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کردیم هر آنچه برای موفقیت  کتاب تالش  موفقیت شما دانش آموزان عزیز در امتحانات نهایی، هدف ماست؛ بنابراین در این 

قرار دهیم. عزیزان  اختیار شما  در  و  کنیم  آماده  مفید  و  به صورت خالصه  آزمون درس شیمی 3 الزم است  در  شما 

کتاب می خوانید: این  در 

امتحانی: مهم  نمونه سؤاالت   

توجه هستند. مورد  بسیار  نهایی  امتحانات  در طراحی سؤاالت  که  کتاب درسی  مهم  - سؤاالت 

که در آزمون های سال های قبل بسیار مورد استفاده بوده اند و می توان آنها را به عنوان سؤاالت احتمالی آزمون  - سؤاالتی 

با تغییرات در راستای  آنها  از   و به همراه »مرجع اخذ سؤال« مطرح شده است و برخی 
ً

آنها عینا از  امسال برشمرد؛ بخشی 

گردیده اند. ارائه  کتاب های درسی جدید  مباحث  و  اهداف 

پایانی: و  اول  ترم  آزمون های  نمونه   

ارائه شده است. تشریحی  پاسخ  به همراه  و  پرورش طراحی،  و  آموزش  بودجه بندی مصوب  با  آزمون هایی  نمونه 

را شامل می شود. آزمون  کل  نمرۀ  از  تا 35 درصد   30 بین  آزمون  هر  در  و عددی  کمی  سهم محاسبات 

پیشنهاد می شود با توجه به جدول بودجه بندی آزمون ها، بارم بندی هر فصل، زمان باقی مانده تا امتحان و نقاط ضعف 

کنید. پیدا  نتیجه دست  بهترین  به  تا  باشید  مطالعه داشته  برای  مناسبی  برنامه ریزی  و قوت خود، 

فصلفصل اولمحدودۀ  دومنوبت  دینوبت  و  شهریور 

11/56/56/5کل1

8/555کل2

44کل3

4/54/5کل4

نمره ها 202020جمع 

با آرزوی موفقیت شما



فصل
3شیمی جلوه  ای از هنر، زیبایی و ماندگاری

رفتار   60 کربن  57 دگرشکل های  زیبا، سخت و ماندگار  56 سیلیس،  درصد جرمی 
62 فناوری تولید انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشیدی  مولکول ها و توزیع الکترون ها 
71 جامدهای  67 شعاع و چگالی بار یون ها  66 ترکیب های یونی و ویژگی های آن 

77 76 مقایسۀ انواع جامدهای بلوری  فلزی و ویژگی های آن 

فصل
آسایش و رفاه در سایۀ شیمی 2

44 سوختی  سلول  و  لیتیم   38 گالوانی  سلول   33 الکترون   سفر 
53 آبکاری   51 48 خوردگی  الکترولیتی  45 سلول  کسایش  ا عدد 

فصل
شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر 4

 84 کنش  کاتالیزگر بر سرعت وا 80 اثر   ) Ea( 79 انرژی فعال سازی هوا و آالینده های آن 
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فهرستفهرست

آزمون نوبت اول 99
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جایگاه پاکیزگی و بهداشت در زندگی
کنید.   کامل  داده شده،  موارد  از  یکی  انتخاب  با  را  زیر  عبارت های   1 

می شوند. تمیز  آسان تر  دهند،  شست و شو  گرم  آب  با  سپس  و  کنند  آغشته  کستر  ک  خا خا به  را  چرب  ظرف های  گر  ا که  بردند  پی  تجربه  به  ما  کان  نیا  

بهداشت شایع می شود.       نبود  و  آب  غذا  آلوده شدن  به دلیل  طاعون  وبا  بیماری   

یافته است.  افزایش  نیز در جهان  زندگی  به  امید  و همگانی، شاخص  فردی  فناوری  بهداشت  و  تندرستی  افزایش سطح  با   

بهداشت آب    - وبا  کستر    خا

بنویسید. را  آن  درست  شکل  یا  علت  بودن،  نادرست  صورت  در  و  کنید  مشخص  را  زیر  عبارت های  از  یک  هر  نادرستی  یا  درستی   2 

کشورها یکسان است.  در همۀ  زندگی  به  امید   
یابد.  افزایش  بهداشت جامعه  و شوینده های دیگر، سبب می شود سطح  از صابون  استفاده   

و همگانی است. فردی  تغذیۀ  نوع  تغییر  وبا،  مانند  بیماری هایی  راه پیشگیری  و مؤثرترین   ساده ترین 
یافته است.   کاهش  زندگی در جهان  به  امید  زمان، شاخص  گذشت  با   

دارد.  تفاوت  با هم  نیز  کشور  و حتی در شهرهای یک  گون  گونا کشورهای  در  زندگی  به  امید  نادرست. شاخص   

افزایش می دهد.  را در جهان  و همگانی  فردی  بهداشت  مانند صابون، سطح  و شوینده هایی  ک کننده ها  پا از  استفاده   درست. 

