
 .

به نام خداوند جان و خرد

با سالم و خسته نباشید خدمت تمامی دانشآموزان عزیز. 

مجموعهاي که پیش روي شماست، گزیدهاي از سئواالت و نکات مهم و پرتکرار دورههاي گذشته آزمون نهایی شیمی 

دوازدهم در داخل و خارج از کشور میباشد. این مجموعه براي  مرور سریع و جمعبندي شب امتحان بسیار مناسب  است  

و استفاده از آن را به تمامی دانشآموزانی که به هر دلیلی فرصت کافی براي مطالعه و تمرین کافی نداشتهاند به شدت 

پیشنهاد میکنم. 

برخی از سئواالت این مجموعه در قالب چند ویدئوي آموزشی نیز براي استفاده شما عزیزان آماده شده است که براي 

مشاهدهی آنها میتوانید به هر یک از صفحات زیر مراجعه کنید. 

با آرزوي موفقیت براي تک تک شما عزی زان

پیشاپیش از وجود هر گونه اشکال تایپی پوزش میطلبم



سازی فصل اولسئواالت شبیه
ی مناسب را انتخاب کنید.ی داده شده، واژه بین دو واژه  از  مورد در هر -1

RCOONaتوان به صورت  را می جامد یهاصابون  همگانی  فرمولالف( 

RCOOK
  هیدروکربنی  زنجیر یک Rنشان داد که در آن  

ناقطبی 

قطبی 
. است 

   یک( 5O2N)  پنتااکسید نیتروژن ب( دی 
باز

اسید 
   یون  غلظت افزایش  سبب آب  در زیرا رود،می شمار به   آرنیوس 

هیدرونیوم

هیدروکسید 
افزایش یافته است.  

 ها  ها، به آن کشی صابون پ( به منظور افزایش ویژگی میکروب
نمکهای فسفات 

 ماده شیمیایی کلردار
افزایند. می 

 های کلسیم و منیزیم باشد، آب  ت( به آب که دارای مقادیر چشمگیری از یون 
سنگین 

سخت
گویند.می 

   یک ج( آمونیاک
باز

اسید 
   یون  غلظت افزایش سبب  آب در زیرا رود،می شمار  به آرنیوس 

هیدرونیوم

هیدروکسید 
افزایش یافته است. 

 چ(  
گلیکول  اتیلن 

صابون
هم در آب و هم در چربی محلول است.   

پاسخ:

سخت هیدرونیوم  پ( ماده شیمیایی کلردار  ت(  – ب( اسید   RCOONaالف( 

هیدروکسید  چ(صابون  - ج( باز 

ای دیگر مقایسه شده است، آن را کامل کنید.ههای کلوئیدها با مخلوط در جدول زیر برخی ویژگی -2

نوع مخلوط   

ویژگی 

محلولکلوئیدسوسپانسون

........)الف(........ پخش  را نور رفتار در برابر نور کنند می پخش  را نور  ........)ب(........ پخش  را نور   

........)پ(........ ناهمگن  همگن بودن   همگن 

........)ت(........ پایداری   پایدار است  پایدار است  

های سازنده ذره  ماده ریز هایذره   ........)ث(........  ........)ج(........   

........)چ(........ نمونه  ........)ح(........   آب نمک 

پاسخ:

پ( ناهمگن کند کند  ب( نمی الف( می

ها ها و مولکولج( یون   های مولکولیتوده ( ت( ناپایدار است  ث

ژله چ( شربت معده  ح( 

های زیر پاسخها به پرسشبا توجه به آن  دهند.ی نشان م یونش  و پس از یشرا پ ید دو اس موجود در محلول یهاگونه  یظت نسبغل یرز ینمودارها -3

 دهید. 

تواند تعلق داشته باشد؟ می HCNو   3HNOالف( هر یک از این نمودارهای به کدام یک از دو اسید  
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 ی یونش هر یک را بنویسید. ب( معادله 

باشد، درجه یونش این اسید را   mol∙L 4-10×6- 1هیدروژن سیانید غلظت یون هیدرونیوم  mol∙L 02/0-1در محلول  C 25°پ( در صورتی در دمای 

 محاسبه کنید.

 پاسخ:

 باشد. ( می3HNOهمان  HX( و )HCNهمان  HAالف( )

HCN(aq)+ب(                        H (aq) + CN (aq)−                     +HNO (aq) H (aq) + NO (aq)−→3 3 

/پ( 
/

−
 =  =

46 10 0 03
0 02

 = 
(هدش هدينوي ياه لوکلوم رامش) 

(هدش لح ياه لوکلوم لک)  
( α) یونشجهدر

های زیر پاسخ دهید. با توجه به شکل روبرو به پرسش -4

تخاب کنید )دو مورد اضافی است( نرا از بین موارد زیر ا  4تا  1های الف( هر یک از شماره 

آبدوست(   - استر  –جزء آنیونی  –بخش ناقطبی  –جزء کاتیونی  - )سیکلوهگزان 

 باشد.غیرصابونی( می - ی )صابونی کننده ب( این شکل مربوط به یک پاک 

 نفتالن( وجود دارد.  - ی آروماتیک )بنزن کننده یک حلقه پ( در ساختار این پاک 

 چسبند؟کننده میام بخش از این پاک های به کدت( چربی

 پاسخ: 

جزء کاتیونی(                  ب( غیرصابونی   -4آبدوست( ، )  -3بخش ناقطبی( ، ) -2جزء آنیونی( ، ) -1الف( )

 2پ( بنزن                         ت( به بخش ناقطبی یا 

های زیر دلیل بنویسید. برای هر یک از عبارت  -5

 کند.را آبی می pH( کاغذ O2Kمحلول آبی پتاسیم هیدروکسید )الف( 

 افرایند.های فسفات میها نمککنندگی مواد شوینده به آن ب( برای افزایش قدرت پاک 

 پاسخ:

