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 بسمه تعالی

 استان وپرورشآموزشسازمان 

 گیالن

 نام و نام خانوادگی:

 : درسامتحانی سؤاالت 
 دهمزدوا شیمی

 ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تحصیلی سال

  

 ۱۰/۱۳۹۹/  : تاریخ امتحان

 دقیقه۹۰  : پاسخگویی زمان

 صفحه ۴  در  ۱۳   : سؤال تعداد

 

 مهر آموزشگاه 

 * توجه : استفاده از ماشین حساب مجاز است 

 بارم متن سوال ردیف

 هر یک از متن های زیر را با انتخاب گزینه درست کامل کنید.  1

سلول گالوانی ، جهت حرکت الکترون ها  (همانند / بر خالف ) ........  در سلول الکترولیتی (آ

است. (آند به کاتد / کاتد به آند) ........از  

(برابر هم خواهد بود /ثابت می ماند )در یک سامانه تعادلی غلظت مواد ..........  (ب  

(در حاللهایی مانند ........) اتیلن گلیکول /  پ( ترکیبی با فرمول مولکولی)

 هگزان ( حل می شود.

بیشتر است. (آند /کاتد )در فرایند برقکافت آب، حجم گاز آزاد شده در اطراف ..........  (ت  

در سری الکتروشیمیایی، می توان  یون هیدروژننسبت به  و آهن  با توجه به جایگاه مس (ث

نگه داری کرد. (هنی/ آ مسی)محلول هیدروکلریک اسید را در ظرف ..........   
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های نادرست را اصالح و بازنویسی های زیر را تعیین کنید و عبارتدرستی یا نادرستی عبارت 2

 کنید.

در محلول آمونیاک افزون بر مقدار کمی از مولکول های آمونیاک، شمار زیادی از یون  (الف

 های آب پوشیده نیز وجود دارد .

 است. آنها مثبت 0Eدارند عالمت  2Hفلزهایی که قدرت کاهندگی بیشتری از  ب(

محلول هیدروکلریک اسید کمتر از محلول استیک اسید  𝒑𝑯در دما و غلظت یکسان  پ(

 است.

.داردجدول  را در لیتیم بیش ترین خاصیت اکسندگی ت(  

ه آن ها ماده ببه منظور افزایش خاصیت ضدعفونی کنندگی و میکروب کشی صابون ها،  (ث

می کننددار اضافه  شیمیایی گوگرد  
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 در آب برابر (HCOOH )  اگر در دمای ثابت، آنیون حاصل از انحالل فورمیک اسید

  𝟎 ∙ 𝟎𝟐𝒎𝒐𝒍 ∙ 𝑳−𝟏  𝟎بوده و غلظت تعادلی اسید اولیه را برابر ∙ 𝟎𝟎𝟓𝒎𝒐𝒍 ∙ 𝑳−𝟏  در نظر

 بگیریم. 

 معادله یونش فورمیک اسید را بنویسید. (آ

 ثابت تعادل را به دست آورید. ب(
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 داده شده، به سؤاالت پاسخ دهید. با توجه به ساختار پاک کننده  4

 

 

 

 

 الف(این پاک کننده صابونی است یا غیر صابونی؟چرا؟

 شود؟چرا؟ها در آب میکدام قسمت از این پاک کننده سبب پخش شدن چربی ب(

 مزیت این پاک کننده را بنویسید. یک پ(

۷۵/1 

 جدول زیر را کامل کنید ۵
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 با توجه به شکل رو به رو پاسخ دهید: 6

  گالوانی است یا الکترولیتی؟این سلول ؟  آ(

 واکنش آندی و کاتدی را بنویسید. ب(

 چیست؟ 𝑩و  𝑨 (پ
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برابر غلظت یون  6104ای از عصارة گوجه فرنگی، غلظت یون هیدرونیوم در نمونه ۷

 آن را حساب کنید. PHهیدروکسید است. 
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ها پاسخ دهید.با توجه به جدول زیر به پرسش 8  

 VE واکنش کاهشنیم   

33/1+     sAeaqA    

87/0+     sBeaqB   22  

12/0-     aqCeaqC   23  

59/1-     sDeaqD   33  

اکسنده است؟ ترینآ( کدام گونه قوی  

ترین کاهنده است؟ضعیف ب( کدام گونه  

2C را اکسید کنند؟ چرا؟  پ( کدام گونه)ها( میتوانند 

 را به دست آورید B و A سلول گالوانی حاصل از  ت( نیروی الکتروموتوری

 

2 

9 

 
دباتوجه به شکل به سواالت زیر پاسخ دهی  

 

 الف ( ترکیب ها ی داده شده را باذکر دلیل  به ترتیب رسانایی مرتب کنید.

 

 به دست آورید.  را HXب( درجه یونش

 

1 

 گرم از آن وجود داردمیلی   48/1میلی لیتر از محلول کلسیم هیدروکسید   200در در  10

       PH محلول آن کدام است؟ 

 (𝐂𝐚 = 𝟒𝟎      𝐎 = 𝟏𝟔      𝐇 = 𝟏 
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های زیر، دلیلی بنویسید.برای هر یک از جمله 11  

های مختلف بدن هنگام جراحی به کار برد.توان در بخشآ( فلز پالتین را می  

نیست. کنندگی صابون در آب دریا با آب چشمه یکسانقدرت پاکب(   
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سم کنید 12 سلول گالوانی را ر سش، که در آن واکنش زیر روی میشکل  سپس به پر ها دهد و 

 پاااساااخ دهاایااد.                                          

)()()()( sAgaqAlaqAgsAl 33 3   

 ؟است گونه اکسندهو کدام  الف( کدام الکترود کاتد

 کاتیونها در  جهت حرکتدر مدار بیرونی و  جهت حرکت الکترونب(

 ؟ را در شکل مشخص کنید دیواره متخلخل 

 ب( نیم واکنش کاهش و اکسایش سلول را بنویسید.

 

2 

های موجود در آمینواسید زیر را عدد اکسایش کربن الف(          13

 تعیین کنید. 

 

 

 

 

رنگ گل ادریسی در محیط اسیدی و بازی را مشخص کنیدب(   
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 2۰ به امید سر بلندی شما عزیزان جمع
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