زﻣﺎن 25

درس

ﺷﯿﻤﯽ دوازدﻫﻢ

ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

دو ﺳﻠﻮل ﮔﺎﻟﻮاﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ،ﺳﻠﻮل اول ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﻢﺳﻠﻮلﻫﺎی ) F e ۲+ (aq)/F e(sو )X + (aq)/X(s
 0/78وﻟﺖ اﺳﺖ .ﺳﻠﻮل دوم ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﻢﺳﻠﻮلﻫﺎی ) Y ۲+ (aq)/Y (sو ) F e ۲+ (aq)/F e(sﺑﻮده و ﻧﯿﺮوی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮری آن ﺑﺮاﺑﺮ  0/32وﻟﺖ

1

ﺑﻮده و ﻧﯿﺮوی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮری آن ﺑﺮاﺑﺮ

اﺳﺖ و آﻫﻦ در اﯾﻦ دو ﺳﻠﻮل ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﯽ و ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺪامﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ )

 EF∘ e۲+/F e = −۰/۴۴ Vو ﺟﺮم ﻣﻮﻟﯽ  Xو Y

را ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ  64و  65ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻮل در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ(

 (1ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﻠﺰ  Xﺑﺮای اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﻠﺰ Y

اﺳﺖ.

 (2ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ در دو ﺳﻠﻮل ،ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺪازه ﺗﻐ ﺮ ﺟﺮم  Xدر ﺳﻠﻮل ) (1ﺑﻪ ﺗﻐ ﺮ ﺟﺮم Y
 (3در ﺳﻠﻮل ﮔﺎﻟﻮاﻧﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﻓﻠﺰ  Xو  emf ،Yﺳﻠﻮل ﺑﺮاﺑﺮ ۱/۱۰ V

اﺳﺖ.

 (4ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺤﻠﻮل آﻫﻦ ) (IIﺳﻮﻟﻔﺎت از ﻇﺮفﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ  Xو Y
2

در ﺳﻠﻮل ) (2ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ  1اﺳﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﻫﻤﮥ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﺟﺰ ............
 (1وﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری واﮔﯿﺮدار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ آﻟﻮده ﺷﺪن آب و ﻧﺒﻮد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
 (2در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ،ﻧﺮخ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﺧﻮردار در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢﺑﺮﺧﻮردار ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 (3وازﻟﯿﻦ آﻟﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی  77اﺗﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻼلﻫﺎی ﻧﺎﻗﻄﺒﯽ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
 (4ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﻦﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻏﺎﻟﺐ در ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ و ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ ،ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.

3

4

اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن ﻫﯿﺪروﻧﯿﻮم )) (H + (aqدر ﻣﺤﻠﻮل  0/2ﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮﺋﻮرﯾﮏ اﺳﯿﺪ۴ × ۱۰۴ ،
 pHو درﺻﺪ ﯾﻮﻧﺶ اﯾﻦ اﺳﯿﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ )دﻣﺎی ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاﺑﺮ  ۲۵درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد اﺳﺖ(
۱۰−۴ - ۴/۷ (1

۱۰−۴ - ۳/۳ (2

۰/۰۱ - ۴/۷ (3

۰/۰۱ - ۳/۳ (4

ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ،ﮐﻪ ﻃﺮﺣﯽ از ﯾﮏ ﺳﻠﻮل اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ "روی -ﻧﻘﺮه" را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﺪام ﻣﻄﻠﺐ درﺑﺎرۀ آن درﺳﺖ اﺳﺖ؟ )ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻐ ﺮ(

E ∘ (Zn۲+ (aq)/Zn(s)) = −۰/۷۶ V
E ∘ (Ag + (aq)/Ag(s)) = +۰/۸۰ V
 E ∘ (1آن ﺑﺮاﺑﺮ  +2/36وﻟﺖ اﺳﺖ.
 (2اﻟﮑﺘﺮود ﻧﻘﺮه در آن ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﯿﻢ واﮐﻨﺶ اﮐﺴﺎﯾﺶ اﺳﺖ.
 (3اﻟﮑﺘﺮود روی در آن آﻧﺪ اﺳﺖ و اﻟﮑﺘﺮون از آن در ﻣﺪار ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪﺳﻮی اﻟﮑﺘﺮود ﻧﻘﺮه ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

 (4واﮐﻨﺶ ﮐﻠﯽ آن ﺑﻪﺻﻮرتZn۲+ (aq) + ۲Ag(s) → Zn(s) + ۲Ag + (aq) :
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اﺳﺖ.
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5

ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ ،درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 در واﮐﻨﺶ ﻓﻠﺰ روی ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ ،اﺗﻢﻫﺎی روی ﻧﻘﺶ ﮐﺎﻫﻨﺪه و ﯾﻮنﻫﺎی ﮐﻠﺮﯾﺪ ﻧﻘﺶ اﮐﺴﻨﺪه را دارﻧﺪ. اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎﺧﻪای از داﻧﺶ ﺷﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﻠﻤﺮوی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮ ل ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺖ. -اﮐﺴﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی از دﺳﺖ دادن اﻟﮑﺘﺮون و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻟﻜﺘﺮون اﺳﺖ.