هیدرکسید    هاییون   غلظتدر اثر حل شدن در آب سبب افزایش  د زیرا  نامن( را اکسیدهای بازی میO2Kاکسیدهای فلزی همانند پتاسیم هیدروکسید )الف(  

 گردند.می

 .کنندمی جلوگیری لکه ایجاد  و رسوب تشکیل  از  و  دهندواکنش می  سخت  هایآب  در موجود منیزیم و کلسیم هاییون  های فسفات باب( نمک 

ها پاسخ دهید. با توجه به جدول زیر به پرسش -6
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 کند؟می الف( قدرت پاک کنندگی صابون با افزایش دما چه تغییری 

 کنندگی صابون دارد؟ ب( افزودن آنزیم به صابون چه اثری بر روی قدرت پاک 

 ؟ چرا؟ استتر آسان های چربی از سطح کدام پارچه کنندگی لکه میزان پاک پ( 

 پاسخ :

 یابد.افزایش می الف( 

 یابد. کنندگی صابون افزایش میب( در حضور آنزیم، قدرت پاک 

 15استر های پلید پارچهردر مو که حالی در است، زدوده  نخی پارچه روی از را هالکه  یهمه C40°دار در دمای های نخی، زیرا صابون آنزیمچه رپ( پا

 مانده است. ها باقیدرصد لکه

مقایسه شده است.  HCN( aqو ) HF( aqدر جدول زیر قدرت اسیدی دو اسید ) -7

aK شیمیاییفرمول  نام اسید  ردیف

HF 4-10 × 6/5 هیدروفلوئوریک اسید  1

HCN 10-10 × 9/4 هیدروسیانیک اسید  2

 تر است؟ چرا؟الف( کدام اسید قوی 

 محاسبه الزم نیست، فقط دلیلی بنویسید.  ؟ ن دو اسید، بزرگتر خواهد بود یمحلول یک موالر کدام یک از ا pHگراد، سانتیدرجه  25ب( در دمای 

 پاسخ:

 ( بزرگتر باشد، قدرت اسیدی نیز بیشتر خواهد بود. aKهرچه ثابت تعادلی اسیدی )  - HFالف( 

محلول   pHهای هیدرونیوم موجود در محلول آن کمتر خواهد بود و در نتیجه یون( کوچکتر باشد، غلظت aKهرچه ثابت تعادلی اسیدی ) - HCNب( 

 باالتر خواهد بود. 

باشد،   5/4 × 10-4موالر وثابت تعادل آن   002/0اگر غلظت تعادلی نیترو اسید برابر با  -8

 الف( غلظت یون هیدرونیوم را در این محلول بدست آورید. 

 ( 3log = 5/0) این محلول را محاسبه کنید. pHب( 

 پاسخ:

 الف( 
+HNO (aq) NO (aq) + H (aq)−

2 2

+
+ -

a

[H ][NO ] x x
K = = x = [H ] = mol.L

[HNO ]

−

  -4 2 -8 -4 12

2

( )( )4 / 5×10 9×10 3 ×10
(0/002)

ب(
+pH = -log[H ] pH = -log pH = -(log log ) pH =  -4 -43×10 3 + 10 3 / 5

9- pH  های هیدرونیوم و هیدروکسید را در این نمونه در دمای اتاق بر حسب مول بر لیتر  است. غلظت یون 3/3برابر با  فرنگی گوجه  عصارۀ  از  اینمونه

 ( 5log = 7/0محاسبه کنید. )

 پاسخ:
+ pH + + +

+

[H ] = [H ] = [H ] = [H ] = mol.L

[H ][OH ] [OH ] [OH ] mol.L

− − − − −

− − − − − − − −

    

=    =  = 

3/3 0/7 4 4 1

14 4 14 11 1

10 10  10 10  5 10

10 5 10 10 2 10
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رسانیم. لیتر میمیلی 200گرم کلسیم اکسید را مقداری آب حل کرده و حجم محلول را به  12/1 -10

CaO(s) + H O(l) Ca (aq) + OH (aq)   −→ 2+
2 2

( g.mol 40 = Ca، 16 = O-1الف( غلظت یون هیدروکسید را محاسبه کنید. )

 ( 5log = 7/0) محلول حاصل را محاسبه کنید. pHب( 

 پاسخ:

 کنیم:های یون هیدرکسید را محاسبه میمول الف( ابتدا شمار 

  mol CaO   mol OH
mol OH = g CaO mol OH

 g CaO  mol CaO

−
− −  =

1 21/12 0/04 
56 1

کنیم:سپس غلظت یون هیدرکسید را محاسبه می

mol OH
[OH ] [OH ] mol.L

/  L

−
− − −=  = 10/04 0/ 2 

0 2
کنیم:با در اختیار داشتن غلظت یون هیدروکسید، غلظت یون هیدرونیوم را محاسبه میب( 

+[H ][OH ] [H ] [H ] mol.L− − + − + − −=   =  = 14 14 14 110 0/ 2 10 5 10  
آوریم:محلول را به دست می pHو در نهایت 

+pH = -log[H ] pH = -log( ) pH = -(log log ) pH =− −   + 14 142 10 5 10 13 / 3

نظر شود و درصد  کنیم. اگر از افزایش حجم محلول صرف گراد حل میدرجه سانتی  25لیتر آب خالص در دمای   3را در  HAگرم اسید ضعیف  15 -11

 ( 2log = 3/0گرم بر مول است و  100برابر  HA محلول را حساب کنید. )جرم مولی pHدرصد باشد،  4یونش اسید برابر 

 پاسخ:

 کنیم:های آن را محاسبه میابتدا با توجه به جرم اسید، شمار مول

  mol H
HA H

A
mol =  g HA  mol 

 
A

g HA
 =

115 0/15
100

آوریم:سپس غلظت اسید در محلول آن را بدست می

-  mol HA
[ =  mol.L

 
HA

L H
]

