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 ها، افزودن کدام ماده، بهتر است؟برای افزایش قدرت پاک کنندگی شوینده -8 4 د ر 9401

                                                           کلسیم هیدروکسید( 2                                                   منیزیم کلرید( 1

                                                  آلومینیم هیدروکسید( 4                                  سدیم هیدروژن کربنات (3
گرم از صابون با جرم  22/4است،  ppm2111با غلظت  2Ca+های ( که دارای یون =lg.m8d-8آب سخت ) ml211به  -22 3 د ر 9401

شده است. با فرض کامل بودن واکنش صابون با یون کلسیم، چند درصد از آن، به صورت رسوب،  اضافه g.mol292-8مولی 

 (g.mol : 29=Na,  41=Ca-8درآمده است؟ )

 (Ca(s) + NaCl(aq)2(aq) → (RCOO)2RCOONa(aq) + CaCl)معادله موازنه شود. 

1 )11                        2 )21                          3) 01                           4 )111 
مول بر لیتر باشد، درصد یونش اسید و  4  ×81-9سید ضعیف، غلظت یون هیدرونیوم برابر موالر یک ا 8/1اگر در محلول  -9 4 د ر 9401

pH ( محلول به تقریب کدام است؟log4 ≈ 1/2) 

1 )2/1  ،4/2                        2 )2/1  ،6/2                        3) 4   ،4/2               4 )4   ،6/2                         

 کنید و دلیل آن، کدام است؟عنوان شوینده جهت تولید صنعتی پیشنهاد میآیا ترکیب زیر را به -4 3 د ت 9401

 
                 شود.کربنی، در آب حل می 12های موجود با زنجیر هیدروکربنی آری، زیرا، بهتر از شوینده( 1

                کربنی، در آب، کمتر است.  12های موجود با زنجیر هیدروکربنی پذیری آن از شویندهخیر، زیرا انحالل( 2

                                های موجود دارد.آری، زیرا، بخش ناقطبی آن، جاذبه بیشتری با لکه چربی روی لباس، نسبت به شوینده (3

 های موجود دارد.خیر، زیرا، بخش ناقطبی آن، جاذبه کمتری با لکه چربی روی لباس، نسبت به شوینده( 4
 

دست تقریبی محلول به pHطور کامل حل شده است. در نیم لیتر آب مقطر به STPدر شرایط  HCl(g)لیتر میلی 1/44 -5 3 د ت 9401

 (log4≈1/2آمده کدام و در این محلول، غلظت موالر یون هیدرونیوم چند برابر غلظت موالر یون هیدروکسید است؟ )

1 )6/2  ،911 × 1/0           2 )6/2  ،911 × 1/6        3 )4/2  ،911 × 1/0              4 )4/2  ،911 × 1/6                             
 رابربب ــین، به ترتیــای معــده یک اسید در محلولی از آن در دمــده نشــاگر غلظت یون هیدرونیوم و مولکول یونی -2 4 د ت 9401

 مول بر لیتر باشد، ثابت تعادل یونش این اسید، کدام است؟ 5/2  ×81-2و  5/5  ×4-81

1 )4-11×  2/12              2 )4-11×  2/21                       3 )0-11× 1/21                            4 )0-11×  1/12  

 داده شده، درست است؟چند مورد از مطالب زیر، درباره ترکیبی که ساختار مولکول آن نشان  -2 4 خ ر 9401

 .به یک استر مربوط است   .به یک اسید چرب سه ظرفیتی مربوط است  

 شود و در آب نامحلول است. در بنزین حل می   .بخش ناقطبی آن بر بخش قطبی آن غلبه دارد 

1 )1                     2 )2                               

3) 3                     4 )4                   

است. غلظت موالر اسید در آن در حالت  4/8و در حالت فعالیت آن، برابر  2/9معده فردی، در حالت استراحت برابر  pH -1 9 خ ر 9401

 (81-1/2  ≈1/2  ,81-1/4  ≈1/4فعالیت، به تقریب چند برابر حالت استراحت است؟ )

1 )211                         2 )101                              3) 111                           4 )01                                                  
آب  811mLمول از هر یک، در دو ظــرف دارای  18/1اگر  هستند. (α = 22به ترتیب اسید قوی و ضعیف ) HYو  HX -3 6 خ ر 9401

 (log2 = 1/9پوشی شود. ، به تقریب کدام است؟ )از تغییر حجـم چشمHX به HYمحلول  pHمقطر حل شوند، نسبت 

1 )3/2                         2 )7/2                              3) 3/3                           4 )7/3                                                  
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 است. فرمول مولکولی اسید چرب سازنده آن، کدام است؟  2O814H52Cروغن زیتون، استری با فرمول مولکولی  -81 3 خ ت 9401

 )تری گلسیریدی که اسیدهای چرب یکسانی در ساختار آن وجود دارد.(

1 )O33H11C                    2 )2O34H11C                            3 )O39H19C                           4 )2O39H19C 
است. غلظت یون هیدروکسید در آن برابر چند مول بر لیتر و چند برابر غلظت  2/81یک نمونه محلول آمونیاک برابر  pH -88 3 خ ت 9401

 (81-1/2  =1/2موالر یون هیدرونیوم در آن است؟ )

1 )  4-11×  0      ،  611×  4                       2 )  4-11×  2      ،  611×  4        

3 )  4-11×  2      ،  711×  2/0                   4 )  4-11×  0      ،  711×  2/0        
مول  5  ×81-4موالر در دمای معین، برابر  15/1( با غلظت HAاگر غلظت یون هیدرونیوم در محلولی از یک نوع اسید ) -82 6 خ ت 9401

 بر لیتر باشد، ثابت تعادل یونش این اسید، به تقریب کدام است؟

1 )  0-11×  2/0                 2 )  6-11×  0                     3)   6-11×  2/0                       4 )  0-11×  0                                                      
دهد. آب گرم واکنش می 41جرمی و جرم مولی  2 22با خلوص  MOHگرم از باز  25مشخصی از اسید چرب با جرم  -89 9 د ر 9400

خالص  MOHغلظت اولیه آن برساند. به تقریب چند درصد از  25/1میلی لیتر از یک محلول را به  1/4تواند تشکیل شده می

را به طور کامل خنثی کند،  HClمیلی لیتر محلول  511خالص بتواند  MOHمانده در واکنش شرکت کرده است و اگر باقی

  O(l)2RCOOH(s) + MOH(aq) → RCOOM(aq) + H         غلظت محلول اسید به تقریب چند گرم بر لیتر است؟

 (8-g.mol : 95/5, Cl =  82 =O ,  8 =H  ،( جرمg و )( حجمmLآب ) ).تولید شده را برابر در نظر بگیرید 

                                                  23و  36( 4                           33و  36 (3                              23و  64( 2                         33و  64( 1
 اند؟کدام مطالب زیر، درست -84 6 د ر 9400

 ( دارند.¯OHیون هیدروکسید )آ( همه بازهای آرنیوس در ساختار خود، 

 شود.های آبی محدود میب( تعریف آرنیوس برای اسیدها یا بازها، به محلول

 شود.مول سدیم هیدروکسید، خنثی می 1/1مول سولفوریک اسید با  5/1پ( 

 پذیر است. برگشت HCNیک طرفه، ولی معادله یونش  9HNOت( معادله یونش 

                                                 پ، ت( 4                  آ، ت          (3 ب، ت                             ( 2                       آ، ب ( 1
. ثابت یونش اسیدی است 22/4گرم، برابر  21با جرم مولی  HAگرم بر لیتر اسید ضعیف  2/1یک نمونه محلول  pH -85 9 د ر 9400

ها را از راســـت به چـــپ آن در دمای آزمایش به تقریب کدام است و چند درصد آن یونیده شده است؟ )گزینه

8  1/2 =بخــوانیــد.

811/22) 

 0/1و    4/9×11─7  ( 4       7/1و    4/9×11─7  (3          4/1و   3/6×11─7 ( 2      6/1و   3/6×11─7 (1
به دست آید، جرم مولی این  pH = 2میلی لیتر آب، محلولی با  811( در HAگرم از اسید آلی ) 251/1 اگر از انحالل -82 6 د ت 9400

 (aK  =18─2پوشی شود. اسید چند گرم است؟ )از تغییر حجم محلول چشم

1 )172             2 )129               3 )96                4 )64 
لیتر از آن، چند مول اسید وجود دارد و این محلول میلی 211باشد، در  4/8(، برابر α = 1/2) HAاسید  محلول pHاگر  -82 3 د ت 9400

 (=g.mol 29, Na= 82, O=82, C= 8H :-8)     دهد؟درصد واکنش می 11با چند گرم سدیم هیدروژن کربنات با خلوص 

O(l)2(g) + H2HA(aq) → NaA(aq) + CO (s) +9HCOaN 

1 )14/1  ،36/3                2 )12/1  ،21/4               3 )12/1  ،36/3              4 )14/1  ،21/4 
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دهیم. اگر باقیمانده عبور می 2Ba(OH)موالر  115/1یتر محلول لمیلی 51را از درون  2COگازی دارای لیتر مخلوط  2 -81 4 د ت 9400

گرم در مخلوط گازی، به تقریب چند میلی 2COخنثی شود، غلظت  HClموالر  18/1میلی لیتر محلول  2/29باز در محلول، با 

 دهند.(، گازهای دیگر مخلوط با باز واکنش نمی=g.mol 82, O=82C :-8بر لیتر است؟ )

O(l)2(s) + H9(g) → BaCO2(aq) + CO2Ba(OH) 

O(l)2(aq) + H2(aq) → BaCll(aq) + HC2Ba(OH) 

1 )6/6             2 )1/3               3 )9/2                4 )3/2 
گرم از دومی را در دو ظرف جداگانه دارای دو لیتر آب حل کنیم،  81گرم از اولی و  81اند. اگر دو اسید ضعیف HYو  HX -83 6 د ت 9400

pH ها درست است؟شود. چند مورد از مطالب زیر درباره آندو محلول، برابر می         (8-: g.mol 51, HY =  21HX = ) 

 های موجود در دو محلول، برابر است.شمار یون 

 موجود در دو محلول، نابرایر است.های شمار گونه 

 aK  اسیدHX تر از بزرگaK  اسیدHY .است 

  درجه یونش اسیدHY ،4/8  برابر درجه یونش اسیدHX .است 

  درجه یونش اسیدHX به تقریب نصف درجه یونش اسید ،HY .است 

1 )1                        2 )2                     3 )3                      4 )4 

 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -21 6 خ ر 9400

 آیند.دار، اسید به شمار میاز دید آرنیوس، جامدهای یونی اکسیژن 

 تواند یک الکترولیت قوی باشد.یک ترکیب کم محلول در آب، می 

 آیند.شمار توانند در آب یونیده شوند و رسانای الکتریکی بههای مولکولی میبرخی از ترکیب 

 ها برابر شود.ها با مولکولرود که غلظت مولی یونفرآیند یونش یک اسید ضعیف تا جایی پیش می 

1 )1                        2 )2                     3 )3                      4 )4 
حلول چند گرم بر لیتر م pHاین محلول کدام و با  pHاست.  8/1موالر آن برابر  2/1در محلول  HAد ثابت یونش اسی -28 3 خ ر 9400

 (=g.mol 82, O=48=N,  8H :-8ها را از راست به چپ بخوانید. نیتریک اسید برابر است؟ )گزینه

1 )2    ،3/6                       2 )2    ،6/3                      

3 )1    ،6/3                       4 )1    ،3/6 
شود. غلظت یون میلی لیتر رقیق می 251در دمای اتاق، با آب تا حجم  NaOHجرمی  512لیتر محلول میلی 1/4 -22 4 خ ر 9400

(aq)+Na  با یکایppm  ،گرم  9/2کدام است و اگر برای خنثی کردن کامل این محلولHCl  ،ناخالص مصرف شده باشد

 گرم جرم دارد.( 8 و 5/8به ترتیب  NaOHلیتر محلول آغازی و رقیق شده درصد خلوص اسید کدام است؟ )هر میلی

(8-: g.mol 95/5, Cl= 29=Na,  28=O,  8H=) 

1 )1141   ،00                   2 )1141    ،40                        

3 )2761    ،40                  4 )2761    ،00 
وجود دارد. محلول این  O9H+(aq)مول یون  2/5  ×81─81در دمای اتاق،  MOHاز محلول باز قوی لیتر میلی 251در  -29 3 خ ر 9400

 در آن با غلظت این یون در محلول چند موالر باریم هیدروکسید برابر است؟ OH─باز، چند موالر است و غلظت یون 

1 )9─11×  1    ،11─11×  2/0                              2 )9─11×  1    ،11─11×  0 

3 )0─11×  1    ،6─11×  2                                     4 )0─11×  1    ،6─11×  0 

 

 

(ها موازنه شوند.واکنشمعادله )  
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ر ها براباند که مجموع عددهای اتمی آن، به ترتیب از راست به چپ، عنصرهای متوالی در جدول تناوبیZو  A ،D، X ،Y -24 6 خ ت 9400

 است؟ نادرستگازی تک اتمی باشد، چند مطلب زیر  Yاست. اگر  45

  معادله یونش اسیدHX .در آب، تعادلی است 

 دار یونش هر دو اسید اکسیژنA .در آب، کامل است 

  عنصرD 2، درDX .باالترین عدد اکسایش خود را دارد 

  نقطه ذوب ترکیب حاصل از واکنش عنصرZ  باD باالتر از نقطه ذوب ،LiF .است 

 دار پایدار های فیزیکی ترکیب هیدروژنساختار و ویژگیD مشابه ،S2H ست.ا 

1 )1                        2 )2                     3 )3                      4 )4 
 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -25 6 خ ت 9400

  اند.شناخته شده، ضعیفاسیدها و بازهای بیشتر 

  موالر  8/1در محلولHCN  ،1/8در دمای اتاق] = ─[CN .است 

 pH  موالر فرمیک اسید از  12/1محلولpH  تر است.موالر استیک اسید، کوچک 12/1محلول 

 کند.شود و محلول الکترولیت قوی تولید میدر آب حل می خوبیآمونیاک با تشکیل پیوند هیدروژنی به 

1 )1                        2 )2                     3 )3                      4 )4 
یابد. صورت خطی افزایش میدرصد به 5/82درجه سلسیوس افزایش دما،  81به ازای هر  HAاسید ضعیف ثابت یونش  -22 3 خ ت 9400

موالر باشد، نسبت شمار  2پس از یونش، برابر ، Co52در  HAو غلظت  2  ×81─4، برابر Co45اگر ثابت یونش این اسید در 

ا یکای ببه تقریب کدام است و در کدام دما ) Co52های هیدرونیوم در محلول آن با دمای های هیدروکسید به شمار یونیون

Co؟های هیدرونیوم کمتر استد به شمار یونهای هیدروکسی( نسبت شمار یون 

1 )11─11×  1/1  ،21           2 )12─11 × 6  ،31             2 )12─11×  6  ،21            4 )11─11×  1/1  ،31 
لیتر از این میلی 211است. درصد یونش تقریبی آن کدام است و  2/2موالر هیدروفلوئوریک اسید برابر  8/1محلول  pH -22 6 خ ت 9400

 دهد؟رسوب کلسیم فلوئورید تشکیل میگرم محلول در واکنش با مقدار کافی کلسیم هیدروکسید، چند میلی
(8-: g.mol 41, Ca= 83F=) 

  O(l)2(aq) + H2FaC(aq) → F(aq) + H2a(OH)C(        .ها موازنه شوندمعادله واکنش)  

1 )2    ،390                         2 )2    ،711                     3 )4/2    ،091                      4 )4/2  ،  611 

یکسان، چند  pH( با حجم، دما و II( و محلول هیدروفلوئوریک اسید )محلول Iدرباره محلول هیدروکلریک اسید )محلول  -21 3 د ر 9311

 مورد از مطالب زیر، درست است؟

 های آغازی دو اسید، برای تشکیل دو محلول، نابرابر است.شمار مول 

 ها در محلول شمار مولکولII ها در محلول مولکول، از شمارI .بیشتر است 

 های حاصل از یونش دو اسید و رسانایی الکتریکی دو محلول برابر است.شمار آنیون 

 های موجود در محلول مجموع شمار گونهIهای موجود در محلول ، از مجموع شمار گونهII.کمتر است ، 

