


 ماه  دی 3شیمی بانک سوال 
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 ردیف
 نمره و پاسخنامه سواالت                                                                       

 يف کنيدمفاهيم زير را تعر 1

 الف( آالينده: 

 ب( خوردگي:

1 

 با توجه به واژه های داخل کادر ،کلمه مناسب برای تکميل هر عبارت بنويسيد.برخي از آنها اضافي است. 2

 

 

 الف( اگر ظرف های چرب را به .............. آغشته کنيم و با آب............. شستشو دهيم آسان تر شسته مي شوند. 

 شير سالم با افزايش غلظت يون .......................ترش شده است و قابل نوشيدن نيست.ب( يك نمونه 

 ج(فلزها اغلب.......................و نافلزها اغلب .........................هستند.

 د(فلز سديم را در صنعت از برقکافت.....................مذاب تهيه مي کنند.

5/1 

 رستي عبارات زير را مشخص نموده و شکل صحيح عبارات نادرست را بنويسيد.درستي يا ناد 3

 الف( ساده ترين و موثرين راه پيشگيری از بيماری وبا استفاده کمتر از غذاهای خام مي باشد.

 ب( چربي ها مخلوطي از اسيدهای چرب و استر های بلند زنجير مي باشند.

کاهش را به انرژی -م تمام انرژی آزاد شده در اثر انجام يك واکنش اکسايشج( با استفاده از سلول گالواني مي تواني

 ريکي تبديل کنيم.                     تالک

25/1 

 درهر مورد از بین دو واژه داده شده واژه مناسب را انتخاب کنید 4

واندروالسی( می باشد-الف(نیروی بین مولکولی غالب در چربی ها )پیوند هیدروژنی  

هیدروکسید( در آب می -باز(آرنیوس به شمار می رود،زیرا سبب افزایش غلظت)هیدرونیم-ونیاک یک)اسیدب(آم

 گردد

25/1 

 سرد-گرم-مقطر-کاهنده-محلول سديم هيدروکسيد-سديم کلريد-اکسنده -هيدرونيوم-خاکستر-هيدروکسيد





 ماه  دی 3شیمی بانک سوال 

 خواهد بود؟11محلول چند موالر آن برابر  PHباشد  1/0برابر  BOHبرای باز ضعيف  αاگر مقدار  11

 

 

 3ادامه سواالت در صفحه 

 3صفحه                                                 97متحان نوبت اول شيمي دوازدهم                                    دی ماه ا

5/1 

                   عدد اکسايش اتم هايي که زير آنها خط کشيده شده است به دست آوريد.                                                                12

a)NH3                                        b)  

1 

13 

 

25/2 

14 

 

 

 

 

 

 

شود  به سواالت زير پاسخ  با توجه شکل سلول الکتروليتي داده شده که در آن برقکافت منيزيم کلريد مذاب انجام مي

 دهيد.

 سلول را بنوسيد الف(نيم واکنش های اکسايش و کاهش انجام گرفته در 

 

 

 ب(واکنش کلي سلول را به دست آوريد
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 ماه  دی 3شیمی بانک سوال 

 

 

 لف( شکل مقابل مربوط به کدام نوع آهن است؟ا 15

 ب( با ایجاد خراش کدام فلز خورده می شود ؟چرا؟

 

 ج(آيا مي توان از آن برای نگه داری مواد غذايي استفاده کرد؟ چرا؟

 

0.44-Fe=/2+Fe00.76     E-/Zn=2+Zn0E 
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                                                                                                                                                                                                                                             عزیزی موفق و موید باشید: 



 ماه  دی 3شیمی بانک سوال 

پاسخ نامه امتحان 

 12نوبت اول شيمي 
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 اداره کل آموزش و پرورش استان همدان  

مهر      12موضوع امتحان:شيمي 

 آموزشگاه

 طراح:عزيزی

جمع بارم 

20 

 پايه و رشته:دوازدهم تجربي و رياضي

 منطقه اللجيناداره آموزش و پرورش    

 دبيرستان شهيد رجائي               

 97دی ماه  -امتحانات نوبت اول        

 10/97/ 19تاريخ آزمون:  

 15تعداد سوال:

 3تعداد صفحه: 

 

 ردیف
 نمره سواالت                                                                       

 مفاهيم زير را تعريف کنيد 1

                              نمره5/0   موادی هستند که بيش از مقدار طبيعي در يك محيط يا يك جسم وجود دارند.الف( آالينده: 

