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 محلول ............ و محلول خاصیت ............ دارد؟ pHیون های ............ در محلولی  ............ باشد،هر چه غلظت 

 بازی-7کم تراز-بیش تر-(هیدرونیوم1

 اسیدی-7بیش تر از-کم تر-(هیدرونیوم2

 بازی-7بیش تر از-بیش تر-(هیدروکسید3

 اسیدی-7بیش تر از-کم تر-(هیدروکسید4

 

درک  و 

 فهم

کربوکسیلیک اسید ها از جمله اسید های  ............هستند که تنها هیدروژن گروه ............آن ها می تواند به  2

 صورت یون ............ وارد محلول شود؟

 هیدرونیوم-کربوکسیل-(ضعیف1

 هیدرونیوم-هیدروکسیل-(قوی2

 هیدروکسید-کربوکسیل-(ضعیف3

 هیدروکسید-هیدروکسیل-(قوی4

 

و درک  

 فهم

 از بین جمالت زیر چند جمله صحیح است؟ 3

 در یک دمای ثابت و ظرف سربسته می توان هر واکنشی را به تعادل رساند.-

 در یک تعادل در هر دمایی که باشد ،غلظت مواد ثابت بوده و ممکن است این غلظت ها برابر نیز باشند.-

 آن برابر باشد واکنش در حال تعادل است. چنان چه در یک واکنش،سرعت تولید  ماده با سرعت مصرف-

 در یک واکنش تعادلی،سرعت تولید یک مادة فرآورده با سرعت مصرف یک مادة واکنش دهنده برابر است.-

 مورد4( 4جمله                                  3( 3جمله                           2( 2جمله                             1( 1

یه و تجز

 تحلیل

 از بین مواد داده شده ،چند مورد درآب حل می شوند؟ 4

 روغن زیتون(-سدیم کلرید-پتاسیم نیترات-نفتالن-وازلین-)اوره

 مورد1( 4مورد                                4(3مورد                                 3( 2مورد                          2( 1

 دانشی

 

5 

 

صابون، نمک سدیم اسید های  ............ است که زنجیر هیدروکربنی آن ............ و آب ............ است و در حالل 

 های ............ حل می شود.

 قطبی-دوست-قطبی-(چرب1

 قطبی-گریز-قطبی-(آلی2

 ناقطبی-گریز-ناقطبی-(چرب3

 ناقطبی-دوست-ناقطبی-(آلی4

 دانشی
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 های داده شده درست است:عبارتچند مورد از  -1

ها پیدا کرده ها راهی برای زدودن آلودگیکننده ها و رفتار آنآ( انسان با الهام از طبیعت و شناخت پاک

 است.

 ها رعایت بهداشت فردی و اجتماعی است.گیری از بیماریترین و موثرترین راه پیشب( ساده

 بلند زنجیر با جرم مولی زیاد هستند. ها مخلوطی از اسیدهای چرب و اترهایپ( چربی

در نواحی کم برخوردار نسبت به نواحی برخوردار  1331تا  1351های ت( نمودار امید به زندگی در بین سال

 تری داشته است.شیب بیش

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

 

 کاربرد
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 کمتر توسعه و یافته توسعه نواحی جهان، در زندگی به امید شاخص به مربوط که مقابل شکل به توجه با 7

 است؟ درست مطلب کدام است، یافته

 است. یافتهتوسعه کمتر نواحی به مربوط Bنمودار  و یافتهتوسعه نواحی به مربوط A( نمودار 1

 است. داشته نزولی روند زمان گذشت با جهان در زندگی به امید ( شاخص2

 است. بوده سال 61 حدود جهان در زندگی به امید شاخص میانگین ، 1371 سال در (3

 است. یافتهتوسعه کمتر نواحی از بیشتر یافتهتوسعه نواحی نمودار ( شیب4

 

 

 

 

 

 

 

 

درک و 

 فهم
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 چند مورد از جمالت زیر صحیح می باشد .  C57H104O6درمورد ترکیب 

 .این ترکیب روغن ومایع است 

    .استری سنگین است وبرای تهیه صابون های مایع به کار می رود 

. سه مولکول اسید چرب سیر نشده درتهیه آن به کاررفته است 

   .درآب نامحلول است وخاصیت پاک کنندگی وشویندگی ندارد 

 واکنش آن باسدیم هیدروکسید حالت فیزیکی جامد داشته و پاک کننده به شمار می آید.نمک حاصل از 

1-   5                    2-  4                           3-  3                  4-  2 

-دانشی

تجزیه و 

تحلیل 

 کاربرد

 (وازلین ابون،ص عسل، زیتون، روغن اوره،) شوند؟ می حل درچربی موردازموادزیر چند 3

1-1     2-2     3-3    4-4 

 کاربرد

 در فرمول اتیلن گلیکول چند اتم اکسیژن و چند زوج ناپیوندی به ترتیب از راست به چپ وجود دارد؟ 11

1)4-1         2)2-1       3)4-2       4)8-2 

 کاربرد

 چند مورد از مطالب زیر صحیح درست است ؟ 11

 اساس خواص اسیدی و بازی عمل می کنند.الف( شوینده ها بر 

 ب( انسان ها تنها با الهام از طبیعت ، راهی برای زدودن آلودگی پیدا کردند.