1 )1                        2 )2                     3 )3                      4 )4  

 کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟ -23 4 د ر 9311

 اند.هایی ناهمگن از نوع سوسپانسیونآ( شربت معده و شیر، مخلوط

 شود.ب( مخلوط آب و روغن با استفاده از صابون، به یک کلوئید پایدار تبدیل می

 آید.شمار میهای کلوئیدها، بهاز ویژگینشین شدن، پ( پخش کردن نور، ناهمگن بودن و ته

 اند.های مولکولیها اما ذرات سازنده کلوئیدها، تودهها و مولکولها، یونت( ذرات سازنده محلول
 پ، ت                                                ب، ( 4                  ( ب، ت         3 ( آ، ب، پ                             2                       ( آ، پ 1
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گرم پتاسیم هیدروکسید اضافه شود، چند مورد از مطالب زیر، درباره  2/1لیتر آب مقطر، میلی 825اگر در دمای اتاق، به  -91 3 د ر 9311

، از تغییر حجم محلول بر اثر اضافه کردن ماده جامد به آن، g.mol 93, K= 82=O,  8=H :-8محلول حاصل، درست است؟ )

 پوشی شود.(چشم

 251 مول  5/2  ×81─2لیتر از آن، میلیHCl کند.را به طور کامل خنثی می 

  غلظت موالر یون(aq)─OH  ،برابر غلظت موالر یون  8281در آن(aq)+H  .است 

  مول از کاتیون و آنیون وجود دارد. 18/1مجموع، لیتر از این محلول، در میلی 51در 

  ،گرم پتاسیم هیدروکسید دیگر اضافه شود،  4/8اگر به این محلول]─[OH ،9 .برابر خواهد شد 

1 )1                        2 )2                     3 )3                      4 )4 
برابر، در دو ظرف جداگانه موجود  pHو با  5/2و  82، به ترتیب با درصد یونش HDو  HAمحلول اسیدهای ضعیف  -98 9 د ر 9311

محلول دو اسید، کدام  pHباشد،  mol.L1/115-8برابر  [HA]پیش از یونش، کدام و اگر  [HA]به  [HD]است. نسبت 

 به چپ بخوانید.( ها را از راستاست؟ )گزینه

1 )1/4    ،22/3                  2 )1/4    ،91/3             3 )6/0    ،22/3                  4 )6/0    ،91/3 
 تری است؟ها در آب، اسید قویآنیک از آیند و محلول کدامکدام اکسیدها، اسید آرنیوس به شمار می -92 3 د ت 9311

,     d) BaO     9,     c) SO     2O     ,     b) CO2a) K 

1 )a    ،d    ؛d         2 )a    ،d    ؛a              3 )b    ،c    ؛b                    4 )b    ،c    ؛c 
 ها، دما ثابت در نظر گرفته شود.(گزینه ةاست؟ )در هم نادرستکدام مطلب،  -99 4 د ت 9311

 یابد.، با افزایش غلظت آن در آب، کاهش میHA( درصد یونش اسید ضعیف 1

2 )]─[OH  تواند برابرمحلول یک اسید ضعیف، میدر ]+O3[H .در محلول یک باز ضعیف باشد 

 است. 3موالر اسید برابر  1محلول  pHباشد،  HXاسید ، دو برابر درصدیونشYOHباز بسیارقوی  اگر درصدیونش( 3

تر میک اسید، ضعیفقرار گیرد، آن اسید از هیدروبر 7در گستره صفر تا  pHموالر یک اسید،  3( اگر برای محلول 4

 است.
اده شده است و برای سادگی ، با غلظت مولی و دمای یکسان، نشان دHZو  HX،HYدر شکل زیر، محلول اسید های  -94 3 د ت 9311

  ها درست است؟های آب حذف شده است، چند مورد از مطالب زیر، درباره آنمولکول

  ،در میان اسیدهاHX ترین اسید است.ضعیف 

 .واکنش یونش هر سه اسید در آب، تعادلی است 

  قدرت اسیدی اتانوئیک اسید، به یقین ازHY .کمتر است 

  ثابت یونشHZ از ثابت یونش ،HX  بزرگتر و از ثابت یونشHY ،

 کوچکتر است.

  اگرHX ،هیدروسیانیک اسید باشد ،HZ تواند هیدروفلوئوریک می

 اسید باشد.

1 )2                   2 )3                  3 )4                          4 )0 

برابر  𝞪 = 1/2با درجه یونش  HDمحلول  pHو  2برابر  𝞪 = 1/8با درجه یونش  HAمحلول  pHاتاق، اگر در دمای  -95 9 د ت 9311

کدام و در حالت تعادل، غلظت موالر یون هیدروکسید در  HD ةبه غلظت موالر اولی HA ةباشد، نسبت غلظت موالر اولی 9

 ؟، استHDچند برابر غلظت موالر این یون در محلول  HAمحلول 

1 )21    ،1/1            1 )10/1    ،1/1                   1 )21    ،11                  1 )10/1  ،  11      
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 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -92 6 خ ر 9311

 هاست.ها، همانند عبور نور از محلولاند و عبور نور از آنهای شفافکلوئیدها، مخلوط ●

 اند.های متفاوت تشکیل شدههای مولکولی با اندازهکلوئیدها، ظاهری همگن دارند و از توده ●

 ترند.ها، کوچکها بزرگتر و از ذرات سازندة سوسپانسیونمحلول ذرات سازندة کلوئیدها، از ذرات سازندة ●

 کند.آلود، مخلوط ناهمگن از نوع سوسپانسیون است و با گذشت زمان، مواد حل شده در آن، رسوب میب گلآ ●

1 )1                        2 )2                     3 )3                      4 )4 
( با حجم یک لیتر و دمای IIموالر نیتریک اسید )محلول  8/1( و محلول I)محلول موالر نیترواسید  8/1دربارة محلول  -92 6 خ ر 9311

 (=g.mol 82, O= 84N :-8یکسان، کدام مطلب درست است؟ )

 ( سرعت واکنش دو محلول با مقدار یکسانی از فلز منیزیم، برابر است.1

 گرم بیشتر است. 6/1یونش دو اسید، از  های حاصل از( تفاوت جرم آنیون2

 ، کمتر است.IIها در محلول ، از شمار مولکولIها در محلول ( شمار مولکول3

4 )pH .دو محلول برابر است، زیرا غلظت مولی و دمای محلول یکسان است 
 2/9و  1ه ترتیب دارای درصد یونش در دو ظرف جداگانه، با غلظت مولی آغازی برابر، ب HDو  HAاسیدهای ضعیف  -91 9 خ ر 9311

باشد،  4برابر  HAمحلول اسید  pH، کدام است و اگر HDدر محلول  O9[H+[به  HAدر محلول  H]O9+[موجودند. نسبت 

pH  محلول اسیدHD به تقریب چند برابر ،pH  ها را از موالر پتاسیم هیدروکسید در دمای اتاق است؟ )گزینه 2/1محلول

 بخوانید.(راست به چپ 

1 )0/2    ،33/1                  2 )0/2    ،21/6             3 )1/3    ،33/1                  4 )1/3    ،21/6 
گرم  4/5، اگر 2O(l) + BaBr2(aq) → H2HBr(aq) + Ba(OH)(aq)واکنش موازنه شود.(  ةواکنش: )معادلبر پایة  -93 3 خ ر 9311

اضافه شود تا واکنش خنثی شدن کامل شود، به ترتیب از  2Ba(OH)لیتر محلول میلی 851به هیدروبرمیک اسید خالص، 

(aq)راست به چپ، مقدار تقریبی یون 
+2

Ba  2در محلول آغازی چند گرم و غلظتBaBr  در محلول پایانی، چند مول بر لیتر

 (g.mol 892, Ba= 11=Br,  8=H :-8)                                                    است؟ )حجم محلول ثابت در نظر گرفته شود.(

1 )21/0    ،22/1                  2 )06/4    ،34/1             3 )21/0    ،34/1                  4 )06/4    ،22/1 
مولی برابر، در یک ظرف مخلوط شوند، کدام ها با غلظت ها و فرآوردهدهندهها، اگر واکنشبر اساس قدرت اسیدی گونه -41 3 خ ت 9311

 رود؟های دیگر پیش میواکنش، در خالف جهت واکنش

1 )(aq)
–

HCl(aq) + F (aq) 
–

HF(aq) + Cl 

2 )(aq)4SO2(aq) + H
–

CN  (aq) + HCN(aq) HSO4
– 

3 )(aq)NO2
–(aq) + 3HNO (aq) NO3

–(aq) + 2HNO 

4 )(aq)
–

BrCOOH(aq) + 3CH (aq) + HBr(aq) 
–

COO3CH 

 توان توجیه کرد؟کدام مشاهدة زیر را بر پایة مدل آرنیوس، در دمای معین، می -48 3 خ ت 9311

 ، کمتر است.HFاز محلول آبی  2CO( غلظت مولی یون هیدرونیوم در محلول آبی 1

 ، متفاوت است.3O2Nو محلول آبی  O2Na( قدرت رسانایی الکتریکی محلول آبی 2

 ، کمی متفاوت است.aOHNو محلول آبی  3NHدر محلول آبی  pH( رنگ کاغذ 3

 ، کمتر است.HCNاز محلول آبی  O2Rb( غلظت مولی یون هیدرونیوم در محلول آبی 4
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 است؟ نادرستکدام مطلب زیر،  -42 4 خ ت 9311

در اسید معده بیشتر و از غلظت این یون در محلول  ( غلظت یون هیدروکسید در آب گازدار، از غلظت این یون1

 آمونیاک کمتر است.

(aq)( اگر غلظت تعادلی 2
–

X  و غلظت آغازیHX(aq)مول بر لیتر باشد، درصد  1/1و  6/1  ×11─2ترتیب برابر ، به

 است. 2در محلول آن، برابر  HXیونش 

در  HYمول بر لیتر باشد، ثابت یونش  12/1و  113/1، به ترتیب HX(aq)( اگر غلظت تعادلی یون هیدرونیوم و 3

 است. 0/4  ×11─4محلول، برابر 

محلول موالر سدیم  pHمحلول موالر آمونیاک و محلول موالر استیک اسید، کمتر از تفاوت  pH( در دمای اتاق، تفاوت 4

 هیدروکسید و محلول موالر هیدرویدیک اسید است.

( را در آب افزایش دهیم تا غلظت آن در aK  =2/5  ×81─1دار )یک اسید تک پروتوندر دمای ثابت، اگر غلظت آغازی  -49 3 خ ت 9311

محلول، چند  pHبرابر شود، تغییر درجة یونش اسید نسبت به حالت آغازی، به تقریب چند درصد بوده و  25حالت تعادل، 

 کند؟واحد نسبت به محلول آغازی، تغییر می

1) 21   ،3/1                    2 )21   ،7/1                         3 )11    ،3/1                      4 )11   ،7/1 
گرم  22است. اگر ppm224موالر و  1125/1( در یک نمونه آب سخت به ترتیب 2X+های کلسیم و منیزیم )غلظت یون -44 9 د ر 9319

کنندگی لیتر از این نمونه آب اضافه شود، چند درصد از صابون خاصیت پاک 5/2به  g.mol911-8صابون جامد با جرم مولی 

کنند، به تقریب مبادله می Na+(aq)ها را با یون آب سخت، این یون هایدهد و با توجه به اینکه نرم کنندهخود را از دست می

 = 29Na  ,لیتر از این نمونه آب، یک گرم در نظر گرفته شود. در این فرآیند الزم است؟ )جرم هر میلی Na+(aq)چند گرم 

8-: g.mol 24Mg =                            )واکنش موازنه شود.(  ة)معادلX + NaCl 2→ (RCOO) 2RCOONa + XCl 

1 )70   ،00/1                    2 )20   ،00/1                         3 )20    ،71/1                      4 )70   ،71/1 
 کننده غیرصابونی، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟درباره یک پاک -45 3 د ر 9319

(8-: g.mol 92S = ,  29Na =  , 82=  O,  82=  C,  8=  H) 

 های آن، با پیوند کوواالنسی به یکدیگر متصلند.همه اتم 

 شود.ای، از مواد پتروشیمیایی تولید میهای پیچیدهدر صنعت، با واکنش 

 .عدد اکسایش گوگرد در آن، با عدد اکسایش گوگرد در هیدروژن سولفید، برابر است 

 شود و به دلیل خاصیت بازی، برای موهای چرب مناسب است.به صورت سنّتی در شهر مراغه تولید می 

  گرم خواهد بود. 922بن باشد، جرم مولی آن برابر اتم کر 81اگر گروه آلکیل متصل به حلقه بنزنی در آن، دارای 

 ( دو4                ( پنج   3         ( چهار   2      ( سه    1
این محــلول کدام  pHگرم از آن است. میــلی 5/422میلی لیتر محلول باریم هیدروکسید، دارای  251در دمای اتاق،  -42 9 د ر 9319

هد؟ دگرم فرآورده نامحـلول در آب تشـکیل میآن در واکنـش کامل با فسفریــک اسید، چند میـلیلیتر از میلی 851است و 

(8-: g.mol 892Ba = ,  98P =  , 82=  O,  8=  H) 

 O(l)2(s) + H2)4(PO9(aq) → Ba4PO9(aq) + H2Ba(OH) واکنش موازنه شود.(  ة)معادل

1 )3/12  ،  0/311          2 )12  ،  0/211                 3 )3/12    ،0/211       4 )12  ،  0/311 
های انتخاب شده )با غلظت و دمای آورد و در میان این ترکیبرا به رنگ آبی درمی pHهای زیر کاغذ محلول کدام ترکیب -42 4 د ر 9319

 پتاسیم کلرید دارد؟یکسان( کدام ترکیب، رسانایی الکتریکی نزدیک به رسانایی الکتریکی محلول 

 سود سوزآور -اتانول           ت -متیل آمین           پ -جوهر نمک          ب -الف
    الف  -الف، پ  ( 4 ت                      -(  ب، ت 3 ب                          -( ب، ت 2                       پ  -( الف، پ 1
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 9 د ت 9319

Ka ترکیب 

2/5 × 81─5 COOH5H2C 

8/4 × 81─5 COOH5H2C 

4/9 × 81─2 9CO2H 

2  × 81─3 HOBr 

8/1 × 81─5 COOH9CH 

ها در محلول کدام سه اسید در آب )با حجم و غلظت مولی اولیه برابر و دمای یکسان( با یکدیگر تفاوت شمار مولکول -41

 بیشتر است؟

 

1 ) H2CO3 ،HBr  ،HCN 

2 ) H2SO4 ،HNO3  ،HOBr 

3 )C2H0COOH  ،HNO2  ،HCOOH 

4 ) HCl ،C6H0COOH  ،CH3COOH 

 

 
 دهد. کدام موارد از مطالب زیر، درباره آنها، درست است؟های زیر، مدل فضا پرکن سه ترکیب آلی را نشان میشکل -43 3 د ت 9319

 اند.، هر دو از اجزای سازنده چربیcو  b -الف

 

 
a 

b  

 شوند.، هم در چربی و هم در آب حل میcو  a -ب

 دست آورد.را به c، می توان bو  aهای از هر یک از ترکیب -پ

 شود.، به یک کلوئید تبدیل میcبا آب، با اضافه کردن  bمخلوط  -ت

کننده یک پاک cنمایانگر یک کربوکسیلیک اسید با زنجیره بلند کربنی و  a -ث

 غیرصابونی است.

 
c 

 

 ت –( پ 4ث            –ت  –( پ 3ت                 –( الف 2ث           –ب  –( الف 1
(، با دمای یکسان II( و یک نمونه محلول نیتریک اسید )محلول Iمحلول اگر غلظت موالر یک نمونه محلول استیک اسید ) -51 4 د ت 9319

 برابر باشد، کدام مطلب درست است؟

 است. II، بیشتر از غلظت آنها در محلول Iها در محلول ها و مولکول( غلظت یون1

 کند.دو محلول نیز به یک اندازه تغییر می pH( با افزایش دمای دو محلول به یک اندازه، 2

