
https://goo.gl/ufmp1w
http://digikonkur.com


https://goo.gl/vNMHvi
http://digikonkur.com/
http://digikonkur.com


 

 

 

 

 

 بارم ) پاسخ سؤاالت در برگه پاسخنامه نوشته شود (       شماره

 های زیر را مطالعه کرده و درست یا نادرست بودن آنها را مشخص کنید. جمله 1

.دهندیم کاهشرا  دیدروکسیه ونی زانیبازها ضمن حل شدن در آب، م .أ

.دارد یآن بستگ ونشی زانیبه م دیاس کیدر محلول  ومیدرونیه یهاونی زانیم .ب

-است، پس یک اسید قوی دیاس کیاز استبا نوار منیزیم، کمتر  دیاس کیدروکلریه  یریواکنش پذ .ج

تر خواهد بود.

 خنثی بودن یک محلول به معنی برابر بودن غلظت یون هیدرونیم و هیدروکسید در آن است. .د
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 انتخاب کنید :ستون دوم مرتبط با هر یک از آنها را از ستون اول ، یک عبارت  در عبارت ها مفهومبا توجه به 
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کنید  کامل کلمات مناسب  از استفاده با را شده دادههای عبارت از هریک

کند.تولید می .................... وندر آب یاست که  یامادهآرنیوس   اسید،  هیبر اساس  نظر .أ

اکسید سدیم، یک اکسید .............. است چون در اثر انحالل در آب غلظت یون .................... را  .ب

دهدافزایش می

باران اسیدی شامل نیتریک اسید و ................. است. .ج

است، پس یک اسید   دیاس کیاز است... با نوار منیزیم ............ دیاس کیدروکلریه  یریواکنش پذ .د

 ............ خواهد بود
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  ....آموزشی : نام واحد                دوازهم شیمی نام درس :نام و نام خانوادگی:                     

نام دبیر :                                    11تا  13از صفحه  3شیمی  امتحان فصل اول 

7131 - 81سال تحصیلی :                                                           تجربی  -علوم ریاضی : رشته 

   :ساعت امتحان

 دقیقه  100ان:  حمدت امت

 7/1317/.... :تاریخ امتحان

برگ  3  :تعداد برگ سؤال

 ستون دوم  ستون اول

 دارد.قدرت بازی به میزان تولید این یون بستگی  الف ( 

از  یها و... ناش وهیم ،یمزه ترش موجود در مواد خوراک ب ( 

 .است این مادهوجود 

  هادیفلزها با محلول اسگاز حاصل از واکنش اغلب  ج ( 

 حاصل واکنش اسید با باز است.د ( 

 a  )اسید 

b  ) آب 

c  )هیدروکسید 

d  )هیدروژن 

e  ) کربن دی اکسیید 

f  ) آمونیاک 

 



 

 

 بارم 3از    2صفحه   شماره

 .را انتخاب کنید گزینه درست 4

 های کننده کپا .أ
صابونی

غیرصابونی
 خاصیت        

بازی

اسیدی
ها سخت بخوبی کف دارند، و  در آب      

نمی کنند

می کنند 
چون    

 های محلول در آب رسوب تشکیلبخش آنیونی با کاتیون
می دهد

نمی دهد
. 

اکسید .ب
اسیدی

های فلزی را اکسیدهای 
بازی

و اکسیدهای نافلزی را اکسیدهای  
اسیدی

بازی
می نامند، زیرا از   

واکنش  
اغلب

همة
آنها در آب  به ترتیب    

اسید

باز
و    

اسید

باز
شود. تولید می 

  وجود  لیبه دل تیالکترول یهادر محلول
یون ها

الکترون ها
که  یشوند. به طوریجا مجابه یکیالکتر یبارها 

با حرکت  رندیقرار گ یکیمدار الکتر کیها در محلول نیاگر ا
یون ها

الکترون ها
  یقطب ها یبه سو 

ناهمنام

همنام
   ،

 .شود یبرقرار م یکیالکتر انیجر
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پیش بینی کنید با حل شدن هر یک از مواد زیر در آب، محلول به دست آمده چه خاصیتی پیدا می  .1 5

 کند؟)معادلة واکنش را بنویسید.(

CaO )آ            

           3OS ب(  

5/1 

-درصد است را به 4/2مول بر لیتر یک اسید ضعیف که درصد یونش آن  1/0غلظت یون هیدرونیم در محلول   6

 دست آورید.

 

1.5 

مول اسید به صورت مولکولی وجود داشته  018/0، در دمای معین  HAموالر اسید ضعیف  1/0اگر در محلول  7

 کدام است؟ باشد ، درجه یونش آن در این دما
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2صفحه :                                              تجربی- ریاضیعلوم رشته :                                          دوازدهـــم    شیمی درس :  



  

 بارم  شماره

8 STP لیتر گاز هیدروژن کلرید در یک لیتر آب حل شده است، غلظت یون هیدرونیم را در  24/2  در شرایط

محلول به دست آورید.

 

5/1 

 دیاس کیشامل کربن یکه باران معمول یاست در حال دیاس کیوسولفور دیاس کیتریشامل ن یدیباران اس 8

است؟ چرا؟ ادتریز ومیدرونیه ونیاست. در کدام باران غلظت 

 

2 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید 10

 الف: یونش

 ب. اسید یک پروتون دار
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 20 .حسن زاده  موفق باشید
 

 

3صفحه :                                              تجربی - ریاضی علوم رشته :                                          دوازدهـــم    شیمیدرس : 
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