A
= 10/15 0/05

3
یابیم:های هیدرونیم درون محلول را می، غلظت یون HAدر ادامه و با توجه به درجه یونش اسید 

+
+[H ]

[H ] mol.L−=   =   =  -3 1100 4 100 2 10 
0/05

(هدش هدينوي ياه لوم رامش) 

(هدش لح ياه لوم لک)  
( α)  یونشجهدر

کنیم:محلول را محاسبه می pHدر نهایت 
+pH = -log[H ] pH = -log pH = -(log log ) pH =   + -3 -32 10 2 10 2 / 7

( تولید  STPلیتر گاز در شرایط استاندارد ) ، چند میلیمنیزیمبا مقدار کافی فلز  pH = 3لیتر محلول هیدروکلریک اسید با میلی 150در اثر واکنش  -12

 گردد؟می

MH gCl  (aq) + H  (g)Cl (aq) + Mg (s)→ 2 22
 پاسخ:

کنیم:های هیدرونیوم را محاسبه میابتدا غلظت یون 

+ + pH +pH = -log[H ] [H ] = [H ] = mol.L [HCl] = mol.L− − − − −  3 1 3 110 10 10
آوریم:را به دست می  ه سپس با استفاده از روابط استوکیومتری، حجم گاز هیدروژن تولید شد 

@rahemoshaver99

گروه آموزشی راه مشاور



  mol   L    mol HCl
L = mL HCl  L 

 L HCl mol HCl
H H

 mol  

H

H 

H−

   =
3

2
2 2

2
2

1 22 / 410150 1/ 68
1 2 1

دانش آموزی به کمک نمودارهای ستونی، فرایند یونیده شدن هیدروفلوئوریک اسید در آب در دمای معین را به صورت زیر نشان داده است. ثابت  – 13

 یونش این اسید را بدست آورید. 

باشد:به شکل زیر می HFفرآیند یونیده شدن  پاسخ:
+HF(aq) F (aq) + H (aq)−

به شکل است:ی ثابت تعادل آن  رابطه 
+

a

[H ][F ]
K =

[HF]

−

 05/0  =  2/0توان دریافت که غلظت تعادلی هیدروفلوئوریک اسید برابر با ) مول بر لیتر( می  05/0های هیدرونیوم و فلوئورید )با توجه به غلظت تعادلی یون 

 خواهیم داشت:  Kaی ( است. در نتیجه برای محاسبه 25/0 –
+

a a a

[H ][F ]
K = K K mol.L

[HF]

−
−

 =  = 10/05 0/05 0/0125 
0/ 2

@rahemoshaver99

گروه آموزشی راه مشاور



دومسازی فصل سئواالت شبیه
ی مناسب را انتخاب کنید.در هر مورد از بین دو واژه، واژه  -1

  دهندیکه الکترون از دست م ییهاگونه کاهش  – شیواکنش اکسا  کیدر الف( 
کاهش 

اکسایش 
و    اندافتهی 

کاهنده 

اکسنده 
. شوندیمحسوب م  

  واکنشمیاست که در آن ن  یکاتد الکترود یسلول گالوان کیدر ب( 
اکسایش 

کاهش 
و با گذشت زمان جرم آن   دهد یرخ م 

افزایش 

کاهش 
.ابدییم

به قطب    شودیم یکه آبکار  یجسم ،یدر آبکارپ( 
مثبت

منفی 
.شودیوصل م   یباتر 

Zn(s)در واکنش   (ت + O (g) ZnO(s)→2ی  ، اکسیژن نقش گونه
کاهنده 

اکسنده 
و فلز روی نقش گونه   

کاهنده 

اکسنده 
را بر عهده دارد. 

 در ساخت باتری نقش فلز( ج
پتاسیم 

لیتیم 
پررنگ است، چون قویترین  

کاهنده 

اکسنده 
.باشد و کمترین چگالی را داردمی 

 پاسخ:

افزایش                        پ( منفی   –کاهنده                      ب( کاهش  –الف( اکسایش  

کاهنده  - کاهنده                          ج( لیتیم  –ت( اکسنده  

های مشخص را تعیین کنید.عدد اکسایش هر یک از اتم -2

POالف(   −3
پ(   4OMn2Kب(  4

پاسخ:

P   3- = (2-)4  + P :PO =+ 5الف(            −3
4 

Mn   0 =  (2-)4  + Mn + (1)+2  :4OMn2K =+ 6ب(           

   2C                               3 += 1- 4  :1C:   4 - 3 =+ 1    پ(         

Snبا توجه به واکنش   -3 (aq) + Fe (aq) Sn (aq) + Fe (aq)+ + + +→2 3 4 های زیر پاسخ دهید.به پرسش  2

 الف( کدام گونه کاهش یافته است؟ با ذکر دلیل. 

 گونه کاهنده است؟ ب( کدام 

 واکنش اکسایش را نوشته و آن را موازنه کنید. پ( معادله نیم 

 پاسخ: 

 ، زیرا الکترون گرفته است. 3Fe+الف( کاتیون 

2Sn+ب( کاتیون 

Snپ(   (aq) Sn (aq) + e+ + −→2 4 2

های زیر دلیل بنویسید. برای هر یک از جمله  -4

مختلف بدن هنگام جراحی استفاده کرد.های توان در بخشالف( فلز پالتین را می
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شود. ب( در اثر ایجاد خراش در سطح آهن سفید، فلز روی خورده می

44/0- = (Fe  /+2Fe )⁰E                    76/0- = (Zn/ +2Zn )⁰E

پ( قدرت کاهندگی فلزات بیشتر از نافلزات است. 