 د.کنمی پیدا کاهش های موجود در دو محلول،دمای دو محلول به یک اندازه باال رود، تفاوت غلظت یون(  اگر 3

ر تها افزایش یابد، ثابت تعادل و درصد یونش دو محلول به یکدیگر نزدیک(  اگر غلظت اسید در یکی از محلول4

 شود.می
گرم آلومینیم هیدروکسید میلی 31/9گرم منیزیم هیدروکسید و میلی 82/8لیتر از یک شربت ضراسید، دارای میلی 51 -58 6 د ت 9319

 کند؟، را خنثی میpH = 8/2است، این ضداسید، چند میلی لیتر شیره معده با 

(8-: g.mol 22Al = ,  24Mg =  , 82=  O,  8=  H) 

O(l)2(aq) + H2(s) + HCl(aq) → MgCl2Mg(OH) 

O(l)2(aq) + H9(s) + HCl(aq) → AlCl9Al(OH) 

1 )7          2 )0/9                3 )14           4 )0/17 
 

 

 

(ها موازنه شوند.معادله واکنش)  
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 کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟ -52 9 خ ر 9319

 نامحلول است.، برخالف صابون جامد و صابون مایع، در آب Mg2(RCOO) -الف

 کنندگی ندارد.شود و در آن، قدرت پاکدر آب سخت حل نمی RCOONa -ب

 های کلسیم یا پتاسیم یا منیزیم وجود دارد.شود که در آن، یونآب سخت به آبی گفته می -پ

 آید.وجود میهای چربی و سر ناقطبی مولکول صابون در محیط آبی، نیروی جاذبه بهبین مولکول -ت

 ( ب، ت4( ب، پ           3( الف، پ       2ت             ( الف،1
بر پایة نظریة آرنیوس، خواص فرآوردة واکنش لیتیم اکسید با آب، مشابه فرآوردة واکنش کدام اکسید با آب است و  -59 6 خ ر 9319

دهد؟ درصد تغییر می 51آب را نسبت به مقدار آغازی آن،  pHگرم از لیتیم اکسید در آب مقطر، در دمای اتاق، واکنش چند میلی

 (g.mol 82, O =  2, Li =  1/5 ≅ 9log :-8لیتر در نظر گرفته شود، 5/2)حجم محلول پایانی، 

1 )0O2Cl  ،20/11         2 )CaO  ،20/11            3 )O2K  ،0/22                4 )2SO  ،0/22 

باشد، غلظت موالر یون  4×81-9( برابر XOHیک باز ضعیف ) bKو  2×81-2( برابر HAیک اسید ضعیف ) aKاگر  -54 3 خ ر 9319

موالر باز و درصد یونش باز،  18/1موالر اسید، چند برابر غلظت موالر یون هیدروکسید در محلول  12/1هیدرونیوم در محلول 

پ بخوانید. با توجه به یونش اندک اسید و باز، غلظت موالر آنها راست به چ ها را ازچند برابر درصد یونش اسید است؟ )گزینه

 تقریب یکسان در نظر گرفته شود.(قبل و بعد از یونش، به

1 )11/1  ،20             2 )11/1  ،21               3 )1/1  ،20              4 )1/1  ،21 
  9 خ ت 9319

 اگر به جای بخش یونی ترکیبی با فرمول: -55 اتم هیدروژن جایگزین شود، 
 

 ( g.mol 82=  O,   82=  C,  8=  H :-8آید که: )دست میترکیبی به

 برابر جرم مولی متیل متانوآت است. 1/4( جرم مولی آن، 1

 یابد.مقایسه با ترکیب نخست، کاهش می( قابلیت سوختن آن در هوا در 2

 ، برابر است.27H13C –C ≡ C  – 7H3C( جرم مولی آن با جرم مولی آلکینی با فرمول: 3

 یابد.های قطبی در مقایسه با ترکیب نخست، افزایش میپذیری آن در آب و حالل( انحالل4
 pHرسانیم. اگر لیتر می 5/1وارد کرده و حجم محلول اسیدی را به لیتر آب مقطر میلی 811را در  5O2N(s)مقداری  -52 4 خ ت 9319

 (g.mol 82=  O,   84=  N :-8) گرم بوده است؟چند میلی 5O2N(s)باشد، مقدار  85/9محلول حاصل، برابر 

1 )19/1                 2 )71/3                  3 )9/11                 4 )1/37 

 6 خ ت 9319
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 A M X D G E ترکیب 

 D ،Gهای را به رنگ سرخ و ترکیب pH، کاغذ Xو  A ،Mهای ترکیب -52

آورد. با توجه به نمودار زیر، کدام مطلب درست می، آن را به رنگ آبی درEو 

 است؟ )دما ثابت است.(

باشند، حجم استفاده شده از آنها در ، هر دو یک ظرفیتی Mو  E( اگر 1

 واکنش کامل با یکدیگر، برابر است.

، بیشتر از غلظت یون D( غلظت یون هیدرونیوم در محلول 2

 است. Xهیدروکسید در محلول 

3)pH  محلولA و  1تر از کمی کوچکpH  محلولG 13تر از کمی بزرگ 

 است.

 یک اسید است.هیدروسیان Xهیدروفلوئوریک اسید باشد،  M( اگر 4
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در دمای اتاق و با حجم برابر، ( IIموالر استیک اسید )محلول  8( و محلول Iل موالر فورمیک اسید )محلو 8دربارة محلول  -51 6 خ ت 9319

 در نظر بگیرید.( 81تقریب برابر است؟ )نسبت ثابت یونش دو اسید را به نادرستچند مورد از مطالب زیر 

  نسبت]
+

[H  در محلولI  به]
+

[H  در محلولII کوچکتر است. 81√، از 

 های موجود در محلول شمار کل یونI ،81 های موجود در محلول برابر شمار کل یونII .است 

  برای نزدیک شدن مقدار ثابت یونش دو محلول به یکدیگر، غلظت محلولII  برابر شود. 81باید 

  نشده در محلول های یونیدهمولکولنسبت شمار کلIIنشده در محلول های یونیدهشمار مولکول، بهIتر از یک زرگ، ب

 است.

 ( چهار4( سه        3( دو          2( یک         1
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 دوم : آسایش و رفاه در سایه شیمیفصل 

ال
س

ته 
رش

 

خل
دا

- 
رج

خا
 

نه
گزی

 

 
 متن سوال

 است.( 25ᵒCدهنده الکترود استاندارد برای نیم سلول مس است؟ )دما ثابت و برابر کدام شکل نشان -8 9 د ر 9401

 

 
 

1 )  

 

 

 
 

2 )  

 
 
 
 

3 )  

 

 
 

 

4 )  
 

 
 

 اند؟های آب در این واکنش، کدامبا توجه به فرآیند زنگ زدن آهن در هوای مرطوب، نقش -2 4 د ر 9401

                                                  الکترولیت، اکسنده( 4           دهندهالکترولیت، واکنش (3کاهنده، حالل                ( 2            اکسنده، حالل( 1
نقره برابر  ᵒE+ ولت و 52/8، برابر  + Ag(s)2(aq) + +2(aq) → M+Ag2M(s)( واکنش: ᵒEنیروی الکتروموتوری) -9 3 د ر 9401

 است. 2M+(aq)... از کاتیون ..........، .Ag+(aq).. ولت است و کاتیون .....، برابر .......Mالکترود فلز  ᵒE+ ولت است. 1/1

   تر               ، اکسنده -76/1( 4  تر           ، کاهنده -76/1 (3تر             ، اکسنده+ 4/1( 2           تر، کاهنده -4/1( 1
 ، درست است؟Ag(s)2O(s) → ZnO(s) + 2Zn(s) + Agکدام موارد از مطالب زیر، درباره واکنش:  -4 6 د ت 9401

 در آن، گونه کاهنده است. O2Agآ( نقره در آن، اکسید شده است.                                    ب( 

 مربوط است.« نقره –روی »ای ، کاتد آن است.                         ت( به باتری دکمهO2Ag، آند و Zn(s)پ( 

                ب، پ، ت( 4                آ، ب، ت (3                   پ، ت( 2                     آ، ت( 1
الکترود کروم در  ( وIIIهای کروم )موالر یون 8با کروم، از یک لیتر محلول  81kgدر آبکاری یک قطعه فوالدی به وزن  -5 3 د ت 9401

ای موالر نقره نیترات و آند نقره 8آند استفاده شده است.در آبکاری قطعه مشابه )با جرم برابر( با نقره، از یک لیتر محلول 

استفاده شده است. با عبور یک مول الکترون، از هر دو محلول، تفاوت جرم دو قطعه آبکاری شده، به تقریب چند گرم است؟ 

(8-:g.mol 52 = Cr,  811 =Ag ) 

1 )4/20                     2 )06                   3) 12               4 )6/91                
عنوان الکترولیت استفاده شده است. به 82آب نمک با غلظت  8kgدر یک آزمایش تجزیه آب به عنصرهای سازنده آن، از  -2 4 د ت 9401

تقریب چند لیتر ، بهSTPبرسد، حجم گازهای تولید شده در شرایط  22اگر آزمایش تا زمانی ادامه یابد که غلظت آب نمک به 

 (2(g) + O2H →O(l) 2H(g)معادله موازنه شود.  ;  g.mol 8 =H ,  82 =O:-8است؟ )

1 )311                     2 )622                  3) 933               4 )1166                

 ، بیان شده است؟نادرستدهنده یک قطعه آهن گالوانیزه است. کدام بخش از آن شکل زیر، نشان -2 3 خ ر 9401

                واکنش آندی( 1

              گونه اکسنده( 2

                  نوع فلز خورده شده  (3

 ها در واکنش کاتدیشمار الکترون( 4
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هد؟ ددرستی نشان میهای محلول را در آبکاری یک قاشق مسی با استفاده از الکترود نقره را بهکدام نمودار غلظت گونه -1 9 خ ر 9401

 کار رفته، محلول یک موالر از نمک فلز نقره است.()الکترولیت به

 

 
 

1 )  

 

 

 
 

2 )  

 

 
 
 
 
 

3 )  

 

 
 

 
 

4 )  
 

 
 

 

 

سلول گالوانی استاندارد  emf(V)نقره بر حسب ولت، به تقریب چند برابر  –سلول گالوانی استاندارد لیتیم  emf(V)مقدار  -3 6 خ ر 9401

 نقره است؟ –روی 

 روی نقره لیتیم نوع فلز
Eᵒ(V) - 9/15 + 1/1 - 1/22 

1 )20/2                         2 )47/2                              3) 47/3                           4 )70/3                                                  
 اند؟چند مورد از مطالب زیر، درست -81 4 خ ر 9401

 صورت هماتیت وجود دارد.آهن در طبیعت به 

  شود.اکسیژن در هوای مرطوب، تشکیل میزنگ آهن از واکنش آهن با 

 کندبه علت نفوذپذیر بودن زنگار، زنگ زدن آهن در هوای مرطوب، به درون آن نیز، سرایت می 

  یابد.واحد افزایش می 2زنگ زدن آهن، یک واکنش اکسایش است و در آن عدد اکسایش آهن، تنها 

1 )1                         2 )2                              3) 3                           4 )4                            
 اکسیژن با غشای مبادله کننده پروتون، درست است؟ –کدام مورد، درباره پیل سوختی هیدروژن  -88 6 خ ت 9401

                شود.بخار آب تولید شده از بخش آندی خارج می( 1

       ها در غشا، از آند به کاتد است.  جهت حرکت پروتون( 2

 شود.به ازای مصرف هر مول گاز اکسیژن، دو مول پروتون در غشا، مبادله می (3

 ها در غشا، عکس یکدیگر است.ها در مدار بیرونی با جهت حرکت پروتونجهت حرکت الکترون( 4
 ، درست است؟«مس –روی »کدام موارد از مطالب زیر درباره سلول گالوانی  -82 3 خ ت 9401

V 1/94Cu(s)] = + ∕  (aq)+2[CuᵒV ,  E1/22 -Zn(s)] = ∕  (aq)+2[ZnᵒE 

 ولت است. 8/8، برابر «مس –روی »سلول گالوانی  Eᵒآ( 

 یابد.، کاهش میZn]2+[برخالف  Cu]2+[با برقراری جریان، ب( 

 شود.شود، آند نامیده میآن الکترون مصرف می پ( الکترودی که در

 کنند.ها از سمت کاتد به سمت آند، از غشای متخلخل عبور میت( با برقراری جریان، کاتیون

  آ، ب            ( 4 پ، ت             (3آ، پ، ت             ( 2           ب، پ، ت( 1
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موالر انداخته شده است. اگر از بین رفتن کامل رنگ  15/1( سولفات IIمحلول مس) 211mLیک فویل آلومینیمی درون  -89 6 خ ت 9401

ثانیه به طول بینجامد، سرعت متوسط آزاد شدن فلز مس، چند مول بر ثانیه است و چند مول الکترون  21دقیقه و  1آبی محلول 

 Cu(s)+9(aq) → Al+2Al(s) + Cu + (aq)  )معادله موازنه شود.(                                   شود؟ادله مبادله میعدر این م

1)   4-11×  2  ،12/1        2)  0-11×  2   ،12/1           3)  0-11×  2   ،11/1            4)  4-11×  2  ،11/1                                                         

واکنش کاتدی، واکنش آندی آن اکسایش آب و نیمکه نیم 9AgNO(aq)الکترولیتی دارای مقدار کافی از در یک سلول  -84 9 خ ت 9401

مانده محلول باقی pHمول الکترون از آن عبور کند،  9/1بوده و  L9است. اگر حجم الکترولیت برابر  Ag+(aq)های کاهش یون

محلول اولیه را خنثی در نظر  pHها را از راست به چپ بخوانید. برابر چند گرم است؟ )گزینهو وزن نقره تولید شده به تقریب، 

 ē → Ag(s) +Ag + (aq))معادله موازنه شود.(                                                                   ( = g.mol811Ag-8بگیرید. 