 سال است . 61-71پ ( شاخص امیدبه زندگی برای بیشتر مردم دنیا در حدود 

 ت( مولکول های عسل با داشتن تعداد زیادی گروه کربوکسیل براحتی در آب حل می شوند.

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

درک 

 وفهم

 چند مورد  از مطالب زیر درستند  12

 الف( به طور کلی مواد قطبی در حالل های قطبی و مواد ناقطبی در حالل های ناقطبی حل می شوند .

گروه های هیدروکسیل آ ن با تعداد اتم های کربن آن برابر ب( نام دیگر ضد یخ اتیلن گلیکول است  که تعداد 

 است.

ج( شمار اتم های هیدروژن ترکیب اصلی بنزین سه برابر شمار اتم های هیدروژن اتیلن گلیکول است و هردو 

 ترکیب به خوبی در هگزان حل می شوند .

ت و این ترکیب  بر خالف وازلین برابر شمار اتم های اکسیژن آن اس 5/3د( شمار اتم های کرب روغن زیتون 

 براحتی در هگزان حل می شوند

1 )4                              2 )3                                    3 )2                                4)1 
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 : مولکول ها در خدمت تندرستی1عنوان فصل  استان:همدان

 5-8صفحه:  (کلویید)پیوند با زندگی-اثر پاک کنندگی آن)با هم بیندیشیم(صابون و چگونگی -موضوع: 

13 

 

 مخلوط است.  ینبرای ا ی........ مثال شود وته نشین نمی.........  است که برخالف مخلوط ....... یک کلویید

  یر، ش سوسپانسیون همگن،ب(  یک                         ، سرام محلولهمگن ، الف(  

 ژله، سوسپانسیون ناهمگن،د(  چسب                          ،  محلولناهمگن ، ج( 

 دانش

کند و فرمول مولکولی آن به ساختار زیر مربوط به یک ......... است که بخش .......... آن بر بخش .......... غلبه می 14

  صورت .......... است.

 
 – ناقطبی – قطبی – اسید چربب(               6O103H54C – قطبی – ناقطبی – استر سنگینالف( 

6O103H54C          
 6O108H57C – قطبی – ناقطبی – اسید چربد(              6O108H57C – قطبی – ناقطبی – استر سنگینج( 

درک و 

 فهم

15 

 

 

گرم کربن  2/73گرم از یک اسید چرب یک عامی با زنجیر هیدروکربنی سیر شده  4/28در اثر سوزاندن کامل 

دی اکسید تولید شده است فرمول شیمیایی صابون جامد حاصل از این اسید چرب، کدام است ؟ 

( , , )O C H  16 12 1 

Cالف(  H O Na18 35 Cب(           2 H O Na16 33 Cج(                 2 H O Na18 37 Cد(         2 H O Na16 31 2 

  

 کاربرد

، فرمول اتم کربن باشد 16 یدارا شدهسیر  صابون جامد در یک متصل به بخش آب دوست یلآلک یراگر زنج 16

 است؟صابون کدام این  یمیاییش

           Na2O34H17Cد(                Na2O34H16Cج(               Na2O33H16Cب(                 Na2O33H17Cالف( 

 کاربرد

کدامیک از موارد زیر در ارتباط با مخلوط آب و روغن که به کمک مولکول های صابون پایدار می شود،  17

 نادرست است؟

 نشان دهنده ی مولکول روغن است. Dنشان دهنده ی مولکول های آب و  Aالف( در تصویر 

 ب( محلول ایجاد شده یک کلوئید است.

 نزدیک می شوند. Cج( مولکول های آب موجود در این مخلوط از طرف اتم های اکسیژن خود به بخش 

 نیروی واندروالس برقرار می شود. Dاز مولکول های نشان داده شده در تصویر و بخش  Bد( بین بخش 

 

تجزیه و 

 تحلیل

 : مولکول ها در خدمت تندرستی 1عنوان فصل استان: هرمزگان

 8-11صفحه:  در جست و جوی پاک کننده های جدید-(1موضوع: عملکرد صابون در انواع آب ) کاوش کنید

18 

 

و در حالل صابون جامد ، نمک سدیم اسیدهای ....... است که زنجیره هیدروکربنی آن ...... و آب ....... است 

 های ....... حل می شود.

 ناقطبی -دوست -ناقطبی -الف( آلی

 قطبی –گریز  –قطبی  -ب(آلی

 قطبی -دوست -قطبی -ج(چرب

 ناقطبی -گریز -ناقطبی -د(چرب
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  اتم کربن دارد، کدام است 14ی آن فرمول مولکولی یک پاک کننده ی غیر صابونی که زنجیر آلکیل سیر شده  13

        𝑪𝟏𝟒𝑯𝟐𝟗𝑺𝑶𝟒𝑵𝒂 ج(       𝑪𝟐𝟎𝑯𝟑𝟑𝑺𝑶𝟒𝑵𝒂 ب(       𝑪𝟐𝟎𝑯𝟑𝟑𝑺𝑶𝟑𝑵𝒂 الف(

 𝑪𝟏𝟒𝑯𝟐𝟗𝑺𝑶𝟑𝑵𝒂 د(

 

درک و 

 فهم

21 

 

 صابون در آب های ........ به خوبی کف نمی کند و قدرت پاک کنندگی کمی دارد زیرا.....

