


 شیمی دوازدهم فصل سوم-آسان- تستی

؟درادن یسنالاووک دنویپ ییایمیش يهنوگ مادک-1

ICl
−
2

NH +
4NH3NaH

؟تسا تسرد بلطم مادک-2

.دنتسه اهکمن ۀتسد زا ینوی ياهبیکرت ۀمه

.تسا دایز ینوی ياهبیکرت ۀمه شوج ۀطقن و بوذ ۀطقن

.تسا رتشیب دیسکا میزینم رولب ۀکبش يژرنا زا دیسکا میسلک رولب ۀکبش يژرنا

.دراد هنوراو ۀطبار اهنوی عاعش اب و میقتسم ۀطبار اهنوی راب اب ،رولب ۀکبش يژرنا

.تسا هتسباو  ..................  هب هدمع روطهب اهنآ ییایمیش راتفر و  ..................  هب نزنب دننام یلوکلوم داوم یکیزیف راتفر-3

ياهرذنیب يورین ةزادنا ــ لوکلوم يدنویپان و يدنویپ ياهنورتکلا تفج

لوکلوم يدنویپان و يدنویپ ياهنورتکلا تفج ــ اهلوکلوم نیب يورین عون و هزادنا

اهلوکلوم نیب ۀبذاج نازیم ــ هنوگ راتخاس

اهلوکلوم نیب يورین عون و هزادنا ــ ندوب یبطقان و یبطق

؟تسا یبطقان لوکلوم مادک-4

HClCO2NH3C OHH3

؟تسا هیقب زا رتشیب ریز بیکرت مادک يرولب هکبش يژرنا-5

LiFLiClLiBrLiI

)رییغتاب( ؟تسا تسردان بلطم مادک-6

.دناهدننکش و تخس ،تبسن هب ینوی ياهدماج

.تسا دایز ینوی ياهدماج رتشیب شوج ۀطقن و بوذ ۀطقن

.تسا قرب نایرج ياناسر ،اهدماج رگید عاونا فالخرب ینوی دماج

.تسا تباث راشف رد نآ ةدنزاس يزاگ ياهنوی هب نآ لیدبت و ینوی دماج لوم کی یشاپورف نمض هدش بذج يژرنا ،رولب ۀکبش يژرنا

؟تسا مادک ،تازلف نیا يارب نکمم یمتا ددع نیرتکچوک و دنراد ياج اههورگ مادک رد ،یبوانت لودج زا هرود ره رد هطساو ياهزلف-7

21, 12 ات 321, 12 ات 222, 12 ات 322, 12 ات 2

1

شیمى جلوه اى از هنر زیبایى وماندگارى



؟تسا یبطقان بیکرت مادک-8

دیفلوسيد نبرکدیرلکيرت رفسفلوناتمدیسکايد درگوگ

؟تسا هیقب زا رتشیب ریز تابیکرت زا کیمادک بوذ هطقن-9

NaFNaClNaBrNaI

؟تسا یبطق ياهدنویپ ياراد هک نیا اب تسا یبطقان لوکلوم مادک-10

NH3SO2CO2OH2

؟دشابیمن حیحص تیفارگ دروم رد ریز ياهترابع زا کیمادک-11

.تسا لصتم رگید نبرک متا  هب یسنالاووک دنویپ  اب نبرک متا ره تیفارگ زا هیال ره رد

.تسا ساملا رد »نبرک ــ نبرک« دنویپ لوط زا رتمک تیفارگ رد »نبرک ــ نبرک« دنویپ لوط

.تسا رتمک ساملا هب تبسن نآ یلاگچ رطاخ نیمه هب و دراد دوجو نآ رد یلاخ ياضف ،ياهیال راتخاس نتشاد تلع هب

