


 شیمی دوازدهم فصل دوم-آسان-تستی

؟تسا  نیرتالاب ياراد ،هدمآ دوجو هب ییایمیشورتکلا لولس ،ریز لولسمین ود مادک لاصتا زا-1 E∘

a)M (aq) + 2 → Mn(s)n2+ e−

b)Z (aq) + 2 → Zn(s)n2+ e−

c)N (aq) + 2 → Ni(s)i2+ e−

d)S (aq) + 2 → S (aq)n4+ e− n2+

, = −1٫18(V )E∘

, = −0٫76(V )E∘

, = −0٫25(V )E∘

, = +0٫15(V )E∘

d, bc, bb, ad, a

رتهدنهاک کیمادک  و  و  و   رصانع یشهاک لیسناتپ هب هجوت اب-2

؟تسا

Cu = +0٫34E∘K = −2٫92E∘Fe = −0٫44E∘Zn = −0٫76E∘

FeZnKCu

:دوشیم دیسکا يرصنع یتقو-3

.دوشیم مک نآ تبثم راب.دوشیم دایز نآ ياهنوتورپ دادعت

.دوشیم دایز نآ تبثم راب.دوشیم دایز نآ ياهنورتکلا دادعت

.................. :لصاح یناولاگ لولس رد دوش داجیا هزیناولاگ نهآ رد یشارخ رگا-4

.تسا يدتاک ظفاح يور زلف.دوب دهاوخ يدتاک ظفاح نهآ زلف

.دوشیم هدروخ يور زلف زا رتدوز نهآ زلف.دباییم شهاک هتفرگ نورتکلا يور زلف

Mg ؟تسا ردقچ نهآ و میزینم زلف ود زا لصاح یناولاگ لولس يروتومورتکلا يورین-5 = −2٫37 , Fe = −0٫44E∘ E∘

1٫53٫11٫932٫81

؟تسا هتفای شهاک هدنهدشنکاو ریز لیدبت مادک رد-6

CO → CO2S → SO2 O3Mn → MnCO2 l2Mn → MnO
2−
4

O−
4

Zn)  ؟تسا تلو دنچ  زلف ود زا لصاح لولس لیسناتپ فالتخا-7 − Al)Zn = −0٫76E , Al = −1٫7E∘

0٫940٫122٫461٫7
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آسایش و رفاه درسایه ى شیمى



دوجو هب .................. لولس کی شارخ لحم رد ،دیآ دوجو هب نآ حطس رد یشارخ بوطرم ياوه رد رگا و تسا .................. رگید مان هزیناولاگ نهآ-8

.دوشیم ..................  و تسا .................. ، .................. نآ رد هک دیآیم

تظفاحم یگدروخ رد - دتاک - نهآ - ییامیشورتکلا - یبلحهدروخ - تبثم بطق - علق - یتیلورتکلا -یبلح

هدروخ - تبثم بطق - يور - یتیلورتکلا - دیفس نهآتظفاحم یگدروخ زا - دتاک - نهآ - ییایمیشورتکلا - دیفس نهآ

؟تسا مادک  لوکلوم رد نبرک شیاسکا ددع-9

--+

C CH2 l2

2304

؟تسا تسرد یتیلورتکلا لولس هرابرد ترابع مادک-10

.دوشیم هدنار شیپ یعیبط تهج رد ییایمیش شنکاو کی ،نآ رد.دیآیم دوجو هب داوم رد ییایمیش رییغت ،قرب يورین رثا رب ،نآ رد

.تسا شیاسکا لحم ،تسا لصتم قرب عبنم یفنم بطق هب هک يدورتکلا.تسا تبثم بطق ،ییایمیشورتکلا لولس فالخرب ،نآ رد دتاک

و..................نژیسکا ،دباییم..................میزینم و..................نژیسکا،:شنکاو رد-11

.تسا ..................  میزینم

هدنسکا - هدنهاک - شهاک - شیاسکاهدنهاک - هدنسکا - شهاک - شیاسکا

هدنسکا - هدنهاک - شیاسکا - شهاکهدنهاک - هدنسکا - شیاسکا - شهاک

2Mg(s) + (g) → 2MgO(s)O2

تخاس يارب نآ زا و تسا هدش هدناشوپ .................. زلف زا یکزان يهیال هلیسو هب نآ حطس هک تسا ینهآ هقرو ،..................-12

