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درسزمان

شیمی

ینه 2 گز 1

مطابق واکنش زیر، از حل کردن  در آب،  تولید می شود.

ازآنجایی که از انحالل  در آب،  به دست می آید، پس باید اسید  و باز  یکدیگر را خنثی کنند.

حال طبق واکنش زیر باید مقدار گرم  اولیه را به ازای تولید  مول  به دست آوریم.

N O۲ ۵HNO۳

N O +۲ ۵ H O →۲ ۲HNO۳

?mol HNO =۳ ۲/۸ LN O ×۲ ۵ ×
۲۲/۴LN O۲ ۵

۱molN O۲ ۵ =
۱molN O۲ ۵

۲molHNO۳ molHNO
۴
۱

۳

Na O۲NaOHHNO۳NaOH

NaOH + HNO →۳ NaNO +۳ H O۲

?mol NaOH = mol HNO ×
۴
۱

۳ =
۱molHNO۳

۱molNaOH
mol NaOH

۴
۱

Na O۲۴
۱

NaOH

Na O +۲ H O →۲ ۲NaOH

? g Na O =۲ molNaOH ×
۴
۱

×
۲molNaOH
۱molNa O۲ =

۱molNa O۲
۶۲ g Na O۲ ۷/۷۵ g Na O۲

ینه 2 گز 2

سه مورد "ب"، "پ" و "ث" درست هستند. چون فلز  به صورت یون  وارد محلول الکترولیت یا قطره آب شده است، لذا فلز  از آهن

کاهنده تر بوده است و اکسایش را انجام داده و آهن در نقش کاتد حفاظت شده است. بنابراین فلز  می تواند  باشد ولی نمی تواند 

باشد.

MM ۲+M
MZnSn

ینه 3 گز 3

XSO۴E∘XE∘BE∘Xمحلول  را می توان در ظرفی از جنس فلزی که  آن بزرگ تر از  باشد نگهداری کرد. درصورتی که  فلز  کوچک تر از  فلز  است.

شیمی25
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ینه 3 گز 4

معادلۀ واکنش موازنه شده:

شمار مول نیتریک اسید در آغاز واکنش:

شمار مول نیتریک اسید در زمانی که  می شود:

شمار مول نیتریک اسید مصرف شده:

۳Zn(s) + ۸HNO (aq) →۳ ۳Zn(NO ) (aq) +۳ ۲ ۲NO(g) + ۴H O(l)۲

pH = ۲⇒ [H ] =+ [HNO ] =۳ ۱۰ =−۲ ۰/۰۱mol.L−۱

M.V = ۱× ۰/۵L = ۰/۵

pH = ۲

M.V = ۰/۰۱× ۰/۵L = ۰/۰۰۵

۰/۵۰۰− ۰/۰۰۵ = ۰/۴۹۵mol

۰/۴۹۵molHNO (aq) ×۳ ×
۸molHNO (aq)۳

۲molNO(g)
×

۱molNO(g)
۲۵۰۰۰mLNO(g)

=
۷۵mLNO(g)

۱ s
۴۱/۲۵ s

ینه 1 گز 5

جرم حل شوندۀ  را می توان از روی غلظت  تولیدشده محاسبه کرد:

جرم محلول برابر است با:

از روی غلظت محلول  می توان مول تولیدشده (تغ�رات مول) و سرعت واکنش را محاسبه کرد:

۲RCOONa(aq) + CaCl (aq) →۲ (RCOO) Ca(s) +۲ ۲NaCl(aq)

CaCl۲NaCl

? g CaCl =۲ ۲Lمحلول× ×
۱Lمحلول

۰/۵molNaCl
×

۲molNaCl
۱mol CaCl۲ =

۱mol CaCl۲
۱۱۱ g CaCl۲ ۵۵/۵ g CaCl۲

d = ⇒
V
m

۱/۱۱ = ⇒
۲۰۰۰
m

m = ۲۲۲۰g

درصد جرمی = ×
جرم محلول

جرم حل شونده
۱۰۰ = ×

۲۲۲۰
۵۵/۵

۱۰۰ ≃ %۲/۵

NaCl

C مولی= ⇒
V
n

۰/۵ = ⇒
۲
n

n = ۱mol

=RNaCl =
Δt

ΔnNaCl mol.s ×
۳۰
۱ −۱ =

۱min
۶۰ s

۲mol.min−۱

=Rواکنش =
۲

RNaCl =
۲
۲

۱mol.min−۱
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ینه 2 گز 6

فرمول استر مورد نظر  می باشد.