و همگانی است.  فردی  بهداشت  رعایت  وبا،  بیماری  راه پیشگیری  و مؤثرترین  نادرست. ساده ترین   

یافته است.     افزایش  زندگی در جهان  به  امید  زمان، شاخص  گذشت  با  نادرست.   

دهید.  مناسب  پاسخ  زیر  سؤاالت  به   3 

یافتند؟     از ظروف خود  آلودگی ها  زدودن  برای  راهی  ما  کان  نیا  چگونه 

گسترش می یافت؟ به سادگی در جهان  وبا  مانند  بیماری هایی  گذشته  در   چرا 

زندگی نشان دهندۀ چیست؟ به  امید   شاخص 

یافته است؟ افزایش  زندگی در جهان  به  امید  زمان، شاخص  گذشت  با  توضیح دهید چگونه   

زندگی چگونه است؟ به  امید  بر شاخص  ک کننده  پا فراورده های  تأثیر   

تمیز می شوند.  آسان تر  گرم شست وشو دهند،  آب  با  و سپس  کنند  آغشته  کستر  به خا را  گر ظرف های چرب  ا که  بردند  تجربه پی  به  ما  کان  نیا  

گسترش می یافتند.  به سادگی در جهان  وبا  مانند  بیماری هایی  و همگانی،  فردی  بهداشت  بودن سطح  پایین  به دلیل   

که انسان ها در طول زندگی با آن مواجه هستند، به طور میانگین چند سال در این جهان  که با توجه به خطراتی   شاخص امید به زندگی نشان می دهد 

کرد.  زندگی خواهند 

در  بیماری زا  عوامل  و  آلودگی ها  میکروب ها،  تا  شد  سبب  و  یافت  گسترش  جوامع  در  بهداشت  و  نظافت  به  توجه  و  صابون  از  استفاده  زمان،  گذشت  با   

به  امید  شاخص  همگانی،  و  فردی  بهداشت  و  تندرستی  سطح  افزایش  با  یابد.  افزایش  جامعه  بهداشت  سطح  و  یافته  کاهش  همگانی  و  فردی  محیط های 

یافته است.  افزایش  نیز در جهان  زندگی 

کرد، در نتیجه با افزایش سالمت و بهداشت، امید به زندگی  ک کننده ها و شوینده ها، سالمت و بهداشت در سطح فردی و همگانی پیشرفت   با افزایش پا

یافت.  افزایش  نیز 

پاکیزگی محیط با مولکول ها
کنید. کامل  داده شده،  موارد  از  یکی  انتخاب  با  را  زیر  عبارت های   4 

مانند هگزان حل می شوند. ناقطبی  اوره  بنزین  در حالل های  مانند   موادی 

شیرینی  چربی  می باشند. لکه های  برای  ک کنندۀ مناسبی  پا آب   مولکول های 

محلول  نامحلول  است. در هگزان  و  قطبی  ناقطبی  تشکیل شده  از مولکول های  C H25 52 فرمول شیمیایی با  وازلین   

ناقطبی - محلول بنزین  شیرینی    
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بنویسید. را  آن  درست  شکل  یا  علت  بودن،  نادرست  صورت  در  و  کنید  مشخص  را  زیر  عبارت های  از  یک  هر  نادرستی  یا  درستی   5 

)نهتییه-هررداده89( در آب حل می شود.    به خوبی   ( )C H OH2 5 اتانول  

آب محلول است. در  کند،  را در خود حل  بنزین  بتواند  که   هر حاللی 

پیوند هیدروژنی است. نوع  از  گلیکول  اتیلن  و  آب  برخالف جاذبۀ میان مولکول های  و مولکول های عسل  آب   جاذبۀ میان مولکول های 

در آب حل می شود.  اتانول  بنابراین  برقرار می کند،  پیوند هیدروژنی  آب  با مولکول  که  اتانول مولکول قطبی است   درست. 

قطبی  مادۀ  یک  که  آب  در  حالل  این  بنابراین  است،  ناقطبی  کند،  حل  خود  در  است  ناقطبی  مولکول  یک  که  را  بنزین  بتواند  که  حاللی  هر  نادرست.   