.دناهدش لصتم رگیدکی هب یسنالاووک دنویپ ۀلیسو هب تیفارگ رد دوجوم ياسآلوغ ياههحفص

43

؟درادن دوجو یسنالاووک دنویپ ،دماج تلاح رد هدام مادک يهدنهدلیکشت ياههرذ نیب-12

دیبرک میسیلیسساملادیسکا يد میسیلیسدی

؟تسا یبطق لوکلوم مادک-13

)زاگ(  COCl2BF3BeF2CO2

؟تسا تسردان ینوی عاعش ةزادنا دروم رد هسیاقم مادک-14

> > NP 3− S2− a+> N > LK+ a+ i+> N > AF − a+ l3+> M > NO2− g2+ a+

؟دنتسه نورتکلا مه نوینآ و نویتاک ،ریز ینوی ياهبیکرت زا کی مادک رد-15

دیسکا میزینمدیمرب میساتپدیروئولف میتیلدیرلک میدس

B

A

؟تسا تسردان هنیزگ مادک ،تسا دیرلک میدس رولب هب طوبرم هک لباقم لکش هب هجوت اب-16

.تسا دیرلک میدس رولب نک رپ اضف لدم شیامن ،لباقم لکش

.تسا ربارب رگیدکی اب اهنوینآ و اهنویتاک نویسانیدروئوک ددع نآ راتخاس رد

.دنهدیم ناشن ار   ياهنوی ، ياهنوی و  ياهنوی ، ياهنوی

.دشابیم  ياهنوی زا رتشیب  ياهنوی رد عاعش هب راب تبسن

BNa+ACl−

BA
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؟تسا تسرد ، ةرابرد دروم مادک-17

.دوشیمن تفای تعیبط رد صلاخ تروصهب.دنراد شقن یسنالاووک ياهدنویپ دننامه ینوی ياهدنویپ ،نآ راتخاس رد

.تسا رتشیب تیفارگ زا نآ یتخس.تسا یلوکلوم ياهدماج وزج

SiO2

؟تسا  یفنم یئزج راب ياراد ،طخ اب هدشصخشم متا ،هنوگ مادک رد-18 (δ−)

N––O−
3C2H––2S OC––N––H +
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؟تسا ینوی دنویپ ياراد ریز بیکرت مادک-19

دیروئولفارتت میسیلیسدیرلکارتت نبرکتارتین میساتپدیرلک مویلیرب

؟تسا تسرد ینوی ياهبیکرت رولب يهکبش يژرنا دروم رد يریگهجیتن مادک-20

.تسا رتشیب هکبش يژرنا دشاب رتگرزب نوینآ عاعش هچ ره.تسا رتمک هکبش يژرنا دشاب رتشیب نوینآ راب هچ ره

.دراد هنوراو يهطبار نآ عاعش اب و میقتسم يهطبار نویتاک راب اب هکبش يژرنا.تسا رتشیب هکبش يژرنا دشاب رتگرزب نویتاک يهزادنا هچ ره

؟دنکیم ادیپ یلماک موهفم هنیزگ مادک تاملک اب ریز ترابع یلاخ ياهاج-21

".دنتسه زادگ رید يداوم نینچ لیلد نیمه هب ؛دراد دوجو یکارتشا ياهدنویپ اه متا .................. نایم .................. دماج کی راتخاس رد

همه – یلوکلومزا ینیعم رامش – یلوکلومزا ینیعم رامش – یسنالاووکهمه – یسنالاووک

؟دناتسرد ،ریز بلاطم زا دراوم مادک-22

.دراد يزلف هبش تیصاخ ،نبرک دننام میسیلیس )آ

.تسا لصتم نژیسکا متا راهچ هب  متا ره ،سیلیس راتخاس رد )ب

.تسا دیسکايد نبرک راتخاس هباشم ،دیسکايد میسیلیس رولب راتخاس )پ

.تسا نیمز دماج ۀتسوپ رد رصنع نیرتناوارف میسیلیس ،نژیسکا زا سپ )ت

ت ،بت ،آت ،پ ،آت و پ ،ب

Si

؟تسا تسرد ترابع مادک-23

.تسا لصتم رگید نبرک متا هس هب یهجو راهچ شیارآ اب نبرک متا ره ،تیفارگ رد

.دراد نبرک ياهمتا زا ياهتسویپ مه هب ییاضف هکبش هک تسا یسنالاووک ياهدماج زا ياهنومن ،ساملا

