
 

 

 

 
 

 بارم  ردیف

 کنید.در جدول زیر برخی ویژگی هاي کلوییدها با مخلوطهاي دیگر مقایسه شده است. آن را کامل  1

 سوسپانسیون کلویید محلول نوع مخلوط

 ................................. ................................... نور را پخش نمی کند. رفتار در برابر نور

 ناهمگن ......................................... ................................... همگن بودن

 ................................... ....................................... پایدار پایداري
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 در هر مورد پاسخ صحیح را انتخاب کنید: 2

 ) که در آب دارند به دو دسته قوي و ضعیف تقسیم می شوند.میزان یونش-میزان غلظتآ) اسیدها بر مبناي ( 

 محلول بزرگتر است. PH) باشد بیشتر-کمترمحلول (ب) هر چه غلظت یون هیدرونیوم در 

 )  است که جایگزینی مناسب براي سوخت هاي فسیلی می باشد.گالوانی-الکترولیتیپ) سلول سوختی یک سلول (

 )است.اکسنده-کاهنده)الکترون از گونه هاي دیگر، آن ها را اکسید می کند(ازدست دادن -گرفتنت) ماده اي که با (

 )است . شیر منیزي-سدیم هیدروژن کربنات ث)رایج ترین ضد اسید ( 
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 مشخص کنید.  ذکر دلیلدرستی یا نادرستی جمالت زیر را با  3

 به دست می آید. PH<7آ)با حل شدن گوگرد تري اکسید در آب محلولی با 

 ب)همه اسیدها در آب به طور کامل یونیده می شوند.
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 .توضیح دهید که روشنایی المپ در کدام محلول بیشتر است  3

 موالر استیک اسید 08/0-موالر هیدروکلریک اسید                                           ب ./08-الف
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کربن دي اکسید در مول بر لیتر، چند لیتر گاز  2/0میلی لیتر از محلول هیدروکلریک اسید250برطبق معادله زیر، از واکنش  4
 تولید می شود؟ STPشرایط

𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯(𝒂𝒂𝒂𝒂) + 𝑵𝑵𝒂𝒂𝑯𝑯𝑯𝑯𝑶𝑶𝟑𝟑(𝒂𝒂𝒂𝒂)
 
→𝑵𝑵𝒂𝒂𝑯𝑯𝑵𝑵(𝒂𝒂𝒂𝒂) + 𝑯𝑯𝟐𝟐𝑶𝑶(𝑵𝑵) + 𝑯𝑯𝑶𝑶𝟐𝟐(𝒈𝒈) 
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5 
 
 

  با توجه به ساختار داده شده به پرسشها پاسخ دهید.
ونام  کنید؟الف) نوع پاك کننده را مشخص 

 هریک از بخش هاي
A  وB  .را بنویسید 
 

 کنندگی آن را در آب هاي سخت بررسی کنید.ب) خاصیت پاك 
 پ: کدام یک از بخش ها موجب پخش شدن چربی در آب می شود؟ 
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 14نام و نام خانوادگی :                                                     مدیریت آموزش و پرورش منطقه 
 دبیرستان غیر دولتی پسرانه پیام غدیر                                  ازدهمدوکالس :

 1400-1401 اولپایانی                                              آقاي محمدينام دبیر :
     6/10/1400تاریخ امتحان :                    رشته تحصیلی: ریاضی فیزیک

 صبح 7ساعت شروع امتحان :                                   3شیمینام درس :                                                                                   
 صفحه3تعداد برگ سئوال :         دقیقه                    70شماره :                                                                      مدت امتحان :

 



 بارم  ردیف

  میلی لیتر می رسانیم.500در مقداري آب حل کرده و حجم محلول را به   ) راKOHگرم پتاسیم هیدروکسید( 2/11 6

PH)محلولKOH(   .را محاسبه کنید(KOH=56) 
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 شکل داده شده چه نوع ورقه آهنی را نشان می دهد؟ -الف
 درصورت خراش چه نوع واکنشی درسطح آند و کاتد روي می دهد؟ آنها را بنویسید.-ب
 آیا می توان از این نوع آهن براي بسته بندي مواد غذایی استفاده کرد؟چرا؟-پ
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 جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید: 8

 نمک هاي پتاسیم  یا .................................. اسیدهاي چرب هستند.  صابون هاي مایعالف) 

 ب) نوعی پاك کننده که به شکل پودر عرضه می شود، شامل مخلوط ............................ و ............................... است.