است.کم این فلز بسیار یریواکنشپذبزرگی است و تمایل بسیار کمی برای از دست دادن الکترون و اکسایش دارد، در نتیجه  E⁰دارای  ن یپالت رایزالف( 

 تر است(.تر( باشد، تمایل آن برای از دست دادن الکترون و اکسایش بیشتر است )کاهنده فلز کوچکتر )منفی E⁰هر چه ب( 

دهند و تمایلشان برای اکسید شدن بیشتر است. تر الکترون از دست میی نسبت به نافلزات دارند، از اینرو راحت پ( زیرا به طور کلی فلزات پتانسیل کمتر

با توجه به جدول زیر پاسخ دهید. -5

E°(v) نیم واکنش کاهشی 

34/0 +Cu (aq) + e  Cu (s) + − →2 2

5/1 +Au (aq) + e  Au (s) + − →3 3

23/0-Ni (aq) + e  Ni (s)+ − →2 2

37/2-Mg (aq) + e  Mg (s) + − →2 2

 ( را اکسید کرد؟ چرا؟ Mg) منیزیمتوان فلز ( می3Au+ده از کاتیون طال ) االف( آیا با استف

 داری کرد؟ چرا؟ توان در ظرفی از جنس فلز نیکل نگه سولفات را می(Ⅱب( آیا محلول مس)

 ه را مشخص کنید. ترین گون ترین و کاهنده پ( اکسنده 

 پاسخ:

 به گرفتن الکترون زیاد است.  3Au+آن بزررگتر است و تمایل  °Eزیرا  – الف( بله 

سولفات الکترون بدهد  (Ⅱ( موجود در محلول مس)2Cu+های مس )تواند به یون زیرا فلز نیکل دارای پتانسیل کاهشی کوچکتری است و می –ب( خیر 

 و واکنش شیمیایی رخ دهد. 

  (°E کمترین) Mgترین: کاهنده                            (°E  بیشترین)  3Au+ترین : اکسنده پ( 

.دی پاسخ ده ریزی ها به پرسش  دهدیرا نشان م «آهن –  ی »رو یسلول گالوان کیاز  یرو، که طرحبا توجه به شکل روبه -6

44/0- = (Fe  /+2Fe )⁰E                    76/0- = (Zn/ +2Zn )⁰E

 چرا؟  کدام الکترود نقش کاتد دارد؟ الف(

 دهد؟ یرا نشان م هاون یجهت حرکت آن «2»  ای «1در شکل مقابل کدام مورد » ب( 

 د یسلول، ذرۀ کاهنده را مشخص کن یدر واکنش کلپ( 

.دی سلول را محاسبه کن  ( emf) یالکتروموتور یروین ت( 

 پاسخ:

تر است(. تر( باشد، تمایل آن برای گرفتن الکترون و کاهش یافتن، بیشتر است )اکسنده ای بزرگتر )مثبتگونه E⁰زیرا هر چه   –الف( الکترود آهن 
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 ها به سمت الکترود آند است.در سلول گالوانی، حرکت آنیون –  2ب( 

 Znپ( 

=⁰E emfکاتد  -  ⁰Eآند v 32/0  += (76/0 - )- (44/0 - )emf= ت(                     

های زیر پاسخ دهید. با توجه به پتانسیل کاهشی استاندارد نقره و منیزیم به پرسش -7

v 8/0 = (Ag  /+Ag )°E             v 37/2- = (Mg  /+2Mg )°E

 کند؟ چرا؟ ایفا مینقره کدام فلز نقش آند را  – الف( در سلول گالوانی منیزیم 

 نقره را محاسبه کنید.  –سلول منیزیم  emfب( 

دهد. دلیل انتخاب خود را توضیح دهید. نقره به درستی نمایش می  –ها را در سلول گالوانی منیزیم پ( کدام نمودار تغییر غلظت یون 

 پاسخ:

شود. واکنش اکسایش همواره در آند  اکسید می 2Mg+تری دارد و به کاتیون ( کوچکE°( پتانسیل کاهشی ) Mgزیرا فلز منیزیم ) –الف( فلز منیزیم 

 هد.رخ می

آند v 17/3 = (37/2 - )–  (8/0 )=  emf ب(                                                 
°E – کاتد

°E = emf 

کند. این فلز در اثر اکسایش به  تری دارد و نقش آند را ایفا می ( کوچکE°ره، فلز منیزیم پتانسیل کاهش )نق –در سلول گالوانی منیزیم  –  2پ( نمودار 

( بزرگتری است، کاتد  E°یابد. همچنین، فلز نقره که دارای پتانسیل کاهش ) شود و در نتیجه غلظت این یون در محیط افزایش میتبدیل می  2Mg+کاتیون  

 شود.از غلظت این یون کاسته می ، Ag+خواهد بود و در اثر کاهش کاتیون  

.دهدیرا نشان م ژناکسی – دروژن یه  یسلول سوخت ینوع ریشکل ز -8

 .دیمناسب قرار ده ییایمینماد ش  ای یفیتوص ی هاژه وا C و  A،B ی( به جاالف

 .دیسیرا بنو یو باتر یتفاوت سلول سوخت کی( ب

 . دیسیرا بنو کندیم ییخودنما یسوخت یهاکه در کاربرد سلول ییهااز چالش  یکی( پ

را بنویسید.  ژناکسی –  دروژن یه  ینوع سلول سوختی نیم واکنش کاهش در این  ت( معادله
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 پاسخ:

 وم یدرونیه  ونیمبادله کننده  یغشا: C  –: کاتد با کاتالیزور B  –: گاز هیدروژن Aالف( 

 ند.کنینم  ره یرا ذخ ییایمیش  یها، انرژیبرخالف باتر یسوختی هاسلول ب( 

هاست.سوخت آن  نتأمی کند، یم ییخودنما ژنیاکس - دروژن یه  یسوخت یهاسلول کاربرد که در  ییهااز چالش  یکپ( ی