 تعدادی از مولکول های صابون با یون های موجود در آب رسوب می دهند. –الف( سنگین 

 بخش ناقطبی مولکول صابون در آب نامحلولند. –ب( سنگین 

 تعدادی از مولکول های صابون با یون های موجود در آب رسوب می دهند. -ج(سخت 

 بخش ناقطبی مولکول صابون در آب نامحلولند. -د(سخت

 

 

 دانش

 کدام مرحله از مراحل پاک شدن یک لکه چربی است ؟ شکل زیر 21

 ب( پخش شدن چربی در آب توسط صابون         الف( حل شدن صابون در آب 

 د( پخش شدن صابون در آب            ج( حل شدن صابون در چربی 

 

 

به کار 

 بستن

 چند مورد از عبارت های زیر درست است؟ 22

 وشیمیایی در صنعت تولید می شوند، به پاک کننده های صابونی معروفند.پاک کننده هایی که از روش پتر -

 افزودن برخی آنزیم ها به پاک کننده ها، قدرت پاک کنندگی آنها را افزایش می دهد. -

 پاک کننده های صابونی در آب سخت، خاصیت پاک کنندگی خود را حفظ می کنند. -

 مناسب برای موهای چرب استفاده می شود.صابون های طبیعی به دلیل خاصیت اسیدی  -

 4د(                           3ج(                          2ب(                          1الف( 

 

 

 

تجزیه و 

 تحلیل

 : مولکول ها در خدمت تندرستی 1 عنوان فصل استان: مرکزی

 11-11صفحه:  های خورندهپاک کننده –موضوع: پیوند با صنعت) صابون های سنتی ( 

 است؟ نادرستخورنده،  هایکدام عبارت درباره پاک کننده 23

 .کنندمی عمل هاذره میان کنشبرهم اساس ( فقط بر1  

 ها هستند.کننده ها از جمله این پاک( موادی مانند هیدروکلریک اسید، سدیم هیدروکسید و سفیدکننده2  

 شیمیایی فعال هستند و خاصیت خورندگی نیز دارند.ها از نظر کننده ( این پاک3  

 .باشند داشته تماس پوست با ( نباید4  

 دانشی

 است؟ نادرستها، کنندهکدام عبارت درباره پاک 24

-هد، میدکننده را تشکیل میهای غیرصابونی، چربی به زنجیر آلکیل که بخش ناقطبی پاککننده( در پاک1 

 چسبد.

 شود.های پیچیده در صنعت تولید میغیرصابونی از مواد پتروشیمیایی طی واکنش هایکننده( پاک2 

 بازی دارند. ها خاصیتکننده( همه پاک3 

های گوناگون گیاهی یا جانوری مانند روغن زیتون، نارگیل، ( صابون جامد را از گرم کردن مخلوط روغن4 

 کنند.دنبه با سدیم هیدروکسید تهیه می

 ترکیب

25 

 

 چند مورد از موارد زیر درست است؟

  رنگ کاغذPH .در محلول سود و سرکۀ سفید یکسان است 

 .مخلوط آب و صابون خاصیت اسیدی دارد 

  گاز هیدروژن در اثر واکنش مخلوط سدیم هیدروکسید و آلومینیم با آب، قدرت پاک کنندگی این

 دهد.مخلوط را افزایش می

 نیم یک پاک کنندة خورنده است.مخلوط سدیم هیدروکسید و پودر آلومی 

  .واکنش مخلوط سدیم هیدروکسید و آلومینیم با آب گرماگیر است 

 1 )5                    2 )4                    3 )3                      4 )2 

تجزیه 

 وتحلیل
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از مخلوط .... استفاده می  برای باز کردن لوله ها و مسیرهایی که بر اثر رسوب و تجمع چربی بسته شده اند 26

 شود زیرا ......

 های محلول می کند.با چربی ها واکنش داده و تولید ترکیب –: مخلوط سدیم و آلومینیوم هیدروکسید 1

 های محلول می کند.با چربی ها واکنش داده و تولید ترکیب –ب: مخلوط آلومینیوم و سدیم هیدروکسید 

 دهد.جداسازی فیزیکی چربی ها را انجام می  -هیدروکسیدپ: مخلوط سدیم و آلومینیوم 

 دهد.جداسازی فیزیکی چربی ها را انجام می  -ت: مخلوط آلومینیوم و سدیم هیدروکسید 

 

 دانشی

 چه تعداد از عبارت های  زیر درست است؟ 27

 خورنده هستند.الف( موادی مانند جوهر نمک و سدیم هیدروکسید وسفید کننده ها جزء پاک کننده های 

 ب( رسوب باقی مانده در دیواره کتری با پاک کننده های غیر صابونی زدوده می شوند.

 پ( پاک کننده های خورنده عالوه بر ، برهم کنش بین ذرات ، با آالینده ها واکنش می دهند.

 ت( نمک های فسفات در شوینده ها از تشکیل رسوب و ایجاد لکه جلوگیری می کنند.

