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 مناسب را قرار دهید.، عدد یا اعداد در جای خالی عبارت های زیر کلمه یا کلمات 2.75

 .آ( درجه یونش آمونیاک در آب ........... از یک است

 . عادل استتیدن به سر امیزان ................. فرایند یونش ت ثابت یونش بیانی از( ب

 مولکول های عسل دارای تعداد زیادی گروه ............... هستند و نیروی بین مولکول های عسل و آب، از نوع ................. است.( پ

 ................. می گویند.اسید ، کند دیتول ومیدرونیه ونی کیتواند  یکه هر مولکول آن در آب تنها م یدیبه است( 

 

log2 = 0/30 → 2 = 10... 

 log ... = 0/48 → 3 = 10...  

log7 = ... → ... = ... 0/85 
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 برای عبارت داده شده از داخل پرانتز واژه درست را انتخاب کرده و دور آن خط بکشید. 1

 کات کبود ( –صابون  –ماده ای است که هم در چربی و هم در آب حل می شود.) اوره آ( 

 لیتیم ( –فلوئور  –را دارد. ) جیوه  °Eکمترین چگالی و ب( در میان فلزها 

 ( شیر – دوغ – آب نمک. ) کلوئید محسوب می شودیک پ( 

 سدیم هیدروکسید ( –یم هیدروکسید منیز –ت( یکی از رایج ترین ضد اسیدها است. ) آسپرین 
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 .را بنویسیدثابت تعادل  رابطهتعادل های زیرهر یک از برای  1.5

  O3(aq)  + H ¯COO3)                  CHlO(2COOH (aq) + H3CH+ (aq)                                                                  آ(

 

CaO (s) + CO2 (g)                 CaCO3 (s)                                      )ب 

 

 32NH   (g)2(`g) + 3H2N(g)  پ(
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 4 چهار مورد از عوامل مؤثر بر قدرت پاک کنندگی صابون را نام ببرید. 1

 هر یک از موارد زیر را تعریف کنید. 1.5

 الکتروشیمیآ( 

 ماده کاهندهب( 

 باز آرنیوسپ( 
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 هر مورد علت را بنویسید.در  1

 آ( برای افزایش قدرت پاک کنندگی مواد شوینده، به آن نمک های فسفات می افزایند.

 

 .ندیافزا یم تیالکترول یاندکآن برقکافت آب خالص به  یبراب( 
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 در واکنش زیر گونه های اکسنده و کاهنده را مشخص کنید. 1
Mg(s( + Cu2+)aq( →  Mg 2+) aq( + Cu )s( 
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 «ادامه سواالت در صفحه ی دوم  »
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را محاسبه کنید. )اتمهایی که زیر آنها خط کشیده شده( عدد اکسایش هریک از اتم های مشخص شده  2  

 
a) 𝑪𝑯𝟐 = 𝑪𝑯𝟐                               b) Na2S2O7                         c) Cr2O7

2-                             d) H- C= N 
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 آن را حساب کنید.  pHغلظت یون هیدروکسید است.  برابر 4×610 ومیدرونیه ونیغلظت  ،یگوجه فرنگ ۀاز عصار یدر نمونه ا 1
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/gA=-0.8 . با توجه به مقادیر هددنشان میرا  نقره( -)مسسلول گالوانیشکل زیر 3
+

gA
°E  0.34+= وCu/

2+
Cu

°E  به سواالت زیر پاسخ

 دهید.

 
 .مت الکترودهای مس و نقره را مشخص کنیدالع آ(

 د.ام شده در آند و کاتد را بنویسیجنهای ا واکنش نیم (ب

 ید.دها چه تغییری می کند؟ توضیح دهام واکنش، جرم الکتروجنبا ا (پ

 .را از دیواره متخلخل مشخص کنید)آنیون ها و کاتیون ها( جهت حرکت یونها  (ت

 سلول را محاسبه کنید. emfث( 
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 :است ریبه صورت زدر سلول الکترولیتی هنگام برقکافت آب انجام شده نیم واکنش های  2.25
H2O(l) → O2(g) + H+(aq) 

H2O(l) → H2(g) + OH-(aq) 

 است؟ یو کدام کاتد یواکنش آند میکدام ن دیواکنش مشخص کن میالکترون در هر نآ( با وارد کردن نماد 

 

 . دیواکنش را به دست آور یو معادله کل دیواکنش ها را موازنه کن میاز ن کیب( هر 

 چرا؟  د؟یآ یدرم یآند و کاتد به چه رنگ رامونیدر محلول پ pHپ ( پیش بینی کنید کاغذ 
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در تعادل هستند. با توجه به معادله مربوط به این تعادل که در  HIمول  0.06با  2Iمول  0.4و  2Hمول  0.6لیتر  2در ظرفی به حجم  1

 زیر آمده است مقدار عددی ثابت تعادل این واکنش را به دست آورید.

H2 (g) + I2(g) → 2HI(g)  

12 

 ,Na=23) ؟دیآ یچند گرم صابون خالص به دست ممطابق معادله زیر  یکاف دیدروکسیه میباسد روغن زیتونل مو 0.1 از واکنش 1
1-O=16, C=12, H=1 g.mol) 

C57H104O6 + 3 NaOH → 3 RCOONa +  C3H8O3 (R=C17H33) 
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  جمع نمره                                           دیانمحمّ  – موفق باشید و سربلند 20

 