ابتدا واکنش را نوشته و موازنه می کنیم:

جرم مولی اسید چرب و استر داده شده را محاسبه می کنیم. جرم مولی اسید چرب، 284 گرم بر مول و جرم مولی استر، 890 گرم بر مول می باشد.

C H O۵۷ ۱۱۰ ۶

C H O +۵۷ ۱۱۰ ۶ ۳H O →۲ C H O +۳ ۸ ۳ ۳CH (CH ) COOH۳ ۲ ۱۶

? gاسید چرب = ۵/۳۴ kg ×استر ×۱kg استر
۱۰۰۰g استر

۸۹۰g استر
۱mol استر

× × × = ۳۸۳۴ gاسید چرب
۱mol استر

۳molاسید چرب
۱molاسید چرب
۲۸۴ gاسید چرب

بازده درصدی

۱۰۰
۷۵

ینه 2 گز 7

گزينۀ 1: بار جزء آنیونی هر دو پاک کننده برابر با ۱- است.

گزينۀ 3: پاک کننده های غیرصابونی  از بنزن و مواد پتروشیمیایی ساخته می شوند.

گزينۀ 4: پاک کننده های غیرصابونی برخالف پاک کننده های صابونی حتی در آب سخت نیز حل می شوند؛ بنابراین انحالل پذیری آن ها بیشتر از

پاک کننده های صابونی است.

(A)

ینه 1 گز 8

- نادرست؛ زیرا غلظت یون هیدرونیوم در اسید قوی بیشتر است و ازآنجایی که  اسید قوی تری نسبت به  است، غلظت يون هيدرونیوم در

شکل "آ" بیشتر است.

- درست.

، غلظت یون ها بیشتر از محلول 0/1 موالر  است. - درست؛ زیرا در محلول 0/1 موالر 

- نادرست؛ زیرا دو گونۀ  و  متفاوت باهم رفتار می کنند.  یک اسید قوی است و غلظت یون ها مطابق شکل نشان داده شده در

سؤال است اما  یک اسید ضعیف است و به طور جزئی یونیده می شود.

HClHF

HClHF
HFHClHCl

HF

ینه 4 گز 9

فقط مورد سوم صحیح است.

مورد اول: در باتری لیمویی انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.

مورد دوم: در باتری انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.

مورد چهارم: باتری چراغ خورشیدی قابل شارژ است.

ینه 1 گز 10

بررسی عبارت های نادرست:

با دو تیغه از جنس فلز روی و مس (نه از یک جنس) و میوه ای مانند لیمو می توان نوعی باتری ساخت و با آن یک المپ  را روشن کرد.

ن نافلزی فعال است که با اغلب فلزها واکنش می دهد. اکسیژ

LED
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ینه 3 گز 11

در این سلول، (آند)  که مربوط به هیدروژن می باشد برابر صفر است. باتوجه به اینکه  سلول برابر  است؛ بنابراین 

.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1:  در شکل نشان دهندۀ آند با کاتالیزگر است.

توجه: در این سلول سوخت  مصرف نشده از خروجی کنار آند خارج شده و بازگردانی می شود؛ بنابراین سمت چپ این سلول مربوط به آند

است.

ن- اکسیژن است که رایج ترین سلول سوختی است. گزینۀ 2: سلول نشان داده شده، سلول سوختی هیدروژ

گزینۀ 4: ورودی  در این شکل مربوط به گاز  و ورودی  مربوط به گاز  است.

E∘emfE کاتد−
∘ Eآند

∘

emf = E کاتد−
∘ ۰

A
(H )۲

CH۲DO۲

ینه 4 گز 12

باتوجه به اینکه فلز  در واکنش با محلول اسیدها گاز  آزاد کرده است، پتانسیل کاهشی فلز  منفی است. باتوجه به بار کاتیون  فلز 

نمی تواند  یا  باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ 1: قدرت کاهندگی  از  بیشتر است.

گزينۀ 2: لیتیم قوی ترین کاهنده در میان گونه های پایدار است.

گزينۀ 3: پتانسیل کاهشی استاندارد  منفی است و اگر  کاتیون های  یا  بود، واکنش  با  انجام پذیر بود.

