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 جمهوری اسالمی ایران 

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 
 تهران پنجاداره آموزش و پرورش منطقه 

 
 

 محل مهر یا امضاء مدیر مدرسه نگرش آرمانی
 

        ش صندلی )ش داوطلب(:
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 بارم  سؤال ردیف
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 هاي درست و نادرست را مشخص کنید؟، عبارت ریز هاي عبارت نیب در

 واندروالسی است. نوع از ها یچرب در غالب یمولکول نیب رويین (1

 .هستند جامد هاي صابون 𝐑𝐂𝐎𝐎𝐍𝐚ی همگان فرمول با باتیترک (2

 را دارد. 𝐂𝟏𝟖𝐇𝟑𝟔𝐎𝟐ی مولکول فرمول کربن، 1١ با یدروکربنیه ریزنج داراي رشدهیس چرب دیاس کی (3

 .است هگزان در محلول اوره اما آب، در محلول یخوراک نمک (4
 

52/1 

5 

 کنید؟، عبارت هاي درست و نادرست را مشخص  ریز هاي عبارت نیب در

 .دهند یم واکنش ندهیآلا با خورنده، هاي ه کنند پاك برخلاف یرصابونیغ و یصابون هاي کننده ( پاك1

 .شود یم معده دیاس 𝐩𝐇کاهش  سبب که است دهایاس ضد نیتر جیرا از یکی زيیرمنی( ش2

 .است خورنده هاي کننده پاك جزء ،یعیطب صابون دیتول یۀاول مواد از یک( ی3
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,𝑪,𝑩جاي  به ریز جدول در 𝑨 شود؟ کامل یدرست به جدول تا رندیگ قرار ها عبارت کدام چپ، به راست از بیترت به 

 یمولکول هاي توده -کند ینم پخش را نور -کند یم پخش را ( نور1

 زمادهیر هاي ذره -کند یم پخش را نور -کند یم پخش را نور (2

 زمادهیر هاي ذره -کند یم پخش را نور -کند ینم پخش را نور (3

 یمولکول هاي توده -کند ینم پخش را نور -کند ینم پخش را نور (4
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 باز براي کننده، پاك نیا .شود یم استفاده کننده پاك کی عنوان به مینیآلوم پودر و دیدروکسیه میسد مخلوط از

 با آب، با مخلوط نیا واکنش .شود یم استفاده یصنعت هاي دستگاه و لیوسا یبرخ مسددودشدده در مجاري کردن

  .دهد یم ............... را آن یکنندگ قدرت پاك ،............... و است همراه ............... و ...............

 شیافزا -گرما مصرف -𝑯𝟐 -گاز دیتول-گرما ( مصرف1

 کاهش -گرما مصرف -𝑶𝟐 -گاز دیتول-گرما مصرف (2

 شیافزا -تولید گاز -𝑯𝟐 -گاز دیتول-( تولید گرما3

 کاهش -تولید گاز -𝑶𝟐 -گاز دیتول-گرما (تولید4

1 

2 

 حفظ باعث ............... هاي نمک از استفاده و صورت هاي جوش بردن نیب از براي ............... صابون از اسدتفاده

   .شود یم سخت هاي آب در صابون کنندگی پاك

 فسفات - فسفردار (2 سولفات  -( فسفردار1

 فسفات - گوگرددار (4 سولفات  -گوگرددار( 3
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 کیاست هاي مولکول از ............... شمار با زمان هم دهیپوش آب هاي ونی از ............... شدمار سدرکه محلول در

  .حضور دارند ............... دهیونی دیاس

 نشده - زيیناچ - اديیز( 2  شده  -اديیز  -زيیناچ( 1

 شده  -زيیناچ - اديیز (4 نشده - اديیز  -زيیناچ (3
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را نشان می دهد، عبارت هاي  𝐇𝐘و    𝐇𝐗با توجه به شدکل روبرو که نماي رره اي یک لیتر از محلول هاي دو اسددید 

  مول است.( 1/0درست و نادرست را مشخص کنید.)هر رره معادل 

  است. HYدو برابر غلظت مولی محلول   HX( غلظت مولی محلول 1

2  )HX  .می تواند هیدروبرمیک اسید باشد  

 است. HYاسیدي تر از محلول  HX ( محلول  3

4 )HX  جزو اسیدهاي قوي وHY  .جزو اسیدهاي ضعیف است 
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𝑲𝒂)  میلی لیتر محلول اتانوییک اسید  200 تهیهبراي  = 𝟐 × 𝟏𝟎

[+𝑯]که در آن  (𝟓− = 𝟎/𝟎𝟎𝟏 𝒎𝒐𝒍/𝒍  ،است

𝐇)؟به تقریب به چند گرم اتانوییک اسید نیاز است = 𝟏 , 𝐂 = 𝟏𝟐, 𝐎 = 𝟏𝟔 𝐠/𝐦𝐨𝐥)  
2/1 

9 
چند   𝐩𝐇میلی لیتر محلول یک مولار هیدروکلریک اسددید در دماي اتام می اایاییم،  10میلی لیتر آب مقطر،  90بده 

 واحد کاهش می یابد؟ 
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𝐩𝐇با   𝐍𝐚𝐎𝐇محلول  لیترمیلی  500بده  = گرم می اایاییم به گونه اي  𝟎/𝟎𝟓𝟔جامد به جرم  𝐊𝐎𝐇، مقداري   𝟏𝟐

 محلول حاصل چقدر خواهد بود؟ 𝐩𝐇که تغییر حجم محسوسی در محلول ایجاد نشود. 

