
 الیــــــــمه تعــــــبس

 بنویسید. در دمای یکسان  را HCl موالر    0/1و محلول  HFموالر   0/1تفاوت های محلول -1

 الف: نوع ذرات موجود در محلول و مقدار آنها

 ب: رسانایی الکتریکی محلول

 ج: قدرت اسیدی محلول

 محلول pHد:

 ه : سرعت واکنش با فلز

 را به درستی نشان می دهد ؟ HCOOHیونش فرمیک اسید کدام معادله زیر ، -2 

   (aq) -H+ COO(aq) +H  ===  (aq)HCOOH             )aq( -+ OH (aq)-HCO ===   (aq) HCOOH 

(aq)-+ HCOO (aq)+H ===    (aq)HCOOH              )aq( -OH2+  (aq) +2C     ===(aq)HCOOH 

 موجود در آن مرتب کنید . دلیل خود را بنویسید ]H+[محلول های زیر را از نظر غلظت یون هیدرونیوم  -3

 ( aK) بسیار بزرگ =  HClموالر  0.02(       ب: محلول  7-10x5=  aK)     HCNموالر  0.02الف: محلول 

 موالر آمونیاک 0.02د : محلول       KOHموالر  0.02ج: محلول 

            چند مول یون هیدروژن وجود دارد  pH=1/6میلی لیتر از اسید معده با  10در  -4 

   1mol NaOH =40g تر آب  حل کرده ایم.لی میلی 250گرم سدیم هیدروکسید را در  15مقدار  -5

 محلول را محاسبه کنید . OH-و  H+الف: غلظت یون 

  محلول را محاسبه کنید. pHب:

       )10x  1Ka =g        ,     19mol HF = 1-4) میلی لیتر آب مقطر حل کردیم  200خالص را در  HFگرم گاز   9/1 -6

 تفکیک نشده را محاسبه کنید . HFوملکول های  OH-و  H+ الف: غلظت یونهای 

 این محلول را محاسبه کنید  pHب: 

 (  1mol KOH = 56g) محلول حاصل را محاسبه کنید.    pH میلی لیتر آب حل کرده ایم. 750گرم پتاسیم اکسید را در  6/8    - 7

 تریکلوسان )شکل مقابل( بعنوان گندزدا و میکروب کش استفاده می شود. -8

 الف: فرمول ملکولی آن را بنویسید

 ب: ویژگی میکروب کشی آن به خاطر چیست؟

 ج: آیا میتوان تریکلوسان را در دسته بازها رده بندی کرد ؟ 

 دایی تریکلوسان بخاطر وجود ......... استزویژگی میکرب کشی و گند  -9

 متصل کننده دو حلقه بنزن          ب: حلقه بنزن و اتم های کلر Oالف: اتم 

 د: آروماتیک بودن                OHج: آروماتیک بودن و گروه 

 



با استفاده از مواد دانش آموزی در شهری زندگی میکند که آب مصرفی ، سختی باالیی دارد. این دانش آموز توانسته است در آزمایشگاه  - 10

اما با مشکلی مواجه شده است که صابون ساخته شده بخوبی عمل پاک کنندگی را انجام نمی ، نوعی صابون جامد خالص بسازد.اولیه بومی 

 دهد.

 دی را بنویسیدیل عمومی صابون تولالف:  فرمو

 ب: از چه مواد اولیه ای وی این صابون را تهیه کرده است؟

 ؟چرا صابون تولید شده نمی تواند به خوبی عمل پاک کنندگی را انجام دهد ج:

 : چه راه هایی برای افزایش قدرت پاک کنندگی صابون تولیدی به او پیشنهاد می کنید؟د

تولید شده افزایش خاصیت میکرب کشی و ضد عفونی کنندگی هم داشته باشد افزودن کدام یک از ترکیبات زیر را برای اینکه صابون ه: 

  ترکیبات گوگرد دار سدیم فسفات                                      ب: آ :    پیشنهاد میکنید.

