
کتاب شب امتحان شیمی )3( دوازدهم از 4 قسمت اصلی به صورت زیر تشکیل شده است:
1( آزمون های نوبت اول: آزمون های شمارءه 1 تا 4 این کتاب مربوط به مباحث نوبت اول است که خودش به دو قسمت تقسیم می شود:

الف( آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارءه 1 و 2 را فصل به فصل طبقه بندی کرده ایم؛ بنابراین شما به راحتی می توانید پس از خواندن 
هر فصل از درس نامه تعدادی سؤال را بررسی کنید. حواستان باشد این آزمون ها، 20 نمره ای و مثل یک آزمون کامل هستند. در کنار سؤال های 
این آزمون ها نکاتمشاورهای نوشته ایم. این نکات به شما در درس خواندن قبل از امتحان و پاسخگویی به آزمون در زمان امتحان کمک می کند.

ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارءه 3 و 4 را طبقه بندی نکرده ایم تا دو آزمون نوبت اول مشابه آزمونی را که معلمتان از شما خواهد گرفت، ببینید. 
2( آزمون های نوبت دوم: آزمون های شمارءه 5 تا 12 امتحان های نهایی برگزارشده در سال های 98، 99، 1400 و 1401 هستند. این قسمت هم، 

خودش به 2 بخش تقسیم می شود:
الف( آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارءه 5 تا 8 آزمون های نهایی خرداد 98 و 99، شهریور 99 و دی 1400 هستند که طبقه بندی 
کرده ایم. با این کار باز هم می توانید پس از خواندن هر فصل تعدادی سؤال مرتبط را پاسخ دهید. هر کدام از این آزمون ها هم، 20 نمره دارند؛ در 

واقع در این بخش، شما 4 آزمون کامل را می بینید. این آزمون ها هم نکاتمشاورهای دارند.
ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارءه 9 تا 12 را طبقه بندی نکرده ایم؛ پس، در این بخش با 4 آزمون نوبت دوم، مشابه آزمون پایان 

سال مواجه خواهید شد. این آزمون ها به ترتیب امتحان های  نهایی خرداد 1400 و 1401 و شهریور 1400 و 1401 هستند.
3( پاسخ نامءه تشریحی آزمون ها: در پاسخ تشریحی آزمون ها، همءه آن چه را که شما باید در امتحان بنویسید تا نمرءه کامل کسب کنید، برایتان نوشته ایم.
4( درس نامءه کامل شب امتحانی: در این قسمت، همءه آن چه را که شما برای گرفتن نمرءه عالی در امتحان شیمی )3( نیاز دارید، در 29 صفحه 

آورده ایم، بخوانید و لذتش را ببرید! 
یکراهکار: موقع امتحان های نوبت اول می توانید از سؤال های فصل های اول و دوم آزمون های 5 تا 8 هم استفاده کنید.

نوبت پایانینوبت اولفصل
)خرداد، شهریور، دی(

1- مولکول ها در خدمت 
11/56/5تندرستی

2- آسایش و رفاه در 
8/55سایءه شیمی

3- شیمی جلوه ای از 
4ــهنر، زیبایی و ماندگاری

4- شیمی راهی به 
4/5ــسوی آینده ای روشن تر

2020جمع

صفحءه صفحءه	   
پاسخنامه آزمون نوبت   

31  3 اول  )طبقه بندی شده(   آزمون شمارءه 1 

32  5 اول  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 2 

32  7 اول  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 3  

33  9 اول  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 4  

34  11 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 5 نهایی خرداد 98  

35  14 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 6 نهایی خرداد 99  

36  17 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 7 نهایی شهریور 99  

36  20 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 8 نهایی دی 1400  

37  23 دوم  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 9 نهایی خرداد 1400  

38  25 دوم  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 10 نهایی خرداد 1401  

38  27 آزمون شمارءه 11 نهایی شهریور 1400  )طبقه بندی نشده( دوم 

39  29 دوم  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 12 نهایی شهریور 1401  

40 درس نامءه توپ برای شب امتحان   
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kheilisabz.comمدت آزمون: 120 دقیقهرشته: ریاضی فیزیک و علوم تجربیشیمی )3(

نمرهنوبت اول پایءه دوازدهم دورءه متوسطءه دومردیف

در هر مورد، از بین دو واژءه داده شده واژءه مناسب را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید.1

آ( صابون مایع را از گرم کردن مخلوط روغن های گوناگون گیاهی یا جانوری با )سدیم هیدروکسید/ پتاسیم هیدروکسید( تهیه می کنند.

N در آب محلولی به دست می آید که کاغذ pH را به رنگ )آبی/ قرمز( درمی آورد. O2 5 ب( از حل کردن

Ka نیترو اسید از استیک اسید )کوچک تر/ بزرگ تر( است. پ( در دمای یکسان،

0/75

دربارءه پاک کننده های غیرصابونی به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 2

آ( فرمول ساختاری همگانی آن ها را در پاسخ نامه رسم کنید.

ب( قسمت های آب دوست و آب گریز آن را مشخص کنید.

پ( فرمول عمومی آن ها را بنویسید.

