی که مصرف آن براي بیماران قلبی تجویز می شود آسپرین با فرمول ساختاري زیر است 

1,25

1,5اگر در مولکول کربن تترا کلرید، یک اتم هیدروژن جایگزین یکی از اتم هاي کلر شود، هر یک از موارد زیر چه 

نور کمتر

.درجه یونش دو اسید را با هم مقایسه کنید

چرا؟کدام اسید قوي تر است؟ 

اگر درون هر کدام از محلول ها یک نوار منیزیم خالص با جرم مساوي قرار دهیم 

سرعت تولید گاز هیدروژن در کدام محلول بیشتر است؟

یکی از داروهایی که مصرف آن براي بیماران قلبی تجویز می شود آسپرین با فرمول ساختاري زیر است 

.بنویسیدفرمول مولکولی آن را 

.گروههاي عاملی آن را مشخص کرده و نام آنها را بنویسید

.یکی از عوارض جانبی مصرف این دارو را بنویسید

.دیبا توجه به شکل روبرو به سواالت پاسخ ده

دارد؟ اشاره مورد کدام به گالواناییحلب(شکل )زهیآهن

اکسا فلز کدام خراش محل ابد؟ییمشیدر

غذاينگهدار اییمواد چرا؟اژیآلنیاز کرد؟ استفاده

اگر در مولکول کربن تترا کلرید، یک اتم هیدروژن جایگزین یکی از اتم هاي کلر شود، هر یک از موارد زیر چه 

.تغییري خواهد کرد؟ پاسخ خود را توضیح دهید

انحالل پذیري در آب 

نور کمترنور بیشتر

درجه یونش دو اسید را با هم مقایسه کنید)آ

کدام اسید قوي تر است؟ )ب

اگر درون هر کدام از محلول ها یک نوار منیزیم خالص با جرم مساوي قرار دهیم )پ

سرعت تولید گاز هیدروژن در کدام محلول بیشتر است؟

یکی از داروهایی که مصرف آن براي بیماران قلبی تجویز می شود آسپرین با فرمول ساختاري زیر است 8

فرمول مولکولی آن را )آ

گروههاي عاملی آن را مشخص کرده و نام آنها را بنویسید)ب

یکی از عوارض جانبی مصرف این دارو را بنویسید)پ

9

با توجه به شکل روبرو به سواالت پاسخ ده

دارد؟نیا)آ اشاره مورد کدام به شکل

اکسا)ب فلز کدام خراش محل در

نگهداريبراتوانیمایآ)پ

اگر در مولکول کربن تترا کلرید، یک اتم هیدروژن جایگزین یکی از اتم هاي کلر شود، هر یک از موارد زیر چه 10

تغییري خواهد کرد؟ پاسخ خود را توضیح دهید

گشتاور دو قطبی )آ

انحالل پذیري در آب )ب



جهت گیري در میدان الکتریکی)پ

.با توجه به شکل زیر به سواالت داده شده پاسخ دهید 11

؟این شکل چه مجتمعی را نشان می–الف دهد

ها در این مجموعه چیست ؟ نقش آینه–ب

از–پ آندر این شکل چه ماده»Aشاره«منظور نقش ؟ است چیست ؟اي

1,75

:کلمه ي مناسب را ازداخل پرانتز انتخاب کنید12

.با یک نافلز دانست)نافلز–فلز(را می توان فرآورده ي واکنش یک )چند تایی –دوتایی (هرترکیب یونی -آ

سفیدرنگی بر جاي می ماندکه همان نمک خوراکی )یونی–کوواالنسی (از واکنش فلز سدیم با گاز کلر ، جامد -ب

.است)گرماگیر –گرماده(است واین واکنش بسیار 

چه-پ آسان–دشواتر(یون هاي سازنده یک جامد یونی بیشتر باشد ، شبکه آن )چگالی بار –بار(هر

.فروپاشیده می شود)تر

1,5

دانش آموزي معادله هاي زیررا براي واکنش هاي مربوط به فروپاشی شبکه هاي پتاسیم برمید ومنیزیم فلوئورید 13

نوشته است درستی ونادرستی این معادله ها را مشخص کنیدودر صورت نادرست بودن ، شکل صحیح آن را 

.بنویسید

-آ
)()(2965)( 2

2
2 gFgMgKjsMgF  

-ب
KjgBrgKsKBr 689)()()(  

1,5

ز14 غCOيندهیحذف آالیآنتالپراتییتغرینمودار در خودرو اگزوز کاتالابیدر میستیمبدل نشان :دهدیرا

سازيانرژ)آ آنتالپيفعال بنونیایو را .دیسیواکنش

کاتال)ب مبدل از استفاده سازيانرژ،یستیبا آنتالپيفعال تغنیایو چراکند؟یميرییواکنشچه

1,5
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