 دهید. علت استفاده از دیواره متخلخل در سلول های گالوانی چیست ؟ توضیح -11

 ؟کدام ترکیب زیر را برای افزایش قدرت پاک کنندگی صابون به آن می افزایند -12

 کلوسان                      ب: ترکیبات گوگرد دار         ج: سدیم فسفات             د: منیزیم هیدروکسیدیالف: شکل تر

 درباره واکنش زیر کدام عبارت نادرست است:   -13

O2RCOONa  + H              RCOOH + NaOH  

 بین ماده ی  لوله باز کن و چربی های مسدود کننده لوله ها است.الف: این واکنش 

 ب: یک واکنش خنثی شدن اسید و باز است .

 ج:واکنش تولید صابون است.                                       د: واکنش صابون و چربی هاست

 یک از موارد داده شده بنویسید: یک جمله برای تعریف هر -14

 الف: سلول گالوانی

 ب: نیم سلول 

  emfج:

 آهن سفید د:

 ع آهن را نشان میدهند .ودون روبرودو تصویر  -15

 الف: نام هر کدام از ورقه های آهنی را بنویسید

 گیرد چیست؟ب: تفاوت این دو ورقه هنگامی که آهن در اثر ضربه یا خراش در معرض آب و سایر مواد قرار 

 ج: کدام یک برای ساخت ظروف مواد غذایی مناسب نیست .؟ چرا ؟

در کدامیک از محلول های زیر نسبت   -16
𝒑𝑯

𝒑𝑶𝑯
 بیشتر است ؟   

 HF .1Mد: محلول              NaClموالر نمک خوراکی  1 ج: محلول            HCl .1M ب: محلول           KOH . 1Mمحلول  الف:

 بزرگتر ( عبارت زیر را کامل کنید  -کوچکتر  -کمتر –با کلمات )بیشتر  -17



……………   :    pH     →    .......................] : +H[   →     اسید قویتر 

 

     ؟را به درستی نشان می دهد مسکدام شکل نیم سلول  -18

 

 

 

 

 واکنش دهنده هاست ؟ چرا ؟در کدام واکنش ، سطح انرژی فرآورده ها بیشتر از  -19

 v) 44/0-Fe = /+2(Fe 0v)      E 43/0+=   Cu/+2(Cu 0E 

        (b    (s)Cu+  (aq) 2+Fe                        (s) Fe  + (aq) 2+uC 

         (a   (s) Fe+    (aq) 2+Cu                   (s) Cu +  (aq)  2+Fe                 

 نظر موارد زیر بنویسید:تفاوت های صابون و شوینده های غیر صابونی را از  -20

 الف: ساختار 

 ب: گروه عاملی در سر قطبی ملکول 

 ج: قدرت شویندگی در آب سخت 

 د: داشتن پیوند یونی

کدام جمله داده شده   و دمای اتاق با غلظت یکسان  HXو دیگری اسید ضعیف  HAیکی اسید قوی  دو محلول از دو اسیددر مقایسه  -21

 درست است؟

 pH > pOHج: در محلول اسید ضعیف :                                   pH < pOH  الف: در محلول اسید قوی :

 H]+ > [10-7  د: در محلول اسید قوی :                              OH]-H] < [+[  ب: در محلول اسید ضعیف :

22-    pOH   موالر اسید  412/0محلولHX  بوده است . 48/11برابر 

 .را در این محلول محاسبه کنید ]A-[و ]H+[الف: غلظت یون 

 .درصد یونش این اسید را محاسبه کنید ب:

 ج: ثابت یونش اسید را محاسبه کنید.