MH۲MM ۳+M
MgZn

AAg

MA۲+Cu۲+Pt۲+MA۲+

ینه 4 گز 13

الف) تفاوت عدد اکسایش اتم های کربن در استیک اسید برابر با ۶ است.

ب)

پ) شمار اتم های کربن با عدد اکسایش صفر در نفتالن برابر با ۲ عدد است و عدد اکسایش سایر کربن ها (۸ عدد) برابر با ۱- است.

MgCl →۲ Mg + Cl ∼۲ ۲mol e−

?mol e =− ۱۹/۲ g Mg × ×
۲۴ g
۱mol

=
۱molMg
۲mol e− ۱/۶mol e−

ینه 2 گز 14

تمام عبارت ها باتوجه به متن کتاب درسی درست است.

ینه 3 گز 15

موارد الف، پ و ت صحیح هستند.

AgClدر آبکاری نقره نمی توان از نمک های نامحلول مثل  استفاده کرد.
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ینه 1 گز 16

بررسی گزینه ها:

گزينۀ 1: درست؛ زیرا  کوچک تر از  بوده، بنابراین با قرار دادن تیغۀ روی، اتم های آن به یون  تبدیل شده و یون های 

 به اتم  تبدیل می شوند.

گزينۀ 2: نادرست. قدرت کاهندگی این فلزها باتوجه به  آن ها به صورت  است.

گزينۀ 3: نادرست؛ کاتیون  از سه کاتیون دیگر داده شده اکسنده تر است.

گزينۀ 4: نادرست:

E∘Zn /Zn۲+E∘Cd /Cd۲+Zn۲+

Cd۲+Cd
E∘Zn > Cd > Sn > Pt

Pt۲+

emf = E −∘
Pt /Pt۲+ E =∘

Sn /Sn۲+ ۱/۲− (−۰/۱۵) ⇒ emf = ۱/۳۵V

emf = E −∘
Cd /Cd۲+ E =∘

Zn /Zn۲+ −۰/۴+ ۰/۷۶⇒ emf = ۰/۳۶V

ینه 4 گز 17

ابتدا باید ببینیم با وارد کردن تیغۀ منیزیمی به محلول ظرف  چند گرم از آن مصرف خواهد شد. (ممکن است همۀ آن مصرف شود). واکنش

انجام شده در ظرف  به صورت زیر است:

بنابراین داریم:

پس وقتی تیغه را پس از زمانی تقریبًا طوالنی (برای کامل شدن واکنش) از ظرف  بیرون می آوریم تنها ۲ گرم از آن باقی مانده است و تمامی

کاتیون های مس مصرف می شوند و غلظت آن به صفر می رسد.

حال باید ببینیم با وارد کردن باقی ماندۀ تیغه به ظرف  چه اتفاقی می افتد:

طبق واکنش  مقدار منیزیم مصرف شده را محاسبه می کنیم:

این مقدار منیزیم بیشتر از جرم تیغه است، پس کل تیغه مصرف می شود و مقداری کاتیون نقره در محلول ظرف  باقی خواهد ماند. بنابراین گزینۀ

"۴" صحیح می باشد.

A
A

Mg(s) + Cu (aq) →۲+ Mg (aq) +۲+ Cu(s)

? g Mg مصرف شده = ۱Lمحلول× ×
۱Lمحلول

۲mol CuSO۴ ×
۱mol CuSO۴

۱molMg
=

۱molMg
۲۴ g Mg

۴۸ g Mg مصرف شده

A

B
Mg(s) + ۲Ag (aq) →+ Mg (aq) +۲+ ۲Ag(s)

? g Mg مصرف شده = ۱Lمحلول× ×
۱Lمحلول

۰/۲molAg+
×

۲molAg+
۱molMg

=
۱molMg
۲۴ g Mg ۲/۴ g Mg مصرف شده

B

ینه 3 گز 18

شکل داده شده ساختار پاک کنندۀ غیرصابونی را نشان می دهد که قدرت پاک کنندگی آن از پاک کننده های صابونی بیشتر است و در آب های سخت

BAABبه خوبی کف می کند. چربی ها در قسمت  و قسمت  در آب حل می شود. بخش های  و  را جزء آنیونی می نامند و سدیم جزء کاتیونی است.

