
 10/1400/    تاریخ:            نام و نام خانوادگی:                            

 شیمی :آزمون           : کالس / رشته                             

 دقیقه100 زمان:           علیپور آقایجناب  نام دبیر:                           

 بارم های نیمسال اول آزمون شماره 

1 

 جاهای خالی را با انتخاب مناسب کامل کنید:  

(a    آهن ( می باشد.    – تد دستگاه از جنس )گرافیت  ا ک   نز دا در سلول 

(b    ( در فرایند سلول سوختی از کاتد گاز( )H O−2  وارد می شود.   2

(c    غیر صابونی (  در آب سخت خوب کف نمی کنند.    – پاک کننده های ) صابونی 

(b   کربوکسیل( می باشد.    - نیل بخش قطبی اسیدهای چرب گروه ) کربو 

1 

2 

 عدد اکسایش اتم های مشخص شده را تعیین کنید:  

      

 

 
                                        C)                                   OF2b)                          )a NH NO4 2     
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3 

 نادرست ها را بنویسید:    درستی و نادرستی عبارت های زیر را مشخص کرده و درسِت

a    .اوره در چربی بهتر از آب حل می شود ) 

b    .خورنده ها طی فرآینده  برهم کنش سبب از بین رفتن چربیها و ناخالصی ها می شوند ) 

c   عاملی است.    2  ( اتیلن گلیکول یک الکل 

d    ،در برقکافت سدیم کلرید )CaCl2   .سبب کاهش دمای ذوب می شود 

5/1 

4 

 با توجه به شکل مقابل که آب کاری یک قاشق مسی بوسیله نقره است:  

a    فلز نقره به کدام قطب وصل می شود؟ ) 

b    جنس کاتیون )( )M  چیست؟   +

c    نیم واکنش کاهش را بنویسید؟ ) 

 
 
 
 

1 

5 
محلول به     PHاست ، در یک لیتر آب مقطر،    1آن برابر    aKکه     HAبر اثر حل شدن چند مول از یک اسید  

 صفر خواهد رسید.  
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 برای استخراج کدام فلز بکار می رود؟   هال الف(فرآیند  

 الکترولیتی( انجام می شود؟   - ب( این فرآیند در چه سلولی )گالوانی 

 ج( واکنش کلی این فرآیند را بنویسید. 

 یابد؟   ی در این فرآیند اکسایش م   ای   گونه ه  د( چ 

5/1 

 

 

 قاشق مسی



 10/1400/    تاریخ:            نام و نام خانوادگی:                            

 شیمی :آزمون           : کالس / رشته                             

 دقیقه100 زمان:           علیپور آقایجناب  نام دبیر:                           

 

7 
   PH = 11محلولی با  آب اضافه شود تا     ml 250باید به    % 2با درصد تفکیک     BOHچند گرم از باز ضعیف 

باز 𝑀حاصل گردد. )  = 80 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 ) 
5/1 

8 

 : با توجه به سلول گالوانی مقابل  

𝐴𝑔+ + 𝑒−
         
↔  𝐴𝑔    𝐸0 = 0/8  𝑣  

𝑍𝑛2+ + 2𝑒−
         
↔  𝑍𝑛    𝐸0 = −0/76  𝑣 

 کنید. آند و کاتد را مشخص   الف( 

 جهت حرکت آنیون ها را در محلول مشخص کنید.  ب( 

 ( emfولتاژ سلول را محاسبه کنید . )  ج( 

  واکنش کلی سلول را بنویسید.  د( 

2 
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 با توجه به شکل زیر: 
 

  
 کربن داشته باشد ، فرمول مولکولی این ترکیب را بنویسید. a     ،12 ترکیب   Rاگر   الف( 

 را بنویسید.   bو    aب( نام آنیون های  

  ج( کدام پاک کننده صابونی مایع است، بخش ناقطبی آن را مشخص کنید. 
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 واکنش زیر را موازنه نموده و گونه های اکسنده و کاهنده را مشخص کنید. )با ذکر دلیل( 

𝑀𝑛𝑂4
− + 𝐻2𝑆 + 𝐻

+   
            
→     𝑀𝑛2+ + 𝑆 + 𝐻2𝑂  

2 
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 با توجه به جدول به سواالت زیر پاسخ دهید. :   

 بیشتری دارد؟چرا؟   PHآ( محلول کدام اسید 

 ب( کدام محلول رسانای ضعیف تر جریان  

 الکتریکی است؟ چرا؟ 

PHپ( اگر محلولی از نیتریک اسید با   = 3 

−NOباشد، غلظت یون نیترات  
 را بیابید.  3

 

2 

12 
 کدامیک از اکسیدهای زیر در آب خاصیت اسیدی و کدامیک خاصیت بازی و کدام خنثی است؟  

 ) برای اسید ها و بازها در آب واکنش بنویسید(  
)d CO                             )c N O2 5                        )b BaO                        )a NO  

2 

13 

 در ترکیبات زیر :     Rبا فرض مشابه بودن  
)b HOOC R COOH− −                                       )a R COOH− 

a(     کدامیک در آب راحت تر حل می شود؟ چرا ؟ 

b    کدامیک برای خنثی شدن به )NaOH    کمتری نیاز دارد؟ چرا ؟ 

1 

  علیپور   – راستان رستگارند : سربلند و پیروز باشید  :  ح   

 aK فرمول   نام اسید 

H سولفوریک اسید  SO2  بسیار بزرگ  4

 بزرگ HNO3 نیتریک اسید 

/ HNO2 نیترواسید  − 44 5 10 
/ HCOOH فورمیک اسید  − 41 8 10 

 