.دوشیم هدافتسا .................. یطوق

یتابن نغور - علق - دیفس نهآیتابن نغور - علق - یبلحورسنک - يور - دیفس نهآورسنک - يور - یبلح

؟تسین شهاک و شیاسکا ریز تالیدبت زا کیمادک-13

2Al + 3 → 2AlI2 I3Cl → ClO
−

O
−
3

KMn → MnO4 K2 O4C → CrK2 r2O7 K2 O4

؟ تسا رثایب ریز تازلف زا کیمادک رب دیسا کیرلکوردیه-14

AgZnMnNi

؟تسا تلو دنچ لولس لیسناتپ فالتخا  یئایمیشورتکلا لولس رد-15 Mg − Cr

Cr = −0٫74 Mg = −2٫36E∘ , E∘

31٫421٫31٫62

:نژورتین متا  لیدبت رد-16

.تسا هدش دیسکا هجرد ود.تسا هتفای شهاک هجرد جنپ.تسا هتفای شهاک هجرد هس.تسا هدش دیسکا هجرد هس

N → NOO
−

3
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؟تسا ردقچ سم و هویج ياهدورتکلا زا لصاح لولس ژاتلو-17

تلوتلوتلو تلو 

C /Cu = +0٫34 , H /Hg = +0٫85E0 u2+ E0 g2+

1٫491٫021٫190٫51

؟تسا ردقچ نلیتا لماک نتخوس نمض نبرک ياهمتا شیاسکا ددع رییغت-18

تشههدهدزاودشش

؟تسا ریز بیکرت مادک يزکرم متا شیاسکا هجرد ربارب رد درگوگ رصنع شیاسکا هجرد-19 H2SO4

KClO3SF6KMnO4NaBrO4

.................. :لصاح یناولاگ لولس رد دوش داجیا یشارخ رگا هزیناولاگ ای دیفس نهآ رد-20

.دوشیم دیسکا دنآ ناونع هب نهآ زلف.دباییم شهاک دتاک ناونع هب يور زلف

.دنکیم لمع يدتاک ظفاح ناونع هب نهآ زلف.دوشیم دیسکا دنآ ناونع هب يور زلف

A

B

بآ هرطق 

)رییغت یمک اب( ؟دنامادک )تسار هب پچزا( بیترت هب  ،دشاب طوبرم بوطرم ياوهرد هتشادرب شارخ،دیفس نهآ هعطق کی هب ،ورهبور ریوصت رگا-21 A, B

, ZnO2O , ZnH −

, SnO2O , SnH −

.دنروآیم دیدپ ..................  ياهدماج و دنهدیم شنکاو .................. اهنژولاه اب ،دنايوق رایسب .................. ییایلق ياهزلف ۀمه-22

ینوی - تدش هب امرگ رد - هدنهاکینوی - تدش هب امرگ رد - هدنسکا

یسنالاووک - یلومعم يامد رد - هدنسکایسنالاووک - یلومعم يامد رد - هدنهاک

: شنکاو رد-23

.هتفای شهاک .هدش هدیسکا .تسا هدنهاک .تسا هدنهاک

Ni + → Cu + NCu2+ i2+

Cu2+NiCuNi

:باذم دیرلک میدس تفاکقرب نمض-24

.دهدیم رلک زاگ و هتفای شهاک دتاک رد دیرلک نوی.دباییم شهاک رلک نوی و دیسکا میدس نوی

.دوشیم میدس زلف هب لیدبت و هدش دیسکا دتاک رد میدس نوی.دوشیم میدس زلف هب لیدبت هتفای شهاک دتاک رد میدس نوی

رتيوق هدنسکا کیمادک دنشابیم - و رفص و - و + بیترتب هک  و  و و  ياهنویتاک یشهاک لیسناتپ هب هجوت اب-25

؟تسا هیقب زا

Ag+Al3+H +Fe2+0٫81٫660٫43

Al3+H +Fe2+Ag+
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؟دراد دوجو یتیلورتکلا و یناولاگ ياهلولس نیب یتهابش هچ-26

.دوشیم هتساک دتاک نزو زا نامز رورم هب لمع ود ره رد.دوشیم هفاضا دنآ نزو رب نامز رورم هب ود ره رد

.دوشیم لیدبت یکیرتکلا هب ییایمیش يژرنا ود ره رد.دوشیم ماجنا دنآ رد شیاسکا لمع ود ره رد