.دنراد لاصتا رگیدکی هب یسنالاووک دنویپ اب ،اسآلوغ ياهحفص ياهلوکلوم ،تیفارگ رد

.دوشیم هدافتسا ،دورتکلا تخاس رد ساملا زا و هدننکمرن ناونع هب تیفارگ زا

.دنیوگیم نوی نآ .................. ددع ،نوی ره نوماریپ دوجوم مان .................. ياهنوی نیرت .................. دادعت هب-24

شیاسکا ـ مهان ـ شیبنویسانیدروئوک ـ مه ـ کیدزنشیاسکا ـ مه ـ مکنویسانیدروئوک ـ مهان ـ کیدزن
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؟تسا یبطق لوکلوم مادک-25

)یهجوراهچ(  CF4CO2P4NO2

؟تسا تسردان نفارگ درومرد بلطم مادک-26

.تسا نبرک متا کی ةزادنا هب تماخض اب یسنالاووک يدماج

.دوشیم هیهت رتمونان تماخض اب ياهیال تروصهب بسچ راون و دادم كون تیفارگ زا هدافتسا اب

.تسا دالوف ربارب  دودح نآ یششک تمواقم و دراد ياهژیو ماکحتسا

.دراد لسعروبنز يودنک دننام شوگ شش ياههقلح اب نبرک ياهمتا زا یکارتشا و يدعب هس يراتخاس

100

؟تسا هیقب زا رتشیب ریز تابیکرت زا کیمادک بوذ ۀطقن-27

NaFNaClNaBrNaI

؟دنکیمن يریگتهج ،یکیرتکلا نادیم رد لوکلوم مادک-28

HClSO2SiCl4NH3

؟تسا یبطق لوکلوم مادک-29

N2CO2CF4NO

؟دنکیمن تیاده ار قرب نایرج عیام تلاح رد ریز ّداوم زا کی مادک-30

NaBrKICCl4Fe

؟دنتسه اراد ار ریوصت رد هدش هداد ناشن پ و ب و آ ياهراتخاس هباشم يراتخاس بیترتهب هنیزگ مادک رد دوجوم ياهبیکرت ریز لکش هب هجوت اب-31

Fe − Si − KBrO2

Al − C − AH4 l2O3

− C − FeSP4 O2 O4

− F − SO3 e2O3 H2
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.تسا تازلف يراوخشکچ هدنهدناشن )( لکش ؟دناتسردان ریز بلاطم زا دروم دنچ-32

.تسا تازلف رد یکیرتکلا ییاناسر هدنهدناشن )( لکش 

طیارش نیا رد و دنروخیم رس رگیدکی يور اهنویتاک هبرض رثا رد هک دهدیمناشن )( لکش 

زلف و دنراد دوخ هطاحا رد ار اهنویتاک مه زاب هک دنوشیم اجهباج ياهنوگهب دازآ ياهنورتکلا

.دنکشیمن

ییاناسر ببس و دنوشیم اجهباج زلف رد یتحار هب دازآ ياهنورتکلا دهدیم ناشن )( لکش 

.دنوشیم زلف

.دشاپیم ورف هکبش و هدش رتشیب هکبش رد تبثم ياهنوی نیب هعفاد هبرض رثا رب اریز ،دنک هیجوت زین ار تازلف یخرب یگدننکش دناوتیم )( لکش 

∙1

∙2

∙1

∙2

∙1

4123

؟تسا تسرد ،ریز بلطم مادک-33

.تسا تروصهب ، و  ،شوجۀطقن بیترت

.تسا رتالاب نآ شوجۀطقن و رتشیب نوتسا یلوم مرج ،دنایبطق ود ره ،نوتسا و بآ ياهلوکلوم

