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 دقیقه 111مدت آزمون:  رشته تجربی و ریاضی

  3تعداد صفحه: سوال 11 تعداد سوال:

  نام آموزشگاه:   نام و نام خانوادگی طراح: 

 پیامبر اکرم: یک ساعت اندیشیدن برتر از هفتاد سال عبادت است
 بارم ها درج شده است. در پایان سوالتوجه: جدول پتانسیل های کاهشی استاندارد  ردیف

 مناسب را انتخاب کنید ودر پاسخنامه بنویسید.ژه ادر هر مورد از میان واژه های داده شده و 1

 به علت غلبه بخش )قطبی / ناقطبی ( ، اسیدهای چرب در هگزان حل ) می شوند/نمی شوند (. (آ 

 .شوداز نظر آرنیوس ) باز / اسید( ماده ای است که موجب افزایش غلظت یون هیدروکسید  ب(

 رسوب تشکیل نمی دهند. 2Ca+و  2Mg+ پاک کننده های ) صابونی / غیر صابونی( با یون های  پ(

 شیره معده می شود.  pHمصرف آسپرین موجب ) کاهش / افزایش (  ت(

 در سلول سوختی هیدروزن در بخش )آندی / کاتدی( گاز اکسیژن جریان دارد. ث(

 .ول گالوانی ، جهت حرکت الکترون ها از )آند به کاتد / کاتد به آند( استدر سلول الکترولیتی ) همانند / بر خالف( سل ج(

 

2 

 درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین کنید و عبارت های نادرست را اصالح و بازنویسی کنید. 2

 است. 7آنها کمتر از  pHاغلب میوه ها دارای اسیدند و  آ(  

 در محلولی بیشتر باشد ، آن محلول بازی تر است. H]+[هرچه  ب(

 درجه یونش بیانی از میزان پیشرفت فرایند یونش تا رسیدن به تعادل است. پ(

 آنها مثبت است. °Eعالمت دارند 2Hفلزهایی که قدرت کاهندگی بیشتری از  ت(

 کار می رود.سلول دانز یک سلول الکترولیتی است که در صنعت برای تهیه فلز سدیم به  ث(

 

2 

 برای هر یک از مواد زیر یک دلیل مناسب بنویسید. 3

 با گذشت زمان فلز طال در هوای مرطوب و حتی دراعماق دریا همچنان درخشان باقی می ماند. آ(  

 فلز آلومینیم با اینکه اکسایش می یابد ولی خورده نمی شود. ب(

 است. mol.L  0/1 =]-3[NO-0موالر نیتریک اسید در دمای اتاق ، 1/0در محلول  پ(

 در باران معمولی ، غلظت یون هیدرونیوم کمتر از باران اسیدی است. ت(

 

2 

 با محاسبه تغییر عدد اکسایش ، گونه اکسنده و کاهنده را در واکنش زیر مشخص کنید. 4

O2→ CO + H  2+ H  2CO 

1 

 .کوتاه بدهیدبه پرسش های زیرپاسخ  5
 استخراج آلومینیم در صنعت به چه روشی انجام می شود؟ آ(  

 ب( در فرایند آبکاری از چه نوع سلولی ) گالوانی یا الکترولیتی ( استفاده می شود؟

 به چه رنگی می باشد؟ pH = 3پ(گل ادریسی در خاکی با 

 یکی از رایج ترین داروهای ضد اسید چه نام دارد؟ت(

 به کار رفته در صابون مایع را بنویسید.) نام یا نماد شیمیایی (ث(دو کاتیون 

 ج(برای افزایش قدرت پاک کنندگی مواد شوینده  ، از چه ترکیباتی استفاده می شود؟
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 با توجه به شکل به پرسش ها پاسخ دهید: 6

 آ(کدام مخلوط یک کلویید است؟

 مشاهده نمی شود؟ Cب( چرا مسیر عبور نوردر مخلوط 

 پ(کدام مخلوط ناپایدار است؟
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 55/9 ))ادامه سواالت در صفحه دوم ((                                               جمع بارم صفحه                                                                          

 کنید.در هر قسمت گزینه صحیح را انتخاب  5

آ(در یک سامانه تعادلی به علت ........... بودن سرعت واکنش های رفت و برگشت ، مقدار مواد شرکت کننده در سامانه ........ 