:یناولاگ لولس کی رد-27

.دوشیم هتساک دتاک نزو زا نامز رورم هب.دوشیم دایز نویتاک تظلغ يدتاک لولسمین رد

.دریگیم تروص دنآ رد شیاسکا.دوشیم لیدبت ییایمیش هب یکیرتکلا يژرنا

؟تسا هدرک تکرش نوینآ تروصب نژوردیه ریز بیکرت مادک رد-28

PH3KHSH2HBr

؟تسا تلو دنچ لولس لیسناتپ فالتخا  زلف ود یئایمیشورتکلا لولس رد-29 (Cr − Mg)

= = −0٫74 , = = −2٫36E∘ Cr2+

Cr
E∘ Mg2+

Mg

1٫6231٫421٫13

؟دنامیم یقاب تباث اهرصنع شیاسکا ددع شنکاو مادک رد-30

CaC (s) → CaO(s) + C (g)O3 O22CuCl(s) → CuC (aq) + Cu(s)l2

2Mg(s) + (g) → 2MgO(s)O22 S(g) + S (g) → 3S(s) + 2 O(g)H2 O2 H2

.دباییم .................. دنیارف نیا یط .................. دوخ هک دوشیم ماجنا ..................  کی هلیسوب شیاسکا لمع-31

شهاک ،هدنسکا ،هدنسکاشهاک ،هدنهاک ،هدنهاکشیاسکا ،هدنهاک ،هدنسکاشیاسکا ،هدنسکا ،هدنهاک

؟دنکیم رییغت ،اهرصنع زا یخرب شیاسکا ددع شنکاو مادک رد-32

N S + S Na2 O3 → a2S2O3N C + S N S + Ca2 O3 O2 → a2 O3 O2

S + SH2 O4 O3 → H2S2O72 Cr + S S + C + OK2 O4 H2 O4 → K2 O4 K2 r2O7 H2

؟تسا مادک دنهد لیکشت ار نکمم لیسناتپ نیرتشیب اب یلولس دنناوتیم هک یشنکاو مین ود-33

(1(aq) + A(s) = −2٫8VA+ e− → E0

(2(aq) + 2 B(s) = −1٫9VB2+ e− → E0

(3(aq) + 3 C(s) = −1٫1VC 3+ e− → E0

(4D(l) + 2 (aq) = +2٫4Ve− → D2− E0

4, 13, 22, 14, 3

4



؟دراد يرتشیب یگدنسکا تردق نوی مادک-34

Ag+Cu2+H +Fe2+

؟تسا تسردان نژوردیه درادناتسا دورتکلا يهرابرد بلطم مادک-35

.تساتروص هب نآ رد شهاک شنکاومین

.دوشیم هتفرگ رظن رد رفص ربارب نآ

.دوشیم دراو نآ رد رفسمتا کی راشف اب نژوردیه زاگ

.تسا دیسا کیروفلوس رالوم کی لولحم ،نآ تیلورتکلا

2 (aq) + 2 (g)H + e− → H2

E∘

؟تسا رتشیب بیکرت مادک رد نبرک شیاسکا ددع-36

CCl4CH4C CH2 l2C ClH3

؟تسا شهاک-شیاسکا عون زا شنکاو مادک-37

CaMg MgO + CaO + 2C(C )O3 2
→ O2ZnO + 2O + OH − H2 → [Zn ](OH)4

2−

C + 2O C + Cl + Ol2 H − → l− O− H2C + 4N + 2O Cuu2+ H3 H − → (N )H3 4
(OH)2

،نآ هب هجوت اب .دشابیم دتاک نآ رد نژوردیه درادناتسا دورتکلاو  تسا تلو  اب ربارب  يامد رد  درادناتسا لولس ژاتلو-38

)دایپملا(     ؟تسا مادک تلو بسح رب يور درادناتسا دورتکلا یشهاک لیسناتپ

Zn − H2C25
∘

0٫76

80

+0٫76−0٫38+0٫38−0٫76

.................. هک دوشیم هتفگ يدورتکلا هب هراومه ییایمیشورتکلا ياهلولس رد دتاک-39

