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 جاهای خالی عبارت های داده شده را با عبارت های مناسب کامل کنید.

 .شود می استفاده پوستی های وقارچ صورت جوشِ بردن ازبین برای( دار گوگرد - دار کلر)صابونآ( 

 .است  برابر( –)ثابت  سامانه تعادلی غلظت مواد واکنش دهنده و فرآوردهدر یک  (ب

 .هستند چرب های اسید آمونیوم یا پتاسیم نمک( جامد-مایع) های صابون( پ

درآب می هیدرونیم( –)هیدروکسید یون افزایش آرنیوس محسوب می شود. چون باعث اسید ( –)باز آمونیاک یک( ت

 شود.

 .باشد می(  12  -  18) برابر پروپن کامل سوختن در کربن های اتم اکسایش عدد تغییر( ث

𝐌𝐧(𝐬) اگر دمای مخلوط واکنش (ج + 𝑺𝒏𝟐+(𝐚𝐪) می باشد، پایداری  ℃𝟐𝟎  در ابتدا و پس از چند دقیقه برابر →

 .کمتر(است –)بیشتر واکنش دهنده ها  نسبت به فرآورده ها 

 

  درمی آید.(  قرمز  - آبی  )به رنگ موالراست    5× 10−4غلظت یون هیدروکسید در آن   ی که گل ادریسی درخاک (چ 
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 بازنویسی کنید.های نادرست را اصالح و  های زیر را تعیین کنید و عبارت درستی یا نادرستی عبارت

 اسیدها برمبنای غلظتی که دارند به اسیدهای قوی و ضعیف دسته بندی می شوند. ( آ

 پلی بین کلویید و سوسپانسیون هستند.،محلولها ب( 

ميورر بيا درصيد     ۲خاصیت اسیدی هیدروفلوئوریك اسيید   بیشتر از M01/0خاصیت اسیدی هیدروکلریك اسید پ( 

 است.% ۲یونش

𝑨𝒍(𝒔)ضریب گونه کاهنده در واکنش ت(   + 𝑯+(𝒂𝒒) → 𝑨𝒍𝟑+(𝒂𝒒) + 𝑯𝟐(𝒈) .برابر دو می باشد 

 در سلولهای گالوانی با گذشت زمان از جرم آند کاسته و بر جرم کاتد افزوده می شود. ث(
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 دهید. با توجه به شکل زیر که فرمول ساختاری نوعی پك کننده غیر صابونی را نشان می دهد ، به پرسش های پاسخ

 (بخش های قطبی و ناقطبی این پاک کننده را مشخص کنیدآ

ب(دو مورد از تفاوت های پاک کننده های صابونی و غیر صابونی 

  را بنویسید.
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 (معادله شیمیایی واکنش هر یك از اکسید های زیر را با آب نوشته و موازنه کنید.آ

 ؟در هریك از این محلول ها چه رنگی خواهد داشت 𝒑𝑯ب(کاغذ 

1)𝑳𝒊2𝑶 

 

2)𝑵2𝑶5 
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نمودار های زیر غلظت  نسبی گونه های موجود در محلول دو اسید را پیش و پس از یونش نشان 

                                    دهد.می

 

 شده است؟آ( کدام اسید به طور کامل و کدام اسید به طور جزئی یونیده 

 اسید نسبت داد ؟ چرا؟ اتانوییکب( کدام نمودار را می توان به هیدروبرومیک اسید و کدام نمودار را می توان به 
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 در نظر بگیرید.(  C25ها  ها پاسخ دهید: )دما را در همه محلول با توجه به زیر به پرسش

 Dمحلول  Cمحلول  Bمحلول  Aمحلول 

1210 ][H 1110 ][OH 4PH 2103  ][OH 

 ( کدام محلول خاصیت اسیدی بیشتری دارد؟آ

 است؟ Bچند برابر غلظت یون هیدرونیوم در محلول  Aب( غلظت یون هیدروکسید در محلول 

را اسیید قیوی   c محلول برابر چند خواهد شد؟ )محلول  pH برابر کنیم  2را با اضافه کردن آب  cپ( اگر حجم محلول 

 در نظر بگیرید(

 را بدست آورید. Dمحلول  pHت( 
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 با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

 (کدام گونه قوی ترین و کدام گونه ضعیف ترین اکسنده است؟آ

 را اکسید کنند. 𝑿ب(کدام گونه) ها (می توانند 

 را حساب کنید.  𝑨و𝑿سلول گالوانی حاصل از   𝒆𝒎𝒇ج(

 

𝑬(𝑽) نیم واکنش کاهش 

66/1 𝑨+(𝒂𝒒) + 𝒆− → 𝑨(𝒔) 

2/1 𝑩2+(𝒂𝒒) + 2𝒆− → 𝑩(𝒔) 

35/0- 𝑿2+(𝒂𝒒) + 2𝒆− → 𝑿(𝒔) 

8/0- 𝑫2+(𝒂𝒒) + 2𝒆− → 𝑫(𝒔) 
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 ها پاسخ دهید.                                                          دهد و سپس به پرسش ، که در آن واکنش زیر روی میرسم کنیدشكل سلول گالوانی را 

𝐸0(𝑀𝑔2+(aq)/𝑀𝑔(s)) = −2 ∙ 37 V   
𝐸0(𝐴𝑔+(aq)/𝐴𝑔(s)) = 0 ∙ 80  

   )()()()( sAgaqMgaqAgsMg 22 2  
 

  ( کدام الكترود کاتد است؟آ

 جهت حرکت الكترون را در شكل تعیین کنید؟ب(

 ( نیم واکنش کاهش و اکسایش سلول را بنویسید.پ
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 :به سواالت پاسخ دهید

 چرا پس از شستن لباس با صابون در مناطق دارای آب سخت، لكه های سفیدی روی آن ها باقی می ماند؟( آ

 

 کند؟ آب باران نسبت به باران طبیعی چه تغییری می pHب( در شهرهای صنعتی 

 ؟را بنویسید به نیروگاه حرارتی نسبت  سلول سوختی ایایمزدو مورد از پ( 

 

 چرا لكه عسل روی پارچه با آب پاک میشود ؟( ت

 

 ؟چقدر استدرصد  02/0 درصد یونش با HClO(aq)اسید  پو کلرومول بر لیتر هی 003/0محلول  pH ث(
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 رو به رو پاسخ دهید:با توجه به شكل 

  گالوانی است یا الكترولیتی؟ این سلول آ(

 واکنش آندی را بنویسید. ب(

 چیست؟ 𝑩و  𝑨 (پ
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 .را بدست آورید  8و  6و  2کربنهای (عدد اکسایش آ

 
 

 ب( نیم واکنش داده شده زیر اکسایش است یا کاهش؟ آن را موازنه کنید.

)()( )( lOHeHgO aq 22   
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 جمع بارم و سربلند موفق باشید
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