 مول بر لیتر داریم : 1/0با غلظت    HOClمحلول از  -23

  .الف: معادله یونش اسید را بنویسید 

 10x  3/5=  aK -8     را محاسبه کنید محلول غلظت تمام گونه های موجود در ب: 

 محلول را محاسبه کنید. pHج: 

 را محاسبه کنید.  =pH/53  با  HAدر محلول اسید ضعیف  A-غلظت یون  -24



 اصطالحات زیر راتعریف کنید : -25

 الف: فرآیند هال

 سلول گالوانیب: 

 ج: پتانسیل کاهشی استاندارد

 یرذد: واکنش برگشت پ

 اکسیژن به سواالت زیر پاسخ دهید:-در سلول سوختی هیدروژن  -26

الف:در این سلول ها انرژی 
الکتریکی

شیمیایی
به انرژی  .

الکتریکی

شیمیایی
 تبدیل می شود.   

سوخت این سلولها  ب:
اکسیژن

هیدروژن
 است  

 انجام یافته در این سلولها جیست؟: معادله واکنش ج

 یست؟چ: فرآورده این سلولها د

 بدون آلودگی هوا -3 هنگام انتقال اتالف انرژی ناچیز بخاطر  -2بازدهی باالتر   -1مورد ( ) پاسخ:  3) : مزایای استفاده از این سلولها چیست ؟ه

مصرف آن در افرادی که دچار زخم معده هستند با توجه به ساختار ملکول ایبوپروفن توضیح دهید که چرا  - 27

 ممنوع است یا  با احتیاط فراوان باید مصرف شود؟

  ب: فرمول ملکولی ایبوپروفن را بنویسید 

 

 به شکل زیر که محلول دو اسید با غلظت یکسان را نشان میدهد دقت کنید -28

 الف:کدام یک اسید قویتری است ؟ چرا؟

 ست ؟چرا؟کدام محلول بیشتر ا pHب: 

 ج:درصد یونش این دو اسید را محاسبه کنید.

 این دو اسید را محاسبه کنید . aKد: 

را نشان می دهد .ستون مربوط به گونه های خواسته  HXشکل زیر یونش اسید  -29

 شده را روی شکل بکشید.

 این اسید را محاسبه کنید. Ka. مول بر لیتر باشد /2اگر هر کدام از خطوط مدرج برابر 

 

 

 

 

 



 نشان می دهد.را  در دمای ثابت و غلظت متفاوت  HFجدول زیر اطالعات مربوط به هیدروفلوئوریک اسید  -30

 [HF]غلظت اسید  [+H]غلظت  %αدرصد یونش   

 موالر  05/0 0049/0 ؟

 موالر  5/0 021/0 ؟

 ؟را در دو غلظت داده شده محاسبه کنید HFدرصد یونش الف: 

 چه نتیجه ای در مورد ارتباط غلظت اسید و درصد یونش آن میگیرید. در یک جمله کوتاه بنویسید. ب:

 این ارتباط را به درستی نشان میدهد ؟ روبروج: کدام نمودار 

 

 

 برای هر مورد یک دلیل بنویسید . -31

 باتری های جدید دارد.ساخت لیتیم نقش پررنگی در الف: 

 ب:با کابرد گسترده  سلول های سوختی ، رد پای کربن دی اکسید کاهش می یابد.

 ج: برای حفاظت از آهن،  می توان از فلز روی استفاده کرد 

 آلومینیوم بدست آمده با روش هال ، قیمت باالیی دارد . د: 

 دلیل هر کدام از موارد زیر را بنویسید : -32

 و اکسایش سریع ، دچار خوردگی نمی شود. ینیوم با وجود واکنش پذیری زیاد: آلومالف 

 :از کروم میتوان برای آبکاری و پوشاندن قطعات و وسایل آهنی استفاده کرد.ب

 : از فلز طال برای پر کردن دندان استفاده می شود .ج

 : اسید های قوی را میتوان محلولی شامل یون های آبپوشیده آنها دانست.د

 عبارتهای زیر را بخوانید و عبارتهای نادرست را بصورت درست بنویسید یا دلیل نادرستی را بنویسید -33

 الف: در یک واکنش برگشت پدیر ، تعادل زمانی برقرار می شود که غلظت واکنش دهنده ها با فرآورده ها برابر شود.

