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بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 های زیر را با انتخاب کلمة مناسب از داخل پرانتز کامل کنید.  جمله 1

هوای .............   الف( در آبکاری یک قاشق آهنی توسط فلز نقره، قاشق را به قطب ............ )منفی / مثبت( متصل کرده و محلول، دارای یوو  

 باشد.  )آهن/ نقره( می

 شود. نشین نمی ب( ................... )سوسپانسیو  / کلویید( مخلوطی ناهمگن است که ته

 اسیدها و بازهای شناخته شده، ................ )قوی/ ضعیف( هستند.  .....)اغلب/همه(پ( ................

 کنند. سوزش ایجاد می دهند و در تماس با پوست با اغلب فلزها واکنش می بازها(اسیدها / )......... ت(

 دهد و با گذشوت زموا  جورن آ      رخ می (کاهش)اکسایش/..................واکنش   ث( در یک سلول گالوانی، کاتد الکترودی است که در آ  نیم

 یابد. می (...)افزایش/کاهش.......

2 

 معین کنید. با دلیل های زیر را  درستی یا نادرستی هر یک از عبارت 2

 رود.  کار می الف(سلول دانز یک سلول گالوانی است که در صنعت برای تهیة فلز سدیم به

 

 پوشانده شده است. ز قلعکه با الیة نازکی از فل( حلبی نوعی ورقة آهنی است ب

 روند.  اسیدی به شمار می بازی و هایی سامانهبه ترتیب ( روده و معده پ

 است.  Fe(OH)2ت( فرآورده نهایی خوردگی آهن، زنگ آهن بوده که فرمول شیمیایی آ  
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( در دموا و غلتوت یکسوا     2( و هیدروفلوئوریک اسید )ظورف  1های هیدروکلریک اسید )ظرف  دو قطعه نوار منیزیم یکسا  را در محلول 3

 های زیر پاسخ کوتاه دهید.  اندازیم تا با هم واکنش دهند. با توجه به عبارت ذکر شده، به پرسش  می

 است؟ تر  الف( سرعت واکنش منیزیم با محلول کدان ظرف بیش

 تر است؟ ب( حجم گاز آزاد شده در واکنش انجان شده در کدان ظرف بیش

1 

A(aq)، غلتت یو  HAمول بر لیتر  005/0در محلول  4
  برابرmol.L

  4 11  1 کنید. را در این اسید محاسبه و  aKاست.  10

 (تر هستند. از مس کاهنده Bو  A( پاسخ دهید. )فرض شود دو فلز 2( و )1های الکتروشیمیایی ) با توجه به شکل سلول 5

 
 ( را بنویسید. 1الف( نیم واکنش کاتدی شکل )

 شوند؟ چرا؟  بهتر اکسید می Bو  Aیک از فلزهای  ب( کدان

مربوو  بوه ایون     emfیک سلول الکتروشیمیایی از نوع گالوانی بسازیم، کدان فلز کاتد اسوت و   Bو  Aپ( اگر بخواهیم با استفاده از دو فلز 

 سلول چقدر است؟
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 2از  1ی  صفحه
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 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
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 نمره 20جمع بارم : 

6 pH در آب در دمای محلولی از کلسیم هیدروکسید C
25  است. 11برابر 

 در این محلول را محاسبه کنید.OH آ( غلتت

 ب( غلتت این محلول چقدر است؟

 ؟شود چه عددی میpHپ( اگر حجم این محلول با افزود  مقداری آب خالص تا ده برابر افزایش یابد، 

5/1 

 عدد اکسایش اتم نشا  داده شده در هر گونه را مشخص کنید.  7

MgCrدر  Crپ(    HNO2در  Nالف(  O2 7  

 

در  Nب( 
CH N CH

|

CH

 3 3

3

 دار در ستاره  ت( کربن                                   

2 

 های زیر پاسخ دهید.  به پرسش 8

 شود؟  خوبی در آب حل می الف( توضیح دهید چرا عسل برخالف گریس به

 های غیر صابونی را در مقایسه با انواع صابونی آ  ذکر کنید.  کننده های پاک ب( دو مورد از مزیت

)روی یوا  کلریود کودان ظورف      (II)داری محلوول منگنوز    های کاهشی استاندارد ، توضیح دهید برای نگوه  پ( با توجه به جدول پتانسیل

 آلومینیون( مناسب است؟ 
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 سواالت زیر پاسخ دهید.   به ،(SHE)در ارتبا  با سلول گالوانی شامل الکترود آهن و الکترود استاندارد هیدروژ   9

(E (Fe / Fe) / V, E ( H / H ) V)
     2

20 44 2 0  

Fe)سلول گالوانی  emfالف(  / SHE)  .را برحسب ولت محاسبه کنید 

 دهد؟  ها در الکترولیت مربو  به سلول گالوانی تشکیل شده را به درستی نمایش می ب( کدان یک از نمودارهای زیر، تغییر غلتت یو 

 

1)  2 ) 

3)                               4  ) 

1 

در محلول پیرامو  آند و کاتد بوه چوه رنگوی در     pHدر سلول الکترولیتی مورد استفاده برای برقکافت آب، با ذکر علت توضیح دهید کاغذ  10

 آید؟ می
1 

محلول ایجاد شده را  pHلیتر برسانیم،  میلی 100گرن نیتریک اسید را در ظرفی قرار داده و با افزود  آب خالص حجم محلول را به  26/1اگر  11

114معین کنید.  16 1(N ،O،Hg.mol)
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HNOجدول زیر قدرت اسیدی دو اسید در 12 (aq)2 وCH COOH(aq)3  .مقایسه شده است 

 Ka فرمول شیمیایی  نان اسید  ردیف

HNO نیترواسید  1 (aq)2  /
 44 5 10  

CH استیک اسید  2 COOH(aq)3  /
 51 8 10  

 تر است؟ چرا؟  آ( کدان اسید قوی

HNOمحلول یک موالر کدان اسید،  pHدرجه،  25ب( در دمای  CH)یا 2( COOH3 تر است؟ محاسبه الزن نیست، فقوط دلیول    بزرگ

 بنویسید.

1 

 2از  2ی  صفحه
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