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  سؤاالت 

 ّای سیز را تؼزیف ًواییذ. ٍاصُ 1

 ب( تؼادل ّوگي                                                  الف( اصل لَضاتلیِ

 ی اکسٌذُ د( گًَِ                                           تافز               ج( هحلَل

2 

 ّای سیز پاسخ دّیذ: تِ پزسص 2

 آیذ؟ قزار گیزد چِ تزکیثی تذست هی ّای آهًَیاک گزٍُ هتیل ی ّیذرٍصىالف( اگز تِ جا

 ضَد؟ تجشیِ ضَد چِ گاسّایی حاصل هی 5 2 در صَرتی کِ ب( 

8 7ج( ثاتت تؼادل در دٍ ٍاکٌص تِ تزتیة تزاتز   01 25  ٍ2 9 تَاى تا  تاضذ. در کذام ٍاکٌص هی هی 80 01 

 ّای کوی را اًجام داد؟ چزا؟ گیزی اس اصَل استَکیَهتزی هحاسثِ تْزُ

 د( هحصَل ٍاکٌص سیز چیست؟

 

 

 

تاضذ. ایي هَضَع اثز کذام  تز هی سیذ سزیغّای رٍی تا ایي ا ّـ( ٍاکٌص پَدر رٍی تا ّیذرٍکلزیک اسیذ ًسثت تِ تکِ

 دّذ؟ ػاهل را تز سزػت ًطاى هی

 ٍ( یکی اس کاتالیشگزّای هزتَط تِ ٍاکٌص تَلیذ آهًَیاک تِ رٍش ّاتز را ًام تثزیذ؟

 آیذ؟ آتِ تا اس دست دادى آب تِ چِ رًگی در هی 5سَلفات  (  )تزکیة هس س( 
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 دّذ؟ تؼزیف سیز چِ چیشی را ًطاى هی ّز 3

دٌّذُ ٍ فزآٍردُ کِ در آى تزخی پیًَذّا  ای تسیار ًاپایذار حذ ٍاسظ هَاد ٍاکٌص الف( در یک ٍاکٌص ضیویایی، گًَِ

 سست ّستٌذ.

 ٌذ.ضَد کِ تا ػاهل هشاحن هقاتلِ ک جا هی ب( چٌاًچِ ػاهلی هَجة تزّن سدى حالت تؼادل یک ساهاًِ ضَد، در جْتی جاتِ

 تزاتز هی ضَد. (k))خارج قسوت( تا ثاتت تؼادل  Qج( حالتی کِ در آى 

 دٌّذ. د( اکسیذّایی کِ ّز دٍ خاصیت اسیذی ٍ تاسی را اس خَد ًطاى هی

 ی الیِ ًاسکی اس قلغ پَضیذُ ضذُ است. ٍسیلِ ّـ( یک ٍرقِ آٌّی کِ تِ

5/2 

( )3  4تا ٍاکٌص  کٌین هی لیتز  را ٍارد ظزفی تِ حجن  2 ٍ  3   هقذاری  4  5 2( ) 4  ( )  6 2 ( ) 

است ٍ در پایاى دقیقِ  0   0      116 1اًجام ضَد. اگز تذاًین در پٌج دقیقِ اٍل ٍاکٌص، سزػت هتَسظ ٍاکٌص 

 تَلیذ ضذُ تاضذ، حجن ظزف چٌذ لیتز است؟   هَل  6/21پٌجن، 

5/1 

( )2 اثز  ّز یک اس تغییزات سیز را تز غلظت هَاد در تؼادل  5  3 2( )  هطخص ًواییذ. ( )3  2 

 ب( کاّص دها                                                     3  الف( خارج کزدى 
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 « 2اس  1ی صفحِ» 



 ؟ چزا؟(    2    )تیطتز است یا کلزٍاتاًَییک اسیذ  (    3  )الف( قذرت اسیذی اتاًَییک اسیذ  6

   ( 2                    ( 1ب( جْت حفاظت کاتذی فلش آّي کذام فلش سیز هٌاسة است؟ چزا؟       

