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 نام و نام خانوادگی:

       تجربی(-)ریاضینام کالس:      نام پدر:   

 عبدالرزاق قادری نام دبیر:

 اداره آموزش و پرورش منطقه پیربکران

 کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

 آموزشگاه: شهید مطهری

 دقیقه 54 مدت امتحان:   3نام درس:شیمی

 9/97/   تاریخ امتحان:          دوازدهمپایه: 

 1صفحه:

 97-98ماه سال تحصیلی  آذر

 شماره دانش آموزی:

 2 تعداد صفحه:                        

 جمع با حروف عملی نمره شفاهی– نمره کتبی

 
                            امضاء           عبدالرزاق قادرینام و نام خانوادگی مصحح: 

 بارم هاپرسش ردیف

  های زیر گزینه درست را انتخاب کنید.در عبارت 1

هلللان انلللریی شلللیمیایی را ذخیلللره   بلللرخالف( بلللاتری  هلللای سلللوختی )هماننلللد   –سللللولآ( 

 کنند(.    نمی کنند –)می

منفللی( بللاتری و آنللد بلله قطلل     هللای الکترولیتللین کاتللد بلله قطلل  )م بللت   –در سلللولب( 

      م بت( آن متصل است.  )منفی –

 سدیم کلرید مذاب( به دست آورد. توان از برقکافت )محلول سدیم کلرید –می راپ( فلز سدیم 

 سولفید( آن است.  از )اکسید –روی(  ت( فرایند هال روشی برای تولید فلز )آلومینیم –

74/1 

 های زیر را مشخص کرده و در موارد نادرست عبارت درست را هم بنویسید.درستی یا نادرستی عبارت 2

های خود دارند به همین دلیلل بلرای تهیله فللز سلدیم   سدیم پایداری کمی نسبت به اتمهای یونآ( 

 شود.انریی اندکی مصرف می

 

 کنند .برای آبکاری یک قاشق فوالدی با فلز نقره الکترولیت را از نمک نقره مذاب انتخاب میب( 

 

 الوانیزه معروف است.شود به آهن گهای آهنی که با پوششی از فلز آلومینیم تهیه میورقه پ(

 

 شود.ت( در روش قیر اندود کردن آهن این فلز به طور کامل از خوردگی محافظت نمی
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 های زیر پاسخ د هید.به پرسش 3

کننلدن   بله آن اضلافه ملی    )OH–(aq)(آ( برای استخراج فلز منیزیم از آب دریان ابتدا یون هیدروکسید 

 علت چیست؟

 

 اکسیژن آند و کاتد دارای کاتالیزگر هستندن علت چیست؟ در سلول سوختی هیدروین – ب(

      

 کاهش که پیرامون ما انجام شده و مطلوب نیستند را بنویسید.  دو واکنش اکسایش –پ( 
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5 

 

 

     

                  

 شده پاسخ دهید.های مطرح های کاهشی استاندارد داده شده به پرسشبا توجه به پتانسیل

𝐸° (𝐶𝑢2+

𝐶𝑢⁄ ) =  +0.35𝑉                                      𝐸° (𝐹𝑒2+

𝐹𝑒⁄ ) =  −0.55𝑉 

𝐸° (𝑍𝑛2+

𝑍𝑛⁄ ) =  −0.77𝑉                                   𝐸° (
𝑀𝑔2+

𝑀𝑔⁄ ) =  −2.37𝑉  

𝐸° (𝑆𝑛2+

𝑆𝑛⁄ ) =  −0.15𝑉  

 شود؟ چرا؟ یافتن محافظت می از اکسایش هابا کدام فلزدر هوای مرطوب در تماس  آ( آهن 

 

 

 شود؟ چرا؟با آهن باعث اکسایش یافتن آن می هاب( تماس کدام فلز

 

 

2 

 

 

 

4 O(g)2H با محاسبه تغییر عدد اکسایشن گونه کاهنده  2CO→(g) 2O2(g) + 4CH + (g)2در واکنش 

 و اکسنده را تعیین کنید. 

 

 

 

1 

 الکترولیتی هنگام برقکافت آب به صورت زیر است:های انجام شده در سلول نیم واکنش 7
+(aq) + e                  (g) + H2O→O(l) 2H

–(aq) (g) + OH2H→O(l) + e 2H

 معادله کلی واکنش را به دست آورید.ها را موازنه کرده و آ( هریک از نیم واکنش

 

 

حجمللی از گللاز اکسللیژن   ب( هنگللام برقکافللت آب بلله ازای هللر حجللم هیللدروین آزاد شللده چلله   

 شود؟    تولید می

 

24/1 

 جاهای خالی را با وایه مناس  پرکنید. 7

 تواند رد پای.................................را کاهش دهد.آ( سلول سوختی می

  های الکترولیتی اغل  از جنس........................هستند.الکترودهای استفاده شده در سلولب( 

  شوند.فلزها مانند...................اکسایش یافته اما خورده نمیپ( برخی 

 

 پیروز باشید.
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