 -ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺗﯿﻐﻪای آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ درون )C uSO ۴ (aq

6

ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ اﮐﺴﺎﯾﺶ -ﮐﺎﻫﺶ ،دﻣﺎی ﻣﺤﻠﻮل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

3 (1

2 (2

1 (3

 (4ﺻﻔﺮ

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﮐﺪام ﻣﻮارد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎی دادهﺷﺪه درﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( واﮐﻨﺶ دادهﺷﺪه ﻧﻮﻋﯽ واﮐﻨﺶ اﮐﺴﺎﯾﺶ -ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

ب( در آراﯾﺶ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﻣﺎدۀ ) ۸ ،(Aاﻟﻜﺘﺮون دارای l = ۲
پ( ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی )  (Cو ) (Dﺑﻪ آراﯾﺶ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﮔﺎز ﻧﺠﯿﺐ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
ت( ﮔﻮﻧﮥ ) (Bاﮐﺴﻨﺪه و ﮔﻮﻧﮥ ) (Aﮐﺎﻫﻨﺪه اﺳﺖ.
وﺟﻮد دارد.

 (1اﻟﻒ  -ت
 (2اﻟﻒ  -پ
 (3ب  -پ
 (4ب  -ت

7

8

9

اﮔﺮ ﺗﯿﻐﻪای از ﺟﻨﺲ ﻧﯿﮑﻞ درون ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻘﺮه ﻧﯿﺘﺮات ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ ﻣﺒﺎدﻟﮥ ۳/۰۱۱ × ۱۰۲۳
ﻧﻘﺮه ﺑﺮ روی ﺗﯿﻐﻪ رﺳﻮب ﮐﻨﺪ ،ﺟﺮم ﺗﯿﻐﻪ ﭼﻪ ﺗﻐ ﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ ) (N i = ۵۸ , Ag = ۱۰۸ : g.mol−۱

اﻟﮑﺘﺮون ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ و ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ  20درﺻﺪ از ﯾﻮنﻫﺎی

 18/4 (1ﮔﺮم از ﺟﺮم ﺗﯿﻐﻪ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

 3/7 (2ﮔﺮم از ﺟﺮم ﺗﯿﻐﻪ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

 3/7 (3ﮔﺮم ﺑﻪ ﺟﺮم ﺗﯿﻐﻪ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.

 18/4 (4ﮔﺮم ﺑﻪ ﺟﺮم ﺗﯿﻐﻪ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.

درﺻﺪ ﯾﻮﻧﺶ اﺳﯿﺪ ﺿﻌﯿﻒ  0/4 ،HAﺑﺮاﺑﺮ درﺻﺪ ﯾﻮﻧﺶ ﻣﺤﻠﻮل  ۴ × ۱۰−۳ﻣﻮﻻر اﺳﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﺎ pH = ۳/۷
ﭼﻨﺪ ﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ؟ ) (log ۲ = ۰/۳) (K a (HA) = ۲ × ۱۰−۵
۲ × ۱۰−۱ (1

۵ × ۱۰−۲ (2

۱۰−۳ (3

۱/۲۸ × ۱۰−۳ (4

اﺳﺖ .ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻟﯽ ﻣﺤﻠﻮل ،HA

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
"ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺧﻮرﻧﺪه ﺑﺮاﺳﺎس  ............ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺑﻮنﻫﺎ در ﭘﺎک ﮐﺮدن رﺳﻮب ﺗﺸﮑﯿﻞﺷﺪه در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد  ............دارﻧﺪ .از
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ  ............اﺷﺎره ﮐﺮد".

