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کلوِ غلط سا خط تضًیذ.
آ .پاک کٌٌذُ ّای (

صاتًَی
غیشصاتًَی

تاصی

ًوی کٌٌذ

اسیذی

هی کٌٌذ

) خاصیت (

) داسًذ ٍ دس آب سخت تِ خَتی کف (

) .چَى تخش آًیًَی

تا کاتیَى ّای هحلَل دس آب سسَب تشکیل هی دّذ.
ب .هادُ ای کِ تا گشفتي الکتشٍى سثة اکسایش گًَِ دیگش هی شَد (
ج .دس سلَل گالَاًی آًذ ،الکتشٍدی است کِ دس آى ٍاکٌش(
ّواًٌذ

تشخالف

هی کٌٌذ

(

) آًْا دس آب تِ تشتیة(

اسیذی
تاصی

اسیذی
تاصی

) ٍ(

) است.

) اًدام هی شَد.

) تاتشی ّا ،اًشطی شیویایی سا رخیشُ (

ث .اکسیذّای فلضی سا اکسیذّای(
ّوِ

اکسایش

کاٌّذُ

ًوی کٌٌذ

ت .سلَل ّای سَختی(

اغلة

کاّش

اکسٌذُ

3

).

) ٍ اکسیذّای ًافلضی سا اکسیذ ّای (

اسیذی
تاصی

اسیذی
تاصی

) هی ًاهٌذ صیشا اص ٍاکٌش

) تَلیذ هی شَد.

--------------------------------------------------------------------------------------- 2دسستی یا ًادسستی عثاسات ّای صیش سا هشخص کشدُ ٍ دس هَاسد عثاست ًادسست  ،عثاست دسست آى سا تٌَیسیذ.
آ) تاصّا ضوي حل شذى دس آب  ،هیضاى غلظت یَى ّیذسٍکسیذ سا کاّش هی دٌّذ.
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ب) ٍاکٌش پزیشی ّیذسٍکلشیک اسیذ تا ًَاس هٌیضین  ،کوتش اص استیک اسیذ است ،پس یک اسیذ قَی تش
هحسَب هی شَد.
ج) خٌثی تَدى یک هحلَل تِ هعٌی تشاتش تَدى غلظت یَى ّیذسًٍین ٍ ّیذسٍکسیذ دس آى هحلَل است.
ت) پسواًذّای الکتشًٍیکی تِ دلیل داشتي هقذاس قاتل تَخْی اص هَاد ٍ فلضّای اسصشوٌذ ٍ گشاى قیوت ،
هٌثعی تشای تاصیافت ایي هَاد ّستٌذ.
ح) SHEشاهل یک اکتشٍد پالتیٌی است کِ دس هحلَل تا  PH;1دس دهای ℃ ;  25قشاس داسد ٍ گاص ّیذسٍطى تا
فشاس  2 aTmاص سٍی آى عثَس دادُ هی شَد.
---------------------------------------------------------------------------------------ّ 3شیک اص عثاست ّای دادُ شذُ سا تا استفادُ اص کلوِ ّای هٌاسة کاهل کٌیذ.
آ) تش اساس ًظشیِ آسًیَس اسیذ هادُ ای است کِ دس آب یَى  ---------------تَلیذ هی کٌذ.
ب)کلَئیذّا سا هی تَاى ّواًٌذ پلی تیي سَسپاًسیَى ٍ  ------------------دس ًظش گشفت.
1