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

 دانشی

 

 : مولکول ها در خدمت تندرستی1عنوان فصل  استان: مازندران

 11-11صفحه:  موضوع: اسیدها و بازها ) نظریه آرنیوس(

28 

 

 موارد زیر درباره اسید آرنیوس درست است؟چه تعداد از 

 محلول آبی آن رسانای خوب جریان برق است.-در آب به طور جزیی یا کامل به یون تبدیل می شود.     -

 سبب افزایش غلظت یون هیدرونیوم در آب می شود.-هیدروژن هالیدها نمونه ای از آنها هستند.           -

1)5 2)4 3)3 4)2 

درک و 

 فهم

 

را در بشرهای جداگانه در حجمهای مساوی از   O2Csو  O2Na  ،O2K  ،O2Rbجرمهای مساوی  از نمکهای  23

آب حل نموده ایم.غلظت یون هیدرونیم در محلول .................... از بقیه باالتر و محلول ......................... 

 را دارد)بترتیب از راست به چپ(. pHبیشترین 

 O2Cs -  O2Naد(         O2Cs -  O2Csج(    O2Na -  O2Naب(     O2Na -  O2Csالف( 

تجزیه و 

 تحلیل

 کدام گزینه برای جملۀ داده شده مناسب است؟ 31

 در آب، ................ مول یون تولید می گردد)بترتیب از راست به چپ(. 5O2Nدر اثر انحالل ............. مول از  

 8  - 2د(          4  - 2ج(                 2  - 25/1ب(        4  - 5/1الف(  

درک و 

 فهم

 اکسیدهای . . .. . . . .اسید آرنیوس به شمار می آیند زیرا به هنگام حل شدن در آب . . . . تولید می کنند. 31

 . نافلزات ،یون هیدروکسید  3. فلزات ،یون هیدروکسید    2فلزات، یون هیدرونیوم        .1

 . نافلزات،یون هیدرونیوم4  

درک و 

 فهم

 در کدام یک از گزینه ها ترکیب سمت چپ یک باز آرنیوس و ترکیب سمت راست اسید آرنیوس است؟ 32

1)CO  -Li        2   )10O4P-NaOH          3 )HCl-3SO    4    )OH3CH-K 

درک و 

 فهم

 عنوان فصل : مولکول ها در خدمت تندرستی استان: لرستان

 11-11 صفحه: درجه یونش)با هم بیندیشیم(-رسانایی الکتریکی محلول ها و قدرت اسیدیموضوع: 

 

33 

 نادرست است؟ نهیبا توجه به نمودار، کدام گز

 
 است. فیضع دیاس کی HX  دیو اس یقو دیاس کی  HA  دی( اس1

تجزیه 

 وتحلیل
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 است. کی، برابر با  HX  ونشی ۀ( درج2

 است. شتریب  HAدما و غلظت از محلول   کسانی طیدر شرا  HXمحلول   یکیالکتر ی( رسانا3

4  )HA  و   دیاس کیدروفلوئورهی تواند یمHX  باشد. دیاس کیدروکلرهی تواند یم 

 یحاو یگریو د HA دیموالر اس 1محلول تریل کی یحاو یکیرا در دو ظرف جداگانه  کسانی یآهن ۀدو قطع  34

 شتریب HXدر ظرف  دروژنیگاز ه های حباب لی. اگر شدت تشکمای قرار داده HXموالر  1محلول  تریل کی

 درست است؟ ریز نهیباشد، کدام گز

 است. HXاز محلول  شتریب HAموجود در محلول  های ونی( شمار 1

 دارد. HXنسبت به  یبزرگتر یدیاس ونشی، ثابت HA کسانی یدر دما( 2

 .شوند یم دهیونی HX های از مولکول شتریب HA های ( مولکول3

 است. HA ةنشد زهیونی های کمتر از مولکول HXنشده  زهیونی های ( غلظت مولکول4

درک و 

 فهم

 

35 

 

 

 

 

 

  زیر، چه تعداد از عبارات زیر صحیح است؟ های با توجه به شکل

 
                                   (3(                )2(                                 )1) 

 .شود اسیدی آب محیط شود یدر آب است که باعث م ی(، مربوط به انحالل اکسیدی فلز 1* شکل )  

 باالیی دارد. یالکتریک یاست که رسانای  HF(، محلولی از الکترولیت قوی مانند   2* شکل )  

 .باشد می  1  آن یونش درجۀ که دهد ی(، یونش اسیدی را نشان م   3* شکل )  

 ( می تواند مربوط به محلول نیتریک اسید یا هیدروبرمیک اسید باشد. 3* شکل )  

 

1  )1  2  )2  

3  )3  4 ) 4 
 

 ارزشیابی

 

 

 

36 

 

 

1Ka    2وKa   یدهایاس کیثابت تفک بیبه ترت  HA    وHB  موالر  2٫1  محلول اگر. دهند یرا نشان م  HA  

مقدار عبارت   میداشته باش اراختی در  2٫1  کیبا درجه تفک  HB  موالر  1٫1  محلول و  1٫1  کیبا درجه تفک

1Ka 2بهKa   کدام است؟ بیبه تقر 

1  )2٫25  2  )1٫44  3  )1٫55  4  )2 

 

 کاربرد

 