بود.  نامحلول خواهد  است، 

پیوند هیدروژنی است.  نوع  از  دو  آب هر  با  گلیکول  اتیلن  و  نادرست. جاذبۀ میان مولکول های عسل   

دهید.   پاسخ  زیر  پرسش های  به   6 

در هگزان حل می شود؟ بنزین   چرا 

به خوبی حل می شوند؟ آب  در  اوره   چرا مولکول های 

در هگزان حل نمی شود؟ تولوئن  ولی  در آب حل می شود  کلرید   چرا سدیم 

مانند هگزان حل می شود.  ناقطبی  که در حالل های  ناقطبی است  ترکیب  بنزین یک   

به خوبی حل می شود.  آب  مانند  و در حالل های قطبی  اوره مولکول قطبی است   

مانند هگزان حل نمی شوند.  ناقطبی  اما در حالل های  مانند آب حل می شوند  و در حالل های قطبی  تولوئن قطبی هستند  و  کلرید   سدیم 

)94 ررداده -ه )نهتییه می شود؟ه پخش  آن  در  و  شسته  آب  با  راحتی  به  عسل  لکۀ  چرا   7 

مولکول های  می شود،  آب  وارد  عسل  که  هنگامی  دارند.   ( )−OH هیدروکسیل گروه  زیادی  شمار  خود  ساختار  در  که  است  قطبی  مولکول های  حاوی  عسل 

آن پخش می شوند.  در سرتاسر  و  برقرار می کنند  پیوند هیدروژنی  آب  با مولکول های  آن  سازندۀ 

دکلم( کتتبه 4ه صفحهه بیتز تییوه کاه )رتده دهید.ه توضیح  را  خود  انتخاب  دلیل  مورد  هر  در  و  کنید  کامل  را  زیر  جدول   8 

ماده شیمیایینام  هگزانفرمول  در  محلول   / آب  در  محلول 

گلیکول )ضدیخ( CHاتیلن  OHCH OH2 2 )1(

کی )NaCl )2نمک خورا

Cبنزین H8 18 )3(

COاوره NH( )2 2 )4(

زیتون Cروغن  H O57 104 6 )5(

Cوازلین H25 52 )6(

حالل های  در  اما  می شوند.  حل  آب(  )مانند  قطبی  حالل های  در  بنابراین  هستند،  قطبی  مولکول های  اوره،  و  کی  خورا نمک  گلیکول،  اتیلن   4  2  1

)مانند هگزان( حل نمی شوند. ناقطبی 

6 بنزین، روغن زیتون و وازلین هیدروکربن بوده و ناقطبی می باشند؛ بنابراین به راحتی می توانند در حالل های ناقطبی )مانند هگزان( حل شوند.   5  3

آب( حل نمی شوند.  )مانند  اما در حالل های قطبی 

ف9( ررداده -ه )نهتییه دارد.ه برد  کار  ... و  رنگ  پالستیک،  صنایع  در  که  است  شده  داده  نشان  اسید  آبیتیک  ساختار  مقابل،  شکل  در   9 

کنید. را مشخص  اسید  آبیتیک   بخش)های( قطبی 

کنید  استفاده  آن  کردن  ک  پا برای  کدام حالل  از  بهتر است  باشد،  آغشته شده  اسید  آبیتیک  به  لباس شما  گر  ا  

یا هگزان(؟ چرا؟ )آب 

این مولکول است. COOH، بخش قطبی   بخش 

ک می شود.  هگزان، زیرا در مولکول آبیتیک اسید، بخش ناقطبی بزرگ تر از بخش قطبی است، بنابراین در حالل های ناقطبی )مانند هگزان( بهتر حل شده و پا
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 )86 ررداده -ه )نهتییه دهید: ه پاسخ  پرسش ها  به   B3 ویتامین ساختار  به  توجه  با  می دهد.  نشان  را  )نیاسین(   B3 ویتامین ساختار  زیر،  شکل   10 

ناقطبی است؟  )2( یا   )1( از بخش های  کدام یک   

یا هگزان؟ چرا؟  بهتر حل می شود  آب  در  ماده  این   

 )1(  بخش 

ناقطبی است.  از بخش  بزرگ تر  آن  زیرا بخش قطبی  آب است،  در  B3 محلول  ویتامین  

)86 شهریدکه -ه )نهتییه کنید.ه مشخص  را  حل شونده  هر  برای  حالل  مناسب ترین   ، عالمت گذاشتن  با    11 

حل شونده
)حالل )I2 C)ید )10 8H )نفتالن )KCl کلرید )پتاسیم  )C H O12 22 11 شکر

آب

هگزان

بنویسید. را  ید  برای  حالل  مناسب ترین  انتخاب  دلیل   

است؟ بیشتر  بقیه  از  مورد  کدام  در  حل شونده  و  حالل  بین  جاذبۀ  وی  نیر  

 