 ē +(g) + H2O(l) → O2H + (aq))معادله موازنه شود.( 

1 )1  ،4/32           2 )0/1  ،1/11             3) 1  ،1/11             4)0/1  ،4/32              
 پذیری فلزهای طال، سدیم و منگنز با یکدیگر، قابل استفاده است؟چند مورد زیر، برای مقایسه واکنش - 85 4 خ ت 9401

 رسانایی الکتریکی    اسیدی با غلظت مشخصسرعت واکنش با محلول  

  جدول پتانسیل الکتریکی   سرعت زنگ زدن )اکسید شدن( در محیط یکسان 

1 )1                         2 )2                              3) 3                           4 )4                                                  
الکترون از دست بدهد، نسبت جرم آلومینیم  9/18  ×2481اگر آلومینیم در واکنش با هر یک از گازهای اکسیژن و فلوئور،  -82 6 د ر 0094

 فلوئورید تولید شده به جرم آلومینیم اکسید تولید شده، به تقریب کدام است؟ 811

(8-: g.mol22, Al =   83, F =   82O = ) 

1 )06/1                         2 )60/1                              3) 30/2                           4 )20/3                                                  
کاهش زیر، کدام است و در نیم واکنش کاهش آن، به ازای  –های استوکیومتری مواد در واکنش اکسایش مجموع ضریب -82 9 د ر 0094

 (.ها را از راست به چپ بخوانیدگزینهشود؟ )هر مول گونه اکسنده، چند مول الکترون مبادله می

O(l)2(aq) + NO(g) + H+(aq) → Ag+(aq) + H─
9Ag(s) + NO 

1 )14   ،3                         2 )14   ،4                              3) 10   ،4                           4 )10  ،3                                

 است؟ نادرستهای داده شده، کدام مطلب، کاهش بین گونه –درباره واکنش اکسایش  -81 6 د ر 0094

V 42/1= ─  oE    ,   )s(rē → C9(aq) + +9rC                 V 8/22= ─  oE    ,   (aq)+9(aq) + ē → Ce+4Ce 

 در این واکنش، کاهنده است.                3Ce+(aq)( کاتیون 1

 بیشتر است.         Cr(s)از  4Ce+(aq)( قدرت کاهندگی 2

3 )oE  ولت است و به صورت طبیعی )خودبخود( پیشرفت دارد.91/1واکنش برابر + 

الکترون در آن مبادله شده  3است و  1های استوکیومتری مواد پس از موازنه معادله آن، برابر ضریبمجموع ( 4

 است.
 تواند کدام عدد باشد؟می Mبا توجه به موارد زیر، پتانسیل استاندارد کاهشی فلز  -83 4 د ر 0094

Eᵒ(Hg2+(aq) ∕ Hg(s)) = + 1/15 V  (aq)+2M(aq) → Hg(s) + +2M(s) + Hg 

Eᵒ(Sn2+(aq) ∕ Sn(s)) = - 1/84 V  شودانجام نمی) → Sn(s(aq) + +2M 

Eᵒ(Mg2+(aq) ∕ Mg(s)) = - 2/91 V  شودانجام نمی(aq) → +2gMM(s) +  

Eᵒ(Mn2+(aq) ∕ Mn(s)) = - 8/81 V  (aq)+2Mn(s) + M) → s(Mn(aq) + +2M 

1 )11/1+                         2 )11/1-                              3) 41/1-                           4 )2/1+                                                  
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 کدام مطلب درباره سلول گالوانی و سلول الکترولیتی درست است؟ -21 3 د ت 9400

 گالوانی، الکترود آند، قطب مثبت است.در سلول  (1

 ( در سلول الکترولیتی، قطب منفی و در سلول گالوانی، آند محل تشکیل اتم از یون است.2

 شود.( در سلول الکترولیتی، در قطب منفی، اکسایش انجام شده و از جرم تیغه فلزی کاسته می3

ا به هقطب مثبت آند است و در هر دو سلول، کاتیون ( در سلول گالوانی، قطب منفی آند و در سلول الکترولیتی4

 روند.سمت کاتد می
 الکتروشیمیایی برای تهیه هیدروژن کاربرد دارد. چند مورد از مطالب زیر، درباره این سلول درست است؟ –سلول نور  -28 6 د ت 9400

V 14/1= ─  oE    , O(l)     2H2+  )s(Siē → 4 + +H4 ) +s(2SiO 

V 19/1= ─  oE    , (g)     ─OH2+  )g(2Hē → 2) + l(O2H2 

  محلول پیرامون کاتد، رنگ کاغذpH کند.را قرمز می 

 )s(2SiO یابد.دهد و اکسایش میآند سلول را تشکیل می 

  ،با انجام واکنش در سلولpH یابد.محلول پیرامون آند، کاهش می 

  برقکافت آب است.واکنش کاتدی این سلول مانند واکنش کاتدی سلول 

 صورت: معادله واکنش بهO(l)2H2Si(s) +  →(g) 2H2+  )s(2SiO.است ، 

1 )1                  2 )2                    3 )3                   4 )4 
تر از صفر بزرگها و پتانسیل کاهشی استاندارد آن Y +˃ M +2˃ B +2A ˃2+یون به صورت اگر قدرت اکسندگی چند  -22 4 د ت 9400

 است؟ نادرستباشد، چند مطلب از مطالب زیر 

  4  →.…واکنشB + YSO پذیر است.انجام 

  برای حفاظت از فلز آهن در برابر خوردگی، فلزA تر از فلز مناسبY .است 

 emf  سلول گالوانی«Mg - A » ازemf  سلول گالوانی«Mg - B ».بیشتر خواهد بود 

  2  →.…اگر واکنشM + XCl  2  →.…انجام پذیر باشد واکنشB + XCl پذیر استنیز انجام. 

1 )1                  2 )2                    3 )3                   4 )4 
عدد اتم مرکزی تشکیل دهنده یون ................. در گروه ............... جدول تناوبی جای دارد و عدد اکسایش آن با  -29 3 د ت 9400

 اکسایش اتم کلر در یون ................. برابر است.

1 )SO3
2−  ،16  ،ClO4

─                                    2 )SO4
2−  ،16  ،ClO4

─ 

3 )PO3
3−  ،10  ،ClO3

─                                    4 )AsO4
3−  ،10  ،ClO3

─ 
 ها، چند مطلب زیر درست است؟آنهای زیر، پس از موازنه معادله با توجه به واکنش -24 4 خ ر 0094

  9(g) → Fe(OH)2O(l) + O2(s) + H2I) Fe(OH)                                     (s)ها موازنه شود.()معادله واکنش

O(l)2(aq) + H9)4(SO2(aq) → Al4SO2(s) + H9II) Al(OH) 

  9گرم رسوب  8121برای تشکیلFe(OH) ،2981×  82/14 .مولکول آب نیاز است 

  واکنشI کاهش و واکنش  –، از نوع اکسایشII.از نوع خنثی شدن اسید و باز است ، 

  ،شود.گرم آب تشکیل می 92از واکنش هر مول سولفوریک اسید با آلومینیم هیدروکسید کافی 

 ها در واکنش دهندههای استوکیومتری واکنشمجموع ضریبI ها در رآوردهــوکیومتری فـــهای استبا مجموع ضریب

 (g.mol52=  Fe,   28=  O,   8=  H :-8است. )برابر  IIواکنش 

1 )1                  2 )2                    3 )3                   4 )4 
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واحد کمتر از عدد اتمی دومین عنصر فراوان در پوسته جامد زمین است، به ترتیب با بیشترین و  2که عدد اتمی آن  Xعنصر  -25 3 خ ر 0094

 کند. فرمول شیمیایی این اسید و باز کدام است؟کمترین عدد اکسایش خود، اسید و باز تولید می

1 )2HXO     ،2XH         2 )4XO3H     ،XOH             3 )3XO2H     ،OH3XH                4 )3HXO     ،3XH 

 اند، کدام است؟کاهش –هایی که از نوع اکسایش تفاوت مجموع ضرایب استوکیومتری در واکنش -22 3 خ ر 0094

(aq)2O2S2(aq) → H4SO2(g) + H9SO 

(aq)─(aq) + Cl+(aq) + H─
9O(l) → IO2(aq) +H─

9(s) + ClO2I 

O(l)2(aq) + H─(aq) + OH─(s) + Cl2PbO (aq) →─(aq) + ClO─
9Pb(OH) 

(aq) + KCl(aq) + HCl(aq)4O(l) → BaCrO2(aq) + H2(aq) + BaCl2O2Cr2K 

1 )30                  2 )29                    3 )27                  4 )22 
 ، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟«پالتین –سرب »درباره سلول گالوانی  -22 9 خ ر 0094

V 21/8 +=  ](s)Pt∕  (aq)+2[PtᵒE,     V 89/1─=  ](s)Pb∕  (aq)+2[PbᵒE 

 Eᵒ  ولت است و در واکنش کلی سلول، سرب نقش کاهنده را دارد. 8/12+سلول برابر 

  2+قدرت اکسندگیPt   2+ازPb شود.میاست و سطح تیغه در آند، دارای بار منفی  بیشتر 

 یابد.الکترود سرب، آند است و با انجام واکنش در سلول، غلظت کاتیون در بخش آندی کاهش می 

  شود.الکترون میان دو الکترود مبادله می 9/18 × 2981، 252با پیشرفت واکنش سلول به میزان 

 ه، سبب کاهش ها، با گذر از دیواره متخلخل بین دو محلول، از قطب منفی به قطب مثبت رفتالکترون(aq)+2Pb شوند.می 

1 )2                          2 )3                                3 )4                               4 )0 

 گرم فلز در نیم واکنش آندی: 11های آزاد شده از اکسایش اگر الکترون -21 3 خ ر 0094

در نیم واکنش کاتدی سلول سوختی ، 2(aq) + Cu+2Cu(s) → Fe(aq) + +9Fe+(aq))معادله واکنش موازنه شود( 

 شود؟( مصرف و چند گرم آب تولید میSTPاکسیژن مصرف شود، چند لیتر اکسیژن )در شرایط  –هیدروژن 

(8-: g.mol24, Cu =   52=  Fe,   28=  O,   8=  H) 

1  )7    ،20/11            2  )7    ،0/22              3 ) 14    ،20/11                 4  )14    ،0/22 

 اند؟کدام مطالب زیر درست -23 9 خ ت 9400

 محیط وابسته است. pHآ( سرعت خوردگی آهن، به 

 ب( نتیجه نیم واکنش کاهش در سلول گالوانی، تشکیل اتم فلزی است.

 است.پ( پتانسیل کاهشی استاندارد اغلب فلزها، منفی و اغلب نافلزها، مثبت 

 ها در سلول گالوانی بیشتر باشد، قدرت آن سلول، کمتر است.سلولت( هر چه تفاوت پتانسیل کاهشی استاندارد نیم

 تنظیم شده است. H+(aq)ث( جدول پتانسیل کاهشی استاندارد فلزات، بر مبنای تشکیل مولکول هیدروژن محلول در آب، از یون 

 ( پ، ت، ث4( آ، پ، ث            3( ب، ت          2( آ، پ             1
XO4های پایداری با فرمول ، با باالترین عدد اکسایش خود، آنیونAو  Xاگر دو نافلز  -91 4 خ ت  9400

AO9و  −
تشکیل دهند، چند  −2

 ها درست است؟مورد از مطالب زیر، درباره آن
A ●  است. 85عنصری از گروه 

 جدول تناوبی جای داشته باشد.تواند در دوره دوم ، میAعنصر  ●

 ترین عنصر در جدول تناوبی، هم گروه است.، با اکسندهXعنصر  ●

 ، دو الکترون جای دارد.Aالکترون و اتم  X ،5در آخرین زیرالیه اشغال شده اتم  ●

1 )1                         2 )2                              3 )3                           4 )4                                                
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 های زیر، کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟واکنشنیم Eᵒبا توجه به مقدار  -98 9 خ ت 9400

(aq)آ( 
+2

Vای قویتر از ، اکسنده(aq)
+

Ag .است 

(aq)ب( تبدیل 
+2

V  بهV(s)تر از تبدیل ، آسان(aq)
+2

Pb  به

Pb(s) .است 

سلول گالوانی  Eᵒاز « نقره –سرب »سلول گالوانی  Eᵒپ( 

 تر است.کوچک« سرب –وانادیم »

 رود.می طور طبیعی )خودبخودی( پیش، در یک سلول گالوانی، بهAg(s)2(aq) + +2(aq) + Pb(s) → Pb+Ag2واکنش: ت( 

 پ، ب، آ( 4            ت، پ، ب( 3، ت          آ( 2             ت، ب( 1

V 8/2= ─  oE    ,       )s(Vē → 2(aq) + +2V 

V 89/1= ─  oE    ,   )s(Pbē → 2(aq) + +2Pb 

V 1/1 +=  oE    ,      )s(Ag(aq) + ē → +Ag 

 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -92 3 د ر 9311

  ای است.گلخانهیکی از معایب فرآیند هال، انتشار گاز 

 .آلومینیم، یک فلز فعال و اکسید آن، چسبنده و متراکم است 

 توانند از یک جنس باشند.در سلول الکترولیت، کاتد و آند می 

 ترین عنصرهای اکسنده، در سمت راست جدول تناوبی، جای دارند.قوی 

 انند هیدروژن است.از کاربردهای برقکافت، استخراج فلزاتی مانند آلومینیم و تهیه گازهایی م 

1 )2                2 )3                3 )4              4 )0 
ها کدام است و چند واکنش پس از موازنه آن dو  aهای های استوکیومتری مواد در معادله واکنشضریبتفاوت مجموع  -99 6 د ر 9311

 CO(g)9(g) + CaSiO4P + (s)              کاهش است؟ –از نوع اکسایش 
  ∆   
→ (s) + C(s) 2+ SiO(s) 2)4(PO9a) Ca 

(aq)4PO9(s) + H4CaSO →(aq) 4SO2(s) + H2)4(PO9b) Ca 

O(l)2(s) + NO(g) + H2I →(aq) + HI(g) 2c) HNO 

(aq) + HCl(aq)4PO9H →O(l) 2(g) + H5d) PCl 

1 )14  ،2                2 )24  ،2                 3 )14  ،3              4 )24  ،3 
 چند مورد از مطالب زیر درست است؟ -94 4 د ر 9311

V21/8+(s)] = Pt(aq)/+2Pt[°E,            V8/81-(aq)/Mn(s)] = +2[Mn°E 

  درصد دارد. 21اکسایش هیدروژن در سلول سوختی، بازدهی نزدیک به 

 ها پایدارترند.دهندهواکنشها از های گالوانی، فرآوردهدر واکنش انجام شده در سلول 

  شود.پالتین، در الکترود منگنز، عمل اکسایش انجام می –در سلول گالوانی منگنز 

  یابند.های فلزی کاهش میهای فلزی اکسایش و یونکاهش، اتم –در هر واکنش اکسایش 

1 )1                          2 )2                                3 )3                            4 )4 
آن برای انجام برقکافت  emfرود و واکنش در شرایط استاندارد، در جهت طبیعی پیش میالکترودها، کدام  E°با توجه به  -95 4 د ت 9311

 ولت نیاز دارد، کافی است؟ 5/8محلول الکترولیتی که به 
 

1 )a 

2 )b 

3 )c 

4 )d 

V1/21─(aq)/Co(s)] = 
+2

[Co °,  E     (aq) 
+2

(aq) + Zn(s) → Co(s) + Zn
+2

a) Co 

V1/1+(s)] = Ag(aq)/
+

Ag[ °Co(s)   ,  E (aq) +
+

Ag2→  (aq)
+2

Co (s) +Ag2b)  

V22/1─(s)] = Zn(aq)/
+2

Zn[ °,  E   (s)Ag2+  (aq)
+2

Zn → (aq)
+

Ag2c) Zn(s) +  

V94/1+(s)] = u(aq)/C
+2

u[C °,  E   (s)  uC (aq) +
+2

Co→  (aq)
+2

uC (s) +Co) d 
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 زیر، وجود دارد؟ «خط – پیوند»بر پایه تفاوت عدد اکسایش، در ترکیبی با فرمول  چند نوع اتم کربن، -92 4 د ت 9311

1 )3 

2 )4 

3 )0 

4 )6 
 

OH1(s) + 2I9(s) + 2MnO2O(l) → 2H4(aq) +  𝐌𝐧𝐎4─(aq)دربارة واکنش  -92 3 د ت 9311
−2(aq) + ─I2 چند مورد از ،

 مطالب زیر درست است؟

 ین واکنش، کاهنده آنیون تک اتمی و اکسنده، آنیون چند اتمی است.در ا 

  ،رسیده است.4واحد تغییر کرده و به  9عدد اکسایش منگنز در این واکنش + 

  شود.مول الکترون مبادله می 2مول اکسنده،  2در این واکنش، به ازای مصرف 

 شود.هر مول از یون کاهنده، یک مول الکترون از دست داده و یک مول نافلز مربوط آزاد می 

1 )2                       2 )1                       3 )4                                    4 )3 
الکترون مبادله  81/12 × 2981گرم از اکسید یک فلز قلیایی خاکی )از واکنش فلز با اکسیژن(،  21اگر برای تشکیل  -91 3 خ ر 9311

 ( = g.mol : 82O-8شود، جرم اتمی فلز در این اکسید، چند برابر جرم اتمی اکسیژن است؟ )

1 )20/1                       2 )70/1                       3 )20/1                                    4 )0/1 
 کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟ -93 3 خ ر 9311

  تمایلAl(s) ها، از به از دست دادن الکترون در واکنشAu(s) .بیشتر است 

  واکنش کاهش است.الکترولیتی مانند سلول گالوانی، کاتد محل انجام نیمدر سلول 

 ( در فرآیند اکسایش آهنIIهیدروکسید، رنگ رسوب از سبز به آجری تغییر می ).یابد 

  :واکنشAg(s)2(aq) + +2(aq) → Fe+Ag2Fe(s) + رود.، در جهت طبیعی پیش می 

1 )1                          2 )2                                3 )3                            4 )4 
 کدام موارد از مطالب زیر، دربارة فرآیند برقکافت، درست است؟ -41 4 خ ر 9311