 (1واﮐﻨﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ  -ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ  -ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻤﮏ و N aOH
 (2ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ ﺑﯿﻦ ذرهای و واﮐﻨﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ  -ﺑﻬﺘﺮی  -ﺟﻮﻫﺮ ﺳﺮﮐﻪ و ﺳﻮد
 (3واﮐﻨﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ  -ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ  -ﺟﻮﻫﺮ ﺳﺮﮐﻪ و ﺳﺪﯾﻢ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ

 (4ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ ﺑﯿﻦ ذرهای و واﮐﻨﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ  -ﺑﻬﺘﺮی  -ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻤﮏ و N aOH
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ﺟﺪول زﯾﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻪ ﻣﺤﻠﻮل از ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮﺋﻮرﯾﮏ اﺳﯿﺪ را در دﻣﺎی ۲۵ ∘ C

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ آن ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی داده ﺷﺪه درﺳﺖ اﺳﺖ؟

ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ) (mol.L−۱

ﺷﻤﺎرۀ
ﻣﺤﻠﻮل

] [HF

] [F −

] [H +

1

0/52

۱/۷۵ × ۱۰−۲

۱/۷۵ × ۱۰−۲

2

0/29

۱/۳۱ × ۱۰−۲

۱/۳۱ × ۱۰−۲

3

1/0

۲/۴۳ × ۱۰−۲

۲/۴۳ × ۱۰−۲

اﻟﻒ( درﺻﺪ ﯾﻮﻧﺶ اﺳﯿﺪ در ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎرۀ ) (2ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎرۀ ) (1اﺳﺖ.

ب( ﺛﺎﺑﺖ ﯾﻮﻧﺶ اﯾﻦ اﺳﯿﺪ در دﻣﺎی  ۲۵ ∘ Cﺣﺪود ًا ﺑﺮاﺑﺮ ۵/۹ × ۱۰−۴

اﺳﺖ.

پ( درﺻﺪ ﯾﻮﻧﺶ اﺳﯿﺪ در ﻣﺤﻠﻮل ) (3ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻋﺪدﻫﺎی داده ﺷﺪه ،دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺮاﺑﺮ  2/43اﺳﺖ.

ت(  pHﻣﺤﻠﻮل ) (1ﺑﺮاﺑﺮ  1/75اﺳﺖ(log ۷ = ۰/۸۵ , log ۵ = ۰/۷) .

11

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

در ﺳﻠﻮل ﮔﺎﻟﻮاﻧﯽ روی -ﻣﺲ ،در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ  1/3ﮔﺮم از ﺟﺮم ﺗﯿﻐﮥ آﻧﺪی ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ در ﻧﯿﻢﺳﻠﻮل ﮐﺎﺗﺪ %۲۰ ،از ﮐﺎﺗﯿﻮنﻫﺎی C u۲+

ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﻠﺰ

ﺟﺎﻣﺪ در ﮐﻒ ﻇﺮف رﺳﻮب ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻗﯽ در ﺳﻄﺢ ﺗﯿﻐﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ۲۵دﻗﯿﻘﻪ ﺟﺮم ﮐﺎﺗﺪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮم اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟

) (E ∘ Zn۲+/Zn = −۰/۷۶V , E ∘ Cu۲+/Cu = +۰/۳۴V ) (C u = ۶۴ , Zn = ۶۵ : g.mol−۱

12

1536 (1

1920 (2

32 (3

25/6 (4

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﺑﺎ ﺣﻞ ﮐﺮدن  0/1ﻣﻮل ﮔﺎز ﺑﺎرﯾﻢ اﮐﺴﯿﺪ در  ۲ﻟﯿﺘﺮ آب 0/3 ،ﻣﻮل ﻳﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
 (2از اﻧﺤﻼل ﻫﺮ ﻣﻮل دیﻧﯿﺘﺮوژ ن ﭘﻨﺘﺎاﮐﺴﯿﺪ در آب ۲ ،ﻣﻮل ﯾﻮن ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
 (3ﺑﺎ ﺣﻞ ﮐﺮدن  0/2ﻣﻮل ﻟﯿﺘﯿﻢ اﮐﺴﯿﺪ در  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ آب 0/4 ،ﻣﻮل ﯾﻮن ﻫﯿﺪروﻧﯿﻮم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
 (4در اﺛﺮ اﻧﺤﻼل  0/5ﻣﻮل دیﻧﯿﺘﺮوژ ن ﭘﻨﺘﺎاﮐﺴﯿﺪ در  0/5ﻟﯿﺘﺮ آب ،ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن ﻫﯿﺪروﻧﯿﻮم ﺑﻪ  ۱ﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

13

14

۲۰۰

)= ۲

ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ
۰/۳

; ۱۰

ﻣﺤﻠﻮل

g.mol−۱

ﻫﯿﺪروﺑﺮﻣﯿﮏ

اﺳﯿﺪ

(Li = ۷ , O = ۱۶ :