 می باشد.

 ثابت –( ثابت 4ثابت             –( یکسان 3یکسان               –(ثابت 2یکسان             –( یکسان 1
 رهم کنش ،  با آالینده ها واکنش نیز می دهد؟کدام پاک کننده عالوه بر بب(

1)Na2O33H11C               2 )Na3SO22H11C           3مخلوط)Na OH   وAl               4)COOK33H11C  

 است؟ درست =4PHپ(کدام مطلب در مورد محلولی با 
 (غلظت یون هیدروکسید در این محلول کمتر از غلظت یون هیدرونیوم است.1
 در این محلول آبی رنگ خواهد شد.  pH(کاغذ2
 ( غلظت یون هیدرونیوم در این محلول یک میلیون برابر غلظت یون هیدروکسید است.3
 (این محلول می تواند محلول رقیق آمونیاک باشد.4

 می باشد؟نادرست ت(باتوجه به جدول چند مورد از مطالب داده شده  

 قویترین کاهنده می باشد.  Aآ(

 قوی ترین اکسنده است. 3D+ ب( یون 

 نگهداری کرد. 2B+را می توان در محلولی از یون های  Aپ( فلز 

به طور طبیعی  B(s)+3(aq) → D+2D(s) +B + (aq)ت(واکنش 

 انجام می شود.
1)1                 2)2                        3)3                          4 )4 

1 

 در نظربگیرید.( 12℃با توجه به جدول مقابل به پرسش ها پاسخ دهید:)دما را در همه محلول ها  8

 Dمحلول  Cمحلول  Bمحلول  Aمحلول 

02-01] =+[H  02-01] =-[OH 4=PH 01-2] =-[OH 

 آ( کدام محلول خاصیت اسیدی بیشتری دارد؟

 است؟ Bچند برابر غلظت همین یون در محلول  Aب(غلضت یون هیدروکسیددر محلول 

 محاسبه کنید. Cپ(نسبت غلظت یون هیدرونیوم به غلظت یون هیدروکسید را در محلول 

 را بدست آورید. Dمحلول   pHت(
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  جه به شکل مقابل به پرسش ها پاسخ دهید:وبا ت 9
 .بنویسیدآ( نوع سلول گالوانی است یا الکترولیتی؟ علت انتخاب خود را 

ب(با توجه به جهت حرکت الکترون در مدار بیرونی کدام تیغه از جنس 

 آلومینیوم و کدام تیغه از جنس نقره می باشد؟

 ( نیروی الکتروموتوری سلول را محاسبه کنید.پ

 ت( نیم واکنش کاهشی سلول را بنویسید.
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 .( را بدست آورید3) ( و0آ( در ترکیب مقابل عدد اکسایش کربن های شماره ) 11

 

 

 

 شده زیر اکسایش است یا کاهش ؟ آن را موازنه کنید. نیم واکنش دادهب(

                             (l) O 2→ H -+ e(aq) 
++  H (g) 2O 
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ت یون هیدرونیوم را در محلول حساب است.غلظ  aKبرابر  01، غلظت یون هیدرونیوم  HAموالر اسید ضعیف  2در محلول  11

  A+H           HA (aq) + (aq)-(aq)                                                                                       کنید.   
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 25/9 جمع صفحه                                             ))ادامه سواالت در صفحه سوم ((                                                                                  

 کدام مطلب درست و کدام مطلب نادرست است. با توجه به شکل، 12
 آ( شکل مربوط به آهن حلبی است.

 شود.فلز قلع در نقش آند خورده می در اثر ایجاد خراش ، ب( 

 پ(برای ساخن کانال کولر از آن استفاده می شود.

 می باشد.   Sn     -e2+   +2Sn→ت(نیم واکنش کاهش آن 
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 1 جمع صفحه  

 21 جمع کل                                                                              )) به امید موفقیت و سربلندی شما(( 

 

 کاهشی استانداردجدول پتانسیل 

 

 

 

 

 

 

E°(V) نیم واکنش کاهش 
-0/11 

-1/44 

-1/04 

+1/0 

→Al-e3+  +3Al 

→Fe-e2+  +2Fe 

→ Sn-e2+  +2Sn 

→ Ag -+ e +Ag 

 