1/5

25 برابر 6 است. نسبت 3 C کتوروالک مسکنی است که برای کاهش درد به صورت خوراکی یا تزریقی استفاده می شود. pH محلولی از کتوروالک در دمای
غلظت یون هیدروکسید به یون هیدرونیوم را در این محلول محاسبه کنید. 

1/5

با توجه به شکل، درستی یا نادرستی عبارت  های زیر را تعیین کنید و در صورت نادرست بودن، دلیل آن را توضیح دهید. 4

آ( HA و HX هر دو اسیدهای ضعیف تک پروتون دار هستند. 

ب( HX را می توان به یک اسید قوی مانند HCN نسبت داد.

پ( اسیدهای ضعیف مانند HA، در آب به طور جزئی یونیده می شوند.

1/75

5(log / )2 0 3 pH، چند مول آمونیاک حل شده است؟ == 11 3/ 1/5در 100 میلی لیتر محلول آمونیاک با درصد یونش یک درصد و

شکل مقابل رسانایی دو محلول بازی را نشان می دهد. با توجه به شکل، به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 6

آ( از کدام محلول می توان به عنوان لوله بازکن استفاده کرد؟ چرا؟

ب( در غلظت یکسان، pH کدام محلول کم تر است؟

پ( شکل مقابل می تواند متعلق به کدام محلول باشد؟ 

1/25

با توجه به جدول زیر که مقایسءه بین محلول ها، کلوئیدها و سوسپانسیون ها را نشان می دهد، جاهای خالی را پر کنید.7

نوع مخلوط  
ویژگی 

محلولکلوئیدسوسپانسیون

نور را پخش نمی کند.......)آ(.......نور را پخش می کندرفتار در برابر نور
همگنناهمگن.......)ب(.......همگن بودن

پایدار است/ ته نشین نمی شود.......)پ(.......ناپایدار است/ ته نشین می شودپایداری
یون ها یا مولکول ها.......)ت(.......ذره های ریز مادهذره های سازنده

1

در محلولی از هیدروسیانیک اسید، از 500 مولکول حل شده 24 یون در ظرف تولید شده است. 8

درصد یونش هیدروسیانیک اسید را در این محلول محاسبه کنید. 

1/25

0 باشد: 9 002
1/ .mol L-- اگر غلظت تعادلی یون هیدرونیوم در محلول HF برابر

آ( غلظت تعادلی یون فلوئورید را تعیین کنید.

0 موالر باشد، ثابت یونش هیدروفلوئوریک اسید در این دما چه قدر است؟ 1/ ب( در صورتی که غلظت تعادلی هیدروفلوئوریک اسید برابر

1

در تعیین فرمول شیمیایی مراقب هیدروژن هایی که نوشته نمی شوند، باشید.

دقت کنید که سؤال تعداد کل یون های موجود در ظرف را داده است.
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kheilisabz.comمدت آزمون: 120 دقیقهرشته: ریاضی فیزیک و علوم تجربیشیمی )3(

نمرهنوبت اول پایءه دوازدهم دورءه متوسطءه دومردیف

در هر مورد، از بین دو واژءه داده شده، واژءه مناسب را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید.  10

آ( در یک سلول گالوانی، آنیون ها از غشای متخلخل به سمت قطب )مثبت/ منفی( می روند.

ب( در حلبی پس از خراشیدگی، فلز )Fe /Sn( شروع به اکسیدشدن می کند.

0/5

به سؤاالت زیر پاسخ دهید.11
آ( برقکافت آب در چه نوع سلولی انجام می شود؟

ب( نیم واکنش آندی برقکافت آب را بنویسید و آن را موازنه کنید.
پ( چرا برای برقکافت آب خالص، باید اندکی الکترولیت به آن بیفزاییم؟

1

با توجه به شکل، به سؤاالت پاسخ دهید.12
(IV) را که در شکل مشخص شده اند  ) و )III آ( فرمول شیمیایی مواد

با حالت فیزیکی بنویسید.
) را مشخص کنید. )I ب( حالت فیزیکی مادءه تولیدشده در قسمت

) مشخص شده در شکل، الکترولیتی است یا گالوانی؟ )II پ( سلول

 

1/5

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید و در صورت نادرست بودن دلیل آن را بنویسید.13
E آند به دست می آید.  E کاتد از آ( پتانسیل الکتریکی باتری از کم کردن

ب( سلول های سوختی، همانند باتری ها انرژی  شیمیایی را ذخیره می کنند.
E کم تری دارد. پ( یکی از روش های جلوگیری از زنگ زدن آهن، متصل کردن آن به فلزی است که

1/5

برای هر یک از موارد زیر دلیل بنویسید.14
MnO یک واکنش اکسایش ـ کاهش است.  HCl MnCl Cl H O2 2 2 24 2++ ®® ++ ++ آ( واکنش

ب( از آهن گالوانیزه نمی توان برای ساختن ظروف بسته بندی مواد غذایی استفاده کرد.
پ( آلومینیم، اکسید می شود ولی خورده نمی شود.

