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 )نوبت اول(

 دقیقه 111مدت آزمون:  رشته تجربی و ریاضی

 صفحه 4تعداد صفحه: سوال 15تعداد سوال:

 نام آموزشگاه:   نام و نام خانوادگی طراح: 

 پیامبر اکرم: یک ساعت اندیشیدن برتر از هفتاد سال عبادت است

 بارم  ردیف

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

    ،(نکنند  -كنند )ناسب برقرار ..............های مهای حالل جاذبهسازنده حل شونده با مولکولهای در فرایند انحالل، اگر ذره (آ

 های حل شونده كنار هم باقي مي مانند و در حالل پخش نمي شوند . ذره

 كنند. به سمت كاتد حركت ميیون های منفي (  –.............. )یون های مثبت سلول گالواني  دیواره متخلخل در  (ب

 هیدرونیوم و هیدروكسید ( هستند. –هیدروكسید  همه محلول های بازی ، محتوی یون های .................. ) (پ

سرعت تولید  ثابت( است زیرا  -های واكنش دهنده و فراورده درسامانه ..............)برابر  درسامانه تعادلي غلظت گونه (ت

 شود.صفر ( مي   -.............)برابر هرگونه با سرعت مصرف آن 

 .است OH]– ]از  (بیشتر –كمتر ).....................  H]+ ]در محلول هیدروفلوئوریک اسید ( ث
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 ها پاسخ دهید.با توجه به ساختار داده شده به پرسش 2

 تركیب داده شده چه نوع پاک كننده ای است؟ آ(

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

 كند؟های سخت خاصیت پاک كنندگي خود را حفظ ميآِیا درآب پ(

1 

 برای هر یک از سوال های زیر پاسخی کوتاه بنویسید.  3

 گویند.ميبه اسیدی كه هر مولکول آن در آب تنها مي تواند یک یون هیدرونیوم تولید كند، چه  (آ

 رایج ترین سلول سوختي است؟ (ب

 شود؟شیره معده مي pH ( دارویي كه باعث كاهش پ

 گاز آزاد شده با اضافه كردن هیدروكلریک اسید به مقدار كافي از سدیم هیدروژن كربنات چیست؟ (ت

 سایش مي یابد اما خورده نمي شود؟فلزی كه اك (ث

 سلولي استفاده مي شود؟برای آبکاری مجسمه مسي توسط فلز نقره از چه نوع ج( 
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 دهد.شکل زیر تصویر مولکولی، محلول، کلویید و سوسپانسیون را نشان می 4

شود و مسیر نور قابل تشخیص در كدام شکل نور پخش نمي آ(

  نیست؟

 

 

آب در نظر را مي توان نمایشي از نشاسته در (c یا b ،a)؟ كدام یک از شکل های چه نوع مخلوطي استنشاسته در آب،  (ب

 گرفت؟

 دهد؟پ( در كدام شکل ذرات حل شونده مخلوط پایدار تشکیل نمي

1 

 .درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید.در صورت نادرست بودن علت نادرستی را بنویسید 5

 سلول های سوختي قادر به ذخیره سازی انرژی شیمیایي نیستند.آ(

 سرخ در مي آید.در محلول كلسیم اكسید به رنگ   pHب(كاغذ 

 یکسان ، خاصیت اسیدی برابر دارند. pHدو اسید با پ(

 + است.5برابر،  4KMnOت(عدد اكسایش اتم مركزی در تركیب 
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 5/6 جمع              ها در صفحه بعد((                                                                          ))ادامه سوال 

 در واکنش زیر با محاسبه تغییر عدد اکسایش ، گونه کاهنده و اکسنده راتعیین کنید. 6

)()()()( gCOlAlsCsOAl 232 3432  

1 

 (سولفات دست نخورده می ماند.IIدر محلول نقره نیترات حل می شود ولی در محلول آهن ) Mفلز  7

 . . با هم مقایسه كنیدرا   , Fe  M , Agالف( قدرت كاهندگي فلزات

 كدام است؟  Ag+و   M 2+و 2Fe+از بین كاتیون های ب( قوی ترین اكسنده 

1 

  :در هر مورد دلیل را بیان کنید 7

 در ساخت باتری نقش فلز لیتیم پر رنگ است .چرا؟ (آ

 كند؟آب باران نسبت به باران طبیعي چه تغییری مي  pHدر شهرهای صنعتي  (ب

 كننده مخلوط آلومینیم با سود چیست؟برای افزایش قدرت پاک كنندگي پودر پاکدو دلیل  (پ
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440372        آهن با توجه به شکل: –در سلول گالوانی منیزیم  8 22
/)/(/)/(  

FeFeEVMgMgE
 

 حركت كاتیون ها و آنیون ها را از دیواره متخلخل روی شکل مشخص كنید.الف( جهت 
  ونیروی الکترو موتوری آن را به دست آورید.ب(واكنش كلي سلول را نوشته 
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 طرح زیر مربوط به برقکافت سدیم کلرید مذاب است با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید: 9

 
 آ( نام سلول به كار رفته چیست؟

 ب( برای تهیه چه عنصری استفاده مي شود؟

 پ( كمک ذوب نمک سدیم كلرید چیست؟

 آند را بنویسید. نیم واكنش  انجام شده در ت( 
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11 

 

 با توجه به شکل داده شده:

 آ(چه نوع ورقه ی آهني را نشان مي دهد؟                                                                       

 ب(كاربرد این ورقه چیست؟

 پ( در صورت خراش چه نوع واكنشي در كاتد روی مي دهد معادله واكنش را بنویسید.   

 

 

1 

12 pH  مول بر لیتر هیدروسیانیک اسید  005/0محلولHCN(aq)   چه قدر است؟درصد یونش این اسید در دمای معین در

 درصد است. 00/0محلول 
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 مول یون استات وجود دارد. 113/1مول اسید  میلی لیتر محلول استیک اسید به ازای هر511در  13

 الف(معادله یونش این اسید را بنویسید.

 ب(ثابت یونش اسیدی را به دست آورید.
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 5/1 چند برابر غلظت یون هیدروكسید در همین محلول است؟  pH=  7/0غلظت یون هیدرونیم در محلول نیتریک اسید با  14

15 pH  5/1 موالر باریم هیدروكسید را به دست آورید.000/0محلول 