آن می باشد. برای  مانند هگزان مناسب ترین حالل  ناقطبی  بنابراین حالل  ناقطبی است،  ید مولکول   

به صورت یون-دو قطبی است. آنها  بین  برهم کنش  زیرا  آب.  و  کلرید  پتاسیم   

مورد(  2( ببرید.  نام  را  آنها  از  نمونه هایی  هستند؟  موادی  چه  آالینده ها   12 

غذایی  مواد  و  چربی  لکه های  هوا،  گردوغبار  آب،  گل والی  دارند.  وجود  جسم  یک  یا  ماده  محیط،  یک  در  طبیعی  مقدار  از  بیش  که  هستند  موادی  آالینده ها 

آنها هستند. انواع  از  نمونه هایی  و پوست بدن  لباس ها  روی 

پاک کننده های صابونی
کنید. کامل  داده شده،  موارد  از  یکی  انتخاب  با  را  زیر  عبارت های   13 

)نهتییه-هررداده93( آب گریز   آب دوست  است.   بخش هیدروکربنی صابون 

)نهتییه-هشهریدکه92( کربوکسیالت  تشکیل می دهد.  سولفونات   گروه  را  ک کنندۀ صابونی  پا باردار   بخش 

)نهتییه-هررداده90( آب می شود.  در  کربوکسیالت  سبب پخش شدن چربی  سولفونات   گروه  ک کننده های صابونی  پا در   

)نهتییه-هشهریدکه90( را تشکیل می دهد.   ناقطبی صابون  که سر  آب گریز  آب دوست  است  آنیونی صابون، یک بخش  در جزء   

آب گریز کربوکسیالت   کربوکسیالت   آب گریز    

بنویسید. را  آن  درست  شکل  یا  علت  بودن،  نادرست  صورت  در  و  کنید  مشخص  را  زیر  عبارت های  از  یک  هر  نادرستی  یا  درستی   14 

اکدیبهشاه95( -ه )نهتییه گروه سولفات می باشد.  ک کننده های صابونی،  پا آنیونی  در جزء  باردار   بخش 

ف9( )نهتییه-هدیه آنهاست.  هیدروکربنی  زنجیر  آب گریز مولکول های صابون،   بخش 

پنبه ای است. پارچۀ  از  بیشتر  پلی استر  پارچۀ  برای  ک کنندگی صابون  پا  قدرت 

قرار می گیرند. استفاده  و میکروب کشی مورد  کردن  برای ضدعفونی  گوگرددار   صابون های 

CO) است.  )2
− کربوکسیالت گروه  ک کننده های صابونی،  پا آنیونی  در جزء  باردار  نادرست. بخش   

مانند آب حل نمی شود.  و در حالل های قطبی  بوده  ناقطبی  که  آن است  زنجیر هیدروکربنی  آب گریز صابون،   درست. بخش 

پلی استر است.  پارچه های  از  بیشتر  پنبه ای  پارچه های  برای  ک کنندگی صابون  پا نادرست. قدرت   

از بین بردن جوش صورت  گوگرددار برای  کردن و میکروب کشی مورد استفاده قرار می گیرند. اما صابون های  کلردار برای ضدعفونی  نادرست. صابون های   

قرار می گیرد.  استفاده  چ های پوستی مورد  قار و همچنین 

حل شونده
)حالل )I2 C)ید )10 8H )نفتالن )KCl کلرید )پتاسیم  )C H O12 22 11 شکر

آب

هگزان
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شیممه)3( |  لصهف    تسردنه تهدکهرو اهلوکلوم |

بنویسید. دلیل  زیر  موارد  از  یک  هر  برای   15 

)نهتییه-هررداده88( یکدیگر حل نمی شوند.  در  در حالت عادی  آب  و   چرک 

)نهتییه-هررداده88( کند.  ک  پا را  بدن  و پوست  لباس  روی   صابون می تواند چربی های 

نمی کند. کف  به خوبی  دریا  آب  در   صابون 

در آب حل می شود. و هم  در چربی  که هم  ماده ای است   صابون 

که یک حالل قطبی است، حل نمی شوند.  آب  در  و  بوده  ناقطبی   چربی ها 

 صابون دارای دو بخش آب دوست و آب گریز است. بخش آب گریز بخش ناقطبی صابون را تشکیل می دهد و به چربی ها می چسبد. از طرفی بخش قطبی و 

ک شدن چربی ها از روی لباس یا پوست بدن می شود.  آب دوست صابون در آب حل می شود، بنابراین صابون مانند پلی میان چربی ها و آب قرار گرفته و سبب پا

 آب دریا، آب سخت به شمار می رود. از این رو صابون در آب سخت به خوبی کف نمی کند، زیرا صابون با یون های موجود در آب سخت رسوب تشکیل می دهد. 