1/5

با توجه به آزمایش های زیر، به سؤاالت پاسخ دهید.15

M s Fe M aq Fe s( ) (aq) ( ) ( )++ ®® ++++ ++2 2 ) واکنش می دهد.  )Fe2++ آزمایش )1(: فلز M با محلول آبی یون های آهن

M s Mg aq( ) ( )++ ®®++2 kÀjïÂµº  y¹¨ H» ++Mg2 خارج کند.  آزمایش )2(: فلز M نمی تواند منیزیم را از محلول آبی دارای یون های

Mg ،M و Fe را مقایسه کنید. آ( قدرت کاهندگی

++Fe2 تمایل بیشتری برای گرفتن الکترون دارد؟ چرا؟ ++Mg2 و یا ،M2++ ب( در شرایط یکسان، کدام یک از یون های

1

در نمودار زیر، خط رنگی نشان دهندءه یک سلول گالوانی تشکیل شده از دو فلز )Mg و Ag( می باشد. با توجه به آن به پرسش های زیر پاسخ دهید.16

آ( در این سلول آند و کاتد را مشخص کرده و emf را محاسبه 
کنید.

ب( اگر چند نیم سلول در اختیار داشته باشیم، برای ساختن 
و  آند  باید  باشد  داشته  را  ولتاژ  بیشترین  که  گالوانی  سلول 

کاتد را چگونه انتخاب کرد؟

E V == 0 80/Ag e Ag++ --++ ®®

E V == --2 37/Mg e Mg2 2++ --++ ®®

1/5

جمع نمرات موفق باشید   20

در قسمت )آ( به جاذبءه بین بارهای منفی و مثبت و در قسمت )ب( 
E فلزها توجه کنید. به

شکل های کتاب درسی از مهم ترین قسمت ها برای طرح سؤال می باشند.

در قسمت )آ( به کلمءه »کم کردن« دقت کنید. 

واکنش اکسایش ـ کاهش، واکنشی است که با تغییر عدد اکسایش 
همراه است.
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نمرهنوبت دوم پایءه دوازدهم دورءه متوسطءه دوم ـ نهایی خرداد 1400ردیف

با استفاده از واژه های درون کادر، عبارت های زیر را کامل کنید.1

کاهش ـ فلزی ـ شارءه یونی ـ ندارند ـ افزایش ـ یونی ـ آب ـ دارند ـ گاز اکسیژن ـ شارءه مولکولی

آ( کاتالیزگر در هر واکنش شیمیایی با ............... انرژی فعال سازی، سرعت واکنش را ............... می دهد.
ب( در فناوری پیشرفته، برای تولید انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشیدی، شاره ای بسیار داغ که باعث تولید بخار داغ می شود ............... است.

پ( بر اثر ضربءه چکش، شبکءه بلوری جامد ............... در هم فرو ریخته و می شکند.
ت( فراوردءه نهایی در سلول سوختی ............... می باشد و این سلول توانایی ذخیرءه انرژی شیمیایی را ............... .

1/5

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید.2

آ( ذره های موجود در محلول درشت تر از کلوئید هستند؛ به همین دلیل نور را پخش می کنند.

ب( از طیف سنجی فروسرخ می توان برای شناسایی آالینده هایی مانند کربن مونوکسید و اکسیدهای نیتروژن استفاده کرد.

) نقش کاهنده را دارد. )Sn2++ « یون 2 2
2 2 3Cr aq Sn aq Cr aq Sn s++ ++ ++++ ®® ++( ) ( ) ( ) ( ) پ( در واکنش »

3++ است. ) برابر )CHCl3 ت( عدد اکسایش کربن در کلروفرم مایع

1/75

با توجه به جدول زیر که ثابت یونش چند اسید مقایسه شده است، پاسخ دهید.3

ثابت یونش اسیدفرمول شیمیایینام اسید

HCN 4هیدروسیانیک اسید 9 10
10/ ´́ --

HF 5هیدروفلوئوریک اسید 9 10
4/ ´́ --

HNO2 4 نیترو اسید 5 10
4/ ´́ --

آ( کدام اسید قوی تر است؟ چرا؟
ب( در دما و غلظت یکسان، رسانایی الکتریکی کدام اسید کم تر است؟ چرا؟

پ( در شرایط یکسان سرعت واکنش فلز منیزیم با یک لیتر محلول 1 موالر کدام اسید در جدول باال بیشتر است؟

1/25

4 (log / )5 0 7== 5 است. غلظت یون های هیدروکسید را در این نمونه در دمای اتاق برحسب مول بر لیتر حساب کنید. 3/ pH1 یک نمونه آب پرتقال در حدود

به سؤاالت زیر پاسخ دهید.5
آ( مونومرهای سازندءه پلی اتیلن ترفتاالت را نام ببرید.

SiO« بیشتر است؟ چرا؟ s2( ) CO یا s2( ) ب( تعیین کنید نقطءه ذوب کدام ترکیب »
E« تعیین کنید، با ایجاد خراش در سطح کدام نوع آهن »حلبی یا آهن گالوانیزه«  E E  

Í±¤ ¸ÀA Á»n>> >> پ( با توجه به این که »
از فلز آهن، در برابر خوردگی محافظت می شود؟ چرا؟

ت( تعیین کنید در شکل مقابل، نقشءه پتانسیل الکترواستاتیکی یک مولکول )ناقطبی یا قطبی( نشان داده شده است؟ چرا؟

2/75

با توجه به شکل به سؤاالت پاسخ دهید. 6
آ( مشخص کنید در شکل )1( اکسیدی که در آب وارد می شود اسید آرنیوس است یا باز آرنیوس؟ چرا؟

) را با آب بنویسید. )Li O2 ب( معادلءه شیمیایی لیتیم اکسید
پ( کاغذ pH در محلول شکل )2( به چه رنگی درمی آید؟ چرا؟

1/5

با توجه به این که فسفر سفید برخالف گاز هیدروژن در هوا و در دمای اتاق می سوزد 7
به سؤاالت پاسخ دهید.