2

ج) صاتَى هادُ ای است کِ ّن دس چشتی ّا ٍ ّن دس آب . ----------------
ت) سٍغي صیتَى هحلَل دس ٍ ---------------لی اتیلي گلیکَل (ضذیخ) هحلَل دس  ---------------است.
ح) ٍلتاط کِ ٍلت سٌح دس سلَل گالَاًی ًشاى هی دّذ ،اختالف پتاًسیل هیاى دٍ ًین سلَل است ،کویتی کِ
تِ  ----------------هعشٍف است ٍ تا ً -------------شاى هی دٌّذ.
ج)  ---------------فلضّا دس ٍاکٌش تا هحلَل اسیذّا ،گاص ّیذسٍطى ٍ ًوک تَلیذ هی کٌٌذ.
--------------------------------------------------------------------------------------- 4هعادلِ شیویایی ٍاکٌش ّش یک اص ایي اکسیذّا سا تا آب تٌَیسیذ ٍ هَاصًِ کٌیذ کذام اسیذ ٍ کذام تاص آسًیَس
است چشا؟
(1/5 1
(2
ب) هحلَل ّش کذام دس آب سًگ کاغز  PHسا تِ چِ سًگ دس هی آٍسد.
---------------------------------------------------------------------------------------) سا دس آب
) ٍ سذین ّیذسٍکسیذ (
 5آ) هعادلِ ی یًَش ّیذسٍکلشیک اسیذ (
تٌَیسیذ.
1/5
ب) اگش دس هحلَل ّیذسٍ فلَئَسیذ اسیذ  HFاص ّضاس هَلکَل حل شذُ دس دهای اتاق تٌْا  24هَلکَل یًَیذُ
شَد .دسخِ یًَش آى سا حساب کٌیذ.

---------------------------------------------------------------------------------------6

اگش دس هحلَل  0/1هَالس استیک اسیذ (
الف) هعادلِ یًَش استیک اسیذ سا تٌَسیذ.
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)  ،غلظت یَى ّیذسًٍین تشاتش  2 10هَالس تاشذ.
1

ب) دسصذ یًَش آى سا حساب کٌیذ.
---------------------------------------------------------------------------------------7
) دس دهای هعیٌی تشاتش
)دس هحلَل استیک اسیذ (
اگش غلظت تعادلی یَى ّیذسًٍین (
 0/0002تاشذ.
تا
1
آ) غلظت تعادلی یَى استات

سا تعییي کٌیذ.

2

ب) اگش غلظت تعادلی استیک اسیذ دس ایي هحلَل  0/01هَالس تاشذ ،هعادلِ ی ثاتت تعادل اسیذ ٍ هقذاس عذدی
ٍ یکای اسیذ سا دس ایي دها تعییي کٌیذ.

---------------------------------------------------------------------------------------- 8
تا تَخِ تِ ثاتت یًَش اسیذّای دادُ شذُ (تا هَالسیتِ تشاتش) پاسخ دّیذ.
1/5
تسیاس تضسگ
4

4.5 10

10

4.9 10

آ) کذام اسیذ ضعیف تش است .چشا؟
ب) غلظت یَى ّیذسًٍین دس کذام اسیذ تیشتش است چشا؟
ج) تشتیة غلظت آًیَى ّای سِ اسیذ سا اص صیاد تِ کن تٌَیسیذ.
3

9
---------------------------------------------------------------------------------------خذٍل صیش سا کاهل کٌیذ.
خاصیت هحلَل

PH

دسصذ یًَش

4
0/004

2/5

10
0/5 ---------------------------------------------------------------------------------------دس ٍاکٌش صیش ،گًَِ ّای اکسٌذُ ٍ کاٌّذُ سا هشخص کٌیذ.
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---------------------------------------------------------------------------------------تا تَخِ تِ اطالعات دادُ شذُ :

3

2

الف) شکل سلَل گالَاًی سٍی – ًقشُ سا سسن کٌیذ.

ب) ًیوِ ٍاکٌش ّای آًذی – کاتذی ٍ ٍاکٌش کلی سلَل سا تٌَیسیذ.

ج)ٍلتاط سلَل سا حساب کٌیذ.
12
---------------------------------------------------------------------------------------آیا تیغِ ای اص خٌس فلض هس سا هی تَاى دس هحلَل سٍی سَلفات ًگِ داسی کشد.چشا؟
1

موفق باشید .گلشنی مهر
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