ﺑﺎ

pH = ۱/۴

ﺑﺎ

ﭼﻨﺪ

0/06 (1

0/12 (2

0/24 (3

0/48 (4

ﮔﺮم

ﻟﯿﺘﯿﻢ

اﮐﺴﯿﺪ

ﺑﻪﻃﻮر

ﮐﺎﻣﻞ

ﺧﻨﺜﯽ

ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﯾﻮن ﻫﯿﺪروﻧﯿﻮم در ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ از ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮﺋﻮرﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ۰/۸ × ۱۰−۲ mol.L−۱و ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻌﺎدل ۲ × ۱۰−۵

ﻣﯽﺷﻮد؟

ﭼﻨﺪ ﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ

اﺳﺖ و درﺟﻪ ﯾﻮﻧﺶ آن در ﺷﺮاﯾﻂ واﮐﻨﺶ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

۰/۰۵ ، ۴ × ۱۰−۴ (1

۰/۰۵ ، ۰/۴ × ۱۰−۸ (2

۰/۰۲ ، ۰/۸ × ۱۰−۴ (3

۰/۰۲ ، ۱/۶ × ۱۰−۷ (4
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در ﮐﺪام واﮐﻨﺶ ﺗﻐ ﺮ ﻋﺪد اﮐﺴﺎﯾﺶ ﻧﯿﺘﺮوژ ن ﻫﻢﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﺳﻪ واﮐﻨﺶ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟

N ۲ (g) + O ۲ (g) → ۲N O(g) (1
N ۲ (g) + ۳H ۲ (g) → ۲N H ۳ (g) (2
۱۰HN O ۳ (aq) + ۴M g(s) → ۴M g(N O ۳ )۲ (aq) + N H ۴ N O ۳ (g) + ۳H ۲ O(l) (3
۲K N O ۳ (s) → ۲K N O ۲ (s) + O ۲ (g) (4
16

17

 16/7ﮔﺮم ﺻﺎﺑﻮن ﺟﺎﻣﺪ  ۲۰ﮐﺮﺑﻨﻪ را وارد  ۴ﻟﯿﺘﺮ آب ﺳﺨﺖ ﺣﺎوی ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﺮدهاﯾﻢ .درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﮏ ﺧﻮراﮐﯽ در اﯾﻦ آب ﺑﻪ

۲/۵ × ۱۰
) (N a = ۲۳ , C = ۱۲ , O = ۱۶ , H = ۱ : g.mol−۱
−۳

ﻣﻮﻻر

ﺑﺮﺳﺪ،

ﭼﻨﺪ

درﺻﺪ

ﺻﺎﺑﻮن

در

ﺗﺸﮑﯿﻞ

20 (1

80 (2

30 (3

70 (4

ﯾﮏ ﻓﻮﯾﻞ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻤﯽ درون  200ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺲ )(II

ﻟﮑﻪﻫﺎی

ﺳﻔﯿﺪرﻧﮓ

ﺷﺮﮐﺖ

ﻧﮑﺮده

اﺳﺖ؟

ﺳﻮﻟﻔﺎت  0/05ﻣﻮﻻر اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ رﻧﮓ آﺑﯽ ﻣﺤﻠﻮل  ۸دﻗﯿﻘﻪ و

 ۲۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ آزادﺷﺪن ﻓﻠﺰ ﻣﺲ ،ﭼﻨﺪ ﻣﻮل ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﻣﻮل اﻟﮑﺘﺮون در اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

)ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻮازﻧﻪ ﺷﻮد( )Al(s) + C u۲+ (aq) → Al۳+ (aq) + C u(s
۲ × ۱۰−۴ (1

0/02 ،

۲ × ۱۰−۵ (2

0/02 ،

0/01 ،

۲ × ۱۰−۴ (4

0/01 ،

۲ × ۱۰−۵ (3
18

اﮔﺮ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻠﻮل اﺳﯿﺪ  HXرا ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ ،ﮐﺪام ﺷﮑﻞ رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺤﻠﻮل HX

را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ

ﻣﯽدﻫﺪ؟
(1

(2

(3

(4
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20

21

در ﮐﺪام ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪد اﮐﺴﺎﯾﺶ اﺗﻢﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ؟
 (1اﺗﯿﻦ

 (2اﺳﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪ

 (3ﻓﺮﻣﯿﮏ اﺳﯿﺪ

 (4اﺗﯿﻠﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮل

ﻧﺴﺒﺖ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﯿﺪ  HAﺑﺎ  pH = ۴/۵و درﺻﺪ ﯾﻮﻧﺶ  ،0/2ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﯿﺎک در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ  pH = ۱۲/۷و درﺟﻪ ﯾﻮﻧﺶ  0/2در دﻣﺎی ۲۵ ∘ C
و ﻓﺸﺎر ﯾﮏ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ )(log ۲ = ۰/۳ , log ۳ = ۰/۵
0/06 (1

0/015 (2

0/25 (3

0/04 (4

ﮐﺪامﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

 (1اﺳﺎس ﻣﺪل آرﻧﯿﻮس ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮنﻫﺎی ) H + (aqﯾﺎ )OH − (aq

اﺳﺖ.