 نمره5/0کاهش گفته مي شود.   -به فرايندترد شدن،خرد شدن و فروريختن فلزات بر اثر واکنش اکسايشب(خوردگي:

1 

 نمره25/0هر مورد به واژه های داخل کادر ،کلمه مناسب برای تکميل هر عبارت بنويسيد.برخي از آنها اضافي است. توجهبا  2

 

 

 شستشو دهيم آسان تر شسته مي شوند.گرم آغشته کنيم و با آب   خاکستر الف( اگر ظرف های چرب را به 

 است و قابل نوشيدن نيست.ترش شده  هيدرونيوم ب( يك نمونه شير سالم با افزايش غلظت يون

 هستند. اکسندهو نافلزها اغلب  کاهندهج(فلزها اغلب 

 مذاب تهيه مي کنند. سديم کلريد د(فلز سديم را در صنعت از برقکافت

 

5/1 

درستي يا نادرستي عبارات زير را مشخص نموده و شکل صحيح عبارات نادرست را بنويسيد.                الف( ساده ترين  3

نادرست  ساده ترين و موثترين راه وثرين راه پيشگيری از بيماری وبا استفاده کمتر از غذاهای خام مي باشد.           و م

ب( چربي ها مخلوطي از اسيدهای چرب و استر های                       نمره5/0   رعايت بهداشت فردی و همگاني است.

ج( با استفاده از سلول گالواني مي توانيم تمام انرژی آزاد شده در اثر                 نمره25/0 درستبلند زنجير مي باشند. 

نادرست بخشي از انرژی آزاد شده به انرژی کاهش را به انرژی الکريکي تبديل کنيم. -انجام يك واکنش اکسايش

                نمره5/0 الکتريکي تبديل مي شود.

25/1 

 

 

 

 گرم-مقطر-کاهنده-محلول سديم هيدروکسيد-سديم کلريد-اکسنده -مهيدرونيو-خاکستر-هيدروکسيد



 ماه  دی 3شیمی بانک سوال 

 نمره25/0هر مورد  ه داده شده واژه مناسب را انتخاب کنید. درهر مورد از بین دو واژ 4

 الف(نیروی بین مولکولی غالب در چربی ها )پیوند هیدروژنی-واندروالسی( می باشد

 ب(آمونیاک یک)اسید-باز(آرنیوس به شمار می رود،زیرا سبب افزایش غلظت)هیدرونیم-هیدروکسید( در آب می گردد

 ج(در گذشته از سوختن فلز)سدیم- منیزیم(در گاز اکسیژن به عنوان منبع نور در عکاسی استفاده می شد.

 د( )آهن-آلومینیم(فلز فعال است و به سرعت در هوا اکسید می شود.

25/1 

 علت را در هر يك از موارد زير بنويسيد. 5

زيرا                                                          الف(کلوئيد ها  برخالف محلول ها نور را پخش مي کنند.                                 

 نمره5/0.   ذرات پخش شده در کلوئيد ها بزرگتر از ذرات حل شده در محلول ها مي باشند

شود. ستفاده مي  صابون ها از مواد گوگرد دار ا صورت و همچنين قارچ های ب(  در تهيه برخي از  برای از بين بردن جوش 

  نمره5/0 تفاده مي شود.پوستي اس

زيرا سرعت                                                           ج(در هنگام تعادل غلظت مواد شرکت کننده در تعادل ثابت مي ماند.

واکنش های رفت و برگشت برابر است و هر مقداری از فراورده ها که در واحد زمان توليد مي شود به همان مقدار و 

 نمره5/0  زمان از فراورده ها مصرف شده و به واکنش دهنده ها تبديل مي شود.هم

5/1 

 يك شباهت و دو تفاوت بين پاک کننده های صابوني و غير صابوني را بنويسيد. 6

 نمره5/0  شباهت:همانند صابون دارای يك بخش قطبي و يك بخش ناقطبي هستند.

