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 های زیر پاسخ دهید. نقره( به پرسش -در مورد سلول الکتروشیمیایی )آهن 

/ های آندی و کاتدی را بنویسید.                                                                              آ( نیم واکنش
Ag

Ag

E V 0 8 

/های مثبت و منفی را معین کنید.                                                                               ب( قطب
fe

fe

E V  2 0 76 

 شود؟ پ( کدام الکترود دچار خوردگی می

 کنید.ت( نیروی الکتروموتوری )ولتاژ کلی( سلول را محاسبه 
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 1 های گالوانی و الکترولیتی چیست؟ )دو مورد( تفاوت  سلول 2

3 
 .آ( نیم واکنش های مربوط به برقکافت محلول پتاسیم یدید را بنویسید

 ب( نیم واکنش کاهش و اکسایش در هنگام حفاظت کاتدی در آهن گالوانیزه را بنویسید.

2 
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 بنویسید.های نادرست، عبارت درست را  با حذف واژه

 دوم( هستند. -)اول های گالوانی نوع  از جمله سلول آ( سلول های سوختی

 آلدهید( به دست می آید.-ب( از واکنش کربوکسیلیک اسید با الکل )استر

 یابد. اکسیژن( در آند اکسایش می -پ( در سلول سوختی متان، گاز)متان 

 شود. گفته میباز قوی( و نمک آن بافر  -ت( به مخلوط یک )اسید ضعیف 

2 
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 های زیر پاسخ دهید. های داده شده به پرسش با در نظر گرفتن نمک

, ( ) ,NaH PO Ba NO NH I2 4 3 2 4 

 است؟ 7محلول آبی کدام نمک  pH آ(

 شود؟ واکنش آن را بنویسید. ب( از آبکافت آنیون کدام نمک یون هیدروکسید حاصل می

 ضعیف است؟ بازکدام نمک حاصل از یک  کاتیونپ( 

2 
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 با توجه به محلول فسفریک  اسید، به سواالت زیر پاسخ دهید.

 ها را در این محلول مقایسه کنید. الف( غلظت یون

HPO,ب( قدرت اسیدی را بین H PO 2
4 2  .مقایسه کنید  4

 پ( کدام گونه فقط نقش بازی دارد؟
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 .......................... نام و نام خانوادگی:

 تجربی-چهارم ریاضی  و رشته: قطعم

 ........................................... :نام پدر

 .............................. :داوطلبشماره 

 صفحه 1 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی اریان

 آموزش و رپورش شهر تهران کل اداره ی

موزش و رپورش شهر تهران منطقه   تهران 6اداره ی آ

  دختراهن دولتیغیر  دبیرستان                                                                                            

 95 -96سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 شيمی نام درس:

 نسرین هشترودی :نام دبير

 16/30/9316 :امتحان تاریخ

 / عصرصبح 8  :ساعت امتحان

 دقيقه 113 : امتحانمدت 



                              نمره 02جمع بارم :                   

 

 .با یاد خدا دل اه آرام می گیرد  و مطمئن باشید  هب شما کمک خواهد کرد
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 های زیر به موارد خواسته شده پاسخ دهید: واکنشبا توجه به 

) ( ) ( ) ( ) ( )Mn s Cd aq Mn aq Cd s   2 21 

)g(H)aq(Cd)aq(H)aq(Cd) 2
222  

 
(شود واکنش انجام نمی                                            ( ) ( )Mn s Mg aq 23 

,آ( فلزات  ,Mg Cd Mn .را به ترتیب افزایش قدرت کاهندگی مرتب کنید 

Mgب( یون  2  اکسنده تر است یا یونCd 2 ؟ 

2 

8 

-pH محلولی از آمونیاک در آب در دمایC25  باشد :  2/0ن برابر با آاست، اگر درجه تفکیک  3/11برابر 

OHیون  آ( غلظت  این محلول چه قدر است؟ در 

 این محلول را محاسبه کنید.  ب( غلظت

log)شود؟ چه عددی میpH،برابر افزایش یابد 8پ( اگر حجم این محلول با افزودن مقداری آب خالص تا  /2 0 3) 

2 
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 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید و برای عبارات نادرست دلیل بنویسید.

 دهنده در فاز جامد باشند، واکنش تعادلی همگن است. اگر در واکنش تعادلی، فرآورده و واکنش  آ(

 های گرماگیر بین ثابت تعادل و دما رابطه مستقیم وجود دارد. ب( در تعادل

 شود. هابر از کاتالیزگر منیزیم در دمای باال استفاده می پ( در فرآیند

 ت( اگر مقدار ثابت تعادل بسیار کوچک  باشد، می توان  گفت واکنش انجام نشده است.

2 
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2252در واکنش گازی 42 ONOON  2، اگر سرعت متوسط تولیدO  ثانیه اول واکنش و در ظرفی به حجمم  50در

( )L5برابر با ،/
.min

mol

L
0  باشد: 1

 ( STP) شرایط شود؟ تولید می NO2گاز لیتردر این مدّت زمان، چند   آ(

Nگاز  مولب( در این مدّت زمان، چند  O2  مصرف خواهد شد؟  5
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Nای رنگ و گاز قهوه NO2گاز O2 رنگ است. هرگاه مخلوط این دو گاز را در یمک سمرنگ وارد کمرده و در آن را     بی 4

2)(ببندیم تا تعادل 2 gNO   )(42 gON بمه دو برابمر    کردن فشار، حجمم کلمی مخلموط را   گاه با کم  برقرار شود، آن

 برسانیم:

 یابد یا افزایش؟ ی تغییر  فشار شدت رنگ کاهش می در نخستین لحظه  آ(

 مخلوط به چه صورتی است؟شود و تغییر رنگ  جا می ب( تعادل در کدام جهت جابه

ل شود؟ مقدار ثابمت تعماد   مخلوط چه می شود؟ رنگ جا می پ( با افزایش دما بر تعادل یاد شده، تعادل در چه جهتی جابه

 کند؟ چه تغییری می
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