 (2اﮔﺮ ﻣﺤﻠﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖﻫﺎی ﻗﻮی ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻻزم در ﯾﮏ ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﯾﻮنﻫﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﻨﺎم ،ﺟﺮﯾﺎن
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد.
 (3اﮐﺴﯿﺪ ﻧﺎﻓﻠﺰﻫﺎ در اﺛﺮ اﻧﺤﻼل در آب ،ﺑﺎ آب واﮐﻨﺶ داده و ﻓﻘﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن ﻫﯿﺪروﻧﯿﻮم را در ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻐ ﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

] [H + ][A−
 (4ﻋﺒﺎرت ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮای ﯾﻮﻧﺶ اﺳﯿﺪ ﺿﻌﯿﻒ  HAﺑﻪﺻﻮرت
][HA
22

=K

اﺳﺖ.

ﺗﻐ ﺮ ﻋﺪد اﮐﺴﺎﯾﺶ اﮐﺴﻨﺪه در واﮐﻨﺶ "ب" ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐ ﺮ ﻋﺪد اﮐﺴﺎﯾﺶ ﮐﺎﻫﻨﺪه در واﮐﻨﺶ "اﻟﻒ" اﺳﺖ؟

) (N H ۴ )۲ C r ۲ O ۷ → C r ۲ O ۳ + N ۲ + H ۲ Oاﻟﻒ
) C ۳ H ۵ (N O ۳ )۳ → C O ۲ + H ۲ O + N ۲ + O ۲ب
1 (1

۳ (3
۵
23

24

۵ (2
۳
۳ (4
۲

ﺻﺎﺑﻮن  ............را از ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﺨﻠﻮط روﻏﻦﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﯿﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﻧﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﯾﺎ دﻧﺒﻪ ﺑﺎ  ............ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ رﯾﺨﺘﻦ آن
درون ﻣﺨﻠﻮط آب و روﻏﻦ ﯾﮏ  ............اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
 (1ﺟﺎﻣﺪ  - N aOH -ﮐﻠﻮﺋﯿﺪ

 (2ﻣﺎﯾﻊ  - N H ۴ OH -ﻣﺤﻠﻮل

 (3ﺟﺎﻣﺪ  - N aOH -ﻣﺤﻠﻮل

 (4ﻣﺎﯾﻊ  - N aOH -ﮐﻠﻮﺋﯿﺪ

ﮐﺪامﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﭼﺮاغ ﺧﻮرﺷﯿﺪی را از ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
 (2در ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ ﺗﻤﺎم اﻧﺮژی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
 (3اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن اﺻﻮل ﺷﯿﻤﯽ ﺳﺒﺰ ﮔﺎم ﺑﺮدارد.
 (4در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺗﯿﻐﮥ ﻣﺴﯽ و آﻫﻨﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﺗﺮی ﺳﺎﺧﺖ.
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ﮐﺪام ﻣﻮرد )ﻣﻮارد( از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ درﺳﺖاﻧﺪ؟
اﻟﻒ( در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،اﻏﻠﺐ ﺗﻌ ﻦ و ﮐﻨﺘﺮ ل ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن ﻫﯿﺪروﻧﯿﻮم ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد.
ب( ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدن رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮﺋﻮرﯾﮏ اﺳﯿﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﯾﻮنﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در آن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
پ( اﺳﯿﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮﮐﮥ ﺳﯿﺐ و ﻟﯿﻤﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ازﺟﻤﻠﻪ اﺳﯿﺪﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ و ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ت( K

ﺑﺮای ﯾﮏ واﮐﻨﺶ ﺗﻌﺎدﻟﯽ در دﻣﺎی ﻣﻌﯿﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻐ ﺮ ﻏﻠﻈﺖ واﮐﻨﺶدﻫﻨﺪهﻫﺎ ﺗﻐ ﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 (1اﻟﻒ

 (2ب

 (3اﻟﻒ  -پ

 (4ب  -ت
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