که حالل قطبی است، حل می شود.  آب  در  و هم  ناقطبی است  که حالل  در چربی  بنابراین هم  آب گریز است،  و  آب دوست  دارای دو بخش  صابون   

دهید. پاسخ  پرسش های  داده شده،  به  زیر  شکل های  به  توجه  با  هستند.  زیاد(  مولی  جرم  )با  بلند زنجیر  استرهای  و  چرب  اسیدهای  از  مخلوطی  بی ها،  چر  16 

کتتبهدکلم( بیلویشیمهصفحهه5ه )بته مه ه

)1(

 

)2(

 

را نشان می دهد؟ چرا؟  زیاد  با جرم مولی  استر  فرمول ساختاری یک  کدام یک  و  اسید چرب  فرمول ساختاری یک  کدام یک   

کنید.  را مشخص  ناقطبی هر مولکول  و   بخش های قطبی 

کرده است. در هر یک از این مولکول ها، بخش قطبی و بخش ناقطبی را  دانش آموزی الگوی زیر را برای نمایش یک مولکول اسید چرب و یک استر سنگین ارائه 

کنید. مشخص 

نوعی است؟ چرا؟ از چه  در چربی ها  غالب  بین مولکولی  نیروی   

توضیح دهید. در آب حل نمی شوند؟   چرا چربی ها 

را نشان می دهد. اسید چرب  بنابراین ساختار یک  کربوکسیل  است،  عاملی  گروه  و  کربنی  بلند  زنجیر  دارای   )1(  شکل 

را نشان می دهد. زیاد  با جرم مولی  استر  بنابراین ساختار یک  استری  است،  عاملی  گروه های  و  کربنی  بلند  زنجیر  دارای سه   )2( شکل 
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اولردیف نوبت  نمرهآزمون 

کنید.1 کامل  داده شده،  موارد  از  یکی  انتخاب  با  را  زیر  عبارت های  از  یک  هر 

ناپایدار هستند.
پایدار

بنابراین   ، نمی شوند 
می شوند

ته نشین  زمان  گذشت  با  و  می کنند 
نمی کنند

را پخش  نور  کلوئیدها  آ( 

هیدرونیوم می شود.
هیدروکسید

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

ب( سدیم هیدروکسید جامد یک 

هگزان حل می شوند. 
آب

مانند  اوره در حالل های قطبی  مانند  قطبی 
ناقطبی

مواد  پ( 

کاهنده هستند.
کسنده ا

اغلب  نافلزها  برخالف  فلزها  ت( 

2

بنویسید.2 را  آن  درست  شکل  یا  علت  بودن،  نادرست  صورت  در  و  کنید  مشخص  را  زیر  عبارت های  از  یک  هر  نادرستی  یا  درستی 

ک می کند.    پا پارچۀ نخی  از  بهتر  پلی استر  پارچۀ  از  را  لکۀ چربی  آ( صابون 

ثابت می ماند.  تغییر دما  با  اسیدها  ثابت یونش  ب( 

کاهش می یابد.    کاتد  تیغۀ  اما جرم  افزایش می یابد،  آند  تیغۀ  گالوانی جرم  پ(  در سلول 

تولید می کنند.  برق  و  گالوانی اند  نوعی سلول  ت( سلول های سوختی 

1/75

بنویسید.    3 را  مورد  هر  پاسخ  شکل،  به  توجه  با 

یا جامد(؟ چرا؟ )مایع  کدام صابون است  به  مربوط  آ( شکل 

کنید. تعیین  را   B و   A از بخش های  ب( هر یک 

1

دهید. 4 توضیح  دلیل  ذکر  با  را  زیر  موارد  از  یک  هر 

به شمار می روند. الکترولیت ضعیف  دارند،  کوچکی  ثابت یونش  که  اسیدهایی  آ( 

در آب حل می شود. راحتی  به  ب( عسل 

کرد. نگهداری  روی  از جنس  در ظرفی  نمی توان  را  پ( محلول مس)II( سولفات 

کرد. استفاده  برای ساخت ظروف بسته بندی  نمی توان  گالوانیزه  آهن  از  ت( 

تهیه می کنند. آن  برقکافت نمک مذاب  از  را  ث( سدیم 

2/5

دهید.  5 پاسخ  زیر  موارد  به  آسپرین،  ساختاری  فرمول  به  توجه  با 

آن چیست؟ فرمول مولکولی  آ( 

کنید. را مشخص  آن  در  عاملی موجود  گروه های  ب( 

افزایش؟ یا  کاهش می دهد  را  pH شیرۀ معده  آن  پ( مصرف 

1

1در محلولی از هیدروفلوئوریک اسید در دمای معین از هر 400 مولکول HF، 10 مولکول آن یونیده شده است. درجه و درصد یونش آن را به دست آورید.6