آ( کدام نمودار سوختن فسفر سفید را نشان می دهد؟ چرا؟
ب( کدام واکنش در شرایط یکسان کندتر انجام می شود؟

پ( در نمودار 2، حرف A چه کمیتی را نشان می دهد؟

1/25

0 موالر اسید استیک را حساب کنید. درصد یونش اسید را 2 درصد در نظر بگیرید.8 05/ pH1 محلول
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kheilisabz.comمدت آزمون: 120 دقیقهرشته: ریاضی فیزیک و علوم تجربیشیمی )3(

نمرهنوبت دوم پایءه دوازدهم دورءه متوسطءه دوم ـ نهایی خرداد 1400ردیف

با توجه به پتانسیل کاهشی استاندارد نقره و منیزیم به پرسش های زیر پاسخ دهید.9

 E Mg Mg( / ) /2
2 37

++ == --   E Ag Ag( / ) /++ == ++0 8  
آ( در سلول گالوانی منیزیم ـ نقره، کدام فلز نقش کاتد را ایفا می کند؟ چرا؟

ب( نیم واکنش انجام گرفته در آند را بنویسید.
پ( emf سلول منیزیم ـ نقره را حساب کنید.

ت( با انجام واکنش جرم کدام الکترود کاهش می یابد؟

1/5

با توجه به شکل مقابل که مربوط به فرایند هال برای تولید آلومینیم است به پرسش ها پاسخ دهید. 10
آ( این فرایند در چه نوع سلولی »گالوانی ـ الکترولیتی« انجام می شود؟ چرا؟

ب( تعیین کنید کدام بخش گرافیتی »A یا B« نقش آند این سلول را ایفا می کند؟ چرا؟
پ( واکنش کلی این سلول را کامل کنید. )موازنءه واکنش الزامی نیست.(

 2 32 3Al O s C s( ) ( )++ ®® ++   

1/5

با توجه به واکنش زیر که نوعی پاک  کنندءه پودری را نشان می دهد به سؤاالت پاسخ دهید.11
®® آب + مخلوط آلومینیم و سدیم هیدروکسید A فراورده های دیگر + گاز  

آ( نام گاز A را بنویسید.
ب( آیا این پودر پاک کنندءه خوردنده است؟ دلیل بنویسید.

پ( تولید گاز چگونه قدرت پاک کنندگی این مخلوط را افزایش می دهد؟ توضیح دهید.

1/25

DDHÂ{IQ»oÎ این ترکیب را به درستی 12 2965 است. کدام مورد، معادلءه واکنش 1kJ mol. -- ) برابر با ( ))MgF s2 آنتالپی فروپاشی شبکءه یونی منیزیم فلوئورید
نشان می دهد؟ دالیل انتخاب خود را بنویسید.

I( MgF s kJ Mg s F g2 22965( ) ( ) ( )++ ®® ++  II( MgF s kJ Mg g F g2
2

2965 2( ) ( ) ( )++ ®® ++++ --  

III( MgF g Mg g F g kJ2
2

2 2965( ) ( ) ( )®® ++ ++++ --  

1

با توجه به جدول مقابل پاسخ دهید.13
--O2 محاسبه کنید. آ( نسبت بار به شعاع را، برای یون

ب( نیروی جاذبءه میان کدام کاتیون با کدام آنیون از همه ضعیف تر است؟ چرا؟

1

نشان 14 ثابت  فشار  در  زیر  تعادلی  سامانءه  برای  را   AB g3( ) مولی درصد  که  مقابل  نمودار  به  توجه  با 
A g B g AB g2 2 33 2( ) ( ) ( )++  می دهد، به سؤاالت پاسخ دهید. 

AB در سامانه چه تغییری می کند؟ g3( ) آ( با افزایش دما درصد مولی
ب( این واکنش گرماده است یا گرماگیر؟ چرا؟

پ( مقدار ثابت تعادل آن در سه دمای 25، 200 و 400 درجءه سلسیوس به صورت زیر است.

 K K K1
4

2 3
5

6 2 10 0 65 6 0 10== ´́ == == ´́--/ , / , /  
کدام یک، ثابت تعادل را در دمای اتاق نشان می دهد؟ دلیل بنویسید.

1/75

جمع نمرات موفق باشید   20

  !واکنش حفظ کنیم یا نکنیم

شعاع )pm(آنیونشعاع )pm(کاتیون

 Na++102 O2--140

 K++ 138 1/ S2--184
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آ( پتاسیم هیدروکسید ـ برای ایجاد صابون جامد از سدیم هیدروکسید و برای تهیءه - 1
صابون مایع از پتاسیم هیدروکسید یا آمونیوم هیدروکسید استفاده می کنیم. 