.تسا لصتم یکارتشا دنویپ اب بآ رگید لوکلوم راهچ اب ،بآ لوکلوم ره نآ رد و دراد يدُعب هس راتخاس خی

.دنراد هباشم رادنژوردیه ياهبیکرت زا رتالاب شوجۀطقن ،دراد دنویپ روئولف و نژیسکا دننام ییاهمتا اب نژوردیه متا ،اهنآ لوکلوم رد هک يداوم

NH3PH3AsH3As > P > NH3 H3 H3

ياههورگ رد اهرصنع نیا و دنوشیم بوسحم .................. ياهرصنع ءزج ،تسا ندش رپ و لاغشا لاح رد اهنآ .................. يهیالریز هک ییاهرصنع-34

.دنا .................. ياهرصنع اهنآ یگمه و دنراد ياج ..................

يزلفان -  ات  - یلصا -يزلف -  ات  - هطساو -يزلفان -  ات  - یلصا -يزلف -  ات  - هطساو - d313p18d312p1218

؟دهد لیکشت یلوکلوم دماج دناوتیم ریز بیکرت مادک-35

SiO2CO2MgOKCl

)دنرصنع عون کی ياهمتا هدنیامن ،اههریاد( ؟دهدیم ناشن يرولب دماج عون مادک رد ار اههرذ لاصتا هوحن ،ریز لکش-36

يزلفینوی

یسنالاووکیلوکلوم

؟تسا تسردان بلطم مادک-37

.تسا رتشیب ینوی بیکرت رولب يهکبش يژرنا ،دشاب رتگرزب اهنوی عاعش هچره

.دراد میقتسم يهطبار یلک روط هب نآ رولب يهکبش يژرنا اب ینوی دماج بوذ يامد

.تسا رتشیب ینوی بیکرت رولب يهکبش يژرنا ،دشاب رتشیب اهنوی یکیرتکلا راب هچ ره

.دراد دوجو رواجم مانمهان ياهنوی نیب اهتهج مامت رد ،ینوی دماج رد اهنوی نیب يهبذاج يورین
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؟دراد دوجو يریگمشچ ياهتوافت ،هدام ود مادک یکیزیف صاوخ نایم-38

دیسکايد میسیلیس و ساملادیدی میدس و دیرلک میدسدی و رلکدیرلک میدس و دی

يهلیسو هب ..................  لاصتا زا هک تسناد ..................  کی ناوتیم ار ..................  .دهدیم ناشن ار ..................  راتخاس زا یشخب ،ریز لکش-39

.تسا هدش هتخاس ..................

يوق یسنالاووک ياهدنویپ ـ نبرک متا اهدرایلیم ـ يدعب هس ياسآلوغ لوکلوم ـ رولب ره ـ ساملا

فیعض یسنالاووک ياهدنویپ ـ اههقرو نیا ـ ياهقرو ياسآلوغ لوکلوم ـ ساملا يهیال ره ـ ساملا

فیعض یسنالاووک ياهدنویپ ـ تیفارگ ياههیال ـ يدعب هس ياسآلوغ لوکلوم ـ تیفارگ يهکبش ـ تیفارگ ياهیال

تیفارگ يهکبش ،فیعض یلوکلوم نیب ياهورین ـ اهلوکلوم نیا ـ ياهقرو ياسآ لوغ لوکلوم ـ هیال ره ـ تیفارگ ياهیال

؟دشابیم كرتشم  و  لودج  هورگ رصانع دیسکا ود نایم ۀسیاقم رد هنیزگ مادک-40

يراتخاس ظاحل زا يرولب دماج عوندماج تلاح رد یتخس ۀجرد

ییاتشه شیارآ هب ندیسر و یکارتشا دنویپ لیکشتبآ رد لالحنا رثا رب يدیسا لولحم لیکشت

14CO2SiO2

)رییغتاب( ؟تسا مادک ،دراد  لوکلوم هباشم يراتخاس هک  لوکلوم ندوب یبطقان یلصا لیلد-41