است؟7 چقدر  آب  در  هیدروکسید  سدیم   0 25 1/ mol .L−− محلول  pH1/5

کنیم تا محلولی خنثی تشکیل شود؟8 pH اضافه  == 12 pH چند میلی لیتر محلول سدیم هیدروکسید == 3 2به 150 میلی لیتر محلول هیدروکلریک اسید با

کاهش؟9 یا  است  یافته  کسایش  ا نظر  مورد  اتم  که  کنید  مشخص  کسایش  ا عدد  تغییر  با  زیر،  کنش های  وا از  یک  هر  در 

MnO)آ g MnO g4
2

4
− −→( ) ( ) )ب  NO g3

− →( ) NO(g)  
1/5

0 ولت باشد:10 59/ X برابر با Ni−− گر اختالف پتانسیل در سلول گالوانی 1 ولت است، ا 1/ X برابر Zn−− اختالف پتانسیل مشاهده شده در دو نیم سلول

روی؟ چرا؟ یا  بیشتر است  نیکل  فلز  کاهندگی  آ( قدرت 

آورید. به دست  را  روی-نیکل  پتانسیل سلول  اختالف  ب( 

1
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اول نوبت  آزمون  پاسخ 

1)0/25( )0/25(، هیدروکسید  باز  ب(   )0/25( پایدار   ،)0/25( )0/25(، نمی شوند  آ( می کنند 

)0/25( کاهنده  ت(   )0/25( آب   ،)0/25( پ( قطبی 

2)0/25( ک می کند.  پا پلی استر  پارچۀ  از  بهتر  پارچۀ نخی  از  را  لکۀ چربی  )0/25(، صابون  نادرست  آ( 

)0/25( تغییر می کند.  تغییر دما  با  اسیدها  ثابت یونش   ،)0/25( نادرست  ب( 

)0/25( افزایش می یابد.  کاتد  تیغۀ  و جرم  کاهش  آند  تیغۀ  گالوانی جرم  )0/25(، در سلول  نادرست  پ( 

)0/25( ت( درست 

3)0/25( اسیدهای چرب هستند.  آمونیوم  یا  پتاسیم  مایع، نمک  زیرا صابون های   ،)0/25( مایع  آ( 

)0/25( آب دوست است.  و  )A(، قسمت قطبی  ب( بخش 

)0/25( آب گریز است.  و  ناقطبی  )B( قسمت  بخش 

4)0/5( به شمار می آیند.  الکترولیت ضعیف  بنابراین  به طور جزئی یونش می یابند،  و  به صورت مولکولی حل می شوند  بیشتر  اسیدهای ضعیف  آ( 

)0/5( مانند آب حل می شود.  و در حالل های قطبی  و مولکول قطبی است  بوده  گروه هیدروکسیل  دارای  ب( مولکول های سازندۀ عسل 

)0/5( کاهش دهد.  را  آن  و  داده  الکترون  آن  به  و می تواند  از مس است  کمتر  روی   E� زیرا پ( 

)0/5( فاسد می کند.  را  آنها  و  وارد مواد غذایی می شود   Zn2+ نتیجه در  و  داده  کنش  وا روی  فلز  با  و میوه ها  در مواد غذایی  اسیدهای موجود  زیرا  ت( 

کرد؛  مصرف  زیادی  انرژی  باید  آنها  فلز  تهیۀ  برای  دلیل  همین  به  دارند،  وجود  یون  صورت  به  بیشتر  و  ناپایدارند  سدیم  مانند  فعال  فلزهای  زیرا  ث( 

    )0/5( به دست می آورند.  آنها  برقکافت نمک مذاب  از  را  آنها  بنابراین 

5)0/25(  C H O9 8 4 آ( 

)0/25( دارد.  کربوکسیل  وجود  و   )0/25( استری   عاملی  گروه های  آن،  ب( در ساختمان 