Oت(   (g) + H (aq) + e H O (l)+ − →2 22 4 4 2 

. دیپاسخ ده ریز  یهاا توجه به شکل به پرسشب -9

4/0- = (Fe  /+2Fe )⁰E                    76/0- = (Zn/ +2Zn )⁰E

  این نوع آهن به چه نامی معروف است؟ (الف

  شود؟در اثر ایجاد خراش در سطح آن، کدام فلز خورده می ب(

 .واکنش کاهش را بنویسیدنیم پ(

توان برای ساختن ظروف بسته بندی مواد غذایی استفاده کرد؟آیا از این نوع آهن می ت(

 پاسخ:

 نیزه االف( آهن سفید یا آهن گالو 

Znب( 

Hپ(   O(l) O (g) e OH (aq)− −+ + →2 22 4 4 

شود. مسمومیت می( با مواد غذایی واکنش داده و باعث قشاد و Znزیرا فلز روی ) -ت( خیر

های زیر پاسخ دهید.با توجه به شکل زیر که مربوط به آبکاری قاشق آهنی با فلز نقره است، به پرسش -10

 را بنویسید.   Bو  Aهای مربوط به بخش واکنش الف( نیم

 به ترتیب آند و کدام یک کاتد است؟   2و   1های ب( کدام یک از بخش 

شود؟ چرا؟ از چه کاتیونی استفاده می  یتترولالکپ( در این فرایند در محلول  
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 پاسخ:

Ag:  (A) واکنش آندیالف( نیم (s) Ag (aq) + e+ −→  

Ag:  (B) واکنش کاتدی نیم (aq) + e Ag (s)+ − → 

 : آند 2: کاتد           1ب( 

ای از فلز نقره بر محلول نیز باید از جنس تقره باشند تا با کاهش، الیه های موجود در زیرا روکش فلز آهن از جنس نقره است بنابراین کاتیون  –پ( نقره 

 روی قاشق آهنی قرار گیرد.

با توجه به شکل زیر به سئواالت پاسخ دهید. – 11

 آلومینیم(؟   -الف( این شکل مربوط به استخراج کدام فلز است )سدیم 

 ب( این روش استخراج به چه نامی معروف است؟ 

 سلول چیست؟ )گالوانی یا الکترولیتی( چرا؟ پ( نوع 

 دهد را بنویسید. را مشخص کنید و واکنشی که در اطراف آن رخ می Aت( جنس الکترود 

 پاسخ:

 الف( آلومینیوم 

 ب( روش هال 

خودی( انجام  خودبه زیرا با به کار گرفتن جریان برق )انرژی الکتریکی( یک واکنش شیمیایی در خالف جهت طبیعی )غیر – پ( سلول الکترولیتی 

 شود. می

های آندی به شکلواکنشنیم  -ت( گرافیت 
O (l) O (g) + e

C(s) + O (g) CO (g) 

− −→

→

2
2

2 2

6 3 12
3 3 3

ها را به شکل  توان آنباشند که در مجموع میمی 

O (l) + C(s) CO (g) + e− −→2
26 3 3 ، نوشت.12

.یداکسنده و کاهنده را مشخص کن یهاگونه  یرز یهااز واکنش  یکدر هر  -12

Al  + Fe O Fe  + Al O→2 3 2 32 )الف  2

Mg + HCl MgCl + H→ 2 )ب22

AuCl + SnCl SnCl + Au→3 2 42 3 3 )پ 2

HNO + H S NO + S + H O→3 2 22 3 2 3 )ت 4

 پاسخ:

Alکاهنده:  -( 3Fe+)یون  3O2Feالف( اکسنده: 

Mgکاهنده:  -( H+)یون    HClب( اکسنده: 

2SnCl ( +2Sn )کاهنده:  -3AuCl  (+3Au )پ( اکسنده:  
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 S2H  (-2S )کاهنده:  -3HNO (+5N )ت( اکسنده:  

.دی ها پاسخ دهبه پرسشآن دهد. با توجه به یم نشان  شده از دو فلز را  لی تشک یسلول گالوان کیدهنده نشان یهر خط رنگ ریدر نمودار ز - 13

34/0+ = (Cu/ +2Cu )⁰E                       44/0- = (Fe  /+2Fe )⁰E                           76/0- = (Zn/ +2Zn )⁰E

8/0+ = (Ag  /+Ag )⁰E                       37/2- = (Mg  / +2Mg  )⁰E 

تواند بیشترین ولتاژ را ایجاد کند؟ چرا؟ الف( بدون محاسبه بیان کنید کدام سلول گالوانی می

 نقره را محاسبه کنید.  – ل گالوانی آهن سلو emfب( 

 ها کدامند؟ ترین کاهنده و اکسنده در بین این گونه پ( قوی

شود؟ چرا؟ ت( آیا واکنش زیر به شکل طبیعی انجام می

Cu (aq) + Ag(s) Ag (aq) + Cu(s)+ +→2 2 2
پاسخ:

( بیشتر خواهد بود. emfنیروی الکتروموتوری سلول گالوانی )( بیشتر باشد، E⁰، زیرا هر چه اختالف بین پتانسیل کاهش استاندارد )Ag  – Mgالف( 

آند v 24/1 = (44/0 - ) – (8/0  )= emf ب( 
°E – کاتد

°E = emf 

Mg: ترین کاهنده قوی           Ag+ترین اکسنده: پ( قوی

ه الکترون از دست بدهد و اکسید شود. رتر است و تمایل دارد در واکنش با نقکمتر است و در نتیجه کاهنده  Agاز   Cuزیرا پتانسیل  –ت( خیر 
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سومسازی فصل سئواالت شبیه
ی مناسب را انتخاب کنید.در هر مورد از بین دو واژه، واژه  -1