) به دست می آید و  )HNO3 N در آب، نیتریک اسید O
2 5

ب( قرمز ـ با حل  کردن
کاغذ pH در محلول های اسیدی به رنگ قرمز درمی آید. 

 ( )CH COOH3 HNO) اسید قوی تری از استیک اسید  )2 پ( بزرگ ترـ  نیترو اسید
Ka بزرگ تری دارد.  است؛ بنابراین

آ( - 2

ب( 

 RC H SO Na
6 4 3

- + پ( 

3-3 pH pH H O= Þ = - Þ = -+ +
6 6

3 3
log[H O ] log[ ]  

 Þ =+ - -[ ] .H O mol L
3

6 1
10  

 [ ][OH ] [ ]H O OH
3

14
14

6
10

10

10

+ - - -
-

-
= Þ =  

 Þ =- - -[OH ] .10
8 1mol L  

 [OH ]
[ ]

-

+

-

-
-= =

H O
3

8

6

210

10

10  

آ( نادرست ـ HA و HX هر دو اسیدهای تک پروتونه هستند اما HX یک اسید - 4
قوی و HA  یک اسید ضعیف است. 

اسید  یک   HCN ولی  داد  نسبت  قوی  اسید  یک  به  می توان  را   HX ـ  نادرست  ب( 
ضعیف است. 

پ( درست
pH است و آمونیاک یک باز است، داریم:- 5 =11 3/ چون

 pH H= Þ =+ -
11 3 10

11 3/ [ ] /  

 [ ][ ] [ ] / /H OH OH+ - - - - -= Þ = = ´10 10 10 10
14 2 7 3 0 3 = ´ -

2 10
3  

 [ ] . / /OH M M M mol L- - -= Þ ´ = ´ Þ = ×a 2 10 0 01 0 2
3 1  

Þ ´ = ´ -
0 2 0 1 2 10

2/ /mol
L

L mol  

آ( محلول شمارءه )1(؛ چون رسانایی آن زیاد است، یک باز قوی می باشد. - 6
 [ ]H+ ب( محلول شمارءه )2(؛ چون باز ضعیف تری است و می دانیم که pH کم تر یعنی

O] کم تر یعنی همان باز ضعیف تر. ]H- بیشتر و
پ( محلول شمارءه )1(؛ چون تفکیک آن به صورت کامل انجام گرفته و یک باز قوی را 

نشان می دهد.
ب( ناهمگن- 7 آ( نور را پخش می کند. 

ت( توده های مولکولی با اندازه های متفاوت پ( پایدار است./ ته نشین نمی شود. 
به ازای یونیده شدن هر مولکول HCN دو یون تولید می شود.- 8

 HCN H CN

+ -+  
بنابراین برای ایجاد 24 یون در ظرف باید 12 مولکول HCN یونیده شوند. 

 yº¼Ä â¾]nj ½k{ ½kÃº¼Ä ÁIÀïÏ¼§²¼¶ nIµ{
½k{ ®e ÁIÀïÏ¼§²¼¶ ®¨ nIµ{= = 122

500
0 024= /  

 % %a a= ´ = ´ =100 0 024 100 2 4/ / و چون سؤال درصد یونش را خواسته: 

3-  H+ HF چون ضریب استوکیومتری H F

+ -+ آ( مطابق واکنش یونش  

-F برابر است، غلظت آن ها با هم برابر خواهد بود؛ پس غلظت تعادلی یون فلوئورید با
0 موالر است. 002/ ) نیز برابر )F-

 K H F
HF

mol L= = ´ = ´
+ -

- -[ ][ ]
[ ]

/ /
/

.0 002 0 002

0 1
4 10

5 1 ب( 

10 - X( ) ( )s X aq nen® ++ - آ( منفی ـ به علت انجام واکنش  اکسایش در  آند
محلول آند دارای بار مثبت می شود و آنیون ها از سمت کاتد از غشای متخلخل رد شده 

به سمت آند، یعنی قطب منفی می روند.
؛ چون Fe دارایE کم تری از Sn است، پس Fe اکسید می شود. Fe ب(

آ( در سلول الکترولیتی انجام می شود. - 11
 2 4 4

2 2
H O H O e® + ++ - ب( نیم واکنش آندی همان نیم واکنش اکسایش است. 

پ( زیرا رسانایی آب خالص بسیار کم است. 

12 - Cl g2( ) )IV   Mg s( ) )III )آ

پ( الکترولیتی   Mg OH s( ) ( )2 ب(
13 - E E E  

Ï¼±w kUI¨ kºA= - EÏ¼±w به صورت مقابل است:  آ( نادرست ـ فرمول

E کاتد کم می کنیم.  بنابراینE آند را از
ب( نادرست ـ پیل های سوختی انرژی شیمیایی را برخالف باتری ها ذخیره نمی کنند، بلکه 
در آن ها پیوسته سوخت در شرایط کنترل شده، مصرف و جریان الکتریکی برقرار می شود. 

پ( درست
آ( واکنشی اکسایش  ـ کاهش است که در آن انتقال الکترون صورت گرفته باشد یا به - 14

عبارت دیگر عدد اکسایش گونه ها تغییر کند. در این واکنش عدد اکسایش گونه ها تغییر 
کرده است. 