ینه 1 گز 19

باتوجه به پتانسیل های استاندارد کاهشی، مس در نقش آند و نقره در نقش کاتد است و الكترون از سمت الکترود مس به سمت الکترود نقره جابه جا

می شود. واکنش به صورت زیر رخ می دهد:

به ازای عبور دو مول الكترون، دو مول یون نقره از محلول کم می شود (۲۱۶ گرم) و یک مول یون مس به محلول اضافه می شود (۶۴ گرم) و جرم

محلول ۱۵۲ گرم کاهش می یابد.

Cu(s) + ۲Ag (aq) →+ Cu (aq) +۲+ ۲Ag(s)

۲mol e =− شمار مول های الکترون مبادله شده

کاهش جرم محلول = ۰/۱mol e ×− =
۲mol e−

۱۵۲ g کاهش جرم
۷/۶g کاهش جرم محلول
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ینه 3 گز 20

عبارت های "الف" و "ب" درست اند.

باتوجه به پرنور بودن المپ، این محلول می تواند محلول یک اسید یا باز قوی باشد.

بررسی عبارت ها:

الف)  اگر اسید باشد، اسید قوی با ثابت یونش بسیار بزرگ تر از ثابت يونش اسید موجود در ریواس است؛ زیرا اسید موجود در ریواس اسیدی

ضعیف است.

ب) از حل شدن لیتیم اکسید و باریم اکسید در آب به ترتیب بازهای قوی لیتیم هیدروکسید و باریم هیدروکسید به وجود می آید.

پ)  اسیدی ضعیف است.

ت) تنها در صورتی  محلولی با  کمتر از ۷ است که  یک اسید باشد. در این سؤال ممکن است مادۀ  یک باز قوی باشد، پس این عبارت

الزامًا صحیح نیست.

A

HF
ApHAA

ینه 3 گز 21

در یک سلول گالوانی با انجام یک واکنش اکسایش- کاهش خودبه خودی، الکترون ها در مدار بیرونی از قطب منفی به سوی قطب مثبت می روند.

ینه 3 گز 22

وبا یک بیماری واگیردار است که به دلیل آلوده شدن آب و نبود بهداشت، شایع شده بود و این بیماری هنوز هم می تواند برای هر جامعه ای

تهدیدکننده باشد.

ینه 3 گز 23

ن اکسایش می یابد که طبق سری الکتروشیمیایی،  اکسایش و کاهش هیدروژن صفر است، پس  سلول، همان  در آند مولکول هیدروژ

کاتد است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: واکنش کلی رخ داده در سلول سوختی عکس واکنش کلی برقکافت آب و به صورت زیر است:

ن به عنوان سوخت سلول وارد الکترود گرافیتی آند می شود و به آرامی اکسید می شود. گزینۀ 2: هیدروژ

گزینۀ 4: پروتون ها  در عرض غشاء به سمت کاتد (قطب مثبت) در حرکت اند.

E∘E∘E∘

۲H (aq) ++ ۲e ⇄− H (g) E =۲
∘ ۰

۲H (g) +۲ O (g) ⇄۲ ۲H O(l)۲

(H )+

ینه 4 گز 24

باتوجه به شکل داده شده:

نیم واکنش کاهش:

، چهار مول يون  تولید در نیم واکنش کاهش به ازای مصرف یک مول گاز 

می شود.

مطابق معادلۀ واکنش کلی زنگ زدن آهن پس از موازنه، مجموع ضرایب

واکنش دهنده ها برابر با ۱۳ است.

O (g) +۲ ۲H O(l) +۲ ۴e →− ۴OH (aq)−

O۲OH−

۴F e(s) + ۶H O(l) +۲ ۳O (g) →۲ ۴F e(OH) (s)۳
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ینه 1 گز 25

pH = ۲/۷⇒ [H ] =+ ۱۰ =−۲/۷ ۱۰ ×−۳ ۱۰ =۰/۳ ۲× ۱۰ mol.L−۳ −۱

%α = ×
[M ]HA

[H ]+
۱۰۰⇒ ۲ = ×

[M ]HA

۲× ۱۰−۳
۱۰۰⇒ [M ] =HA ۰/۱mol.L−۱

[HA] = =
V

mol HA
⇒

V
MHA

m

۰/۱ = ⇒
۰/۵
MHA

۴/۶

M =HA ۹۲ g