.دریگ تروص شیاسکا شنکاومین نآ رد.دریگیم تروص شهاک شنکاومین نآ رد

.دشاب لولس تبثم بطق.دشاب لولس یفنم بطق

؟تسا تسردان هنیزگ مادک ،شهاک و شیاسکا ياهشنکاو يهرابرد -40

.دشابیم هدنسکا رصنع زا رتمک نورتکلا نتفرگ هب هدنهاک رصنع لیامت

.دبای شیاسکا مه و شهاک مه دناوتیم رصنع کی ،شنکاو کی رد

.دهد شهاک ار رگید هدام دناوتیم دوشیم دیسکا هک ياهدام

.دوب دهاوخن رفص ربارب شهاک و شیاسکا شنکاو کی رد هدنسکا و هدنهاک شیاسکا ددع رییغت يربج عمج

.................. ، شنکاو رد-41

.تسا هتفای شیازفا.تسا هتفای شهاک

.تسین هارمه شیاسکا ددع رییغت اب.تسا هتفای شیاسکا مه و شهاک مه

+ O → I + +I2 H2 O
−

3
H + I

−
I2
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؟تسا تلو دنچ نآ رادقم دشاب :تروص هب ییایمیشورتکلا لولس کی شنکاو رگا-42 2Cr(s) + 3F (aq) → 2C (aq) + 3Fe(s)e2+ r3+E∘

(F /Fe) = −0٫41V (C /Cr) = −0٫74VE∘ e3+ E∘ r3+

0٫680٫641٫150٫33

؟دراد يرتشیب یگدامآ یهدنورتکلا يارب رصنع مادک متا-43

HNiMgAl

؟تسا تسرد ریز بلاطم زا کی مادک .دشابیمتروص هب نآ یلک يهلداعم هک ییایمیشورتکلا لولس دروم رد-44

.دهدیم لیکشت ار لولس تبثم بطق و دنآ هرقن دورتکلا.دهدیم لیکشت ار لولس یفنم بطق و دتاک هرقن دورتکلا

.دهدیم لیکشت ار لولس تبثم بطق و دتاک يور دورتکلا.دهدیم لیکشت ار لولس یفنم بطق و دنآ يور دورتکلا

Zn + 2A → Z + 2Agg+ n2+

.تسا .................. و .................. يارب رظن دروم ییایمیش يهنوگ رتشیب ییاناوت رگنایامن ،دشاب رتکچوک  رادقم هچره-45

نورتکلا نداد تسد زا ،ندش دیسکانورتکلا نداد تسد زا ،نتفای شهاک

نورتکلا نتفرگ ،ندش دیسکانورتکلا نتفرگ ،نتفای شهاک

E∘

تلو  لولس ژاتلو .مینکیم لصو نژوردیه درادناتسا لولس مین کی هب ار تارتین میمداک رالوم کی لولحم رد ) ( میمداک هغیت زا لولسمین کی-46

؟تسا مادک دشاب لولس دتاک ناونع هب نژوردیه رگا .تسا

Cd0٫4

(C /Cd)E∘ d2+

0−0٫4−0٫80٫4

رتشیب نآ ..................  و هدش عقاو یشهاک ياهلیسناتپ لودج ..................  تمسق رد ،دشاب يرتگرزب ددع يرصنع درادناتسا یشهاک لیسناتپ هچره-47

.تسا

یگدننکدیسکا ،رتالابیگدنوشدیسکا ،رتالابیگدننکدیسکا ،رتنیئاپیگدنوشدیسکا ، رتنییاپ

.................. هک دناسریم تیعقاو نیا ،تسا تبثم  شهاک درادناتسا لیسناتپ-48

.تسا نژوردیه زا رتفیعض هدنهاک.تسا نژوردیه زا رتيوق هدنهاک.دراد ار دنآ شقن هشیمه.دراد ار دتاک شقن هشیمه

/MM 2+M

ردقچ  درادناتسا دورتکلا شهاک لیسناتپ .دشاب تلو  ،يور یشهاک لیسناتپ رگا .تسا تلو  ربارب  لولس لیسناتپ-49

؟تسا

Zn − Hg1٫61−0٫76Hg

0٫85−0٫850٫9−0٫9

؟دوشیم ماجنا دتاک و دنآ رد اهشنکاو مادک بیترت هب ،هرقن زلف اب ینهآ قشاق يراکبآ رد-50

+ A → Ag , Ag → A +e− g+ g+ e−2 + F → Fe , Ag → A +e− e2+ g+ e−

+ A → Ag , Fe → F + 2e− g+ e2+ e−2 + F → Fe , Fe → F + 2e− e2+ e2+ e−
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.................. هک دوشیم هتفگ يدورتکلا هب هراومه ییایمشورتکلا ياههاگتسد رد دنآ-51