 به آن ها نمک هاي .............................. می افزایند. پ)براي افزایش  قدرت پاك کنندگی مواد شوینده
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 در واکنش زیر چقدراست؟C)  (تغییر عدد اکسایش کربن  9
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 .(درصد یونش)را بنویسید 𝛂𝛂(ثابت یونش اسیدي)و   Kaجدول زیر را کامل کنید و محاسبات مربوط به  10

 

HF -F +H aK 𝛂𝛂 
13/0 ..78/0 ......... .......... .......... 
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 .به پرسش هاي زیر پاسخ دهید 11

 دما چه اثري بر روي قدرت پاك کنندگی دارد؟-الف

 سلول سوختی با باتري را بنویسد؟  یک تفاوت-ب

 پ) مقدار عددي ثابت تعادل به چه چیزي بستگی دارد؟

 

75/. 

 نقره) به سواالت پاسخ دهید –با توجه به سلول الکتروشیمیایی (روي 12

 آ) آند و کاتد را مشخص کرده و جهت حرکت الکترون را در مدار بیرونی

 مشخص کنید؟ 

 ب) نیم واکنش اکسایش و کاهش را بنویسید.

 پ)واکنش کلی سلول را نوشته و گونه اکسنده را مشخص کنید.

 سلول را محاسبه کنید.)𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆پ: نیروي الکتروموتوري (

 

2.25 
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 .درجه را نشان می دهد 15)سولفات در دماي  11جدول زیر داده هایی از قرار دادن برخی تیغه هاي فلزي درون محلول مس (
 دماي مخلوط پس از مدتی نشانه شیمایی نام فلز
 Fe 19 آهن
 Ag 15 نقره
 Zn 22 روي

 دادن الکترون دارد؟چرا؟با توجه به تغییر دماي سامانه کدام فلز تمایل بیشتري به از دست -الف

 پیش بینی کنید هر گاه تیغه نقره درون محلول روي سولفات قرار گیرد آیا واکنش انجام می گیرد؟چرا؟-ب
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 با توجه به جدول زیر، پاسخ هر سوال را بنویسید. 14
𝑬𝑬𝟎𝟎 نیم واکنش 

-1/20 𝑽𝑽𝟐𝟐+ + 𝟐𝟐𝒆𝒆 ⇌ 𝑽𝑽(𝒔𝒔) 

-0/44 𝑭𝑭𝒆𝒆𝟐𝟐+ + 𝟐𝟐𝒆𝒆 ⇌ 𝑭𝑭𝒆𝒆(𝒔𝒔) 

+0/34 𝒄𝒄𝒄𝒄𝟐𝟐+ + 𝟐𝟐𝒆𝒆 ⇌ 𝒄𝒄𝒄𝒄(𝒔𝒔) 

 
 الف)کدامیک اکسنده قویتري است؟چرا؟

 کدامیک آند می باشد؟چرا؟ Cuو   Feب)در سلول گالوانی حاصل از 
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 ) نیم واکنش هاي اکسایش و کاهش را بنویسید.MgCl2در فرایند برقکافت منیزیم کلرید مذاب( 15
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𝑵𝑵𝒂𝒂𝑵𝑵𝑵𝑵(𝒂𝒂𝒂𝒂)واکنش  16 + 𝑯𝑯𝑯𝑯𝟐𝟐(𝒈𝒈) → 𝑵𝑵𝒂𝒂𝒄𝒄𝑵𝑵(𝒂𝒂𝒂𝒂) + 𝑵𝑵𝑵𝑵𝟐𝟐(𝑯𝑯) . 25/1 با نوشتن نیم واکنش هاي اکسایش و کاهش موازنه کنید 

 20 جمع نمرات 

 

 


