
  مهوري اسالمي ايرانج
  اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

  تهران ١٦اداره آموزش و پرورش منطقه 
  
  
  
  
  

 بارم 

  مفاهيم مناسب بنويسيد.در جاهاي خالي  -١
  شود.هاي پوستي از صابون .......................... استفاده مي) براي از بين بردن جوش صورت و قارچآ

  شود.ب) در سلول گالواني، عمل اكسايش در قطب .......................... سلول انجام مي
  .......................... را در خود حل كند.تواند فلز پ) غلظت اسيد معده به حدي است كه مي

  ت) فرمول شيميايي فراورده نهايي زنگ آهن .......................... است.

١ 

  هاي زير را بنويسيد.درستي عبارت علت -٢
  شود.) شير منيزي باعث كاهش اسيديته معده ميآ

  ، مثبت است. OF2ب) عدد اكسايش اكسيژن در
  شود.پ) اوره در هگزان حل نمي

Znت) در سلول SHE كند.، با گذشت زمان جرم كاتد تغيير نمي 

٢ 

  با توجه به شكل مقابل پاسخ دهيد:  -٣
  ) نام اين آهن چيست؟آ

  ب) در اثر ايجاد خراش در سطح اين نوع آهن، كدام فلز نقش آند را دارد؟
 واكنش كاتدي را در اين فرايند بنويسيد و موازنه كنيد.نيمپ) 

١ 

  طور طبيعي انجام شود:اگر واكنش زير به -٤
Cr Ag Cr Ag    2 3  

  ها را تعيين كنيد.) ترتيب قدرت كاهندگي گونهآ
 شود؟در اين واكنش مبادله مي eب) چند مول

١ 

  شود، به سؤاالت زير پاسخ دهيد:هاي زير در آن انجام مينورالكتروشيميايي كه واكنشدر مورد سلول  -٥

(s) (aq) (s) (l)a) SiO H e Si H O E / V      0
2 24 4 2 0 84  

(l) (g) (aq)b) H O e H OH E / V     0
2 22 2 2 0 83  

  ) معادله كلي واكنش انجام يافته را بنويسيد.آ
  اين سلول چند است؟ emfب) 

  بنويسيد.ها را پ) دو ايراد اين نوع سلول
  ت) محلول اطراف كاتد چه خاصيتي دارد؟ چرا؟

٢ 

٦- pH  هاي هيدرونيوم به هيدروكسيد در اين نمونه آب ميوه چند غلظت يون نسبتاست.  ٧/٤يك نمونه آب پرتقال
 است؟

٥/١ 

  جدول زير را كامل كنيد. -٧
  شربت خاكشير  شير  سولفات در آب (II)مس  

  a  b    رفتار در برابر نور
  c    d  هاي سازندهذره

  
 

١ 

  ٢ادامه در صفحه                                                                                                                                                   پاسخنامه سفيد داده شود.  

  
 

محل مهر يا امضاء            
 مدير

سئوال

 صبح  ٨  :  ساعت امتحان           رم اول       ت  نوبت امتحاني:  زشي: رشد دختراننام واحد آمو ٤/١٠/١٤٠٠ تاريخ برگزاري امتحان:
 دقيقه ١٠٠وقت امتحان:          رياضي و تحربيهاي:رشته، رشته دوازدهم پايه:  نام پدر:   نام و نام خانوادگي:

 صفحه ٣تعداد برگ سئوال:            ١٤٠٠-١٤٠١سال تحصيلي :   رضيه قرباني نام دبير/ دبيران:  ٣شيمي  سئوال امتحان درس:
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 بارم تاريخ امتحان :                                               هاي : رشته / رشته                                                          دنباله سوال درس :

  با توجه به جدول زير پاسخ دهيد: -٨

E (V)0  واكنش كاهشنيم  

/1 50  (aq) (s)Au e Au  3 3  

/0 34  (aq) (s)Cu e Cu  2 2  

/0 12  (aq) (aq)Cr e Cr   3 2  

/2 47  (aq) (s)Mg e Mg  2 2  

  توان از ظرف مسي استفاده نمود؟ چرا؟ ) آيا براي نگهداري محلول منيزيم، ميآ
Au) آيا با كاتيونب 3 توان يونميCr 2 را بهCr 3 اكسيد كرد؟ چرا؟ 

١ 

  با توجه به شكل داده شده پاسخ دهيد.  -٩
  آ) نام اين سلول چيست؟ 

  ب) يك تفاوت اين سلول با باتري چيست؟
  ها چيست؟هاي اين نوع سلولپ) يكي از چالش

 واكنش آندي انجام شده در اين سلول را بنويسيد.ت) نيم

٢ 

  جدول داده شده پاسخ دهيد: با توجه به -١٠
  ثابت يونش اسيد  فرمول شيميايي  نام اسيد

  بسيار بزرگ  HBr  هيدروبرميك اسيد
CH  استيك اسيد COOH3  /  51 8 10  
/  HNO2  نيترو اسيد  44 5 10  

  تر است؟ چرا؟كدام اسيد ضعيفآ) 
  ب) معادله يونش استيك اسيد را در آب بنويسيد.

  پ) در كدام اسيد، غلظت آنيون حاصل از اسيد، با غلظت اسيد اوليه برابر است؟ چرا؟

٥/١ 

١١- HX وHY  گرم از ٦دو اسيد ضعيف هستند. اگرHX  گرم از ٤وHY  ليتر آب حل شوند،ميلي ٥٠٠جداگانه در
pH  .اين دو محلول برابر خواهد شد(HX , HY ) g.mol  150 150  

  را حساب كنيد. HXآ) غلظت موالر محلول
  تر است؟درجه يونش آنها مشخص كنيد كدام اسيد قويب) با مقايسه 

٥/١ 

١٢- pH  گرم بر ليتر اسيد ضعيف ٢/٠يك نمونهHA  است. ثابت يونش اسيدي  ٣/٤گرم، برابر با  ٢٠با جرم مولي
  آن در دماي آزمايش چند است؟ و چند درصد آن يونيزه شده است؟

٢ 

واكنش واكنش آندي آن اكسايش آب و نيمكه نيم AgNO3(aq)در يك سلول الكتروليتي داراي مقدار كافي از -١٣

 pHمول الكترون از آن عبور كند، ٣/٠بوده و  L3است، اگر حجم الكتروليت برابر Ag(aq)هايكاتدي، كاهش يون
  محلول اوليه را خنثي در نظر بگيريد.) pHاست؟ ( چندمانده محلول باقي

(Ag g.mol ) 1108  

(aq) (s)Ag e Ag    

(l) (g) (aq)H O O H e   2 22 4 4  

١ 

دهيم. اگر عبور مي Ba(OH)2موالر ٠٠٥/٠ليتر محلول ميلي ٠٢٠را از درون  CO2ليتر مخلوط گازي داراي ٢ -١٤
تقريب چند در مخلوط گازي، به CO2خنثي شود، غلظت HClموالر ١٠/٠محلول  mL30مانده باز در محلول باباقي

  مول بر ليتر بوده است؟

(aq) (g) (aq) (l)Ba(OH) CO BaCO H O  2 2 3 2  

(aq) (aq) (aq) (l)Ba(OH) HCl BaCl H O  2 2 22 2 

٥/١ 

 ٢٠ جمع كل»                                               موفقهاي من الهي كه شاد باشيد و بچه«                                                      پاسخنامه سفيد داده شود.  
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