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 مهر آموزشگاه
 اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری

فارساناداره آموزش و پرورش شهرستان 

دخترانه شاهد فارساندبیرستان 

7931               امتحانات نوبت 

دقیقه 19  زمان الزم برای پاسخگویی:

صفحه 2درسؤال  99  

71/  تاریخ امتحان: .... / ...

 نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

 شمارۀ دانش آموزی:

( 3شیمی )  نام درس:

کریاضی فیزی دوازدهم پایه / رشته: پایه

       ...:  ...ساعت شروع:  

 نام دبیر: 

نمره به عدد:

 نمره به حروف:

 امضاء:

آموز عزیز با توکل به خدا و آرامش خاطر به سواالت زیر پاسخ دهیددانش  بارم  ردیف 

5/1 در هر مورد از بین دو واژه داده شده، واژه مناسب را انتخاب کنید . 

. های حالل جاذبههای سازنده حل شونده با مولکولدر فرایند انحالل، اگر ذره (آ       ،(نکنند  -کنند )های مناسب برقرار .................

های حل شونده کنار هم باقی می مانند و در حالل پخش نمی شوند . ذره

.  (ب با جرم مولی زیاد، هستند .  ( حلقوی بلند زنجیر –)چربی ها، مخلوطی از اسیدهای چرب و استرهای ................

– (پ . )قدرت اسیدی   یابد.میافزایش  خصلت اسیدی( با افزایش غلظت یک اسید در دمای ثابت، ..................

.)های واکنش دهنده و فراورده درسامانه درسامانه تعادلی غلظت گونه (ت سرعت تولید هرگونه با است زیراثابت(   -  برابر............

.)سرعت مصرف آن   .شودصفر ( می   - برابر...........

.  H]+ ]در محلول هیدروفلوئوریک اسید ( ث است OH]– ]از  (بیشتر کمتر –)...................
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5 شود و مسیر نور قابل تشخیص در کدام شکل نور پخش نمی آ(

 نیست؟

؟ کدام یک از شکل چه نوع مخلوطی استنشاسته در آب،  (ب

 نمایشی از نشاسته در آب در نظر گرفت؟را می توان (cیا  b ،a)های 

  

دهد.پ( در کدام شکل ذرات حل شونده مخلوط پایدار تشکیل نمی
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1/5 برای هر یک از سوال های زیر پاسخی کوتاه بنویسید. 

 شوند؟ موادی که بیش از مقدار طبیعی در یک محیط، ماده یا جسم وجود دارند چه نامیده می (آ

 کند؟اسیدهای آلی با افزایش کربن چه تغییری میقدرت  (ب

 شود؟شیره معده می pH دارویی که باعث کاهش  (پ

؟گویندبه اسیدی که هر مولکول آن در آب تنها می تواند یک یون هیدرونیوم تولید کند، چه می (ت

 ؟بینی موجود در غذا را نیز از بین می برد ها برای تجزیه مواد غذایی، جانداران ذرهکدام اسید افزون بر فعال کردن آنزیم (ث

ج( گاز آزاد شده با اضافه کردن هیدروکلریک اسید به مقدار کافی از سدیم هیدروژن کربنات چیست؟

3 

1/5 شده با هم مقایسه کنید.های داده ها را در هر یک از ویژگیکسان است، آن، ی   C ° 22،  pHدر دمای  در دو اسید زیر

قدرت اسیدی .أ

غلظت یون هیدروکسید .ب

میزان رسانایی .ج
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1/2  :در هر مورد دلیل را بیان کنید

 شود؟چه عاملی باعث انحالل سریع عسل در آب می (آ

 کند؟آب باران نسبت به باران طبیعی چه تغییری می  pHدر شهرهای صنعتی  (ب

1 

HA 

1mol.l- 

HB 

0/01mol.l- 
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های خورنده با پوست بدن تماس داشته باشند؟ چرا نباید پاک کننده (پ

 ها متفاوت است؟  ، قدرت اسیدی آنHFو  HClچرا با وجود یکسان بودن غلظت دو محلول  (ت

 

 کننده مخلوط آلومینیم با سود چیست؟دو دلیل برای افزایش قدرت پاک کنندگی پودر پاکث(

2 مخلوط  مت روشنایی المپ می شوند. وقتی این دو محلول با هموجب افزایش شد، هر کدام به تنهایی HClو  NaOHمحلول های  (آ

شوند، شدت روشنایی المپ هنوز زیاد است اما نه به اندازه قبل، چرا؟ 

یونیده می  %9شود، در چه غلظتی از این اسید یونیده می % 9/9مول بر لیتر به میزان  92/9در محلول  اسید ضعیف HA  (ب

؟شود
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2 مقایسه کنید. رسانایی الکتریکی  از جهت زیرهای محلول
 

 محلول یک مول بر لیتر هیدروکلریک اسید       (9

محلول یک موالرسولفوریک اسید  (2

-4 2محلول (3         99مول بر لیتر هیدروفلوئوریک اسید با ثابت یونش 

           %3/9مول بر لیترآمونیاک با درصد یونش  2محلول (4
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2  .ها پاسخ دهیدبا توجه به ساختار داده شده به پرسش

 را بر روی ساختار نشان دهید.بخش آب دوست و آب گریز

ها در آب کلوئید پایداربا چربیتواند چگونه این ماده می

تشکیل دهد؟ 

کند؟خاصیت پاک کنندگی خود را حفظ میهای سخت آبآِیا در

 گرم است.چند تفاوت جرم یک مول از آن با ترکیب صابونی هم کربن خود
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2 16با مقدار کافی از یک اسید چرب با فرمول  =93pHمحلول سود با میلی لیتر  999 33C H COOH  دهد، چند گرم صابون واکنش می

شود؟مایع تولید می 112 , 1 , 16 , 23 , 39 .C H O Na k g mol      

 

9 

1/5  چند برابر غلظت یون هیدروکسید در همین محلول است؟  pH=  7/2غلظت یون هیدرونیم در محلول نیتریک اسید با 
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یکسان هستند، جرم  pHدر یک لیترمحلول از آنها دارای       >  HA HBبا جرم برابر ولی درجه یونش      ,  HA HB  دو اسید ضعیفآ(  1/2

 مولی کدام اسید بیشتر است؟ چرا؟

 

 

میلی لیتر آب  199مول بر لیتر، در دمای ثابت؛  94/9مول بر لیتر و یون هیدرونیم برابر  2/9با غلظت  HAمیلی لیتر از اسید  999به  ب( 

 دست آورید.را به pHتغییرات  می افزاییم، 
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21 موفق و پیروز باشید   
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