الف(  
ماسه

کوارتز
خالص و   هاینمونه   جمله از 

ماسه

کوارتز
است.  س یلیناخالص س های نمونه   جمله از 

  نشیبا چ یکوواالنس ی ، جزو جامدهاب( گرافیت
دو بعدی

سه بعدی
 .است 

جامدِ   کیدر ساختار پ( 
کوواالنسی

مولکولی
وجود دارد.   یاشتراک  وند ی ها پهمه اتم  انیم 

  جوش به یو دما یمانند چگال یمواد مولکول یکیزیفهای ویژگی ت(
الکترونهای ظرفیت 

نیروهای بین مولکولی
.دارد یبستگ 

 مادۀ خالص کیذوب و جوش ی ه نقط ن یهر چه تفاوت ب یقاعدۀ کل کی بر اساسج( 
کمتر

 بیشتر 
بوده و   عی ما حالت به ی شتریب ییباشد؛ آن ماده در گسترۀ دما 

 عیسازندۀ ما ی هاذره  انیمی هجاذب ی روهاین
ضعیفتر 

قویتر
. است 

های مرئی را جذب کند به رنگ ی طول موجنمونه ماده همهچ( اگر یک  
سفید 

 سیاه
شود. دیده می 

 پاسخ:

لکولیماسه                       ب( سه بعدی  پ(کوواالنسی  ت( نیروهای بین مو –الف( کوارتز  

چ( سیاه              تر             قوی – ج( بیشتر 

رود؟ یبه کار م ریکدام موارد ز ف یتوص  یبرا  یمولکول نیب  یروهای و ن ی فرمول مولکول ،یمتداول مانند مادۀ مولکول ییایمیش  یهاواژه  -2

 3SOج(     HBrت(   2SiOپ(                      14H6Cب(              KBr الف(

 پاسخ:

های مولکولی هستند. مورد ب، ت و ج ترکیب

، پاسخ دهید. دهدیرا نشان مخاک رس  ینوع یه مواد سازند یدرصد جرمبا توجه به جدول زیر که  -3

و سایر مواد  2SiO 3O2AlO2H O2Na3O2Fe MgO Au ماده

24/196/044/01/0 74/3732/13 2/46 درصدجرمی

 ها را نام ببرید.الف( یک ترکیب یونی، جامد مولکولی و جامد کوواالنسی از بین این ترکیب 

درصدجرمی سیلیس را در جامد  گرم حرارت کافی داده شود تا تمامی آب آن تبخیر گردد،  100ای از این خاک به وزن ب( در صورتی که به نمونه 

 مانده محاسبه کنید. باقی 

 پاسخ:

 ( 2SiO(، کوواالنسی: سیلیس )O2H(، مولکولی: آب )O2Naاکسید )الف( یونی: سدیم

تیجه  شود. در ن گرم از جرم کاسته می 32/13گرم در نظر گرفته شود، پس از حرارت دادن و تبخیر شدن آب موجود در نمونه،  100ب( اگر جرم نمونه 

 شود با:  جرم جامد به جای مانده برابر می

)جرم کل(  100 –آب( )جرم 32/13 = 68/86جرم جامد باقیمانده 

کنیم:حال درصد جرمی جدید را محاسبه می

W / W% W / W%=  =  =
46 / 2( ) ( ) 52 / 29

86 / 68

(رظن دروم هنومن مرج) 

(هنومن لک مرج)  
(%W/Wدرصدجرمی )
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. دیسیهر جامد مثال بنو ی( برای کوواالنسی و فلز ،یونی ،یانواع جامدها )مولکول از ی کیبا  ریدر نمودار ز یخال ی با پر کردن جاها -4

 پاسخ:

A( 2: جامد کوواالنسیSiO      )           B( جامد مولکولی :O2H          )     C( ترکیب یونی :NaCl          )    D( جامد فلزی :Fe)

.دیپاسخ ده ریز ی هابا توجه به شکل -5

 دهد؟ یرا نشان م یچه نوع جامد ( 1( شکل )الف

کاربرد دارد؟  هادر ساخت مته دهد که ترکیبی را نشان می ( کدام شکل ساختارب

 پ( کدام شکل دارای ساختار با چینش دوبعدی است؟ 

 ت( کدام شکل مربوط به ساختار ترکیب با چگالی کمتراست؟ چرا؟ 

 پاسخ:

 الف( جامد کوواالنسی 

 تار الماس ساخ – 2ب( شکل 

 ساختار گرافیت  – 1پ( شکل 

 های فضاهای خالی وجود دارد. زیرا در ساختار گرافیت بین الیه – 2ت( شکل 

.دی پاسخ ده ریبا توجه به نمودار ز -6
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 .دیسیبنو لیدل  کند؟یم ی رییشبکه چه تغ  یفروپاش ینتالپاِ ،فلزهای قلیایی هایکاتیونشعاع  شی( با افزاالف

 .دی کن سهیرا مقا برمیدو فلوئورید   ی هاونیبار  ی( چگالب

 دلیل بنویسید.  ؟ (LiCl) لیتیم کلریدذوب  ی طهنق ایاست  شتریب ( NaBrسدیم برمید )ذوب ی ه( نقط پ

 پاسخ:

)هم کاتیون و هم آنیون(، چگالی  ها  ی عکس دارد. با افزایش شعاع یونها رابطههای یونی با شعاع یونترکیب  شبکه  یفروپاش  ینتالپاِ  -یابد  الف( کاهش می

 یابد.نیز کاهش می شبکه   یفروپاش ینتالپها کاهش یافته و اِ ی بین یون ی آن جاذبه شود که در نتیجه بار یون کم می

الی بار یون بیشتر  ب( از آنجاییکه بار هر دو یون برابر است، تنها شعاع یون بروی چگالی بار تاثیرگذار خواهد بود. هرچه شعاع یون کوچکتر باشد، چگ

 خواهد بود در نتیجه، چگالی بار آنیون فلوئورید بیشتر از برمید است. 

