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 های زیر پاسخ دهید:به پرسش با توجه به شکل زیر .1

 
 
 
 
 
 
 

 کدامیک فرمول ساختاری یک اسید چرب و کدامیک الف( 
 دهد؟فرمول ساختاری یک استر با جرم مولی زیاد را نشان می

 
 ناقطبی هر مولکول را مشخص کنید.بخشهای قطبی و ب( 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 :جدول زیر را کامل نمایید .2
 

 نوع مخلوط
 ویژگی

 محلول کلوئید سوسپانسیون

 @   رفتار در برابر نور

   @ همگن بودن

  @  پایداری
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شود شامل مخلوط سدیم هیدروکسید و پودر آلومینیوم است. با توجه به نوعی پاک کننده که به شکل پودر عرضه می .3

 الگوی زیر:

 آب + مخلوط        های دیگر +گاز هیدروژن   فرآورده

شود که بر اثر ایجاد ها و مسیرهایی استفاده میچرا از این پودر برای باز کردن لوله توضیح دهیدالف( 
 ها بسته شده است؟ رسوب و تجمع چربی

 
 توضیح دهید گرماده بودن این واکنش چه اثری بر قدرت پاک کنندگی آن دارد؟ب( 

 
 

 دهد؟می ج( توضیح دهید تولید گاز چگونه قدرت پاک کنندگی این مخلوط را افزایش
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 های درون کادر، عبارات زیر را کامل کنید:با استفاده از واژه .4

 

 اسید ، کاهش ، هیدرونیوم ، پاک کنندۀ غیر صابونی ، اکسایش ، هیدروکسید ، کاهنده صابون ، اکسنده ،

_Na+ای با فرمول پاک کننده( الف 
3SO4H6RC است. یک ................................. 

رود، زیرا در آب سبب افزایش ( یک ............ آرنیوس به شمار میSO3ب( گاز گوگرد تری اکسید )
 شود.یون ...................... میغلظت 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 :با توجه به شکل زیر به سواالت پاسخ دهید .5

  دهد یافرمول ساختاری صابون را نشان می این شکلالف( 
 یک پاک کنندۀ غیر صابونی؟      

 
 بخشهای آب دوست و آب گریز آن را مشخص کنید.( ب 

 آب دوست:                           آب گریز:        
 (CیاA,Bچسبند؟ )های چربی به کدام قسمت میپ( لکه

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 در هر مورد با خط زدن واژۀ نادرست، عبارت داده شده را کامل کنید: .6

 

آید، زیرا در آب سبب افزایش غلظت آرنیوس به شمار می ) اسید / باز (گاز هیدروژن کلرید، یک الف( 
 شود.می ) هیدرونیم / هیدروکسید (یون 

آید، زیرا در آب سبب افزایش آرنیوس به شمار می ) اسید / باز (سدیم هیدروکسید جامد، یک ب( 
 شود.می ) هیدرونیم / هیدروکسید (غلظت یون 
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 :دهندرا پیش و پس از یونش نشان می HF و  HClهای موجود در محلول دو اسید نسبی گونهنمودارهای زیر غلظت  .7

 

 

 

 کدام اسید به طور کامل و کدامیک به طور جزئی یونیده شده است؟الف( 

 

 )با ذکر دلیل(توان نسبت داد؟ می HFو کدامیک را به  HClتوان به کدام نمودار را میب( 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 باشد: mol L 0006/0-1اگر غلظت تعادلی یون هیدرونیوم در محلول استیک اسید در دمای معین برابر با  .8

 ( را تعیین کنید.COO3CHــغلظت تعادلی یون استات )الف( 

 

 موالر باشد، ثابت تعادل را بیابید. 02/0اگر غلظت تعادلی استیک اسید در این محلول برابر با ب( 

 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 :دهدمیلی لیتر از محلول آبی دو حل شوندۀ متفاوت را نشان می 500های زیر شکل .9

ها اسید آرنیوس هستند یا باز آرنیوس؟ حل شوندهاین نوع الف( 
 چرا؟

 

 

  مول فرض کنید( 001/0)هر ذره را را برای هر یک از آنها حساب کنید.  pHدرجه یونش و ب( 
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 :جدول زیر را کامل کنید .10

