
تصاویر زیر الگوهاي ساختاري صابون، اسید چرب و استر سنگین را نمایش می دهند. با توجه به آن ها به پرسش ها پاسخ دهید: 

))1 ))2 Na+
_
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آ) چربی ها مخلوطی از کدام دو ترکیب هستند؟ 
ب) کدام ساختار مربوط به اسید چرب است؟ 

پ) نیروي بین  مولکولی غالب در ترکیب  از چه نوعی است؟ چرا؟ 
ت) کدام ترکیب در آب حل می شود؟
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با نوشتن نیم واکنش هاي اکسایش و کاهش معادلۀ واکنش زیر را موازنه کنید: 

 
1.5

2

C (g) + NaBr(aq) → NaCl(aq) + B (l)l2 r2

با توجه به ثابت یونش اسیدهاي موجود در جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید. 
آ) کدام اسید قوي تر است؟ 

ب) توضیح دهید در دماي  درجه، 
محلول یک موالر کدام اسید 

 بیشتر است؟

فرمول شیمیایی نام اسید ردیف 

فورمیک اسید 

هیدروسیانیک اسید 

1

3

25pH

(HCOOH HCN)یا

Ka

1HCOOH(aq)1٫8 × 10−4

2HCN(aq)4٫9 × 10−10

Zn Ni

Zn Niaq aq2+ 2+

1««
2««
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با توجه به شکل روبه رو، که طرحی از یک سلول گالوانی «روي - نیکل» را نشان می دهد، به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  

       

4

(N /Ni) = −0٫23E∘ i2+(Z /Zn) = −0٫76E∘ n2+

25.کدام الکترود نقش کاتد دارد؟

» جهت حرکت آنیون ها را نشان می دهد؟ » یا « 25.در شکل مقابل کدام مورد « 12

0.5در واکنش کلی سلول، ذرة کاهنده را مشخص کنید.

) سلول را محاسبه کنید. 0.5نیروي الکتروموتوري ( emf

جمالت داده شده زیر را به کمک کلمات داخل کادر تکمیل کنید. (یک مورد اضافی است.) 

گاز کلر – کاهنده – تأمین انرژي – مصرف انرژي – اکسنده – المپ  – نمک – چراغ خورشیدي 
آ ) اتم فلزها .................. و نافلزها اغلب ................. هستند. 

ب ) با یک تیغه مسی و تیغه روي و یک لیمو می توان نوعی باتري ساخت که یک .................. را روشن می کند. 
پ ) الکتروشیمی شاخه اي از دانش شیمی است که در بهبود خواص مواد و ..................  نقش بسزایی دارد. 

ت ) اغلب فلزها در واکنش با محلول اسیدها گاز هیدروژن و .................. تولید می کنند.
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براي خنثی کردن  میلی لیتر محلول نیتریک اسید  موالر به چند گرم پتاسیم هیدروکسید نیاز است؟ 

 

 

1.5

65000٫1

(K = 39 , O = 16 , H = 1 : g ⋅ mo )l−1

HN (aq) + KOH(s) → KN (aq) + O(ℓ)O3 O3 H2

جدول زیر را کامل کنید.  
  محلول در چربی     محلول در آب     فرمول شیمیایی   نام ماده   

 بنزن 

    ویتامین 
  سدیم نیترات  

- بوتانول     

1.5

7

C6H6

CC6H8O6✓×

NaNO3

1OHC4H9

)، غلظت یون هیدرونیوم برابر با  مول بر لیتر باشد. اگر در محلول  موالر فرمیک اسید ( 80٫3HCOOH6٫1 × 10−3

1معادلۀ یونش فرمیک اسید را بنویسید.

75درصد یونش آن را حساب کنید.

با توجه به واکنش هاي اکسایش – کاهش داده شده به پرسش هاي مطرح شده پاسخ دهید: 

واکنش انجام نمی شود 

 الف ) قدرت کاهندگی  را با  با ذکر دلیل مقایسه کنید. 

ب ) قدرت اکسندگی  را با  با ذکر دلیل مقایسه کنید. 

پ ) آیا می توان محلول  را در ظرف آهنی نگه داري کرد؟ چرا؟

2.5
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1) Al(s) + F (aq) → A (aq) + F e(s)e2+ l3+

2) F e(s) + C (aq) → Cu(s) + F (aq)u2+ e2+

3) Cu(s) + H (aq) → C (aq) + Hg(l)g2+ u2+

4)P t(s) + H (aq) →g2+

CuAl

Cu2+P t2+

P (aq)t2+

مطابق واکنش زیر  مول سدیم اکسید را در مقداري آب حل کرده و حجم محلول را به  میلی لیتر می رسانیم.  100٫01
– ––––

100
– –––

N O(s) + O(l) → 2N (aq) + 2O (aq)a2 H2 a+ H −

1غلظت یون هیدروکسید را در محلول به دست آورید.

( 1 محلول چقدر است؟ ( pHlog 2 = 0٫3

1.5 محلول باز  را محاسبه کنید. غلظت مولی  برابر با  و  است. 11pHBOHBOH6mol ⋅ L−1= 1mol ⋅Kb L−1

محلول هاي یک موالر هیدروکلریک اسید  و هیدروفلوئوریک اسید  را در هر یک از موارد زیر مقایسه کنید. 

الف) غلظت آنیون و کاتیون:     

ب) غلظت مولکول حل شده:      

پ) رسانایی الکتریکی محلول:    

ت) قدرت اسیدي:                    

2

12(HCl(aq))(HF (aq))

HF □ HCl

HF □ HCl

HF □ HCl

HF □ HCl

2

پیام غدیر