 شود.آ( در برقکافت آب، در آند، گاز هیدروژن آزاد می

 گیرد.پیشی میب( در رقابت برای از دست دادن الکترون در آند، اتم کلر از اتم برم 

 یابد.ای که پتانسیل کاهشی استاندارد بزرگتری دارد، زودتر در کاتد کاهش میپ( گونه

 یابد.ای که پتانسیل کاهشی استاندارد کوچکتری دارد، زودتر در آند اکسایش میت( گونه

  پ، ت، ب( 4            ت( پ، 3          ب، پ، آ( 2             ت، آ( 1
( اکسید، مجموع ضرایب استوکیومتری مواد IIIدر معادلة موازنه شدة سوختن گرد آهن در اکسیژن و تبدیل آن به آهن ) -48 3 خ ر 9311

 شود؟های اکسنده و کاهنده مبادله میکدام است و در مجموع، چند مول الکترون بین گونه

1 )7  ،3                2 )7  ،12                 3 )9  ،3              4 )9  ،12 
 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -42 4 خ ت 9311

  است.4عدد اکسایش اتم کربن در مولکول متانوئیک اسید، برابر + 

 شوند.ها تا پنج اتم کربن دارد، به خوبی در آب حل میهایی که مولکول آنالکل 

 یابد.ها، کاهش میاسیدی آن با افزایش طول زنجیرة کربنی کربوکسیلیک اسیدها، قدرت 

 های آلی موجود در بادام، گروه عاملی آلدهید وجود دارد.کم یکی از ترکیبدر ساختار دست 

1 )1                          2 )2                                3 )3                            4 )4 
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 تر است؟سلول کدام واکنش بزرگ °Eروند و های زیر، در جهت طبیعی پیش میکدام واکنش -49 9 خ ت 9311

 Cu(s) + Fe2+(aq) → Cu2+(aq) + Fe(s)        ,   E°[Fe2+(aq)/Fe(s)] = –1/44V )آ

 V(s) + Fe2+(aq) → V2+(aq) + Fe(s)          ,   E°[V2+(aq)/V(s)] = –8/2V )ب

 V(s) + Cu2+(aq) → V2+(aq) + Cu(s)        ,   E°[Cu2+(aq)/Cu(s)] = +1/94V )پ

 Zn(s) + Cu2+(aq) → Zn2+(aq) + Cu(s)    ,   E°[Zn2+(aq)/Zn(s)] = –1/22V )ت

            ت –( آ، ب، ت 4ب                 –( آ، ب، ت 3ت       –( ب، پ، ت 2پ         –( ب، پ، ت 1
D(s) + (aq)اگر واکنش الکتروشیمیایی:  -44 4 خ ت 9311

+2
(aq) → A

+2
A(s) + D در جهت طبیعی پیش برود، چند مورد از مطالب ،

 است؟ نادرستزیر، 

 °E  الکترود(aq)/D(s)
+2

D کوچکتر از ،°E  الکترود(aq)/A(s)
+2

A .است 

 شود و الکترود این واکنش در یک سلول گالوانی انجام می(aq)/D(s)
+2

D منفی سلول است.، قطب 

  :اگر واکنش… → 
+

D + X در جهت طبیعی پیش برود، واکنش ،… → 
+

A + Xرود.، نیز در همان جهت پیش می 

  ولتاژ سلول گالوانی حاصل از الکترودهایA  وY به یقین کمتر از ولتاژ سلول گالوانی حاصل از الکترودهای ،D  وY .است 

1 )1                          2 )2                                3 )3                            4 )4 
 دربارة واکنش:  -45 4 خ ت 9311

O(l)2H88(aq) + 
+9

COOH(aq) + bCr9CH9(aq) → 
+

(aq) + aH O2
2–

2Cr2OH(aq) + 2CH9CH9 

 پس از موازنة کامل معادلة آن، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟

  شود.مول گونة کاهنده مصرف می 9گونة اکسنده، مول  2به ازای مصرف 

  است. 2مجموع ضرایب استوکیومتری گونة اکسنده و گونة کاهش یافتة آن، برابر 

 دهد.هر مول گونة اکسنده، سه مول الکترون گرفته و هر مول گونة کاهنده، سه مول الکترون می 

 توکیومتری استیک اسید است.برابر ضریب اس 2ها، دهندهمجموع ضرایب استوکیومتری واکنش 

1 )1                          2 )2                                3 )3                            4 )4 
 با توجه به شکل زیر، چند مورد از مطالب زیر درست است؟ -42 6 د ر 9319
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  اتمA رسد.با گرفتن یک الکترون، به آرایش گاز نجیب می 

 B پذیری باالیی دارد.اتم یک عنصر اکسنده قوی است و واکنش 

  تبدیل اتمA  :به یون پایدار آن، به صورتA + ē → A¯شود.، انجام می 

  در واکنشA  باBشود.دو مول الکترون، یک مول فرآورده تشکیل می ، به ازای انتقال 

 ( یک4( چهار                    3( سه                     2( دو                      1
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موازنه کامل معادله  ، پس ازNO(g)4PO9H82O(l) → 2(aq) + cH9(s) + bHNO4aP + (aq)درباره واکنش:  -42 6 د ر 9319

 آن، چند مورد از مطالب زیر درست است؟

  نسبتc  بهb است. 4/1، برابر 

 در آن، نقش اکسنده را دارد. یک آنیون چند اتمی 

 .عدد اکسایش اتم اکسیژن در آن، تغییر نکرده است 

 برابر است.ها ها با ضریب استوکیومتری یکی از فرآوردهدهندهضریب استوکیومتری یکی از واکنش 

 ا است.هدهندهتفاوت تغییر عدد اکسایش هر گونه اکسنده با کاهنده، برابر با ضریب استوکیومتری یکی از واکنش 

 دو( 4                    پنج( 3                     چهار( 2                      سه( 1
 ت؟شود، چند مورد از مطالب زیر درست اس، که منجر به تولید انرژی می«منگنز-آلومینیم»درباره سلول الکتروشیمیایی  -41 9 د ر 9319

V8/81-/Mn) = 
+2

V , E°(Mn8/22-/Al) = 
+9

E°(Al 

 شود.الکترون مبادله می 2شده واکنش آن، در مجموع در معادله موازنه 

 یکدیگر است.های آلومینیم و منگنز، ضمن انجام واکنش، قرینه شیب تغییرات غلظت یون 

 ود.شکنند و از جرم تیغه قطب مثبت کاسته میها از آند به کاتد در مدار بیرونی حرکت میضمن واکنش، الکترون 

 محلول(های منگنزIIسولفات و آلومینیوم)نند.های کاتدی و آندی شرکت کواکنشانجام نیمترتیب درتوانند بهسولفات، می 

 چهار( 4                    یک( 3                     دو( 2                      سه( 1
متر مکعب باشد، برای  152و حجم آب استخر  8/2ppmشده در آب یک استخر شنا، برابر اگر مقدار مجاز گاز کلر حل -43 6 د ت 9319

ضدعفونی کردن آب این استخر، چند گرم کلر الزم است و این مقدار کلر را از برقکافت چند کیلوگرم منیزیم کلرید مذاب 

 (=g.mol 95/5, Cl= 24Mg :-8دست آورد؟ )جرم هر لیتر آب استخر، یک کیلوگرم در نظر گرفته شود. )توان بهمی

1 )0/1221  ،361/1           2 )4/1122  ،361/1        3 )0/1221  ،361/2          4 )4/1122  ،361/2         
، Ag(s)2O(s) → ZnO(s) + 2Zn(s) + Agآنها واکنش: اند که در ایهای دکمه، از جمله باتر«نقره –روی »های باتری -51 4 د ت 9319

 ( = g.mol 811Ag :-8است؟ ) مورد از مطالب زیر درستشود. باتوجه به آن، چند انجام می

V1/1+) = Ag/
+

AgE°(   ,   V 22/1-) = Zn/
+2

ZnE°( 

 emf  ولت است. 52/8آن، برابر 

 های روی در آن، نقش کاهنده را دارند.اتم 

 های نقره در آن، نقش اکسنده را دارند.اتم 

  دهند.تشکیل میروی، آند )قطب مثبت( و نقره، کاتد )قطب منفی( آن را 

 شود.گرم فلز نقره در آن تشکیل میمیلی 54الکترون،  9/18×2181با آزاد شدن 

 ( دو4( سه                  3( چهار              2( پنج                 1
 آب، درست است؟ اکسیژن و سلول الکترولیتی برقکافت-چند مورد از مطالب زیر، درباره سلول سوختی هیدروژن -58 9 د ت 9319

 .جهت حرکت الکترون در هر دو نوع سلول، از آند به کاتد است 

 .واکنش کلی برقکافت آب، مانند واکنش کلی سلول سوختی است 

  کاغذpH آید.میدر محلول پیرامون آند هر دو نوع سلول، به رنگ قرمز در 

 برابر است.های مبادله شده در نیم واکنش کاتدی هر دو نوع سلول، شمار الکترون 

 واکنش کاهش آب در سلول الکترولیتی است.واکنش کاهش در سلول سوختی، مانند نیمنیم 

 پنج( 4                  چهار( 3              سه( 2                 دو( 1
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 یابد؟در چند تبدیل زیر، عدد اکسایش فلز، کاهش می -52 9 د ت 9319

 SnO9
2−

→  2SnO  MnO4
−

 → MnO4
2− 

 9→ CrO CrO4
2−  Cr2O2

2−
 → CrO4

2− 

 → CuO 2Cu(OH)  +2
→ Mn 2MnO 

 ( پنج4( چهار                  3( سه              2( دو                 1
اکسیدی  ،با اکسیژن Xتشکیل دهد و نافلز  MOدر واکنش با اکسیژن، تنها یک نوع اکسید با فرمول شیمیایی  Mاگر فلز  -59 6 خ ر 9319

های ظرفیتی آن برابر باشد، چند تشکیل دهد که عدد اکسایش آن در این اکسید، با شمار الکترون 9XOبا فرمول شیمیایی 

 ندارد؟ترکیب پیشنهادی از این عنصرها وجود 

 4MPO  2N9M  9MCO  2MS 

 2ScX  9XCl  2CX  4XO2Na 

 ( دو4( سه                 3چهار              ( 2( پنج                 1

، پس از NO(g)4PO9H →O(l) 2H1(s) + 4(aq) + P9HNO + (aq)کاهش:  –با توجه به واکنش اکسایش  -54 4 خ ر 9319

 موازنة کامل معادلة آن، چند مورد از مطالب زیر درست است؟
 .عدد اکسایش اتم مرکزی در هر دو نوع اسید، برابر است 

 برابر ضریب استوکیومتری مادة کاهنده است. 21های مبادله شده در این واکنش، شمار الکترون 

 برابر ضریب استوکیومتری فسفریک اسید است. 5های فسفر، مجموع تغییرات عدد اکسایش اتم 

 ها برابر است.ها با مجموع ضرایب استوکیومتری فرآوردهدهندهمجموع ضرایب استوکیومتری واکنش 

 های نیتروژن برابر است.های فسفر، با مجموع تغییرات عدد اکسایش اتمموع تغییرات عدد اکسایش اتممج 

 ( پنج 4( چهار                 3( سه              2دو                ( 1

 الکترودهای زیر: °Eبا توجه به مقدار  -55 6 خ ر 9319

   V 91/2-) = gM/
+2

MgE°(,          V1/1+) = Ag/
+

AgE°(   ,     V 21/1-) = Co/
+2

CoE°( 

V 22/1-) = Zn/
+2

ZnE°(,          V44/1-) = Fe/
+2

FeE°( 

 چند مورد از مطالب زیر درست است؟

 تر از کبالت است.تر از روی و روی، کاهندهمنیزیم، کاهنده 

 واکنش فلز نقره با محلول نمک( های کبالتII.در جهت طبیعی پیشرفت دارد ،) 

 تر از فلزهای دیگر است.برای حفاظت کاتدی اشیای فوالدی )آهنی(، فلز منیزیم مناسب 

 E°  برابر  5/8، «کبالت –منیزیم »سلول گالوانیE°  است.« روی –منیزیم »سلول گالوانی 

 ( چهار4( سه                  3( دو                     2( یک              1

 است؟ نادرستبا توجه به فرآیند تهیة فلز منیزیم از آب دریا، چند مورد از مطالب زیر،  -52 4 خ ر 9319
 آید.دست میدر این روش، فلز منیزیم در کاتد و گاز کلر در آند به 

 های مایع و جامد از مواد مختلف دخالت دارند.در این فرآیند، تنها حالت 

 2، محلول در سلول برقکافت، با اعمال ولتاژ بیرونی معیّنMgClشود.، تجزیه می 

 کنند.هیدروکلریک اسید الزم را از واکنش گاز کلر آزاد شده با گاز هیدروژن، تامین می 

 دهند.صورت هیدروکسید رسوب میای از آب دریا را بهنخست، فلز منیزیم موجود در حوضچه 

 ( چهار4   ( سه               3( دو                     2( یک              1
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جهت طبیعی پیشرفت کند و تغییرات  سلول درکدام الکترود زیر باید باشد تا واکنش در Aدر سلول نشان داده شده،  -52 9 خ ت 9319

 بیشینه باشد؟ها در آن، به ازای مبادلة شمار معیّنی الکترون، غلظت موالر یون

   V 44/1-) = Fe/
+2

FeE°(,         V24/1-) = Cr/
+9

CrE°(   ,     V 22/8-) = Al/
+9

AlE°( 

V 92/2-) = Mg/
+2

MgE°(,        V1/1+) = Ag/
+

AgE°( 

  ( نقره1

 ( کروم2

 ( آهن3

 ( منیزیم4

 

 

(aq)با توجه به اینکه واکنش الکتروشیمیایی:  -51 4 خ ت 9319
+2

Sn(s) + Mn →(aq) + Mn(s) 
+2

Sn در جهت طبیعی پیشرفت ،

 دارد، چند مورد از مطالب زیر، دربارة آن درست است؟

 +2
Sn  گونة اکسنده وMn.گونه کاهش یافته است ، 

 °E  الکترود/Sn
+2

Sn از ،°E  الکترود/Mn
+2

Mnتر است.، بزرگ 

  شود.الکترون مبادله می 9/18×2981مول منگنز،  25/1به ازای مصرف 

 شود.تدریج سطح تیغة قلع، از الکترون انباشته میبا انجام واکنش در سلول، به 

 ترود، جهت حرکت الکترون در مدار بیرونی، از تیغة منگنز به تیغة قلع است.یل شده از این دو الککدر سلول گالوانی تش 

 ( دو4( سه                       3( چهار                      2( پنج                        1
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ای هها به نوع پیوندهای میان اتمدر گرافن، هر اتم کربن به چند اتم کربن دیگر متصل است و نوع پیوندهای میان آن -8 9 د ر 9401

 تر است؟کربن در کدام ترکیب، شبیه

 ، سیکلوهگزان 4( 4                 ، سیکلوهگزان  3 (3               ، بنزن 4( 2                ، بنزن 3( 1
 

 کدام مورد درباره کربونیل سولفید و گوگرد تری اکسید، درست است؟ -2 6 د ر 9401

                                                           ( است.+δدر هر دو، اتم مرکزی دارای بار جزیی )( 2         صورت خطی دارند.   شکل هندسی مشابه و به( 1

                                                  عدد اکسایش اتم مرکزی در هر دو، یکسان است.( 4      قطبی بزرگتر از صفر دارند.      هر دو، گشتاور دو (3
 )شکل زیر(، کدام عبارت درباره آن درست است؟ ایدر جدول دوره Xبا توجه به جایگاه عنصر  -9 3 د ت 9401

 در الیه ظرفیت اتم آن، دو الکترون وجود دارد.( 1

 اکسید آن، درصد جرمی باالیی در خاک رس دارد.( 2

چگالی و نقطه ذوب آن از عنصرهای هم دوره خود،  (3

  باالتر است.

های خاص، آلیاژ آن در ساخت به دلیل ویژگی( 4

 رود.کار میها بهاستنت برای رگ

                  

                  

                  

              X    

                  

                  

                  

 اند؟کدام موارد از مطالب زیر، درست -4 3 د ت 9401

 آ( سیلیسیم مانند کربن، خاصیت شبه فلزی دارد.