ی نتالپبلور آن بیشتر خواهد بود. بین اِ   شبکه یفروپاش ینتالپی آن بیشتر است؛ در نتیجه، اِ دهنده های تشکیلزیرا چگالی بار یون – (LiCl) لیتیم کلریدپ( 

 ی مستقیم وجود دارد. نیز رابطهی ذوب و نقطه شبکه  یفروپاش

های زیر دلیل بنویسید. برای هر یک از عبارت  -7

 شود.ی سنباده استفاده می( در تهیهSiCالف( از سیلیسیم کاربید ) 

 .است  خیاز   شتریب  سیلیس یسختب( 

های مولکولی بسیار بیشتر از جامدهای کوواالنسی است. پ( تنوع و شمار ترکیب

 شود. پیما از تیتانیم به جای فوالر استفاده میهای اقیانوسیت ی کشت پروانه ت( امروزه در ساخ

 پاسخ:

 باشد.گیرد ترکیبی بسیار سخت میی جامدهای کوواالنسی قرار می( یک ارزان قیمت است و از آنجاییکه در دستهSiCالف( سیلیسیم کاربید )

های کربن و سیلیسیم پیوند کوواالنسی وجود دارد اما، یخ یک جامد  ساختار آن بین تمامی اتم( یک جامد کوواالنسی است که در 2SiOب( سیلیس ) 

 باشد. تر از پیوندهای کوواالنسی میضعیف ر شود که بسیاهای آن نیروهای بین مولکولی دیده میمولکولی است و بین مولکول

 باشد. تر میها بسیار بیشتر و متنوع اد کنند و همچنین نوع پیوندهای بین آن های مولکولی را ایجتوانند ترکیبهایی که میپ( زیرا شمار اتم

 های موجود در آب دریا واکنش ناچیزی دارد. ت( زیرا تیتانیم در مقابل خوردگی مقاوم است و با یون

.دی پاسخ ده ریا توجه به جدول زب -8

چگالی بار( pmشعاع )آنیون چگالی بار( pmشعاع )کاتیون
+Na1023-10×8/9-Cl……….3-10×5/5

+2Mg72……….-2O140……….

+2Ca99……….-2S1842-10×09/1

 ( را محاسبه کنید. 2O-چگالی بار یون اکسید ) (الف

 (؟ چرا؟ 2Mg+ ( بیشتر است یا یون منیزیم )2Ca+چگالی بار یون کلسیم )( ب

 کنید. ( را محاسبه Cl-شعاع آنیون کلرید ) ( پ

(؟ چرا؟ MgO( بیشتر است یا منیزیم اکسید ) NaClی ذوب سدیم کلرید )ت( نقطه

 پاسخ:

ی چگالی بار باید نسبت بار یون به شعاع را محاسبه کنیم:الف( برای محاسبه

= x   pm
x

  =-3 15 / 5 10 181= 
(نوي راب)

عاعش) (نوي 
چگالی بار  
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هر چه شعاع یون کوچکتر باشد، چگالی بار یون بیشتر خواهد بود.   –(  2Mg+یون منیزیم ) ب(

= =         پ(  -22 1/ 43 10
140

 =چگالی بار  
(نوي راب)

عاعش) (نوي 
چگالی بار

است.  NaClبیشتر از  MgOی های سازنده زیرا چگالی بار یون  – (MgOت( منیزیم اکسید )

. دیده ه سواالت پاسخبهای زیر شکل ی هامولکول ل یپتانسی هتوجه به نقش ا ب -9

 ( قطبی است یا ناقطبی؟ چرا؟1مولکول شکل ) (الف

به مولکول کدام شکل شباهت بیشتری دارد؟  ( 2COاکسید )ی پتانسیل الکتروستاتیکی مولکول کربن دینقشه ب(

از کدام عالمت )  Aبه جای  ( 3در شکل ) پ( ( یا ) +  توان استفاده کرد؟ چرا؟ ( می−

های کناری بیشتر است یا بر روی اتم مرکزی؟( چگالی بار الکتریکی بر روی اتم2در شکل ) ت(

 پاسخ:

 متقارن نیست.ها در این مولکول به شکل یکنواخت و زیرا توزیع الکترون –مولکول قطبی  الف( 

( ناقطبی است. 2همانند مولکول شکل )  (2COاکسید )کربن دیزیرا مولکول  –  2ب( شکل 

پ(    ی تراکم بیشتر بار الکتریکی است.دهنده زیرا در نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی رنگ قرمز نشان - −

 های کناری ت( اتم 

:دیسواالت پاسخ دهها به با توجه به شکل -10

 فلزها است؟  دری کیزیدهندۀ کدام رفتار ف، نشانباال ی هااز شکل کی(هر الف

 . دیکن هیتوج  (2)  ( و1)  رفتار فلز را در شکل یالکترون  ی ایدر ی(با توجه به الگوب

 پاسخ:

 خواری : چکش2: رسانائی الکتریکی                     شکل 1الف( شکل 

های دریای الکترونی، شبکه بلور فلز حفظ ها ور الکترونی بین کاتیوندهند اما، به دلیل جاذبه ها تغییر مکان میاثر ضربه به فلز، کاتیون(: در 1ب( شکل )

 شود.می
شود. خارج می  N.eالکترون به فلز وارد شود، از سمت دیگر آن    N.eهای دریای الکترونی، هرگاه  (: به دلیل حرکت آزادانه و یکنواخت الکترون2شکل )

 گردد.ها سبب رسانائی میاین جاری شدن الکترون

@rahemoshaver99

گروه آموزشی راه مشاور



جوش بیشتری دارد؟ چرا؟(، کدام نقطه 12H5C( و پنتان )O10H4Cاتر )اتیلالف( از میان دو ترکیب دی  – 11

(1-g.mol 16 = O  ،12 = C  ،1  = H)

 تر است؟ چرا؟در میدان الکتریکی به کدام یک از دو مولکول باال شبیه  Cl3CHالعمل مولکول ب( عکس 

 پاسخ:

ی  تر بودن نیروهای واندوالسی نقطه های مولی نزدیک به هم دارند، ترکیبی که قطبی است به دلیل قوی های مولکولی که جرم در ترکیب  –اتر  اتیل الف( دی 

 جوش باالتری خواهد داشت. 