)0/25( pH شیرۀ معده می شود.  کاهش  باعث  آن  و مصرف  اسیدی است  داروی  پ( یک 

6( )α درجۀ یونش = =
½k{ï½kÃº¼Ä ÁIÀïÏ¼§²¼¶ jHk÷U

¾Ã²»H ÁIÀïÏ¼§²¼¶ jHk÷U
( )0 25

10
400

/

== 1
40

0 25( )/

 ( )α% درصد یونش = × = × =yº¼Ä â¾]nj %
( ) ( )0 25

100 1
40 100 2 5

0 25/

/
/

7[ ] / .LOH mol− −= 0 25 1  

[ ][OH ] [ ]
/

/ / /

H H mo+ − − +
−

−= ⇒ = = ×10 10
0 25 4 1014 14 14

0 25 0 25 0 25( ) ( ) ( )

ll.L−1  

pH = − = − × = − − = −+ −log[H ] log( ) (log log ) ( l
/ /( ) ( )0 25 0 25

4 10 4 14 10 214 oog ) /
/

2 14 13 4
0 25

− =
( )

 

8HCl pH H H M HpH: [ ] [ ] [ ]
/

= ⇒ = ⇒ =  → = =+ − + − + −3 10 10 103 3
0 25( )

Á¼¤ kÃwH mmol L.
/

−1
0 25( )

 

NaOH pH H pH: [ ]
/

= ⇒ = =+ − −12 10 10
0 25

12

( )
 

[ ][ ] [ ] [ ] .
/

H OH OH OH mol L+ − − − − − − − −= ⇒ = ⇒ =10 10 10 1014 12 14 2 1

0 25( )
 

حجم سدیم هیدروکسید× غلظت مولی سدیم هیدروکسید  )0/25(  = اسید  اسید× غلظت مولی هیدروکلریک  حجم هیدروکلریک   )0/25(  

⇒ × = × ⇒ = × =− −
−

−10 10 150 150 10
10

152 3 3

20 25 0 25
V V mL

( ) ( )/ /
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1397ردیف ماه  دی   -  )2( دوم  نوبت  نمرهآزمون 

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

ک کنندۀ غیرصابونیهیدرونیومکاهشاسیدافزایشصابون کسایشپا بازهیدروکسیدا

)آ(     است.   RCOO یک      Na− فرمول همگانی+ با  ک کننده ای  پا

یون    )پ(    می شود. غلظت  افزایش  در آب سبب  زیرا  به شمار می رود،  آرنیوس  )CaO( یک    )ب(     کسید  ا کلسیم 

زمان جرم آن   )ث(   می یابد. گذشت  با  و  خ می دهد  ر کنش    )ت(     نیم وا آن  در  که  الکترودی است  کاتد  گالوانی  در یک سلول 

1/25

کنید. 2 کامل  را  آن  است.  شده  مقایسه  دیگر  مخلوط های  با  کلوئیدها  گی های  ویژ برخی  زیر،  جدول  در 

مخلوط نوع 
گی محلولکلوئیدسوسپانسیونویژ

نور برابر  در  آ(  رفتار  ( را پخش     را پخش می کندنور  را پخش    )ب(    نور  نور 

بودن    )پ(    ناهمگنناهمگنهمگن 

ته نشین نمی شود   )ت(   -پایداری  / پایدار است 

سازنده ریز مادهذره های  )ج(      )ث(    ذره های     

1/5

دهید.    3 پاسخ   Sn aq Fe aq Sn aq Fe aq2 3 4 2++ ++ ++ ++++ →→ ++( ) ( ) ( ) ( کنش( وا به  توجه  با 

بنویسید.  یافته است؟ دلیل  کاهش  گونه  کدام  آ( 

کاهنده است؟ گونه  کدام  ب( 

کنید. موازنه  را  آن  و  نوشته  را  کسایش  ا کنش  نیم وا پ( معادلۀ 

1/5

4 

)1( )2(

دهید.  پاسخ  مقابل  شکل های  به  توجه  با 

را نشان می دهد؟ نوع جامدی  )1( چه  آ( شکل 

را نشان می دهد؟ الماس  کدام شکل ساختار  ب( 

 )2( ساختار  چگالی  باشد،   2 27 3/ .g cm− برابر  )1( ساختار  چگالی  گر  ا پ( 

زیر است؟ از عددهای  کدام یک 

1 96 3/ .g cm−  3 51 3/ .g cm−  

0/75

اتاق 5 دمای  در  معده  شیرۀ  نمونه  یک  در  را  هیدروکسید  و  هیدرونیوم  یون های  غلظت  است.   3/7 حدود  استراحت  زمان  در  انسان  معدۀ  شیرۀ   pH

  (log / )2 0 3== کنید. حساب  لیتر  بر  مول  حسب  بر 

1/75

بنویسید.6 را  نادرست  عبارت های  درست  شکل  کنید.  مشخص  را  زیر  عبارت های  از  یک  هر  نادرستی  یا  درستی 