با دو  میزیاز نوار من کسانی ی واکنش دو قطعه ر،یدر شکل ز 37

با حجم برابر نشان داده شده است. کدام  یدیاس یمحلول آب

 درست باشد؟ یفتوصی تواند یعبارت م

 

 

 است. دیاس کیموالر است  M، محلول   2و محلول   دیاس کیدروکلریموالر ه  M، محلول   1( محلول  1

 است. شتریب  1در ظرف   ومیدرونیه ونیباشند، غلظت  دیاس کی های ( اگر هر دو محلول، محلول2

 دارد. یشتریب دیاست چون غلظت اس شتریب  1( سرعت واکنش در ظرف  3

 ومیدرونیه ونیاز  یشتریاست چون در محلول آن غلظت ب شتریب  2در ظرف   دروژنیگاز ه دی( سرعت تول4

 وجود دارد.

 دانش

 : مولکول ها در خدمت تندرستی1نوان فصل ع گیالناستان: 
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عبارت ثابت تعادل و محاسبه  -(2مفهوم تعادل)کاوش کنید -موضوع: ثابت تعادل و قدرت اسیدی

 آن ) با هم بیندیشیم(

 11-21صفحه: 

38 
 

 شکل داده شده مربوط به کدام یک از اسیدهای زیر نمی تواند باشد؟

 (  نیتریک اسید1

 (  هیدرو یدیک اسید2

  ( سولفوریک اسید3

 هیدرو کلریک اسید (4

 

 

 متوسط

/به ترتیب  HNO2و  HCOOHبرای  Kaمقدار  33  41 8 /و  10  46 8 به دست آمده است.ثابت  10

 تعادل واکنش زیر چقدر است؟

HCOO HNO HCOOH NO  2 2  

1  )26/1 2 ) 45 10  3 )/  71 2 10  4 )8/3 

 دشوار

41 

 
 

 شکل زیر مربوط به انحالل کدام ماده در آب می تواند باشد؟

1 )HF(g)                       2 )SO (g)2  

3 )HI(g)                 4  )H S(g)2   
 

 متوسط

دردمای یکسان در اختیار داریم.کدام تساوی در مورد این دو اسید  HFدو محلول با غلظتهای مختلف از اسید 41

 درست است

1 :2]+=[H1]+[H         2:1=[HF]1]+[H  

3:1]-=[F1]+[H                                                                 4 :2=[HF]1]+[H 

درک 

 وفهم

 مقداری آب در دمای ثابت اضافه کرده ایم. کدام کمیت این اسید تغییر نمی کند. HA به محلولی از اسید 42

1:[HA]     2 :]+[H         3 :aK         4:α 

 دانش

 زمان کدام اسید زیر به صورت زیر است؟–نمودار غلظت  43

1:HBr        2 :HCN       3 :4SO2H      4 :2HNO 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با توجه به شکل مقابل، اگر بدانیم غلظت اسید در هر مورد یکسان است، کدام مقایسه درست است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاربرد

 1( و یک لیتر محلول aموالر هیدروکلریک اسید ) 1چه تعداد از مقایسه های زیر در مورد یک لیتر محلول  45

 ، درست اند؟ 25℃( در دمای bموالر استیک اسید )

 ترکیب

حاصل از  آنیون

 اسید
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                    b > aسرعت واکنش با مقدار یکسان نوار منیزیم :  -                b > aغلظت یون هیدرونیوم :  -

جرم گاز آزاد شده در پایان واکنش با مقدار یکسان  -                   a > bثابت یونش اسیدی  :   -

 b > aمنیزیم: 

 

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

 چه تعداد از عبارت های زیر درست است ؟ 46

 آ ( ثابت یونش اسید به دما هم بستگی دارد .

 ب( واکنش یون هیدروفلوئوریک اسید در آب در شرایط مناسب می تواند به تعادل برسد 

 یون هیدرونیوم کم تر از مصرف آن است .پ ( در سامانه تعادلی یونش اسیدهای ضعیف در آب، سرعت تولید 

 است  Br-کم تر از  F-غلظت یون HF,HBrت ( در محلول یک موالر  

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

درک و 

 فهم

 : مولکول ها در خدمت تندرستی 1 عنوان فصل استان: گلستان

 )پیوند با ریاضی( pHمحاسبه -مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن  -pHموضوع:

 تغییر غلظت یون های هیدورنیم و هیدروکسید در آب با افزای اسید و باز)با هم بیندیشیم(-

 21-28صفحه: 

47 

 

 محلول کدام است؟  pHباشد     5×  11-3برابر   (   OH-اگر در یک محلول غلظت یون هیدروکسید) 

1 )7/12                     2 )7/11                    3 )3/12              4 )3/11 
 ترکیب

 برابر است با: ] OH-[ به   ] H+[ی  اشد، نسبت مولب  mol.L 4-10-1 در آب گازدار،    ] H+[یاگر غلظت مول 48

1 )211                  2 )411                              3)611                                 4)1111 
 دانش       

 درست است؟ ریچند مورد از مطالب ز 43

شود، به همان نسبت از  شتریب یدر محلول دیدروکسیه ای ومیدرونیه یها ونیاز  یکی: هر اندازه غلظت الف