(𝐊𝐎𝐇 = 𝟓𝟔
𝐠

𝐦𝐨𝐥
, 𝐥𝐨𝐠𝟑 = 𝟎/𝟓, 𝐥𝐨𝐠𝟓 = 𝟎/𝟕)  
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𝟐𝑨(𝒈)در تعادل   ⇌ 𝟑𝑩(𝒈)   𝟏/𝟔تعادل  ثابتبا 𝒎𝒐𝒍/𝒍  ،مول  1در دماي معین𝑨  مول  5و𝑩  در تعادلند، حجم

  ظرف چند لیتر است؟
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 عدد اکسایش کروم در ترکیبات زیر را به دست آورید؟

1)   𝐶𝑟2𝑂7
2−  

2)   𝐶𝑟2𝑂3
    

3)   𝐾2𝐶𝑟𝑂4
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 و نیتروژن چقدر است؟ 3اکسایش کربن شماره با توجه به شکل عدد 
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کاهش موازنه کنید و تعیین کنید مجموع ضددرایب مواد واکنش دهنده در آن پا از -واکنش زیر را به روش اکسددایش

 موازنه چقدر است؟

H2S(aq) + H(aq)
+ +MnO4(aq)

−
            
→   Mn(aq)

2+ + S(s) + H2O(l)
   

 

1 
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زیر از نوع اکسایش است یا کاهش، محل قرار گیري الکترون را مشخص کرده و نیم واکنش مشخص کنید نیم واکنش 

 را موازنه کنید .

𝑆  + 𝑂𝐻− → 𝑆2𝑂3
2− + 𝐻2𝑂   

1 
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𝑨𝒈𝑩𝒓(𝒔):  ۀشدن موازنه واکنش در → 𝑨𝒈(𝒔) + 𝑩𝒓𝟐(𝒈) .درستی و نادرستی عبارت ها را مشخص کنید  

 .دارند اکسنده نقش نقره هاي اتم و کاهنده نقش نقره هاي ونی( 1

 .شود یم مبادله الکترون مول 2 برم، گاز مول هر دیتول ازاي به (2

 .ابندی یم کاهش دیبرم هاي ونی به الکترون، افتیدر با برم هاي اتم (3

 .ابندی یم شیاکسا نقره هاي اتم به الکترون، افتیدر با نقره هاي ونی (4
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اایایش می یابد. با توجه به آن کدام موارد زیر درست و  𝐌، با گذشت زمان جرم الکترود  𝐌−𝐍در سدلول گالوانی 

   کدام نادرست است؟

 افزایش می یابد. +Mm، غلظت یون M( در نیم سلول 1

 است.N به  M( جهت حرکت الکترون ها در مدار بیرونی از 2

 کنند. حرکت می M( در دیواره متخلخل، آنیون ها به سمت نیم سلول 3

4 )Emf   این سلول از رابطهemf = E°(Mm+/M ) − E°(Nn+/N ) .به دست می آید 

1 
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. آند و می باشد 𝑩و  𝑨با توجه به نمودار زیر که مربوط به تغییر غلظت یون ها در یک سدلول گالوانی از دو الی ارضی 

 کاتد سلول را مشخص کنید.
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  استاندارد داده شده، درستی و نادرستی عبارت ها را مشخص کنید.با توجه به پتانسیل هاي کاهشی 

𝑆𝑛4+ + 2𝑒− → 𝑆𝑛2+     𝐸° = +0/15 (𝑉) 
𝐹𝑒3+ + 𝑒− → 𝐹𝑒2+     𝐸° = +0/77 (𝑉)  

1)𝑆𝑛2+  می تواند𝐹𝑒3+  .را کاهش دهد 

2 )𝐹𝑒3+  می تواند𝑆𝑛4+  .را  اکسید کند 

3)𝑆𝑛4+  می تواند𝐹𝑒2+  .را اکسید کند 
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 است؟ درست نهیگی کدام دهد، یم نشان را یسوخت سلول ینوع که شکل به توجه با

1 )𝐴 و دروژنیه گاز 𝐷 است. آب بخار 

2 )𝐵 و اکسیژن گاز 𝐶 است. آب بخار 

3 )𝐶 و دروژنیه گاز 𝐷 است. اکسیژن گاز  

4 )𝐴 و اکسیژن گاز 𝐵  است. دروژنیه گاز 
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  مواق باشید. 
 