 گیری خواهند داشت. قطبی هستند و در میدان الکتریکی جهت  Cl3CHو    O10H4Cهر دو مولکول  زیرا –اتر اتیل ب( دی 

های زیر پاسخ دهید. (، به پرسشVبا توجه به واکنش روی و کاتیون وانادیوم) - 12

V (aq) Zn(s) ........a .......(aq) V (aq) ........b.......(aq) Zn (aq)+ + ++ → + + +5 3 23 3 3
 توان نوشت؟ هایی میالف( در جاهای خالی چه کاتیون 

 های تولید شده را بنویسید. کاتیونب( رنگ محلول هر یک از 

 پ( اکسنده و کاهنده را در این واکنش مشخص کنید. 

 ( g.mol 51 = V-1( مصرف شده است؟       )Vجا شده باشد، چند گرم وانادیم)مول الکترون جابه  4/0اگر در این فرایند  ت(

 پاسخ:

مول الکترون جهت کاهش   6توان دریافت که این الکترون تولید کرده است، می مول 6مول فلز روی در این واکنش مصرف شده و  3الف( از آنجاییکه 

مول الکترون جهت تولید   1، مانده مول الکترون باقی 4، از 3V+ مول الکترون جهت تولید  2باید مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به مصرف  5V+کاتیون 
+4V  2+مول الکترون جهت تولید   3وV شود.مصرف می

+2V b:                                  +4V  a:

: بنفش 2V+: سبز                              3V+: آبی                                4V+ب( 

 Znکاهنده:                               5V+ پ( اکسنده: 
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چهارمسازی فصل سئواالت شبیه
ی مناسب را انتخاب کنید.بین دو واژه، واژه در هر مورد از  -1

NOپژوهشگران در خودروهای دیزلی از گاز  الف( 

NH

2

3

کنند.ها استفاده میبرای حذف آاللینده  

Nموجود در اگزوز خودروها پس از عبور از مبدل کاتالیستی به شکل   NOی آالینده ب( 

NO

2

2

شود.خارج می 

پ( کاتالیزور در هر واکنش شیمیایی با  
افزایش 

کاهش 
انرژی فعالسازی، سرعت واکنش را   

افزایش 

کاهش 
دهد، اما اِنتالپی واکنش  می 

ثابت میماند 

افزایش  مییابد 
.

های کاتالیستی برای  ت( در مبدل
بیشتر  شدن

کمتر شدن
سطح کاتالیست،    

 سرامیک

کاتالیزور فلزی 
آورند تا بازدهی  های ریز در میرا به صورت دانه  

افزایش 

کاهش 
یابد. 

  رود،یکار مبه یعامل یهاگروه  ییشناسا یکه برا یسنجفی ط  یهاروش ن یجتریاز را یکج( ی
طیف سنجی  فروسرخ

طیف سنجی  فرابنفش 
دارد.نام  

I.R.Mچ(  

M.R.I
. سنجی در علم پزشکی استای از کاربرد طیفنمونه 

 پاسخ:

ماند.ثابت می  –افزایش   –پ( کاهش                                        2Nب(                                       3NHالف(  

M.R.Iسنجی فروسرخ                          چ( افزایش                                     ج( طیف  –سرامیک  –ت( بیشتر شدن  

.دی ها پاسخ دهبه پرسش ریز یا توجه به نمودارها ب -2

 .دی کن نییرا تع «1واکنش »  یفعالساز یانرژالف( 

هستند؟  کند اریبس  ای شوند یانجام نم نییپا یها در دماها واکنش  ن ی( چرا اب

 کمتر است؟ چرا؟  کسانی طی ( سرعت کدام واکنش در شراپ

 ( را تعیین کنید. 2اِنتالپی واکنش در شکل ) (ت

 چرا؟ده است یا گرماگیر؟ گرما( 1)واکنش ج( 

 پاسخ:

 KJ 381الف( 

 باشد.ها یاد میزیرا انرژی فعالسازی آن ( ب

 زیرا انرژی فعالسازی کمتری دارد. – ( 2واکنش )( پ

 KJ566 (ت
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ها قرار دارد.زیرا سطح انرژی مواد اولیه باالتر از فرآورده  –گرماده ج( 

.دیها پاسخ دهبا توجه به آن به پرسش دهد،ینشان م  گوناگون طیرا در شرا ژنیو اکس دروژنیه  یگازها انیواکنش م ی ها براداده  یبرخ  ریجدول ز -3

شود؟ یانجام نم زگریاتاق بدون حضور کاتال یواکنش در دما  نیچرا ا دیده  ح یآ( توض

 ست؟ ی( نقش جرقه در انجام واکنش چب

 ست؟ یواکنش چ  نیدر ا ین ی پالت یو تور  ی( نقش پودر روپ

 ماند؟ یثابت م یطیواکنش در هر شرا ن یا یبرا  تی( کدام کمت

 نسبت داد؟   توانیواکنش م ط یرا به کدام شرا ی زیراز نمودارها  کیهر ج( 

 پاسخ:

 باشد. الف( زیرا انرژی فعالسازی برای انجام این واکنش زیاد می

 ب( تامین انرژی فعالسازی واکنش 

 پ( کاتالیزور 

 ت( اِنتالپی واکنش 

حضور پالتین. :3: حضور روی                               نمودار 2حضور جرقه                                نمودار : بدون کتالیزور یا 1ج( نمودار 

کدام نمودار به کدام واکنش مربوط است؟ چرا؟ ت یواقع  نی. با توجه به اسوزدیاتاق م ی در هوا و در دما دروژنی برخالف گاز ه دیفسفر سف -4

 پاسخ:

ک واکنش فسفر سفید 2: واکنش هیدروژن                             نمودار 1نمودار 

از آنجاییکه فسفر سفید در دمای اتاق )انرژی کمتر( با اکسیژن هوا واکنش میدهد میتوان دریافت که انرژی فعالسازی واکنش آن کمتر است.
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