 به چهار اتم اکسیژن متصل است. Siب( در ساختار سیلیس، هر اتم 

 اکسید است.پ( ساختار بلور سیلیسیم دی اکسید، مشابه ساختار کربن دی

 ترین عنصر در پوسته جامد زمین است.فراوانت( پس از اکسیژن، سیلیسیم 

                ب، ت( 4             آ، ت (3               آ، پ، ت( 2            ب، پ، ت( 1
 اکسید، اتم گوگرد قرار گیرد، کدام مورد درست است؟اگر به جای هر دو اتم اکسیژن در کربن دی -5 4 د ت 9401

                                          کند.در آن تغییر میعدد اکسایش اتم کربن ( 1

 شود.تبدیل می δ–به  δ+بار جزیی اتم کربن از حالت ( 2

 شود.تغییری در میزان گشتاور دوقطبی مولکول ایجاد نمی( 3

                یابد.، کاهش میSدر آن به دلیل شعاع اتمی بزرگتر  قدرت نیروهای بین مولکولی( 4
 های آمونیوم و سولفات، با رعایت قاعده هشتایی در چند مورد، با هم تفاوت دارند؟یون -2 6 د ت 9401

                                   عدد اکسایش اتم مرکزی  های پیوندیشمار جفت الکترون 

 قطبیت و شکل هندسی  هاهای ناپیوندی روی اتمشمار جفت الکترون 

1 )1               2 )2                   3) 3                4 )4                                   
از فلز روی اضافه شده است. با توجه به جدول زیر،  925mg(، Vموالر نمک وانادیم ) 125/1از محلول  211mLبه  -2 3 خ ر 9401

 رنگ نهایی محلول، کدام است؟

(8-:g.mol 25Zn= شود. : واکنش در هر مرحله کامل انجام می(aq)+2………. + Zn →(aq) + Zn(s) +5V) 
 

 (II) (III) (IV) (V) عدد اکسایش وانادیم

 بنفش سبز آبی زرد رنگ محلول

                                                  سبز( 4                  زرد          (3 آبی                             ( 2                       بنفش  ( 1
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 ، درست است؟2SiOکدام مطلب درباره  -1 3 خ ر 9401

                در ساختار آن، پیوندهای یونی همانند پیوندهای کوواالنسی نقش دارند.( 1

              شود.به صورت خالص در طبیعت یافت نمی( 2

                  جزو جامدهای مولکولی است.  (3

 سختی آن از گرافیت بیشتر است.( 4
 است؟ نادرست، آمونیاککدام گزینه، درباره مولکول  -3 9 خ ر 9401 

                گشتاور دو قطبی آن، برابر صفر است.( 1

            کند.گیری میدر میدان الکتریکی، جهت( 2

                  اتم نیتروژن در آن، دارای یک جفت الکترون ناپیوندی است.  (3

 است. δ3─و اتم نیتروژن دارای بار جزیی  δ+هر اتم هیدروژن در آن، دارای بار جزیی ( 4
 چند مورد از مطالب زیر، درباره خاک رس، درست است؟ -81 3 خ ت 9401

 آن است. ترین جزء سازندهاکسید، عمدهسیلیسیم دی 

 رنگ یا سفید هستند.های تشکیل دهنده آن، بیبیشتر ترکیب 

 .در مخلوط تشکیل دهنده آن، جامدهای کوواالنسی و یونی وجود دارد 

 شود.در برخی از انواع آن، فلزهای دارای ارزش اقتصادی زیاد برای استخراج نیز یافت می 

1 )1                         2 )2                              3) 3                           4 )4                                                  
 ( است؟δ-در کدام گونه، اتم مشخص شده با خط، دارای بار جزئی منفی ) -88 3 خ ت 9401

1 )─
3ON                         2 )2H2C                             3 )OCS                           4 )+

4HN                                                         

توان دهد، مینشان می kJ.mol-8با توجه به جدول زیر که آنتالپی فروپاشی شبکه بلور چند ترکیب یونی را با یکای  -82 4 خ ت 9401

 انرژی فروپاشی شبکه بلور ............................ دریافت که

1 )3O2Al  3کمتر ازO2Fe .است                

2 )LiF  1کمتر از-kJ.mol 926         .است 

3 )CaO  ازMgO  کمتر و ازNaF .بیشتر است 

 د.یابگروه اول، از باال به پایین، همواره افزایش می( فلوئورید عنصرها، در 4

 آنیون 

 کاتیون

 
─F 

 

─2O 

+Na 322 2411 
+2Mg 2325 9231 

 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -89 6 د ر 9400

 .گشتاور دوقطبی آب، بیشتر از هیدروژن سولفید و اتین است 

  در تولید برق از انرژی خورشیدی، شارهHF تر از مناسبNaCl است. 

 توان بار جزئی منفی را نسبت داد.اکسید، میبه اتم مرکزی مولکول گوگرد تری 

 ترین شعاع یونی به اکسیژن و های عنصرهای سدیم، فلوئور، منیزیم و اکسیژن، بزرگترین یوناز میان متداول

 ترین آن، به منیزیم مربوط است.کوچک

1 )1                         2 )2                              3) 3                           4 )4                                                  
 تفاوت انرژی شبکه بلور )آنتالپی فروپاشی( کدام دو ترکیب، کمتر است؟ -84 9 د ر 9400

1 )LiCl  ,  KF                   2 )NaF  ,  LiBr                   3 )NaCl  ,  LiF                  4 )2MgF  ,  O2Na        
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 اند؟چند مورد از مطالب زیر درست -85 6 د ر 9400

 کند.دریای الکترون عاملی است که انسجام شبکه بلور را حفظ می 

 وجود آمدن دریای الکترونی شرکت دارند.به های هر فلز، درهای اتممجموع الکترون 

 .دریای الکترونی در شبکه بلور فلز وانادیم، سرمنشاء اعداد اکسایش متنوع آن است 

 توان با مفهوم دریای الکترونی توضیح داد.رسانایی الکتریکی و گرمایی و چکش خواری فلزات را می 

 ور طهای مشخصی بهها در مکانشود که هسته اتمسبب میهای فلز و دریای الکترونی جاذبه قوی میان هسته اتم

 ثابت جای بگیرند و تغییر مکان ندهند.

1 )1                         2 )2                              3) 3                           4 )4                                                  
 های زیر:توجه به دادهبا  -82 9 د ت 9400

 : در دمای اتاق گاز است.aماده           

 : جامد سخت مورد استفاده در ساخت عدسی است.bماده          

 : در حالت مذاب و محلول، رسانای جریان برق است.cماده          

 کند.گیری میهای آن در میدان الکتریکی جهت: ترکیبی است که مولکولdماده          

 های )آ(، )ب(، )پ(، )ت(، به ترتیب از راست به چپ به کدام ماده مربوط است؟هر یک از شکل         

1 )a  ،d  ،b  ،c 

2 )b  ،a  ،d  ،c 

3 )d  ،a  ،c  ،b 

4 )c  ،d  ،a  ،b 

 

  

  
 )ب( )آ(

  
 )ت( )پ(

است. درباره جامدهای یونی حاصل از واکنش  82عنصری با عدد اتمی  Dجدول تناوبی و  8یک عنصر از گروه  A -82 4 د ت 9400

، چند مطلب زیر، درست است؟ )آنتالپی فروپاشی شبکه LiF، در مقایسه با جامد یونی Xهر یک از این دو عنصر با نافلز 

 بلور را هم ارز با انرژی شبکه بلور در نظر بگیرید.(

 لپی فروپاشی شبکه بلور آنتاD  باX بیشتر از آنتالپی فروپاشی شبکه بلور ،LiF .است 

  آنتالپی فروپاشی جامد بلوریAX برابر یا کمتر از آنتالپی فروپاشی شبکه بلور ،LiF .است 

  اگر اتمX  ،الکترون داشته باشد، نقطه ذوب بلور  2در الیه ظرفیت خودA  باX  از نقطه ذوب بلورLiF تر پایین

 است.

  اگر به جایD  در شبکه بلورD  باX یون کلسیم جایگزین شود، آنتالپی فروپاشی آن به آنتالپی فروپاشی ،LiF 

 شود.نزدیک می

1 )1                         2 )2                              3) 3                           4 )4                   
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 بیشتر باشد، کدام 2AXجامد یونی  راز آنتالپی فروپاشی شبکه بلو ADاگر آنتالپی فروپاشی شبکه بلور جامد یونی  -81 4 خ ر 9400

 در یک دوره از جدول تناوبی جای دارند.( Xو  Dهای تواند درست باشد؟ )عنصرهای مولد یونمطالب زیر، می

 تر است.، بزرگXاتمی از شعاع  Dآ( شعاع اتمی 

 تر است.کوچک Dاز شعاع آنیون  Xب( شعاع آنیون 

 بیشتر است. X، از بار الکتریکی آنیون Dبار الکتریکی آنیون  پ(

 باشد. 82گروه  عنصری از Xو  82تواند عنصری از گروه می Dت( 

 ( ب، پ، ت4( آ، ب، پ                     3( ب، پ                          2                  ( آ، ت   1
با توجه به جدول تناوبی زیر، ترکیب یونی حاصل از واکنش کدام دو عنصر با یکدیگر، کمترین آنتالپی فروپاشی  -83 3 خ ت 9400

 ترین نقطه جوش را دارد؟با کدام نافلز، پایین A )انرژی شبکه( و ترکیب 

1 )D  باJ  ،M 

2 )D  باG  ،E 

3 )E  باJ  ،M 

4 )Z  باM  ،E 

                 A 

 J   E              

                D  

 M G               Z 

                  

 نشان داده شده است؟ LiF(s)در کدام شکل، تصویر درستی از  -21 6 خ ت 9400

 

 

1 ) 

 

 

 

2) 

 
 

 
3 ) 

 

 

 
 

4 ) 

  
 اتر، کدام مطلب درست است؟متیلهای پتانسیل الکتروستاتیکی پروپان و دیبا توجه به نقشه -28  9 د ر 9311

 ( تبدیل پروپان به مایع، دشوارتر است.1

 مرکزی بار جزئی مثبت دارد.( در هر دو، اتم 2

 های پتانسیل الکتروستاتیکی مشابهی دارند.( نقشه3

 کنند.گیری میسو جهتهر دو در میدان الکتریکی به یک( 4
 ( سولفید است؟III)نسبت شمار آنیون به کاتیون در چند ترکیب زیر، برابر نسبت شمار آنیون به کاتیون در کروم  -22 6 د ر 9311

 آلومینیم سولفات ● اسکاندیم اکسید ● کلسیم فسفات              ●

 ( نیتراتIIIآهن ) ● روی سیلیکات ● گالیم کربنات ●

1 )2                          2 )3                              3) 4                           4 )0              

 

     



10924336190حیدر بریسمی  9319تا  9401سواالت طبقه بندی شده شیمی کنکور از  شیمی دوازدهم   

67 

 

ال
س

ته 
رش

 

خل
دا

- 
رج

خا
 

نه
گزی

 

 
 متن سوال

 است؟ درست شده، داده یونی جامدهای بلور ةشبک فروپاشی انتالپی نسبیسة مقای درباره نمودار، کدام -29 3 د ت 9311

 

 

 

1) 

 

 

 

 

2) 

 
 

 

 

3) 

 

 

 

 

4) 

  
در نظر گرفته شود، با توجه به جایگاه عنصرها در جدول تناوبی  pm895( برابر O1اکسیژن )اگر شعاع یون پایدار  -24 6 د ت 9311

 تواند باشد؟ینه می، کدام گزpm( با یکای Na88ها، شعاع یون پایدار سدیم )ها و گروهها در دورهو روند تغییر خواص آن

1 )01                          2 )99                              3) 131                           4 )144                   
 کدام موارد زیر دربارة مولکول کربونیل سولفید، درست است؟ -25 9 خ ر 9311

)8-:g.mol 92, S= 82, O= 82, C= 8(H= 

 آ( جرم مولی آن با جرم مولی استیک اسید برابر است.

 اکسید، ساختار خطی دارد.دیآن، مانند مولکول کربنب( مولکول 

 های آن، دو جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.پ( در الیة ظرفیت اتم

 ها در مولکول اتین، برابر است.های پیوندی در آن، با شمار آنت( شمار جفت الکترون

 ( ب، پ، ت4( آ، ب، پ                     3                          ت( ب، 2                     ب( آ، 1
 دهد، کدام موارد از مطالبهای زیر، که نسبت شعاع یونی و اتمی دو عنصر شیمیایی را نشان میبا توجه به شکل -22 9 خ ر 9311

 اند؟ زیر درست

 یون پایدار آن باشد. bدهندة اتم یک فلز و تواند نشانمی aآ( 

 یک دورة جدول تناوبی باشند.توانند اتم دو عنصر در نمی cو  aب( 

 یون پایدار آن باشد.اندازة  cدهندة اتم یک نافلز و تواند نشانمی dپ( 

 وجود دارد. cبا  a، از واکنش acت( امکان تشکیل ترکیب یونی با فرمول 

 ( ب، پ، ت4( ب، پ                     3                          تب، آ، ( 2                     ت( آ، 1
9+اگر شعاع یون  -22 9 خ ت 9311

Al89  برابرpm51  در نظر گرفته شود، با توجه به جایگاه عنصرها در جدول تناوبی و روند تغییر

 است؟ غیرقابل پذیرش pmها، شعاع کدام یون پیشنهاد شده با یکای ها و گروهها در دورهآن صخوا

1 )09 :+2
Ca21           2 )90 :+

Na11              3 )60 :+2
Mg12            4 )133 :+

K19 
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 های داده شده، به کدام صورت است؟روند تقریبی نمودار آنتالپی فروپاشی شبکة بلور نمک -21 6 خ ت 9311

 

 

 

1) 

 

 

 

 

2) 

 
 

 

 

3) 

 

 

 

 

4) 

  
تیب از را به تر« پیوند هیدروژنی»و « جامد یونی»، «ماده کوواالنسی»، «ماده مولکولی»مفاهیم شیمیایی رایج مانند  -23 3 د ر 9319

 کار برد؟توان بهراست به چپ، برای کدام مواد می

1 )F2 الماس( ،s,)C  ،HCN  ،H2O                  2 )F2  ،SO2  ،PCl3  ،C6H14            

3 )CO2 ( ،گرافیتs,)C  ،NaCl  ،C6H6           4 )CO2  ،SiO2   ،NaNO3  ،HF            
 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -91 6 د ت 9319

 اند.خطی، ناقطبی های سه اتمی با ساختارمولکول 

 .کربن تتراکلرید و کلروفرم، هر دو مایع، اما اولی ناقطبی و دومی قطبی است 

 9های چهار اتمی با فرمول عمومی مولکولAXتوانند قطبی یا ناقطبی باشند.، می 

 در مولکول( های سه اتمی خمیده، به اتم مرکزی بار جزئی منفی-δنسبت داده می ).شود 

 چهار( 4                     سه( 3                          دو( 2یک                   ( 1
 کند؟کدام مورد، جمله زیر را از نگاه علمی به درستی تکمیل می -98 3 د ت 9319

 .«زیرا ......................... آنتالپی فروپاشی شبکه بلور ....................... در مقایسه با بلور .......................، »

1 )Na2O – K2O بار الکتریکی آنیون و کاتیون در آنها یکسان است. –، تفاوتی ندارد 

2 )NaCl – KBr کلر فعالیت شیمیایی بیشتری دارد. –، بیشتر است 

3 )CaO – K2O تر است.شعاع کاتیون در آن بزرگ –، کمتر است 

4) MgF2 – MgO بار الکتریکی آنیون در آن کمتر است. –، کمتر است 
 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -92 3 خ ر 9319

 ها، در سه بعد فضا است.شبکة بلور یونی، آرایش منظمی از یون 

 شود.های ناهمنام خود احاطه میدر شبکة بلور یونی، هر یون با شمار معینی از یون 

 ها بهره گرفت.کنش یونآن برای مقایسه میزان برهمتوان از چگالی بار، کمیتی است که می 

 ابطة عکس دارد.ها، رها، رابطة مستقیم و با شعاع یونمقدار آنتالپی فروپاشی شبکه بلور یونی، با بار الکتریکی یون 