  
ب( آهن گالوانیزه حاوی فلز روی است و فلز روی با اسیدهای موجود در مواد غذایی 

واکنش می دهد.
از رسیدن آب و  با تشکیل الیءه چسبنده  پایدار بوده و  پ( اکسید آلومینیم متراکم و 
زیرین  به طوری که الیه های  آلومینیم جلوگیری می کند.  زیرین  به الیه های  اکسیژن 

برای مدت طوالنی دست نخورده باقی می ماند و استحکام خود را حفظ می کند.
Mg :قدرت کاهندگی- 15 M Fe> > آ( 

 Fe از M الکترون نمی دهد، پس Mg2+ +Fe2 الکترون می دهد ولی به زیرا M به
کاهنده  تر است و کاهندگی کم تری نسبت به Mg دارد.

اکسندگی  قدرت  آن  یون  پس  دارد،  کم تری  کاهندگی  قدرت  آهن  چون  ؛  Fe2+ ب(
بیشتری دارد و تمایل بیشتری برای گرفتن الکترون دارد. 

16 -Ag :کاتد  Mg :آ( آند
 emf E E V= - = - - =kUI¨ kºA

0 0
0 80 2 37 3 17/ ( / ) /  

ب( باید آند کم ترینE و کاتد بیشترینE را داشته باشد.
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در اسیدهای چرب بخش ناقطبی بر بخش قطبی غلبه می کند، پس آب که حالل - 5
قطبی است، نمی تواند اسید چرب ناقطبی را در خود حل کند.

= درصد یونش- 6 ´
½k{ï½kÃº¼Ä  ÁIÀïÏ¼§²¼¶  nIµ{

½k{ï®e  ÁIÀïÏ¼§²¼¶  ®¨  nIµ{
1100

1

4
100 25= ´ = % آ( 

ب( محلول )1( ـ زیرا اسید قوی تر است.
آ( صابونی- 7

آب سخت،  در  موجود  یون های  با  غیرصابونی  پاک کننده های  ـ چون   )1( ترکیب  ب( 
رسوب نمی دهند.

8 - K H A
HA

H A= Þ =
+ -

+ -[ ][ ]
[ ]

[ ] [ ]   

 Þ ´ =-
+

4 9 10
0 01

5
2

/ [ ]
/
H  

 [ ] [ ]H mol
L

H mol
L

+ - + -= ´ Þ = ´2 8 4
49 10 7 10  

کاهش-  
آ( نادرست ـ نافلزها اغلب اکسنده هستند.- 10

ب( نادرست ـ جهت حرکت الکترون ها در مدار بیرونی یک سلول گالوانی همواره از آند 
به کاتد است.

آ( آهن گالوانیزه یا آهن سفید- 11
 Zn s Zn aq e( ) ( )® ++ -2 2 ب( نیم واکنش اکسایش: 
 2 4 4

2 2
H O l O g e OH aq( ) ( ) ( )+ + ®- - نیم واکنش کاهش: 

12 - -3 ترکیب )3(:   -1 ترکیب )1(:
آ( الکترولیتی ـ زیرا برای انجام برقکافت نیاز به استفاده از باتری داریم. )چون این - 13

واکنش به صورت طبیعی انجام نمی شود.(
NaCl ب( پایین آوردن نقطءه ذوب

پ( گاز کلر
E کاهش اکسیژن در محیط اسیدی بیشتر از محیط خنثی - 14 آ( با توجه به این که

آهن  خوردگی  قدرت  بنابراین  و  بوده  اکسنده تر  اسیدی  محیط  در   O2 است، )آبی( 
افزایش می یابد.

E اکسیژن بیشتر است؛ بنابراین اکسیژن در مقابل طال نقش کاهنده  E طال از ب( 
دارد و طال اکسید نمی شود.

 emf E E emf V= - Þ = - - = 

kUI¨ kºA 1 5 0 44 1 94/ ( / ) / پ( 
الماس- 15
SiO کم تر است.- 16 s2( CO از سیلیس( s2( ) نادرست ـ سختی کربن دی اکسید جامد
آ( ناقطبی ـ زیرا بار الکتریکی در پیرامون اتم های مرکزی توزیع متقارن دارد.- 17

ب( سرخ
+K کم تر است.- 18 +Na نسبت به K ـ زیرا شعاع Na+ +< آ(

ب( CaO ـ زیرا بار الکتریکی آنیون آن بیشتر است.
KCl )پ

آ( هنگامی که ضربه ای به فلز وارد می شود، الیه یا الیه هایی از کاتیون ها در شبکه -  1
جابه جا می شود، اما دریای الکترونی جاذبءه میان الیه ها را حفظ می کند.

ب( در حالت جامد، یون ها حرکت انتقالی ندارند و جابه جا نمی شوند، اما در حالت مذاب 
یا محلول در آب به دلیل جابه جایی یون ها به سوی قطب های ناهمنام رسانایی ایجاد می شود.

حالل چسب ـ ضدعفونی- 20
آ( انرژی فعال سازی 334 کیلوژول و آنتالپی واکنش 566 کیلوژول- 21

ب( گرماده ـ زیرا سطح انرژی فراورده ها پایین تر از واکنش دهنده ها است.
پ( انرژی فعال سازی کاهش می یابد، اما آنتالپی واکنش تغییری نمی کند.