 کاسته خواهد شد. یگرید

 است. دیاس کیتریتر از ن یقو دیاس د،یاس کیدروفلوئوری: هب

 است. دیاس کیدروکلریه mol.L 1-1محلول  pHکوچکتر از  د،یاس کیاست  mol.L 1-1 محلول   pH: پ

 وجود ندارد. دیدروکسیه ونی ،یدیاس ی: هرگز در محلول هات

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

 

 

 ترکیب

       با توجه به شکل داده شده چند جمله درست است؟                 51

 است  𝑶+ 𝑯𝟑آ(در نمودار ستون بلندتر مربوط به غلظت

 است  7این محلول بیشتر از  PHب(

 را آبی می کند  PHپ(رنگ کاغذ 

 ت(خاصیت آن مشابه خاصیت اکسیدهای فلزات قلیایی است  است 

 ث( از روی این نمودار نمی توان قدرت اسیدی یا بازی آن را تشخیص داد 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درک 

 وفهم

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
 

 کدام نمودار رابطه غلظت یون هیدروکسید و هیدرونیوم را به درستی نشان می دهد: 51

 

1                                   )                                                        2 ) 

 

 

 

 

 
 

 

 

3                                                                                         )4 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تندرستی: مولکول ها در خدمت 1عنوان فصل  استان: کهگیلویه و بویر احمد

شوینده های خورنده چگونه عمل می کنند؟ - 7بیشتر از pHموضوع: بازها محلول هایی با 

 داروهای اسیدی و بازی )پیوند با زندگی (

 28-11صفحه: 

 چند مورد از مطالب زیر درست است؟ 52

ازداروهایی مانند الف(کسانی که بیماری معده دارند عالوه بر کاهش مصرف غذاهای اسیدی،نباید تا حد امکان 

 آسپرین استفاده کنند.

 ب( در فرمول ساختاری آسپرین گروه های عاملی الکلی و کتونی دیده می شود.

 ج( دیواره داخلی معده به طور طبیعی تعداد زیادی از یون های هیدرونیوم را دوباره جذب می کند.

 پاک کننده هاست. د( واکنش خنثی شدن اسید و باز، مبنایی برای کاربرد شوینده ها و

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

 کاربرد

 (H=1 ،O=16 ،C=12است؟) نادرستکدام گزینه  53

𝑯(𝒂𝒒)واکنش خنثی شدن اسید و باز را می توان به صورت  (1
+ + 𝑶𝑯(𝒂𝒒)

− → 𝑯𝟐𝑶(𝒂𝒒) 

 آلومنیوم هیدروکسید خاصیت بازی دارد. جوش شیرین مانند منیزیم هیدروکسید و (2

 جرم مولی آسپرین سه برابر جرم مولی اتانوییک اسید)استیک اسید( می باشد. (3

 معده و تشدید سوزش معده و خونریزی می شود. pHآسپرین موجب افزایش  (4

تجزیه و 

 تحلیل

 پاسخ درست پرسش های )الف(و)ب( در کدام گزینه آمده است؟ 54

 است،کدام است؟ mol/L  3/1معده زمانی که غلظت یون هیدرونیوم در آن برابر pHالف( 

است. غلظت یون هیدروکسید در این حالت برابر چند مئل بر لیتر  7/3معده برابر  pHب( در زمان استراحت، 

 است؟

1 )𝟎/𝟓 − 𝟓 × 𝟏𝟎−𝟏𝟏      2)𝟓 × 𝟏𝟎−𝟏𝟏 − 𝟏        3)𝟓 × 𝟏𝟎−𝟏𝟏 − 𝟎/𝟓4)𝟐 × 𝟏𝟎−𝟒 − 𝟎/𝟓 

 ارزشیابی

 

 

[H+] 

]-[OH 

 

 

[OH-] 

[H+] 

10-7 

10-7 

 

 

[OH-] 

[H+] 

10-7 

10-7 

 

 

[OH-] 

[H+] 

10-7 

10-7 
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 است؟ نادرستچند مورد از مطالب زیر  55

𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶𝑯(𝒂𝒒)الف( واکنش  + 𝑲𝑶𝑯(𝒂𝒒) → 𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶𝑲(𝒂𝒒) + 𝑯𝟐𝑶(𝒍)  نمونه ای از واکنش خنثی

 شدن اسید و باز است.

 ب( شیر منیزی یکی از رایج ترین ضد اسید هاست که شامل منیزیم هیدروکسید است.

 داروی ضد اسید امکان دارد بیش از یک ماده با خاصیت بازی وجود داشته باشد.ج( در یک 

د( هر چه سلول های دیواره داخلی معده یون های هیدرونیوم بیشتری جذب کنند بیماری های معده کمتر 

 می شوند.

ول غلیظ سدیم ه( اگر لوله یا مجاری با موادی با خاصیت بازی گرفته شده باشند برای باز کردن آنها از محل

 هیدروکسید استفاده می کنند.

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

درک و 

 فهم

 کدام گزینه درست است؟ 56

1) PH  𝟐−𝟏𝟎محلول سدیم هیدروکسید با غلظت𝒎𝒐𝒍/𝒍  است. 2در دمای اتاق برابر 

در واکنش با رسوب هایی با خاصیت بازی فرآورده هایی محلول در آب یا گازی  محلول لوله بازکن (2

 تولید می کند.