  2+چگالی بار یون
Mg  2+از چگالی بار یون

Ca  2-بیشتر و چگالی بار یون
S  2-از چگالی بار یون

O .کمتر است 

 ( پنج4( چهار                            3( سه                           2( دو                         1
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 تری دارد؟کدام یون، شعاع کوچک -99 9 خ ر 9319

 1 )+2
Mg12                2 )F¯9                 3 )+

Na11                 4 )-2
O1 

 فرمول شیمیایی چند ترکیب، درست نوشته شده است؟ -94 4 خ ت 9319

  :9وانادیم کربناتVCO   :سیلیسیم کربیدSiC 

  :9کلروفرمCHCl  ( مسI :نیترات )9CuNO 

  :4اسکاندیم فسفاتScPO  

 ( پنج4                   ( چهار         3( سه                           2( دو                         1
 ( = g.mol 93, K =  82, O =  8H:-8)رست است؟ دد مورد از مطالب زیر، چن -95 3 خ ت 9319

 ها، مستقل از حالت فیزیکی آنها است.ها و نمکرسانایی الکتریکی فلز 

 شود.جای استون از هگزان استفاده میها، بهها و رنگبرای حل کردن چربی 

  گرم از آن وجود دارد. 2/88موالر پتاسیم هیدروکسید،  4لیتر آب محلول میلی 51در 

  توان رسانایی آن را به محلول ر آب، میدبا افزایش غلظت مولی اتانولHF .نزدیک کرد 

  ها، متصل شده است.دو نوع متفاوت از پیوند ةبه وسیل ،اتم هیدروژن 4در ساختار یخ، هر اتم اکسیژن به 

 ( دو4( سه                                 3( چهار                 2            ( پنج         1

 های نیترات، سیلیکات، فسفات و هیدروژن کربنات و عدد اکسایش اتم مرکزی آنها کدام است؟جمع جبری بار یون -92 6 خ ت 9319

1 )11                   2 )9                       3 )1-                     4 )2- 
 چند مورد از مطالب زیر، دربارة مولکول آمونیاک درست است؟ -92 4 خ ت 9319

 .اتم مرکزی در آن، بار جزئی منفی دارد 

 مولکول کربن تتراکلرید است.مشابه  ،ساختار آن 

  کند.می ها شرکتمول جفت الکترون بین اتم 5/22مولکول از آن،  4/585×2481در تشکیل 

 ونیل های پیوندی در مولکول کربهای پیوندی و ناپیوندی در آن، برابر شمار جفت الکترونمجموع شمار جفت الکترون

 سولفید است.

 ( چهار4( سه             3( دو                 2   ( یک     1
زیر، ترکیب حاصل از واکنش کدام دو عنصر با یکدیگر، با توجه به جایگاه چند عنصر مشخص شده در جدول تناوبی  -91 3 خ ت 9319

 نقطة ذوب باالتری دارد؟

1 )A  باE 

2 )D  باJ 

3 )Z  باM 

4 )D  باG 

                 A 

 J G  E              

                D  

 M                Z 
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گیرد. بنابراین، در آزمایشگاه، آن خودی آتش میفسفر سفید بر خالف هیدروژن در هوا و در دمای اتاق به طور خودبه -8 6 د ر 9401

 کنند. نقش آب در این فرآیند، کدام است؟را زیر آب نگهداری می

                بازدارنده( 2                                                   کاتالیزگر( 1

 aE( افزایش دهنده aE                                      4کاهش دهنده  (3
کیلوژول بر  432و  344، 212به ترتیب برابر  O = Oو  N ≡ Nو  N = Oبا توجه به شکل زیر، اگر انرژی پیوندهای  -2 9 د ر 9401

 در واکنش )رفت( نشان داده شده، چند کیلوژول است؟ aEو  HΔمول باشد، جمع جبری 

1 )100+                 

2 )117+                 

3) 421+                  

4 )617+ 
 

 
 

 توان ترفتالیک اسید تهیه کرد؟از اکسایش کدام ترکیب می -9 9 د ر 9401

 

 

1 )  

 

 

 

2 )  

 

 
 

3 )  

 

 
 

4 )  
 

 
 

مول گاز نیتروژن، در دمای معین، به حالت  2مول گاز هیدروژن و  2مول گاز آمونیاک،  8ای، لیتری در بسته 2در ظرف  -4 9 د ر 9401

.................... است و با اندکی پایین آوردن دمای سامانه واکنش، ثابت  mol2L.-2تعادل قرار دارند. ثابت این تعادل برابر 

 (1H < Δ(g) , 9NH2(g) 2H9(g) + 2Nشود. ........ جابجا میتعادل .................... و واکنش در جهت ..........

                                                           ماند، رفت، ثابت می16/1( 2                                        شود، رفت، بزرگتر می20/1( 1

                                                  ماند، برگشت، ثابت می16/1( 4                                  شود، برگشت، کوچکتر می20/1 (3
 ها، موازنه شوند.(های زیر، کدام مورد درست است؟ )معادله واکنشبا توجه به واکنش -5 3 د ت 9401

(g)2(l) + LiH(s) → Ti(s) + LiCl(s) + H4TiCl آ( 

(aq)4PO9→ HCl(g) + H O(l)2(s) + H5PCl ب( 

                                                    رود.آب باالتر می pHبا انجام واکنش )ب( در آب مقطر، ( 1

                                                    اند.ها، همراههر دو واکنش با تغییر عدد اکسایش برخی از اتم( 2

 های گاز تولید شده در هر دو واکنش پس از موازنه، برابر است.شمار مول (3

            های استوکیومتری معادله )ب( بیشتر است.       های استوکیومتری معادله )آ( از مجموع ضریبمجموع ضریب( 4
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 اند؟درستکدام موارد از مطالب زیر،  -2 9 د ت 9401

 پذیرند.ها، زیست تخریبآ( به گونه معمول، بیشتر پالستیک

 توان پس از مصرف، بازیافت کرد.ب( پالستیک پلی اتیلن ترفتاالت را می

 آید.شمار میای از نتایج خالقیت بشر بهها، نمونهپ( دسترسی به پالستیک

 ها است.های آنا، از ویژگیها در برابر آب و هوت( چگالی باال و نفوذناپذیری پالستیک

                ب، پ، ت( 4             آ، ب، پ (3               ب، ت( 2             ب، پ( 1
هرگاه در یک واکنش به حالت تعادل در دمای ثابت، غلظت یکی از ................. ها ................. یابد، واکنش در جهت  -2 9 د ت 9401

 رود که به ثابت تعادل ....................... برسد...................... تا آنجا پیش می

                  فرآورده، کاهش، برگشت، جدید( 2                             فرآورده، کاهش، رفت، آغازی( 1

            دهنده، افزایش، برگشت، آغازی  واکنش( 4                 دهنده، کاهش، رفت، جدید   واکنش (3
، به ترتیب از راست به چپ با L.mol81(g) , K = 2Cl2) + gO(2H2 (g) 2HCl(g) + O4-8در واکنش:  -1 3 خ ر 9401

 افزایش کدام عامل و یا دو برابر کردن غلظت موالر کدام ماده، تاثیر بیشتری بر جابجایی تعادل به سمت راست دارد؟

                                                  HCl( فشار، 2O                           4( فشار، HCl                              3حجم، ( 2O                     2( حجم، 1

سولفید وارد شده است. اگر در لحظه تعادل در یک ظرف پنج لیتری دربسته، مقداری از گازهای هیدروژن و کربن دی -3 3 خ ر 9401

مول گاز هیدروژن سولفید در مخلوط تعادلی وجود داشته باشد، مقدار  8مول گاز متان و  5/1دهنده، مول از هر واکنش 8/1

K  2بر حسب-.mol2L معادله موازنه شود.                        کدام است؟(S(g) 2(g) + H4CH (g) 2(g) + H2CS) 

1 )011 × 6/20                     2 )611 × 6/20                       3) 011 × 1/20                      4 )611 × 1/20                                                  
وسیله یک خودروی دارای مبدل مسافت به 811kmهای جدول زیر، در اثر پیمایش با توجه به نمودار و داده -81 4 خ ت 9401

 (g.mol 84=N,  82=O:-8شود؟ )کاتالیستی، چند کیلوژول گرما در مبدل کاتالیستی تولید می

 با مبدل کاتالیستی یکاتالیست بدون مبدل مقدار آالینده بر حسب گرم

 14/1 14/8 در هر کیلومتر پیمایش

1 )211                          

2 )261                               

3) 311                            

4 )361                                                  

 

 
دهند. اگر در لحظه در یک ظرف دو لیتری با هم واکنش می O(g)2Hمول  8/8و  2F(g)مول  8/2در یک آزمایش،  -88 9 خ ت 9401

 Kمول گاز اکسیژن در ظرف وجود داشته باشد، مقدار  15/1و  HFمول  2/1مول گاز فلوئور، یک مول آب،  2تعادل، 

 (، کدام است؟mol.L-8)برحسب 

 g(F(g) + H2O  O(g)2H+  )g(2F()معادله موازنه شود.( 

1 )0─11                           2 )4─11                             3) 3─11 × 2                        4 )3─11 × 0                                                  

اند. حداکثر مول گاز هیدروژن در شرایط بهینه واکنش هابر، با یکدیگر واکنش داده شده 91مول گاز نیتروژن و  81 -82 9 خ ت 9401

 ( = g.mol 8, H = 84N:-8چند گرم آمونیاک، در ظرف واکنش تشکیل خواهد شد؟ )

(g)9NH2 (g) 2H9(g) + 2N 

1 )2/90                         2 )2/129                              3) 171                           4 )341                                                
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سطح انرژی  کیلوژول است. اگر تفــاوت 911، برابر 2(g) + O2NO(g) → N2(g)سازی واکنش: انرژی فعال -89 3 د ر 9400

 کیلوژول و واکنش گرماده باشد، کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟ 811های آن برابر ها و فرآوردهدهندهواکنش

 شود.گرما آزاد می کیلوژول 45تشکیل و  2Nمول گاز  NO ،825/1مول گاز  25/1آ( به ازای مصرف 

 تر است.ها پاییندهندهها از واکنشفرآوردهکیلوژول است و سطح انرژی  -811ب( آنتالپی واکنش برابر 

ر شوند، افزایش یافته و سرعت واکنش بیشتهایی که در واحد زمان به فرآورده تبدیل میپ( با کاربرد کاتالیزگر، شمار ذره

 شود.می

هـا و دهندهکیلوژول برسد، تفاوت سطح انرژی واکنش 831سازی واکنش به ت( اگر با کاربرد کاتالیزگر، انرژی فعال

 یابد.درصد کاهش می 51ها، فرآورده

  ب، پ( 4             آ، ب، ت (3               ب، ت( 2             آ، ب (1
خودرو در شهری رفت و آمد کنند و هر خودرو، به گونـه میانگین،  111/111های جدول زیر، اگر روزانه با توجه به داده -84 3 د ر 9400

مسافت را بپیماید، با نصب مبدل کاتالیستی در اگزوز موتور خودرو، روزانه از ورود چند تُن از این سه ماده کیلومتر  51

تشکیل خواهد  COشود و در این شرایط، چند درصد جرمی گازهای خـروجی از اگزوز را گاز آالینده به هوا جلوگیری می

 داد؟

 14/74و    4/211( 1

 71/10و    4/211( 2

 14/74و    6/319( 3

 71/10و    6/319( 4

 CO yHxC NO فرمول شیمیایی آالینده

 آالیندهمقدار 
8-g.km 

 19/8 22/8 1/2 در نبود مبدل

 14/1 12/1 2/1 در مجاورت مبدل

 کدام گزینه درست است؟ -85 9 د ت 9400

 دهد.های گرماگیر و گرماده را افزایش می( افزایش دما، سرعت واکنش1

 واکنش گاز هیدروژن با اکسیژن، گرماده و در مجاورت گرد روی، انفجاری است.( 2

 اند.های اگزوز خودروها، در دمای پایین گرماده و سریع( واکنش حذف آالینده3

 ای کاهش داد که واکنش گرماگیر به گرماده تبدیل شود.را به اندازه aEتوان ( با کاربرد کاتالیزگر، می4
، که نشان داده شده است، کدام A(g) + X(g) → D(g)با توجه به نمودار تغییر انرژی نسبت به پیشرفت واکنش:  -82 6 خ ر 9400

 مطلب، درست است؟

  است. a2=  aH ─ EΔ( سرعت واکنش کم و 1

 از است.انرژی نی A ،1/1a kJمول گاز  1/1( به ازای مصرف 2

 Ea < 3aیابد، زیرا ( با افزایش دمای واکنش، سرعت آن افزایش می3

 شود.می

و کمترین  3a kJ( بیشترین مقدار انرژی الزم برای انجام واکنش، برابر 4

 است. a kJمقدار آن 

 است؟ نادرست، چند مورد از مطالب زیر O(g)2(g) + H2(g) → N9(g) + NO(g) + NH2NO با توجه به واکنش: -82 4 خ ت 9400

 اند.آمونیاک کاهنده و اکسیدهای نیتروژن اکسنده 

 دهد.ها، چهار الکترون گرفته و کاهنده، سه الکترون میاکسنده 

  شود.می 81پس از موازنه معادله واکنش، مجموع ضرایب مواد برابر 

  2این واکنش برای حذف آمونیاک و تبدیل آن بهN  شود.کاتالیستی خودروهای دیزلی انجام میدرمبدل 

1 )1                  2 )2                    3 )3                   4 )4 
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 درست است؟شود. کدام موارد از مطالب زیر (، انجام می2> T 8T) 2Tو  8Tفرضی گازی در دو دمای یک واکنش  -81 3 خ ت 9400

 است. 2Tکمتر از مقدار آن در دمای  8Tآ( کمینه انرژی مورد نیاز برای انجام واکنش در دمای 

 ها وابسته است.ها و فرآوردهدهنده، به تفاوت سطح انرژی واکنش2Tو  8Tدمای ب( تفاوت سرعت واکنش در 

 است. 2T، بیشتر از دمای 8Tا در دمای هها به فرآوردهدهندهپ( اگر واکنش گرماده باشد، سرعت تبدیل واکنش

ها در ها به فرآوردهدهندهتبدیل واکنش باشد، درصد aE، کمتر از 2Tو  8Tدماهای ها در دهندهت( اگر انرژی ذرات واکنش

 این دو دما برابر است.

 ت، پ( 4             ب، ت (3               ب، آ( 2             پآ،  (1
 با توجه به نمودارهای زیر، کدام مطلب نادرست است؟ )در محورهای عمودی نمودارها، مقیاس یکسان است.( -83 3 د ر 9311

 
 پذیرند.انجام IIو  Iانرژی، هر دو واکنش  a KJ( در صورت تامین 1

 KJشود، برابر ، آزاد میE(g)مول  1( گرمایی که به ازای مصرف 2
b

2
 است.   