چون برای این واکنش افزون بر اکسنده به گرما نیاز است.- 22

23 - K Cl PCl
PCl

= =
´ ´

´
= ´

- -

-
-[ ][ ]

[ ]
( ) ( )

( )
2 3

5

6 4

2

92 10 1 10

4 10

5 10 آ( 

ب( رفت )راست( ـ زیرا گاز کلر خارج شده باید تولید شود.
پ( برگشت )چپ(ـ  با افزایش فشار، واکنش در جهت شمار مول های گازی کم تر پیش می رود.

ب( شارءه یونی- 1 آ( کاهش ـ افزایش 
ت( آب ـ ندارند پ( یونی  

آ( نادرست؛ ذره های موجودر در کلوئید درشت تر از محلول هستند، به همین دلیل - 2
نور را پخش می کنند.

ب( درست
 2 2

2 2 3Cr aq Sn aq Cr aq Sn s+ + ++ ® +( ) ( ) ( ) ( ) واکنش  در  نادرست؛  پ( 
) نقش اکسنده را دارد. )Sn2+ یون

2+ است. ) برابر )CHCl3 ت( نادرست؛ عدد اکسایش کربن در کلروفرم مایع
آ( HF ـ زیرا ثابت یونش اسیدی آن بیشتر است.- 3

و  می یابد  یونش  کم تر  ضعیف تر  اسید  یکسان  دمای  و  غلظت  در  زیرا  ـ   HCN ب( 
یون های کم تری تولید می کند.

HF )پ
4 - pH H= Þ = = ´ = ´+ - - -

5 3 10 10 10 5 10
5 3 6 0 7 6/ [ ] / /  

 [ ][ ] [ ]OH H OH- + - -
-

-
-= Þ =

´
= ´10

10

5 10

2 10
14

14

6

9  

آ( اتیلن گلیکول ـ ترفتالیک اسید- 5
SiO2 ـ زیرا یک جامد کوواالنسی است. ب(

پ( آهن گالوانیزهـ  زیرا روی الکترون دهنده تر است و فداکاری می کند و آهن محافظت می شود.
ت( قطبی ـ زیرا توزیع بار در اطراف هسته های آن نامتقارن است.

+H را افزایش می دهد.- 6 آ( اسید آرنیوس ـ زیرا مقدار
 Li O H O LiOH2 2 2+ ® ب( 

پ( آبی ـ چون یک باز آرنیوس است.
آ( )2( زیرا انرژی فعال سازی کمی دارد و در دمای اتاق می سوزد.- 7

ب( )1( زیرا انرژی فعال سازی آن بزرگ تر است.
 ( )DH پ( آنتالپی

8 - [ ] . / / /H M+ = = ´ =a 0 05 0 02 0 001  
 pH H= - = - =+log[ ] log /0 001 3  

E بیشتری دارد و باید واکنش کاهش انجام دهد و اکسنده است.-   آ( نقره ـ زیرا
 Mg Mg e® ++ -2 2 ب( 
 emf E E� � � � � �kUÏ kºA

 

0 8 2 37 3 17/ ( / ) / پ( 
ت( جرم الکترود منیزیم.

آ( الکترولیتی ـ زیرا منبع جریان برق داریم و در حال تبدیل انرژی الکتریکی به - 10
شیمیایی هستیم.

ب( بخش B ـ چون به قطب مثبت وصل است و در سلول الکترولیتی آند قطب مثبت است.
 2 3 4 3

2 3 2
Al O s C s Al l CO g( ) ( ) ( ) ( )+ ® + پ( 

آ( گاز هیدروژن- 11
ب( بلهـ  زیرا در هنگام شویندگی واکنش می دهد و فقط براساس برهم کنش عمل نمی کند.
پ( بله ـ با تولید گاز محلول حاصل هم خورده و باعث افزایش سطح تماس و افزایش 

سرعت می شود.
12 -II

1( آنتالپی فروپاشی مقدار انرژی است که جامد یونی می گیرد تا فروپاشیده شود. )رد 
)III شمارءه

2( آنتالپی فروپاشی یک مول جامد یونی را به یون های گازی سازنده تبدیل می کند. 
)I رد شمارءه(

= چگالی بار- 13 = =
nIM

ÌI÷{
2

140

1

70
آ( 

-S2 ـ چون هر دو دارای کم ترین چگالی بار هستند. +K و ب( بین
آ( کاهش می یابد.- 14

ب( گرماده است، زیرا با افزایش دما درصد مولی محصول کاهش یافته است.
K3 ـ زیرا واکنش گرماده است و در دماهای پایین تر بیشترین ثابت تعادل را دارد. پ(
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پاکیزگی و بهداشت همیشه در زندگی جایگاه ویژه ای داشته است. یکی از دالیلی که 
انسان، کنار رودخانه را برای ساکن شدن و زندگی انتخاب کرد، دسترسی داشتن به آب 

جهت حفظ پاکیزگی بدن، ابزار، ظروف و محیط بوده است.
یکی از بهترین روش ها برای زدودن آلودگی ها، استفاده از مواد شوینده است. در شهر 
باستانی بابِل، انسان ها به همراه آب از موادی مانند صابون امروزی برای نظافت و پاکیزگی 
استفاده می کردند. نیاکان ما به تجربه پی بردند که اگر ظرف های چرب را به خاکستر 