بخش آنيوني آنها به جای -2ر هيدروکربني حلقه بنزني نيز دارند در بخش ناقطبي افزون بر زنجي-1تفاوت ها:

–دارای سولفونات       COO-کربوکسيالت 
 3SO نمره1.  مي باشد 

5/1 

7 

 

                                 پاسخ دهيد                                                                                                                    

          نمره25/0 آسپرينالف(يکي از داروهايي که مصرف آن باعث تشديد سوزش معده و خونريزی آن مي شود،چه نام دارد؟

                         ب(شير منيزی دارای چه ماده ای مي باشد و به چه صورت سبب کاهش اسيد معده مي شود؟

 نمره5/0  صيت بازی داشته و با اسيد معده واکنش مي دهد و آن را خنثي مي کند.منيزيم هيدروکسيد،خا

75/0 

به سواالت زير پاسخ دهيد.                                                                        Kaدر مورد ثابت يونش اسيدی 8

                                                                                    نمره  5/0الف( بزرگتر بودن ثابت يونش اسيدی نشان دهنده چيست؟   

            نشان مي دهد آن اسيد بيشتر يونيده شده و غلظت يون های موجود در آن بيشتر است و اسيد قوی تر است.

 نمره25/0   دمابا تغيير ب( در چه صورت ثابت يونش اسيدی،يك اسيد تغيير مي کند؟ 

75/0 

 

 

 



 ماه  دی 3شیمی بانک سوال 

9  PH مي باشد،به دست آوريد.  4/2موالر هيدرو فلوئوريك اسيد که درصد يونش آن برابر 2/0محلول % 

 

25/1 

اضافه کنیم  PH=0با  HClمیلی لیتر محلول500بهPH=1 چند میلی لیتر اسید قوی با  10

 گردد؟0.3محلول نهایی برابر با  PHتا

 

  

5/1 

 

 

 خواهد بود؟                                             11محلول چند موالر آن برابر  PHباشد  1/0برابر  BOHبرای باز ضعيف  αر مقدار اگ 11

PH=11           POH=14-11=3        [OH-]=10-3       [OH-]=M×α        10-3=M×0.1      M=10-2 mol/L 

                                                    نمره5/0نمره             25/0نمره                                              5/0نمره            25/0     

 3ادامه پاسخ ها در صفحه 

 3صفحه                                                 97متحان نوبت اول شيمي دوازدهم                                دی ماه ا

5/1 

 نمره                                                                                5/0هر قسمت عدد اکسايش اتم هايي که زير آنها خط کشيده شده است به دست آوريد.  12

a)Fe2O3:2x+3(-2)=0       x=+3      b)                             عدد اکسايشC=4-1=+3    

1 

13 

 

25/2 

[H+]=M×α=0.2×0.024=0.0048         PH=-log[H+]=-log0.0048=4-4log2-log3=2.32 

نمره5/0                                       نمره25/0                                    نمره5/0                       

                                                     M1V1+M2V2        (1× 500) +(0.1×V2) 

[H+]0.5= 0.3-10=نهایی     [H+]=                                  =                              =0.5         V2=625ml    

                                                          V1+V2                      500+V2 

 

 

 

 

C

H

H

H C

O

O
H

C

H

H

H C

O

O
H



 ماه  دی 3شیمی بانک سوال 
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با توجه شکل سلول الکتروليتي داده شده که در آن برقکافت منيزيم کلريد مذاب انجام مي شود  به 

 سواالت زير پاسخ دهيد. 

 الف(نيم واکنش های اکسايش و کاهش انجام                                                                                                 

  نمره 1سلول را بنوسيدگرفته در  کاتدگرافیتی                                                   آند گرافیتی   

Anod: 2Cl-        Cl2 +2e                                                                                                    Katod 

:Mg2+ +2e           Mg                                                 

      ب(معادله واکنش کلي سلول را به                                                                                          MgCl2مذاب

                                   يددست آور

                                                                                        2Mg+Cl             2MgCl    5/0                                                                               نمره 

5/1 

 

 

 

 

                                                                                                      نمره25/0 گالوانيزه ف( شکل مقابل مربوط به کدام نوع آهن است؟لا 15

                                                                                       روی خورده مي شود  ؟چرا؟ب( با ایجاد خراش کدام فلز خورده می شود

                                                                                                           نمره75/0زيرا پتانسيل کاهشي آن کمتر از آهن مي باشد 

                                                                                        تفاده کرد؟ج(آيا مي توان از آن برای نگه داری مواد غذايي اس

 نمره5/0 خير زيرا روی با مواد غذايي مي تواند واکنش دهدچرا؟ 

                                                                                    0.44-Fe=/2+Fe0E     0.76-Zn=/2+Zn0E                                                                            
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                                                                                                                                                                                                                                              موفق و موید باشید: عزیزی

 

 +باتری -


