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 زیر را با انتخاب گزینه درست کامل کنید.  یهاعبارت 1

در اثر آغشته شدن به محلول صابون به رنگ  pHآ( کاغذ 
آبی

قرمز
درمی آید زیرا صابون خاصیت  

اسیدی

بازی
 دارد. 

ب( آمونیاک در آب به طور عمده به صورت 
مولکولی

یونی
به همین خاطر یک باز  شودیمحل  

قوی

ضعیف
 .رودیمبه شمار  

پ( باران اسیدی شامل 
نیتریک اسید

کربنیک اسید
باران اسیدی  pHاست به همین خاطر  

بیشتر

کمتر
 از باران معمولی است. 

جامد یک  (Cao)ت( کلسیم اکسید 
اسید

باز
، زیرا در آب سبب افزایش غلظت یون رودیمشمار وس به آرنی 

هیدرونیوم

هیدروکسید
می  

 شود.
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 درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین کنید و دلیل نادرستی عبارتهای نادرست را بنویسید. 2

 ی استر کمتر از پارچه نخی است.نده صابون آنزیم دار روی پارچه پلآ( درصد لکه باقی  ما

 الکتریکی محلول یک موالر هیدروفلوئوریک اسید بیشتر از محلول یک موالر هیدروکلریک است.ب( رسانایی 

 پ( قدرت پاک کنندگی صابون در آب دریا بیشتر از آب چشمه است.

 .روندیمت( اسیدها و بازهایی که ثابت یونش کوچک دارند الکترولیت ضعیف به شمار 
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 توضیح دهید که چرا؟ 3

 .کندیمآب کاهش پیدا  pHدر آب،  𝑁2𝑂5آ( در اثر حل شدن 

 .شودیمب( در آهن گالوانیزه فلزی که روی آهن قرار دارد اکسید شده و آهن محافظت 

 .شودیمپ( مسیر نور در ژله دیده 

 .شودیمو هم در آب حل  هایچرباست که هم در  یامادهت( صابون 

2 

 در صنعت برای تهیه فلز سدیم: 4

 ؟شودیمآ( از چه نوع سلولی استفاده 

 ب( نیم واکنش آندی و کاتدی آن را بنویسید.

 پ( در تهیه این فلز، کلسیم کلرید چه نقشی را دارد؟

5/1 

 با توجه به واکنشهای زیر به موارد خواسته شده پاسخ دهید: 5

𝑍𝑛(𝑠) + 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) → 𝑀𝑔2+(𝑎𝑞) + 4𝑛2+(𝑠) 

𝐹𝑒(𝑠) + 2𝐴𝑔+(𝑎𝑞) → 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) + 2𝐴𝑔(𝑠) 

𝑍𝑛(𝑠). شودینمواکنش انجام  + 𝑀𝑔2+(𝑎𝑞) → 

 را به ترتیب افزایش قدرت کاهندگی مرتب کنید. Mg, Ag, Fe, Znآ( فلزهای 

𝐹𝑒اکنش  ب( آیا و + 𝑍𝑛2+ → 𝐹𝑒2+ + 𝑍𝑛 یک واکنش خود به خودی است. چرا؟ 
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آندی  یفرآورده% چند میلی لیتر 90با خلوص  NaClگرم  68/11در اثر مصللر  مذاب  NaClدر سلللول برقکافت  6

𝐶𝑙)؟ شودیمتولید  STPدر شرایط   = 35/5 , 𝑁𝑎 = 23)  

2NaCl (𝑙) → 2𝑁𝑎(𝑙) + 𝐶𝑙2(𝑔) 
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7 pH  درصد باشد. موالریته آن  2است چنانچه درصد یونش این اسید برابر  7/4محلولی از هیدروسیانیک اسید برابر

 چقدر است؟

25/1 

مربوط به آن را حساب کرده و واکنش مربوطه  emfسلولی با ولتاژ باالتر تولید کرد.  توانیمبا کدام یک از فلزات زیر  8

 را بنویسید.

𝐶𝑢2+ + 2𝑒 → 𝐶𝑢                     𝐸° = 0/34 

𝑃𝑡 2+ + 2𝑒 → 𝑃𝑡                     𝐸° = 1/2 

𝑀𝑛2+ + 2𝑒 → 𝑀𝑛                  𝐸° = −1/18 
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9 pH  موالر اسید ضعیف  1/0تقریبی محلولHA  با𝑘𝑎 = 4 ×  چقدر است؟ 10−5
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 اکسیژن پاسخ دهید. –به سواالت زیر در مورد سلول سوختی هیدروژن  10

 آ( سه جزء اصلی سلول های سوختی را نام ببرید.

 ب( نیم واکنش کاهش این سلول سوختی را بنویسید.

 این سلول را محاسبه کنید.  emf+ است. 23/1کاتد در این سلول برابر  °𝐸اگر بدانیم 
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 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻کربن را در ترکیب زیر محاسبه کنید.                            یهااتمعدد اکسایش  11
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𝑝𝐻با  NaOHمیلی لیتر محلول  25چند گرم سولفوریک اسید برای واکنش کامل با  12 =  الزم است؟ 13

 (𝐻 = 1 , 𝑆 = 32 , 𝑂 = 16) 
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 به هر یک از موارد زیر با ذکر دلیل پاسخ دهید. 13

 محلول لوله بازکن را با شیشه پاک کن مقایسه کنید. pHآ( 

 ب( چرا شیر منیزی یک ضد اسید است؟

1 

 موفق و سربلند باشید. 


