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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

گیاااارد  قاااارار  سااااولفات (II)درون محلااااول ماااال  آلااااومینیمای از جاااانل  لااااز هرگاااااه تی ااااهآ( 

ساااه(  آلاااومینیم باااه محلاااول  ) دو – بااای( رنااا  )آبااای – ساااه( یاااون باااه ازای ورود )دو –

      شود. از آن خارج می مل (II) بی( رن  )آبی – یون

قارار گیارد  پال    ساولفات  طاال( درون محلاول مال   (II) –ای از جانل  لاز )آها    هرگاه تی هب( 

     . کاهش( خواهد یا ت از مدتی دمای مخلوط واکنش )ا زایش –
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 های زیر را مشخص کرده و در موارد نادرست عبارت درست را هم بنویسید.درستی یا نادرستی عبارت

هاا از   در محلول پیراماون الکتارود کاتاد  تلآات آنیاون    مل (Zn – Cu) در سلول گالوانی روی –آ( 

 کاتیون مل بیشتر است. 

 

 .یابددر واکنش اکسیژن با  لز روی  اکسیژن کاهش میب( 

 

 کنند.  گاز هیدروژن و نمک تولید میاسیدها لزها در واکنش با محلول  همهپ( 

 

+ + Ag(s)(aq)ت(    ها راوردهپایدارتر از  ها واکنش دهنده  22Cu→(aq) +Ag2(s) + Cuدر واکنش 

 هستند.

و تلآات یاک ماو ر    1atmهاا در  شاار   اندازه گیاری پتانسایک کاهشای اساتاندارد نایم سالول   ث( 

 شود.   انجام می
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 های زیر پاسخ دهید.به پرسش

ذخیره بیشتر انرژی استفاده تر و با توانایی تر  کوچکهای سبکچرا از  لز لیتیم برای ساخت  باتری آ(

 شود؟می

 را به عنوان مبنا انتخاب کردند؟ (SHE)ها به چه منآور نیم سلول استاندارد هیدروژن شیمی دانب( 

 

 را تعریف کنید. الکتروشیمیپ( 
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 ها پاسخ دهید.با توجه به جدول زیر به پرسش
E°(V)نیم واکنش کاهش 
+ 1.4Au(s)(aq) + + →e 33Au 

+ 8.8 Ag(s)→+(aq) + e Ag

– 8.70 Zn(s)(aq) + + →e 22Zn

– 2.37Mg(s)(aq) + + →e 22Mg

 

 آ( جدول زیر را کامک کنید.

 قوی تری  کاهنده قوی تری  اکسنده

  

 ب( در سلول ساخته شده از طال و روی:

 ( کدام الکترود آند و کدام الکترود کاتد خواهد بود؟ چرا؟1

 

 

 انجام شده را بنویسید و واکنش کلی سلول را به دست آورید.های ( نیم واکنش2

 

 

3 )emf .سلول را محاسبه کنید 

 

    

3 

4 Ag(s)(aq) + + هاای اکسانده و کاهناده را باا   گونه22Cu→(aq) +Ag2(s) + Cuبا توجه به واکنش 

 بیان دلیک مشخص کنید.

 

 

1 

 جاهای خالی را با واژه مناسب پرکنید. 0

 دهد.اکسیژن با برخی  لزها مانند..........................و.............................واکنش نمیآ( 

نقااااره از جاااارم الکترود....................کاسااااته شااااده و باااار جاااارم    ب( در ساااالول ماااال   –

 الکترود.....................ا زوده خواهد شد.  

 

 

 پیروز باشید.
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