 اگر چه جوش شیرین یک ماده بازی نیست ولی جزء مواد مؤثر در دارو های ضد اسید می باشد. (3

فرآورده واکنش شوینده های بازی با اسیدهای چرب خود نوعی پاک کننده است که در آب  (4

 نامحلول است.

 کاربرد

 کدام گزینه درباره ضد اسید ها نادرست است ؟ 57

 ( داروهای هستند که برای کاهش عوارض قرص هایی مانند آسپیرین توسط پزشکان تجویز می شوند  1

 ( اگر چه جوش شیرین یک ماده بازی نیست ولی جز مواد موثر در داروهای ضد اسید می باشد  2

 ( شیر منیزی یکی از رایج ترین ضد اسید ها است که شامل منیزیم هیدروکسید است  3

 ( در یک داروی ضد اسید امکان دارد بیش از یک ماده با خاصیت بازی وجود داشته باشد  4

 

 

 

 

 

 دانش

 

 

 

58 

 کدام یک از واکنش های زیر خنثی شدن اسید و باز نمی باشد ؟

1  )O(l)2(aq) + 2H 2(aq) →      MgCl 22HCL(aq) +Mg(OH) 

2  )O(l) 2(aq) +H 3OH (aq)   →  HCOOCH3HCOOH (aq) + CH 

3  )O (l) 2(aq) + 2H 4SO2(aq)  + 2NaOH (aq) →  Na 4SO2H 

4  )O (l)2COOK (aq) + H3COOH (aq) + KOH (aq) →  CH3CH 

 

 

 

درک و 

 فهم

 

 

 

53 

شیر منیزی را به تجویز پزشک مصرف می کند اگر هر قاشق از  فردی که بیماری معده دارد روزی یک قاشق

میلی گرم منیزیم هیدروکسید باشد و همه این مقدار وارد معده شود هر قاشق از این  435این دارو دارای 

 1H=1 o=16,mg=24:g.mol-را می تواند خنثی کند ؟  pH= 1/5دارو چند میلی لیتر اسید معده با 

1  )1              2  )2                 3  )25/1                       4 )5/1 

 

 

 

 کاربرد

 

 

61 

درجه سانتی گراد توسط چند میلی لیتر محلول  25در دمای  Ph=13/3با 2Ba(OH)میلی لیتر محلول  41

HI  باPh=1 به طور کامل خنثی می شود ؟ 

1  )41             2 )81 (1614 )21 

 

 

 

 

 

 کاربرد
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61 

چند مورد از واکنش زیر واکنش خنثی شدن اسید و باز هستند و چند مورد از آن ها می توانند به شکل داده 

 باز است مربوط باشد ؟ –شده که نمای ذره ای از یک واکنش اسید 

 

 
 

 

 O(l)2HCL (aq) + NaOH (aq) →  NaCl (aq) + Hالف ( 

   →  O(l) 2KF(aq) + HHF(aq) + KOH (aq)ب ( 

 O(l) 2HBr (aq) + NaOH (aq)  → NaBr (aq)  + Hپ ( 

 O(l)    2(aq) + 2H 2(aq) →  Cal22HI(aq) + Ca(OH)ت( 

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

 

 

 

 

تجزیه و 

 تحلیل
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 فصل یک پاسخنامه

 پاسخ صحیح شماره سوال  پاسخ صحیح شماره سوال

1 3  32 2 

2 1  33 1 

3 2  34 4 

4 2  35 2 

5 3  36 2 

6 2  37 4 

7 3  38 3 

8 2  33 4 

3 3  41 3 

11 3  41 3 

11 1  42 3 

12 3  43 1 

 3 44  د 13

 2 45  الف 14

 2 46  ب 15

 2 47  الف 16

 3 48  ج 17

 1 43  د 18

 3 51  الف 13

 4 51  ج 21

 2 52  ب 21

 4 53  الف 22

23 1  54 3 

24 3  55 2 

25 4  56 2 

26 2  57 2 

27 4  58 2 

28 3  53 4 

23 1  61 2 

31 4  61 1 

31 4    
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 آسایش و رفاه در سایه شیمی: 2عنوان فصل  کرمانشاه استان:

مفهوم اکسایش و کاهش)با هم -سفر الکترونانجام واکنش با  -  2مقدمه ی فصل موضوع: 

 بیندیشیم(

 17-22 صفحه:

 متن سواالت تستی ردیف

 

سطح 

 سوال

 

1 

 .کدام مورد صحیح استبا توجه به واکنش داده شده 

2(g)+ H2 (aq)    ZnCl                (aq)+ 2 HCl  (s)Zn 
 

 اتم های روی الکترون بدست آورده و اکسایش یافته اند. (1

 یونهای هیدروژن الکترون از دست داده و اکسایش یافته اند  (2

 اتم های روی الکترون از دست داده و کاهش یافته اند  (3

 یونهای هیدروژن الکترون بدست آورده  و کاهش یافته اند. (4

تجزیه و 

 تحلیل

 

2 

 کاهش نادرست است ؟  –کدام عبارت در ارتباط با مفاهیم اکسایش 

 از نظر جرم ) تعداد اتمها ( موازنه باشد . هر نیم واکنش باید  -1

 نیم واکنشی که آزاد شدن الکترون را نشان می دهد نیم واکنش اکسایش است . -2 

 هر نیم واکنش باید از نظر بار الکتریکی موازنه باشد . -3

د دارگونه اکسنده در سمت چپ نیم واکنش اکسایش وگونه کاهنده  در سمت چپ نیم واکنش کاهش قرار  -4

 . 