اهدنویپ ندوب یبطقاناهدنویپ ندوب ناسکی

روئولف ياهمتا تیفرظ ۀیال يدنویپان ياهنورتکلا رامش ندوب دایزنراقتم راتخاس و يزکرم متا يور يدنویپان نورتکلا تفج ندوبن

BF3SO3

)رییغت اب( .تسا ..................  و  ..................  هب نآ لیدبت و ،نآ زا لوم کی یشاپورف ماگنه هدش بذج يژرنا رادقم ،دیسکا میزینم رولب ۀکبش يژرنا-42

O(g), Mg(g)O(g), Mg(s)(g), M (g)O2− g2+(g), M (s)O2− g2+

؟تسا تسرد اهلوکلوم ندوب یبطقان و یبطق دروم رد ریز دراوم زا کیمادک-43

یبطق -یبطقان -یبطق یبطقان -یبطق  -یبطقان 

یبطق -یبطقان-یبطق یبطق  -یبطق -یبطقان 

CCl4CO2O3CCl4NH3SO3

CCl4NH3OH2CCl4C CH2 l2BCl3

؟دنایبطق لوکلوم ود مادک-44

OH2SO3PCl3TeH2CF4SO3SF4CF4 و  و  و  و 

؟دنراد یکارتشا دنویپ اب اسآلوغ يراتخاس دماج تلاح رد ریز داوم زا دادعت هچ-45

»ناتم - صلاخ میسیلیس - دیسکايد نبرک - ساملا - دیبرک میسیلیس - دیسکاموینیمولآ«

3456
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هبذاج ياهورین و هدوب عیام تلاح هب يرتشیب ییامد ةرتسگ رد هدام نآ ،دشاب .................. صلاخ ةدام کی شوج و بوذ ۀطقن ود نیب توافت هچره-46

.تسا .................. عیام ةدنزاس ياههرذ نایم

رتفیعض -رتمکرتيوق -رتمکرتفیعض - رتشیبرتيوق -رتشیب

؟تسا تسرد ،هنیزگ مادک-47

.تسا  ربارب و ناسکی ،دیرلک میدس رولب هکبش رد  و  ياهنوی نویسانیدروئوک ددع

.دوشیم داجیا هکبش رد اههیال ییاجهباج و هبرض رثا رب هک تسا ياهعفاد ياهورین لیلد هب  رولب یگدننکش

.دوشیم هدیمان ،نآ رولب هکبش يژرنا .شاهدنزاس ياهرصنع هب نآ لیدبت و ینوی دماج لوم کی یشاپورف ماگنه هدش فرصم يژرنا

.دنوشیم هیزجت ،دوخ يهدنهد لیکشت يزاگ ياهنوی هب قرب نایرج نداد رذگ اب و دناقرب نایرج ياناسر ینوی ياهدماج

Na+Cl−8

NaCl

؟تسین یسنالاووک دنویپ مادک-48

دیرلک موینومآ رد موینومآ و دیرلک نیب دنویپناتا رد نبرک اب نژوردیه متا دنویپ

نتا رد نبرک متا ود نیب هناگود دنویپناتا رد نبرک متا ود نیب هداس دنویپ

؟تسا هدش یفرعم تسرد ،هدش داهنشیپ بیکرت مادک رد ،اهمتا نیب دنویپ عون-49

یسنالاووک : یسنالاووک : ینوی : ینوی :  HFNaHCaF2Al2O3

؟دناهدش نایب تسرد هراب نیا رد اهترابع زا دادعت هچ .دوشیم هدافتسا دالوف هب تبسن میناتیت رد ییاهیگژیو رطاخهب ریز ياهلکش زا کی ره-50