.دریگ تروص شیاسکا شنکاومین نآ رد.دهد لیکشت ار لولس یفنم بطق

.دوش لقتنم تیلورتکلا هب دورتکلا زا نآ رد نورتکلا.دوش داجیا نزو شیازفا نآ رد

.................. :یتیلورتکلا لولس ره رد-52

.تسا شهاک شنکاومین يارجا لحم تبثم بطق

.دوشیم شهاک و شیاسکا شنکاو کی ماجنا بجوم هدش فرصم یکیرتکلا يژرنا

.دوشیم رتشیب جیردت هب يدنآ دورتکلا نزو

.دریگیم ماجنا شیاسکا شنکاومین ،يدتاک دورتکلا فارطا رد

لیدبت .................. يژرنا هب ..................  يژرنا یتیلورتکلا ياهلولس رد و دوشیم لیدبت ..................  يژرنا هب ..................  يژرنا یناولاگ لولس رد-53

.دوشیم

ییایمیش -یکیرتکلا -یکیرتکلا -ییایمیشییایمیش -یکیرتکلا -ییامرگ -ییایمیش

ییایمیش -یکیرتکلا -ییایمیش -ییامرگییایمیش -ییامرگ -یکیرتکلا -ییایمیش

؟تسا تسرد شهاک -شیاسکا ياهشنکاو اب طابترا رد بلطم مادک-54

.دباییم شهاک هدنهاک لماع شیاسکا ددع.دوشیم دازآ نورتکلا ،شهاک شنکاومین رد

.دوشیم دیسکا دوخ ،هدنهاک لماع ره.دریگیم نورتکلا ،هدنهاک لماع ره

؟دنوشیم اجهباج نآ رد اهنورتکلا زا يرتشیب رامش و تسا شهاک ـ شیاسکا عون زا رگیدکی هب هنوگ ود مادک لیدبت شنکاو-55

دیسکوردیه میدس هب دیسکا میدسدیسکا  مورک هب تامورک نوی

دیسا کیروفلوس هب دیسکا يرت درگوگدیسکا نوی هب دیسکارپ نوی

(III)

؟تسین یتیلورتکلا ياهلولس ياهدربراک زا دروم مادک-56

موینیمولآ جارختسااهزلف يراکبآاهزلف شیالاپقرب نایرج دیلوت

؟تسا رتکچوک ،نآ بیکرت مادک رد مورک شیاسکا ددع-57

CrO3Cr2O3CrK2 O4CK2 r2O7

.................. اب هک تسا ياهدام هدنهاک و ..................  ار اهنآ ،رگید ياههنوگ ..................  نورتکلا ..................  اب هک تسا ياهدام ،هدنسکا-58

.................. ار اهنآ ،رگید ياههنوگ ..................  نورتکلا

.دهدیم شهاک – هب – نداد – دنکیم دیسکا – زا – نتفرگ.دهدیم شهاک – زا – نتفرگ – دنکیم دیسکا – هب – نداد

.دنکیم دیسکا – زا – نتفرگ – دهدیم شهاک – هب -نداد.دنکیم دیسکا – هب – نداد – دهدیم شهاک – زا – نتفرگ
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.................. و تسا ..................  ،دراد ..................هک يدورتکلا ،دننک تکرش ییایمیشورتکلا لولس کی لیکشت رد ،يزلف دورتکلا ود هاگ ره-59

.دهدیم لیکشت ار

دتاک - هدنهاک - يرتگرزبدنآ - هدنسکا - يرتگرزبدتاک - هدنسکا - يرتکچوکدنآ - هدنهاک - يرتکچوک

E0

یرتاب  -+
-- ee

؟تسا تسرد بلطم مادک ،دهدیم ناشن  زلف اب یسم قشاق کی يراکبآ يارب ار یتیلورتکلا لولس کی حرط هک ،ورهبور لکش هب هجوت اب-60

.تسا  زلف زا یکمن لولحم ،تیلورتکلا

.تسا  زلف سنج زا ياهغیت ،دتاک

.دریگیم ماجنا،شنکاو مین :دتاک رد

.دوشیم هدوزفا نآ نزو رب نامز تشذگ اب و دراد ار دنآ شقن ،یسم قشاق

M

M

M

C (aq) + 2 → Cu(s)u2+ e−
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