 غلظت اسیذ تزاتز چیست؟ 1   در یک هحلَل تا ج( 

 گذارد؟ چزا؟ ّي هید( حضَر هحلَل الکتزٍلیت یک ًوک چِ تأثیزی تز ضذت خَردگی آ

75/0 

75/0 

75/0 

75/0 

 درستی یا ًادرستی ّز یک اس ػثارات سیز را هطخص ًواییذ. )دلیل ّز یک را تِ اختصار تَضیح دّیذ( 7

 ضَد. یک ًوک اسیذی هحسَب هی    الف( 

 ضًَذ. ب( آهیٌَاسیذّا آهفَتز هحسَب هی

 سیي در اتاًَل خیلی سیاد است. پذیزی گلی ج( اًحالل

 تَاى تِ سادگی ٍاکٌص سیز را تِ صَرت خَد تِ خَد در جْت تزگطت اًجام داد. ، هی     د( تزای تْیِ فلش سذین اس 

2  ( )    2( )     ( ) 
 

 
5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

4هحلَل      8  5/1 در آب تزاتز چٌذ است؟ (2(  )  ) تارین ّیذرٍکسیذ 0      3 01 

 1 ّای کاتذی ٍ آًذی را تٌَیسیذ؟ ٍاکٌص ، ًینتزقکافت هحلَل غلیظی اس ًوک خَراکیدر تزرسی  9

 در فزآیٌذ خَردگی آّي، هؼادلِ پایگاُ آًذی ٍ کاتذی تِ چِ صَرت است؟ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشیذ.
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 پاسخنامه

 تا تحمیل ایجاد ضذٌ مخالفت کىذ.کىذ کٍ  ، تعادل در جُتی حرکت میاگر تٍ تعادل تحمیلی يارد ضًدالف(  -0

 فاز( کىىذٌ در آن در یک فاز قرار داضتٍ تاضىذ. )محیط تک ی مًاد ضرکت ب( تعادلی کٍ َمٍ     

 دَذ. ومی   محلًلی است کٍ در تراتر اضافٍ ضذن مقذاری اسیذ یا تاز مقايمت کردٌ ي تغییر  ج(     

 ضًد. ی مقاتل می ای کٍ خًد کاَص یافتٍ ي تاعث اکسایص گًوٍ د( گًوٍ     

 تری متیل آمیه الف( -2

 2 ي  2  ب(      

9 2ج(        ، زیرا تا مرز کامل ضذن پیص می ريد. 80 01 

(متاوًییک اسیذ)       د(         2   

 َـ( سطح تماس     

 3 2  یا     یا    ي(      

 سفیذ روگز(      

 الف( ساختار پیچیذٌ فعال -3

 ب( اصل لًضاتلیٍ     

 ج( حالت تعادل     

 د( آمفًتر     

 َـ( حلثی     

4-  
       

   5   (311 ) 

ياکىص   1 116      0   0 

     20 6     

  ویس وسثت تٍ تعادل ايلیٍ  [2 ]ي  [2 ]،  [3  ] الف(  -5

  وسثت تٍ تعادل ايلیٍ  [2 ]ي  [2 ]،  [3  ] ب(      

 ضًد. َا تٍ زوجیرٌ کرتىی تاعث افسایص قذرت اسیذی می الف( کلرياتاوًییک اسیذ، در اسیذَای کرتًکسیل اتصال َالًشن -6

 تر دارد( مىفی   وسثت تٍ آَه تاالتر است )   ، زیرا در سری   ب(      

 3 ]    01ج(      
 ]  011  [ 3 

 ]  0 

 کىىذ. َای الکتريلیت ضارش تار را تسُیل می دَذ. زیرا یًن د( افسایص می     

 الف( وادرست. ومک تازی است:  -7

    
 

 ب( درست. َم دارای عامل اسیذی ي َم آمیىی )تازی( َستىذ.     

 ضًد. سیه در اتاوًل حل ومی ج( وادرست. گلی     

 د( وادرست. تٍ دمایی چیسی در حذيد دمای سطح خًرضیذ ویاز است.     
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   2  2       ویم ياکىص آوذی

2   2 2  ویم ياکىص کاتذی  4   4    
 

 