 H[ ]-OH[ pH+[ غلظت نام محلول

    004/0 هیدروکلریک اسید

    004/0 هیدروفلوئوریک اسید
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
درجه سلسیوس  20سولفات در دمای  (II)های فلزی درون محلول مس هایی را از قرار دادن برخی تیغهجدول زیر داده .11

 دهد. با توجه به آن به پرسشها پاسخ دهید:نشان می
 

 نوع مخلوط
 ویژگی

دمای مخلوط واکنش  نشانه شیمیایی فلز
 پس از مدتی

 Fe 23 آهن

 Au 20 طال

 Zn 26 روی

 Cu 20 مس

 ؟دهندۀ چیستتغییر دمای مخلوط واکنش، نشانالف( 

 

 های کاهنده و اکسنده را مشخص کنید.زیر را کامل کرده سپس گونههر یک از واکنشهای ب( 

Fe(s)+Cu2+
(aq)           …………….(aq) + ……………..(s) 

Zn(s)+Cu2+
(aq)           ……………..(aq) + …………….(s)  

 با توجه به تغییر دمای هر سامانه، کدام فلز تمایل بیشتری به از دست دادن الکترون دارد؟ چرا؟( پ 

 

 

 ت( این چهار فلز را بر اساس قدرت کاهندگی مرتب نمایید.

 

گیرد؟ ث( پیش بینی کنید هرگاه تیغۀ مس درون محلول روی سولفات قرار گیرد، آیا واکنشی انجام می
 چرا؟ 
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 دهد. با توجه به آن به پرسشها پاسخ دهید:را نشان می (Cu-Ag)نقره  -شکل زیر سلول گالوانی مس  .12

 

 عالمت الکترودهای مس و نقره را مشخص کنید.الف( 

 های انجام شده در آند و کاتد را بنویسید.واکنشنیمب( 

 

 کند؟ توضیح دهید.پ( یا انجام واکنش، جرم الکترودها چه تغییری می

 

  جهت حرکت الکترونها را از دیوارۀ متخلخل مشخص کنید.ت( 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :های انجام شده در سلول الکترولیتی هنگام برقکافت آب به صورت زیر استواکنشنیم  .13

I) H2O(l)           O2(g) + H +(aq) 

II) H2O(l)           H2(g) + OH -(aq) 

واکنش، آندی و کدامیک واکنش مشخص کنید کدام نیمبا وارد کردن نماد الکترون در هر نیمالف( 
 آندی:                  کاتدی:      کاتدی است؟

 واکنش را به دست آورید.ها را موازنه کنید و معادلۀ کلی واکنشهر یک از نیمب( 

 

  آید؟ چرا؟در محلول پیرامون آند و کاتد به چه رنگی در می pHپ( پیش بینی کنید کاغذ 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :تصحیح نمایید در صورت وجودنادرستی عبارت زیر را الف(   .14

 شود.در فرآیند هال، گاز کربن دی اکسید در آند تولید می( *
       
 واژۀ مناسب را انتخاب نمایید.( ب      

 )اکسنده / کاهنده(ترین پر رنگ است، چون قوی )لیتیم / پتاسیم(در ساخت باتری نقش فلز ( *
 است و کمترین چگالی را دارد.
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 :های زیر توضیح دهید چراواکنشبا توجه به نیم  .15

O2(g) + 4H +(aq) + 4e         2H2O(l)  E° = +1/23 V 

O2(g) + 2H2O(l) + 4e          4OH -(aq)  E° = +0/40 V 

Au3+
(aq) + 3e          Au(s)    E° = +1/50 V 

Fe2+
(aq) + 2e          Fe(s)    E° = - 0/44 V 

 دهد؟خوردگی آهن در محیط اسیدی به میزان بیشتری رخ میالف( 

 

 ماند؟با گذشت زمان فلز طال در هوای مرطوب و حتی در اعماق دریا همچنان درخشان باقی میب( 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :با توجه به واکنش زیر پاسخ دهید  .16

Sn2+
(aq)+Fe3+

(aq)            Sn4+
(aq) + Fe 2+

(aq) 

 )با ذکر دلیل(کدام گونه کاهش یافته است؟ الف( 

 

 ب( کدام گونه کاهنده است؟

 واکنش اکسایش را نوشته و موازنه نمایید.پ( معادلۀ نیم
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