C مناسب است. H O s6 12 6 ( ) ترکیب برای  »فرمول مولکولی«  واژۀ  از  استفاده  آ( 

باتری متصل شود. به قطب مثبت  باید  قاشق  نقره،  فلز  با  آبکاری یک قاشق مسی  در  ب( 

به شمار می روند.  یونی  ترکیب های  مایع هستند، جزء  به حالت  اتاق  و فشار  در دما  که  ترکیب هایی  پ( 

1/25



110

شیممه)3( | یز دن |

1397 ماه  دی   -  )2( دوم  نوبت  آزمون  پاسخ 

1)0/25( پ( هیدروکسید   )0/25( باز  ب(   )0/25( آ( صابون 

)0/25( افزایش  ث(   )0/25( کاهش  ت( 

2)0/25( پ( همگن   )0/25( نمی کند  ب(   )0/25( آ( می کند 

)0/25( بزرگ  یا مولکول های  توده های مولکولی  ث(   )0/25( ته نشین نمی شود  یا  پایدار است  ت( 

)0/25( اتم ها  یا  یا مولکول ها  ج( یون ها 

3)0/25(  Sn2+ ب(  )0/25( آورده است.  به دست  الکترون  زیرا   ،)0/25(  Fe2+ آ(

نمره( الکترون 0/25  برای   2 قرار دادن ضریب  و  نمره  کنش 0/5  نیم وا )نوشتن درست   Sn aq Sn aq e2 4 2+ + −→ +( ) ( ) پ(

4)0/25(   3 51 3/ .g cm− پ(  )0/25(  )2( ب( شکل   )0/25( کوواالنسی  آ( جامد 

5[ ] [ ] ./ / /

(
H H mol LpH pH+ − = + − − − −=  → = = × = ×10 10 10 10 2 103 7 3 7 4 0 3 4 1

00 25 0 25 0 25 0 25/ ) ( / ) ( / ) ( / )
 

[ ][ ] [ ] .

( / ) ( /

H OH OH mol L+ − − −
−

−
− −= ⇒ =

×
= ×10 10

2 10
5 1014 14

4
11 1

0 25 0 255 0 25) ( / )

 

6)0/25( آ( درست 

)0/25( باتری متصل شود.  به قطب منفی  و  کند  ایفا  را  کاتد  باید نقش  قاشق   ،)0/25( نادرست  ب( 

)0/25( به شمار می روند.  مواد مولکولی  مایع هستند، جزء  به حالت  اتاق  و فشار  در دما  که  ترکیب هایی   ،)0/25( نادرست  پ( 

7)0/25( کربن ستاره دار، 3+ است.  اتم  کسایش  ا آ( عدد 

)0/25( ناقطبی است.   B و قسمت   )0/25( A قطبی  ب( قسمت 

)0/25( ناقطبی است.  و هگزان هم یک حالل  ناقطبی است  پارازایلن یک مولکول  زیرا   ،)0/25( پ( هگزان 

8)0/25( )0/25( - جدید   برگشت  ب(    )0/25( - قوی تر   )0/25( بیشتر  آ( 

9)0/5( بزرگ تر است.  آن  (K )a یونش  ثابت  زیرا   ،)0/25(  )HNO2 )یا اسید  نیترو  آ( 

موالر   1 محلول  در  هیدرونیوم  یون  غلظت  این رو  از   .)0/25( است  کمتر  آب  در  آن  یونش  میزان  و  است  ضعیف تری  اسید  زیرا   ،)0/25( اسید  استیک  ب( 

)0/25( کمتر می باشد.  آن 

10)0/5( بیشتر است.  کسید شدن  ا و  الکترون دادن  به  آن  تمایل  و  کوچک تر است  قلع  فلز   E� از  آهن  فلز   E� زیرا آ( 

)0/5( کند.  ایجاد  بر سطح مواد خراش  که می تواند  کوواالنسی بسیار سخت است  SiC یک جامد  ب( 

گازی یعنی در جهت رفت جابه جا می شود، بنابراین مقدار فراورده ها  کاهش تعداد مول های  کاهش حجم )افزایش فشار(، سامانۀ تعادلی در جهت  پ( با 

)0/5( افزایش می یابد. 

11)0/25( بیشتر است.  آن  نتیجه سرعت  در  کمتر است،  آن  فعال سازی  انرژی  زیرا   ،)0/25(  )3( کنش  وا آ( 

)0/25( کنش دهنده هاست.  وا از  باالتر  فراورده ها  انرژی  زیرا سطح   ،)0/25( گیر  گرما ب( 




