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فقط درستی و يا نادرستی عبارت های زير را معلوم کنید.
آ ) کودهای شیمیايی ،نمکهای اسیدی ،خنثی يا بازی هستند.
ب) نظرية برونستد-لوری تنها در حالت محلول ،آن هم هنگامی قابل کاربرد است که از آب بهعنوان حلاّل استفاده شود.
پ) برای ساختن ظروف بستهبندی مواد غذايی از آهن گالوانیزه استفاده میکنند.
ت) آلدهیدها بر اثر اکسايش به کربوکسیلیک اسیدها تبديل میشوند.
ث) شیب نمودار مول ــ زمان برای همة شرکت کنندهها در واکنش يکسان است.
ح) کاتالیزگر ،ثابت سرعت واکنشهای رفت و برگشت را به يک نسبت افزايش میدهد.
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برای کامل کردن عبارتهای زير مورد درست را از داخل کمانک (پرانتز) انتخاب کنید.
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 سلول دانز يک سلول (گالوانی  /الکترولیتی )است که در صنعت برای تهیة فلز سديم به کار میرود. بزرگترين چالش در کاربرد سلولهای سوختی تولید گاز (هیدروژن  /اکسیژن) در مقیاس صنعتی است. آمینو اسیدها ،واحدهای سازندة پلیمرهای طبیعی مهمی به نام( پروئئین ها  /گلی سین) هستند . هیدروفلوئوريک اسید ،يک اسید (قوی  /ضعیف) است بسیاری از کتابهای دستنويس و چاپی قديمی در گذر زمان ،زرد و پوسیده شدهاند .اين پديده نشان میدهد کهواکنش تجزية سلولز کاغذ (کند /بسیار کند) رخ میدهد.
 در شرايطی که Qکمتر از  Kاست ،تعادل در صورتی برقرار میشود که واکنش رفت در مقايسه با واکنش برگشت بهمیزان (کمتری  /بیشتری) روی دهد
 از گرم کردن استرهای طبیعی با سديم هیدروکسید  ،صابون (مايع  /جامد) به دست میآيد.3
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به سؤالات پاسخ دهید :
آ) عدد اكسايش کربن در ترکیب مقابل را معلوم کنید .
ب)چرا در تهیه فلز سديم مقداری  CaCl2به  NaClاضافه میکنند؟

پ) نام سه محصول که از آبکافت محلول آب نمک غلیظ بهدست میآيد را بنويسید.

صفحه 1

ادامه سوالات در صفحه دوم

رديف

4

بارم

شرح سوال
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به سؤالات زير پاسخ دهید :
آ ) اكسید اسیدي به چه ترکیباتی گفته میشود ؟
ب) ساختار اسید و الکل سازنده استر مقابل را رسم کنید ؟
اسید .......................................................... :الکل................................................... :
پ)اسید مزدوج و باز مزدوج در واکنش زير را معلوم کنید:
)CH3NH2)g( + H2O)l(  CH3NH3 +)aq( + OH – (aq

باز مزدوج.............................................. :

اسید مزدوج.................. .......................... :

ت) نام تركیب مقابل و نام گروههاي عاملی آن را بنويسید ؟
5
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محلولی که از مخلوط کردن دو محلول حاصل میشود چه نام دارد؟................. واكنش تعادلی موجود در ظرفی که روی آن علامت سوال قرار گرفته رابنويسید.
 اگر در ظرف حاوی مخلوط دو ترکیب مقداری اسید اضافه کنیم pH ،چهتغییري میكند؟چرا؟
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با مراجعه به جدول پتانسیلهای داده شده در انتهای سؤالات
 -پتانسیل کل سلول ( ) Eoرا محاسبه کنید.

 -نیم واکنشهای آندي وكاتدي را بنويسید .

 نقش ديواره متخلخل در اين سلول را بنويسید .7

تصوير مقابل مربوط به استخراج آلومینیم است ،با توجه به آن به سؤالات پاسخ دهید :
آ ) كاتد و آند را روی شکل نشان دهید.
ب)در اين روش چرا از کريولیت استفاده میکنند؟
پ ) واكنش كلی انجام شده در اين سلول را بنويسید .
صفحه2

ادامه سؤالات در صفحهی سوم
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رديف

بارم

شرح سؤال
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هر يک از تصاوير زير تاثیر چه عاملی بر سرعت واکنش را نشان می دهند؟

1

9

برای واکنش  ، 2A)g( + 2B)g( → 3C)g( :دادههای

1

تجربی زير از طريق آزمايش به دست آمده است  .با توجه
به آن به سؤالات پاسخ دهید .
رابطه ی بین غلظت واکنش دهندهها و سرعت واكنش رابنويسید  (.با محاسبه يا توضیح)

ب)اين واکنش بنیادي است ؟ يا غیر بنیادي؟ چرا؟

11
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 PHمحلول 1/1مولار HCOOHکه به اندازهی  1/1درصد يونش میيابد را محاسبه کنید .

Cl2)g( + CO)g( ΔH = +118Kj

با ذکر علت به سؤالات پاسخ دهید:

1

(COCl2)g

 -در دقیقه  4چه تغییري بر تعادل تحمیل شده است؟

 -تغییر تحمیل شده چه اثری بر ثابت تعادل ( )Kدارد؟

صفحه3

ادامه سؤالات در صفحهی چهارم

1

رديف

بارم

شرح سؤال
)Cr3+(aq) + Al(s) → Cr(s) + Al3+(aq

12

با محاسبه معلوم کنید ،آيا واکنش مقابل انجام پذير است يا خیر؟
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اگر غلظت  NOدر واکنش زير در لحظهی شروع برابر  4mol.L-1باشد غلظت تعادلی هر يک از مواد را محاسبه کنید.
N2(g) + O2(g) ، K =25

14

1

1

)2NO(g

1

 نام دوفلز نجیب را بنويسید. با مراجعه به جدول پتانسیل انتهای سؤالات ،كاهنده و اكسنده قويتر را معلوم کنید؟Fe2+ , Fe , Zn2+ , Zn

اکسنده قوی تر........................ :

کاهنده قویتر ............... :

 حلبی چیست؟15
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آرسنیک اسید طی سه مرحلهی زير يونیده میشود.
Ka0 = 5/5 × 01-3

H3O+(aq) + H2AsO4-

)H3AsO4(aq) + H2O(l

Ka2 = 0/7 × 01-7

H3O+(aq) + H AsO42-

)H2AsO4-(aq) + H2O(l

؟= Ka3

H3O+(aq) + AsO43-

)HAsO42-(aq) + H2O(l

آ) کدامیک از بازمزدوجهای حاصل از يونش  ،آمفوتر هستند؟
ب) غلظت کدام يون در محلول بیشتر است؟چرا؟

 -مقدار  Ka3کدام عدد میتواند باشد؟ چرا؟

5/0 × 01-6 ، 5/0 × 01-02 ، 5/0 × 01-2

اطلاعات مورد نیاز:
(E1) V

نیم واکنش

-1/66

(Al )s

Al3+ )aq( + 3 e-

-1/76

(Zn )s

Zn2+)aq( + 2 e-

-1/74

(Cr )s

Cr3+ )aq( + 3 e-

-1/44

-1/14
+ 1/81

)Fe2+ (aq) + 2e ¾ Fe(s
(Sn )s

Sn2+)aq( + 2 e-

)Ag+(aq) + e ¾ Ag(s

پيروزي و موفقيت در همهي ابعاد زندگي در گرو همت و تلاش شماست  -بهزادي