 .بین یونها و ملکولهای یونیده نشده ، غلظت همه گونه ها ثابت می ماند ی تعادلردر محلول یک اسید ضعیف پس از برقرادر دمای معین  ب:

 ج:مقدار ثابت تعادل ، برای هر تعادل عالوه بر غلظت واکنش دهنده ها  به دما نیز بستگی دارد .

 د:بازهای قوی خورنده هستند و در تماس با پوست احساس لیزی ایجاد میکنند و به پوست آسیب می رسانند.



 ا توجه به شکل زیر پاسخ دهید :ب -34

 الف: کدام یک اسید چرب است ؟

 ب: کدامیک صابون را نشان میدهد؟

 نده غیر صابونی را نشان می دهد؟پاک کنج: کدامیک 

 د: کدام یک جزو نمک ها به حساب نمی آید ؟

 

 

 

 

 

 نازکی از فلز روی به روش آبکاری بپوشاند.دانش آموزی می خواهد یک قطعه آهنی را که در شکل زیر می بینید با الیه  -35

 با استفاده از آنها ، ورسم روی شکل ، سلول را کامل کنید .وسایل و محلول های زیر در اختیار اوست .

 

 ل شکل ، به سواالت زیر پاسخ دهیدیپس از تکم

 الف: آند و کاتد را مشخص کنید.

 ب: نیم واکنش انجام شده در کاتد را بنویسید

 نیم واکنش انجام شده در آند را بنویسید.:  ج:

 برحلقه دارد ؟ د: آبکاری این حلقه با روی ، چه تاثیری

 ه: سلول مورد استفاده از چه نوعی است ؟ گالوانی یا الکترولیتی ؟

 و: جهت حرکت الکترونها را مشخص کنید.



از چه نوع لوله بازکنی  دو لوله زیر توسط موادی ، مسدود شده اند . برای باز کردن هر یک ، -36

 استفاده میکنید ؟

 .ب: دلیل استفاده از هر نوع پاک کننده را بنویسید

به ماده لوله  زج: برای بهتر بازشدن لوله مسدود شده با چربی ، بهتر است مقداری پودر آلومینیوم نی

 . چرا؟ دبازکن افزوده شو

 بنویسند.اسید و باز را  واکنش خنثی شدن  خواسته شده است با استفاده از ترکیبات داخل کادر زیر یک دانش آموز  3از– 37

 نفر معادله های شیمیایی زیر را نوشته اند:  3هر یک از این 

 

 را اصالح کنید هر یکاشتباهات الف : 

 

 

 

 ب: کدام معادله اساسا نادرست است ؟ چرا ؟

 آموز کمترین اشتباه را داشته است ؟ چرا؟ج: کدام دانش 

 از واکنش اسید و باز ، نمک و آب تولید می شود.برای تولید شدن هر یک از نمک های زیر چه اسید و بازهایی با هم واکنش داده اند. - 38

 3NaNOه:         I4NHد:         HCOOLiج:        2MgFب:         KCl  الف: 

 جاهای خالی را کامل کنید: – 39

)l(  O2H +   (….) FK     →     (aq)………..……… +  (aq)FH 

)l( O2H+       (….)………………………       →  (aq) OHNa+  (aq)RCOOH   

(…..)……………….         →(……)       2O+      (…….) O2H(…..)  +   Fe  

(g) 2CO3+……..(l)   →          (s)+ ………….   (s) 3O2Al2 

 کلمات زیر یک نوصیف کوتاه بنویسید:برای هر یک از  - 40

 خوردگی  د:          برقکافت ج:        گونه اکسنده ب:    : آبکاری الف 

 موفق باشید 

  

 NaCl ،O2H   ، HCl  ،  HCOOH ، NaOH  