آغشته کنند و سپس با آب گرم شست وشو دهند، آسان تر تمیز می شوند.
مواد شوینده براساس خاصیت اسیدی و بازی عمل می کنند. در گذشته که مواد شوینده 
از جمله صابون در دسترس قرار نگرفته بودند، سطح بهداشت فردی و همگانی بسیار 

پایین بود و بیماری های گوناگون مانند وبا به سادگی در جهان گسترش می یافت.
بیماری کشندءه وبا یک بیماری واگیردار است که به دلیل آلوده شدن آب و نبود بهداشت شایع 
می شود. ساده ترین و مؤثرترین راه مقابله با این بیماری، رعایت بهداشت فردی و همگانی است.

با گذشت زمان و گسترش استفاده از مواد شوینده و توجه به نظافت فردی و همگانی، 
ضمن کاهش میکروب ها، آلودگی ها و عوامل بیماری زا، سطح بهداشت جامعه و شاخص 

امید به زندگی در جهان افزایش یافته است.
شاخص امید به زندگی بیان می کند با توجه به خطراتی که انسان ها در طول زندگی با 

آن مواجه هستند، به طور میانگین چند سال در این جهان زندگی می کنند.

این شاخص در کشورهای گوناگون و حتی شهرهای یک کشور نیز با هم تفاوت دارد و به 
عوامل گوناگونی بستگی دارد. سالمت و بهداشت در امید به زندگی اهمیت بسیاری دارد 

و در راستای ارتقای آن، پاک کننده ها و شوینده ها نقش پررنگی ایفا می کنند.
بیشتر  زندگی  به  امید  شاخص  امروزه 
مردم دنیا در حدود 80ـ  70 سال است.
امید به زندگی در مناطق توسعه یافته 
مناطق  با  مقایسه  در  برخوردار،  و 

 کم برخوردار بیشتر است.
* خطوط نمودار در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند، یعنی سرعت رشد شاخص امید 

به زندگی در مناطق کم برخوردار از مناطق برخوردار بیشتر است!

آالینده ها موادی هستند که بیش از مقدار طبیعی در یک محیط، نمونه ماده یا یک جسم 
وجود دارند. گل و الی آب، گرد و غبار هوا، لکه های چربی و مواد غذایی روی لباس ها و 
پوست، نمونه هایی از انواع آن ها هستند. در فرایند انحالل، اگر ذره های سازندءه حل شونده 
با مولکول های حالل جاذبءه مناسب برقرار کنند، حل شونده در حالل حل می شود و در 
غیر این صورت، ذره های حل شونده کنار هم باقی می مانند و در حالل پخش نمی شوند.

به همین دلیل موادقطبیدرحاللهایقطبیوموادناقطبیدرحاللهایناقطبیحلمیشوند.
دلیل این که لکءه عسل به راحتی با آب شسته  شده و در آن پخش می شود این است 
که عسل حاوی مولکول های قطبی است که در ساختار خود شمار قابل توجهی گروه 
) دارد. هنگامی که عسل وارد آب می شود، مولکول های عسل با  OH)- هیدروکسیل

مولکول های آب پیوند هیدروژنی برقرار کرده و در سرتاسر آن پخش می شوند.
 آب پاک کنندءه خوبی برای لکه های شیرینی مانند قند، شربت آبلیمو و چای شیرین 

نیز است.
اما دست ها و لباس های آغشته به چربی و گریس را باید به کمک صابون و شوینده ها 

تمیز کرد و آب به تنهایی پاک کنندءه خوبی برای آن ها نیست.

گروه عاملی استر: گروه عاملی کربوکسیلیک اسید:  

اگر یک کربوکسیلیک اسید دارای زنجیرءه طویل هیدروکربنی )R( باشد، به آن اسید
چرب می گویند. 

و  کرده  غلبه  قطبی  به  ناقطبی  بخش   ،R طوالنی بودن  دلیل  به  چرب  اسیدهای  در 
مولکول، ناقطبی در نظر گرفته می شود.

اگر در ساختار یک استر نیز طول زنجیرءه هیدروکربنی بلند باشد، به آن استر بلندزنجیر 
می گوییم و ناقطبی در نظر گرفته می شود.

 چربی ها را می توان مخلوطی از اسیدهای چرب و استرهای بلندزنجیر )با جرم 
مولی زیاد( دانست.

بلندزنجیر، در ساختار خود بخش  استرهای  مولکول  و هم  اسیدهای چرب  مولکول  هم 
قطبی و بخش ناقطبی دارند که بخش ناقطبی به بخش قطبی مولکول غلبه می کند.

 
ناقطبی  بخش  بلندزنجیر(  استر  و  چرب  )اسید  چربی  مولکول های  در  که  آن جایی  از 
نوع  از  چربی ها  در  غالب  مولکولی  بین  نیروی  دارد،  غلبه  قطبی  بخش  به  مولکول 
پاک کردن  برای  دلیل  همین  به  نمی شوند.  حل  آب  در  چربی ها  و  است  وان دروالسی 

چربی ها به صابون و مواد شوینده نیاز است.
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