)()()(

)()()(

.دالوف هب تبسن میناتیت بوذ يامد ندوب الاب لیلد هب ،)( لکش 

.دالوف هب تبسن میناتیت شیاس ربارب رد تمواقم لیلد هب ،)( لکش 

.دالوف هب تبسن ایرد بآ رد دوجوم ياههرذ اب يریذپشنکاو مدع و یگدروخ ربارب رد میناتیت یلاع تمواقم لیلد هب ،)( لکش 

.تسا فورعم دنمشوه ژایلآ هب هک لونیتین مان هب مینیمولآ و میناتیت ژایلآ زا هدافتسا لیلد هب ،)( و )( ،)( لکش

321

654

∙1

∙2

∙3

∙456

2143
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؟تسا تسرد هنیزگ مادک-51

.دنراد یطخ يراتخاس ، و  ياهلوکلوم فالخرب  و  ياهلوکلوم

.دیآیمرد زاگ تلاح هب عیام تلاح زا رتدوز ناپورپ هب تبسن رتا لیتم يد ،ناسکی طیارش رد

.دنکیم يریگتهج یکیرتکلا نادیم رد و دراد هدیمخ راتخاس ،تانبرک نوی و دیسکا يرت درگوگ لوکلوم دننامه بآ ياهلوکلوم

.دننک يریگتهج یکیرتکلا نادیم رد دنناوتیم بیکرت  ، ، ، ، ،ياهبیکرت نایم رد

SCOHCNO3SO2

CH4C CH2 l2CHCl3C ClH3CCl42

؟تسا رتشیب بیکرت مادک يهکبش يژرنا-52

NaClSO3CsFMgO

؟تسا قرب نایرج ياناسر ،بآ رد لولحم ای باذم تروص هب اما ،هدوب اناسران دماج تلاح رد هدام مادک-53

دیسکايد میسیلیسدیدی میساتپمیسیلیسدی

رتهیبش ،بیکرت مادک رد نبرک ياهمتا نایم ياهدنویپ عون هب اهنآ نایم ياهدنویپ عون و تسا لصتم رگید نبرک متا دنچ هب نبرک متا ره ،نفارگ رد-54

؟تسا

نازگهولکیس ،نازگهولکیس ،نزنب ،نزنب ، 3434

و دوریم راک هب  ..................  ناونعهب یلوکلوم ةراش و  ..................  ناونعهب ینوی ةراش يدیشروخ ياهوترپ اب یکیرتکلا يژرنا دیلوت يروانف رد-55

.تسا عیام يرتشیب ییامد ةرتسگ رد  ..................  ةراش

ینوی ــ یکیرتکلا دلوم نیبروت هدنهدتکرح ــ ییامرگ يژرنا هریخذ عبنم

ینوی ــ ییامرگ يژرنا ةریخذ عبنم ــ یکیرتکلا دلوم نیبروت ةدنهدتکرح

یلوکلوم ــ یکیرتکلا دلوم نیبروت ةدنهدتکرح ــ ییامرگ يژرنا ةریخذ عبنم

یلوکلوم ــ ییامرگ يژرنا ةریخذ عبنم ــ یکیرتکلا دلوم نیبروت ةدنهدتکرح

؟تسا مادک یلوکلوم ياهبیکرت هب یسنالاووک ياهدماج دادعت تبسن ،ریز ياهبیکرت نیب زا-56

SiHNO3KOHPbC6H12O6SiCNeC57H110O6 - مینامرژ- - نفارگ -  -  زتراوک -  -  -  -  - 

4321

؟دهدیم ناشن لمعلاسکع دوخ زا یکیرتکلا نادیم رد لوکلوم مادک-57

CCl4SeO2CS2SO3

؟تسا یبطق ریز ياهلوکلوم زا کی مادک-58

CCl4SO2CS2BCl3
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؟تسا یبطقان ریز ياهلوکلوم زا کی مادک -59

NH3OH2CO2PCl3

؟تسا رتشیب همه زا ییایمیش بیکرت مادک يهکبش يژرنا-60

)دماج( )دماج( )دماج( )زاگ(  SiF4NaFAlF3MgF2
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