 دهنده)ها(، پایدارترند.نسبت به واکنش ، فرآورده)ها(I، در مقایسه با واکنش II( در واکنش 3

، بیشتر X(g)، از گرمای آزاد شده به ازای تشکیل یک مول AD(g)مول  2( گرمای آزاد شده به ازای تشکیل 4

 است.
که واکنش دهد. هنگامی، نشان میZ(g)2 (g) 2Y (g) +2X: در شکل )آ( مخلوط در حال تعادل را برای واکنش -21 9 د ر 9311

در ظرف واکنش وجود خواهد  Zو  2X ،2Yدر شکل )ب( به تعادل برسد، به ترتیب از راست به چپ، چند مول از گازهای 

 دما ثابت است.( لیتر و 25/2های واکنش برابر مول و حجم ظرف 8/1داشت؟ )هر ذره، نشان دهنده 

 

1 )1/1    ، 4/1    ،4/1 

2 )1/1    ، 4/1    ،1/1 

3 )2/1    ، 3/1    ،3/1 

4 )2/1    ، 3/1    ،2/1 

 
 کدام مطلب درست است؟ -28 9 د ر 9311

 مصرف دارد. PET( ترفتالیک اسید، اسیدی دوعاملی است که در تهیه پلیمر 1

 پذیری ترفتالیک اسید در آب، کمتر از پارازایلن است.مشابه، انحال( در شرایط 2

 آیند.دست میگلیکول و گازوئیل، از فرآیند تقطیر نفت خام به( بنزن، اتیلن3

 اتن بدون شاخه، است.پروپن، مانند پلی( زنجیرة مولکولی پلی4
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، برابر چند کیلوژول بر مول است؟ Bو  Aهای زیر، آنتالپی پیوند بین اتم« پیشرفت واکنش –انرژی »با توجه به نمودار  -22 9 د ت 9311

 کیلوژول بر مول است.( 432و  341ترتیب برابر  ، به2Bو  2Aهای ها در مولکول)آنتالپی پیوند بین اتم

1 )620 

2 )062 

3 )1201 

4 )1124 

 

کنیم تا واکنــش تعادلی: لیتری دربسته گرم می 4گرم گاز کلر در یک ظرف  9/28را با  2NOگاز گرم  4/81 -29 9 د ت 9311

Cl(g)2NO2 (g) 2(g) + Cl2NO2 ،  ،2درصد گاز  51انجام شود. اگر در حالت تعادلNO  ،مصرف شده باشد

 تعادلی، کدام است؟ در مخلوط 2Clبه گاز  2NOثابت تعادل و نسبت مولی گاز 

 ( = g.mol 95/5, Cl =  82, O = 84N:-8ها را از راست به چپ بخوانید، )گزینه

1 )21    ،1             2 )21    ،2            3 )211    ،1              4 )211    ،2 
رصد اثر، داگر در یک واکنش گازی تعادلی در یک ظرف دربسته، با افزایش دمای سامانه یا اضافه کردن یک گاز بی -24 6 د ت 9311

 ها در مخلوط واکنش افزایش یابد، کدام مطلب درست است؟فرآورده

 دهنده)ها( است.های واکنشهای فرآورده)ها(، کمتر از شمار مول( واکنش گرماده و شمار مول1

 کند.جا میواکنش گرماگیر است و کاهش حجم سامانه تعادل را در جهت رفت جابه (2

 تاثیر است.( واکنش گرماگیر و تغییر حجم سامانه بر جابجایی تعادل، بی3

 دهد.( واکنش گرماده است و کاهش فشار، دمای سامانه را افزایش می4
در شرایط  NOمول  81، در یک ظرف دو لیتری، با K = 2(g) + O2N  NO(g)2 , (g)43اگر واکنش تعادلی:  -25 3 خ ر 9311

 حالت تعادل است؟دهندة روند تقریبی تغییر غلظت مواد تا برقرار شدن مناسب آغاز شود، کدام نمودار نشان

 

 

 

1) 

 

 

 

 

2) 

 
 

 

 

 

3)  

 
 

 

 

 

4) 
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 های شیمیایی درست است؟کدام مطلب، دربارة تعادل -22 9 خ ر 9311

 تر شود، آن واکنش گرماگیر است.( اگر با افزایش دما، ثابت تعادل واکنش بزرگ1

 تاثیر است.( در دمای ثابت، تغییر شرایط )غلظت، فشار، حجم( بر میزان پیشرفت واکنش تعادلی بی2

 دهد.ها در دمای ثابت، ثابت تعادل را افزایش میها و کاهش غلظت فرآوردهدهنده( افزایش غلظت واکنش3

 جا کرده، و ثابت تعادل را تغییراثر به مخلوط واکنش، تعادل را جابه( بر پایة اصل لوشاتلیه، وارد کردن گاز بی4

 دهد.می
مقیاس محور )های زیر، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ «پیشرفت واکنش –انرژی »با توجه به نمودارهای  -22 6 خ ر 9311

 عمودی نمودارها یکسان است.(

 
  تشکیل فرآورده در واکنشIIتر از واکنش ، آسانIاست ،. 

  اگر در واکنشI( از کاتالیزگر استفاده شود، مقدار ،a - b )شود.بزرگتر می 

  آنتالپی واکنشII( برابر ،d -c  و برای تشکیل یک مول )(g)2NO .کافی است 

 در شرایط مناسب انجام دو واکنش ،(g)2O تر از سریع(g)2Clشود.می ، تشکیل 

  مول گاز اکسیژن نیز کافی است. 8مول گاز کلر، برای تشکیل  8انرژی الزم برای تشکیل 

1 )2                  2 )3                    3 )4                   4 )0 
دن تعادل: ــرقرار شــری تا بــلیت 4ة ـــرف دربستـــک ظــرا در ی O(g)2Hو  CO(g)ز رابر اــای بــهمول -21 3 خ ت 9311

(g)2(g) + H2CO O(g) 2CO(g) + Hم است اباشد، ثابت تعادل کد 112کنیم. اگر بازدة واکنش برابر ، گرم می

در مخلوط، برابر چند مول بوده است؟  COمول بر لیتر باشد، مقدار آغازی گاز  4/1، برابر 2CO(g)و اگر غلظت تعادلی 

 )دما و فشار در دو شرایط گفته شده ثابت است.(

1 )4    ،0/1         2 )4    ،1/2             3 )16   ، 0/1              4 )16    ،1/2 

ترین شرایط انجام ، در یک ظرف دربسته، مناسب + H(g) O9HC (g) 2H2CO(g)برای واکنش تعادلی: -23 9 خ ت 9311

و  8122ترتیب برابر ، به2Hو  COها در واکنش از نظر دما و فشار، برای تولید متانول کدام است؟ )آنتالپی پیوند میان اتم

 گرماده است.(کیلوژول بر مول و واکنش،  495

    ( دمای پایین، فشار باال    2                  باال، فشار باال   ( دمای 1

 ( دمای باال، فشار پایین4( دمای پایین، فشار پایین             3
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های زیر، «پیشرفت واکنش –انرژی »در شرایط یکسان انجام شود، با توجه به نمودارهای  IIو  Iهای واکنشاگر  -91 6 خ ت 9311

کیلوژول و تفاوت سطح انرژی  819و  241، به ترتیب برابر IIو  Iهای چند مطلب درست است؟ )انرژی فعالسازی واکنش

 کیلوژول است.( 88و  42 ، به ترتیب برابرIIو  Iهای )ها( در واکنشدهندهها با واکنشفرآورده

 
  کیلوژول است. 98تفاوت انرژی مورد نیاز برای انجام دو واکنش، برابر 

  واکنش دهنده در مول واکنش 9به ازای مصرفI ،29kJ شود.انرژی آزاد می 

  2سرعت تشکیل گازD  واکنش(I ( از سرعت مصرف آن )واکنشIIکمتر ) .است 

  ،تسا هادهنده)ها(، بزرگتر از مجموع آنتالپی پیوندها در فرآوردهمجموع آنتالپی پیوندها در واکنشدر هر دو واکنش. 

1 )1                  2 )2                    3 )3                   4 )4 
 -818و  918کاتالیزگر به ترتیب ، در نبود 2(g) + O2NO(g) → N2(g)سازی و آنتالپی واکنش: انرژی فعال -98 9 د ر 9319

کیلوژول کاهش یابد،  211سازی واکنش به کیلوژول است. اگر استفاده از مبدل کاتالیستی در اگزوز خودرو، انرژی فعال

 ه آن درست است؟کدام مطلب دربار

ها وردهانرژی فرآ دهنده، بیشتر از محتوای( در نبود کاتالیزگر و با استفاده از کاتالیزگر، محتوای انرژی واکنش1

 است.

ی شود گرمای بیشتردهنده پایدارترند و استفاده از کاتالیزگر، سبب میها از واکنش( در این واکنش، فرآورده2

 شود.به محیط منتقل می

ا هدهندهیابد، زیرا پایداری واکنش( با استفاده از کاتالیزگر، سرعت خروج گاز اکسیژن از اگزوز افزایش می3

 یابد.ها، کاهش میتبدیل به فرآوردهبرای 

 یابد.درصد کاهش می 20ها، به تقریب ( با استفاده از کاتالیزگر، آنتالپی واکنش و محتوای انرژی فرآورده4
مول گاز نیتروژن را مطابق فرآیند هابر  9مول گاز هیدروژن و  4لیتری دربسته در دمای معین،  5اگر در یک ظرف  -98 3 د ر 9319

مول گاز نیتروژن در مخلوط تعادلی وجود داشته باشد، ثابت تعادل این واکنش  2وط و گرم کنیم و در حالت تعادل، مخل

 کدام است؟

1 )111                  2 )70/11                    3 )20/41                   4 )01 
 ( = g.mol 82, C = 8H:-8چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ ) -92 6 د ر 9319

 5/29 دهد.درصد جرم مولکول پارازایلن را کربن تشکیل می 

 های کربن مولکول پارازایلن و مولکول استیرن، برابرند.شمار اتم 

 دست آورد.طور مستقیم از اتن بهتوان طی یک واکنش مناسب، بهاتانوییک اسید را می 

 2گاز مناسب، از واکنش  توان با کاتالیزگر و در دمایمتانول را میH  با گازCO آورد. دستبه 

 

یک الکل دو عاملی و یک اسید دو  ،   مونومرهای سازنده پلیمری با فرمول ساختاری

 اند.عاملی

 ( پنج4                ( دو    3                 ( سه  2              ( چهار      1
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آغاز  Dو  Aهای برابر از ، که با مول + X(g) + Y(g)2 D(g) 2A(g)واکنش: « زمان –غلظت »درباره نمودار  -99 3 د ت 9319

 شود، کدام مطلب درست است؟می

 است. Y، در هر بازه زمانی، دو برابر شیب نمودار X( شیب نمودار 1

 ممکن است یکدیگر را قطع کنند. Dو  A( بنابه شرایط غلظتی در طول واکنش، نمودارهای 2

 خواهد بود. X، به صورت نزولی است و شیب آن، عکس شیب نمودار D( قبل از رسیدن به تعادل، نمودار 3

 بود. خواهد A، به یقین بیشتر از غلظت نهایی X، یکدیگر را قطع کنند، غلظت نهایی Xو  A( اگر نمودارهای 4

دهد، سرعت واکنش را نشان می، AD(g)2 (g) 2(g) + D2Aهای زیر، که پیشرفت واکنش: با توجه به شکل -94 3 د ت 9319

رسد، دقیقه، به تعادل می 45دقیقه آغازی چند مول بر لیتر بر ثانیه و ثابت تعادل واکنش، کدام است؟ )واکنش در  25در 

 لیتر در نظر گرفته شود.( 2مول و حجم ظرف واکنش  8/1هر ذره معادل 

1 )3-11×2  ،1 

2 )4-11×2  ،1 

3 )3-11×2  ،64 

4 )4-11×2  ،64 

 

 
       t = 1 min                       t = 25 min                    t = 45 min 

 ، چند مطلب زیر، درباره آن درست است؟1H < ΔX(g) , 2 A(g) + D(g) 2با توجه به واکنش:  -95 4 د ت 9319

  شود.جا میجهت رفت جابهبا کاهش دما، در 

 شود.تر میبا افزایش دما، ثابت تعادل آن، کوچک 

 شود.تر شدن ثابت تعادل میافزایش فشار، سبب بزرگ 

 شود.جا شدن آن در جهت برگشت میکاهش فشار، سبب جابه 

 ( چهار4( سه                 3( دو                   2( یک                  1
رست د اسید در مجاورت اکسیژن و کاتالیزگر مناسب، چند مورد از مطالب زیر درباره تبدیل پارازایلن به ترفتالیک -92 6 د ت 9319

 ( = g.mol 82, O =  82, C =  8H:-8است؟ )

  شود.گرم ترفتالیک اسید تشکیل می 2/82مول پارازایلن،  8/1با فرض واکنش کامل، به ازای مصرف 

 تر است.لیظ پتاسیم پرمنگنات به جای اکسیژن و کاتالیزگر، از نگاه بازدهی مناسباستفاده از محلول غ 

 یابد.واحد افزایش می 82های کربن در یک مولکول ترفتالیک اسید نسبت به پارازایلن، مجموع عدد اکسایش اتم 

  به  پرمنگنات و دمای باال، بازدهیتهیه ترفتالیک اسید از پارازایلن دشوار است، اما در مجاورت محلول غلیظ پتاسیم

 رسد.حد مطلوب می

 ( چهار4( سه                 3( دو                   2( یک                  1

 است؟ نادرستبا توجه به فرآیند هابر، چند مورد از مطالب زیر،  -92 6 خ ر 9319

  بود.چالش بزرگ هابر، انجام نشدن واکنش در فشار و دمای اتاق 

 ها باالتر است.دهندهنقطة جوش آمونیاک، از نقطة جوش هریک از واکنش 

 کنند.نخست آمونیاک، سپس نیتروژن و در مرحلة پایانی، هیدروژن را از ظرف واکنش خارج می 

 حل هابر برای جداسازی آمونیاک از مخلوط واکنش، استفاده از تفاوت نقاط ذوب مواد موجود در واکنش بود.راه 

 ( چهار4( سه                 3( دو                   2یک                  ( 1
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 اند؟کدام موارد زیر درست -91 3 خ ر 9319

 ها پایدارترند.دهندهها از واکنشهای گرماگیر، فرآوردهدر واکنش -الف

 در مقایسه با گاز هیدروژن، کمتر است.سازی سوختن فسفر سفید انرژی فعال -ب

 های گرماگیر است.های گرماده بیشتر از سرعت انجام واکنشسرعت انجام واکنش -پ

 اند.ایهای خودروهای دیزلی، دومرحلهای، اما مبدلهای کاتالیستی خودروهای بنزینی، تک مرحلهمبدل -ت

 ب، ت( 4                 ب، پ( 3                   الف، ت( 2                  الف، پ ( 1
 :رقرار شدن تعادلــلیتر تا بمیلی 511م ــته با حجـــرف دربســرا در یک ظ Dمول گاز  48/1و  Aمول گاز  8 -93 4 خ ر 9319

E(g)2 A(g) + D(g) 2مول گاز  2/1کنیم. اگر در حالت تعادل، ، گرم میA  در ظرف واکنش باقی مانده باشد، ثابت

 کدام است؟ تعادل این واکنش در شرایط انجام آزمایش

1 )911                  2 )191                  3 )111                 4 )711 
 اند؟چند مورد از مطالب زیر، درست -41 6 خ ت 9319

  گاز مقدارCO  خروجی از اگزوز خودروها، چند برابر گازNO همراه آن است. 

  تبدیلNO  2بهN گرماده و  ، واکنشیدر مبدل کاتالیستیaE  آن ازaE  تبدیلCO  2بهCO .بیشتر است 

 رود.کار میمیکرون به 21تا  81ای به قطر صورت الیهدر مبدل کاتالیستی، فلزهایی مانند رادیم، مولیبدن و پالتین به 

 اکره دار خودروها به هودار و نیتروژنهای کربنتوان از ورود آالیندهای، میهای کاتالیستی تک مرحلهبا استفاده از مبدل

 جلوگیری کرد.

 ( چهار4( سه                 3( دو                   2( یک                  1
که در یک ظرف دو لیتری دربسته در دمای  ،K =  (g)Z2  (g)2Y+  (g)2X ;51با توجه به واکنش تعادلی: -48 4 خ ت 9319

در یک ظرف واکنش وجود داشته باشد، مقدار  2Y(g)مول  4/1و  Z(g)مول  2/2معیّن برقرار است، اگر در حالت تعادل، 

(g)2X؟، برابر چند مول است 

1 )121/1               2 )120/1               3 )242/1               4 )201/1 

 

 

 زیر، دربارة آن درست است؟از مطالب با توجه به ساختار مولکولی ترکیب زیر، کدام موارد  -42 3 خ ت 9319

 فرمول مولکولی آن با فرمول مولکولی نفتالن، یکسان است. -الف

 است. -4دار، برابر های کربن ستارهمجموع عددهای اکسایش اتم -ب

*در تبدیل آن به ترفتالیک اسید، عدد اکسایش اتم  -پ
C ،2  واحد افزایش

 یابد.می

با استفاده از اتن و در مجاورت یک اکسندة مناسب، به ترفتالیک اسید  -ت

 شود.تبدیل می

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

                   *  

9CH  C*
9H 
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