م 
فه

ک و
در

– 
ه 

ری
تج

ل 
لی

تح
و

 

 

3 

 

 درست است ؟ CوA ،Bباتوجه به واکنش های زیر کدام مقایسه در مورد قدرت کاهندگی فلزات 

(aq) →بی اثر آ( 
2++B(S)A                                                                                                  )ب     S) )+2C  aq) )2+A  →aq))

++2C(S)A                                                              

1-A > B> C                          2-  A > C > B                  3 –C >A >B                4- B > A > C 

ه 
زی

ج
ت

ل 
لی

تح
و

–

د 
بر

ار
ک

 

  خالص چند گرم گازکلر رابه طور کامل کاهش میدهد؟ گرم سدیم 22/3الکترونهای حاصل از اکسایش  4

 ( 1-g.mol     5/35Cl        ،23=Na          )1-37/4           2-34/3                     3-45/2            4-24/1  د
بر

ار
ک

 

 پس ار موازنه نیم واکنش های زیر کدام مقایسه در مورد ضریب الکترونها درست است ؟  5

( (Al →e  1x +aq(s)آ(  
3+Al                                     )بe2x  +(aq)

4+Sn  → (aq  )
2+Sn        

(aq)پ (  
+  2 Fe   →e  3x   +(aq)

3+ Fe                        ) تe4+x2(g) Br → ((aq
-Br                          

 1-4     =x3>x2>x1 x               2- 3<x1x<2<x4 x                3-1   <x2=x4<x3 x         

             4-  4>x3> x2>x1 x   

د  
بر

ار
ک

 

 آسایش و رفاه در سایه شیمی :2 عنوان فصل  کرماناستان:

واکنش های شیمیایی -( 21مقایسه قدرت کاهندگی فلزات)خود را بیازمایید ص موضوع: 

 مس)با هم بیندیشیم(–سلول گالوانی روی  -و سفر هدایت شده الکترون ها

 

 21-21صفحه: 

6 

 

 ای از جنس روی با محلول نقره نیترات درست است.چه تعداد از مطالب زیر در مورد واکنش تیغه

 ها هستند.ها پایدارتر از واکنش دهندهفراوردهدر این واکنش  (1

 شوند.های روی تبدیل میهای روی با از دست دادن یک الکترون به یوناتم (2

 اکسنده است. Znتر شده و در نتیجه بار الکتریکی روی در این واکنش مثبت (3

از جرم  %51کند. )گرم جرم تیغه تغییر می 6/2شود و مول از فلز روی اکسید می 14/1با گذشت زمان  (4

 Zn=65 , Ag=108 g.mol-1کند( ی تولید شده روی تیغه روی رسوب مینقره

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

 

 

 ترکیب
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 است؟ نادرستهای انجام شده زیر کدام مطلب با توجه به واکنش 7

𝟏)𝐂𝐮𝟐+(𝐚𝐪) + 𝐕(𝐬) → 𝐕𝟐+(𝐚𝐪) + 𝐂𝐮(𝐬)                ∆ 𝛉 = 𝟏𝟎𝐨𝐂 
)𝐂𝐮𝟐+(𝐚𝐪) + 𝐅𝐞(𝐬) → 𝐅𝐞𝟐+(𝐚𝐪) + 𝐂𝐮(𝐬)                ∆ 𝛉 = 𝟒𝐨𝐂2 

𝟑)𝐂𝐮𝟐+(𝐚𝐪) + 𝐍𝐢(𝐬) → 𝐍𝐢𝟐+(𝐚𝐪) + 𝐂𝐮(𝐬)                ∆ 𝛉 = 𝟑𝐨𝐂 
 تر از اتم آهن است.اتم وانادیم کاهنده (1

 دارد. +𝐅𝐞𝟐الکترون گیری بیشتری نسبت به کاتیون 𝐍𝐢𝟐+(𝐚𝐪)کاتیون (2

 مس(، الکترود وانادیم نقش آند را دارد. -در سلول گالوانی )وانادیم (3

 مس(، جریان الکترون در مدار بیرونی از تیغه مس به سوی تیغه آهن است. -در سلول گالوانی )آهن (4

 

 

تجزیه و 

 تحلیل

ای که غلظت یون نقره دهیم در لحظهموالر نقره نیترات قرار می 5/1لیتر محلول  3/1ای از فلز مس را در تیغه 8

درصد  81شود )بازده واکنش رسد، چند گرم به جرم تیغه مس افزوده میدرصد غلظت اولیه آن می 21به 

 (Cu=64, Ag=108g.mol)نشیند(. درصد نقره تولید شده بر روی تیغه مس می 75است و 

1)336/3                2)6/65                     3)36/33                   4)56/6 

 

 

 ترکیب

 ( سولفات قرار گیرد دمای مخلوط افزایش یابد.IIدرون محلول مس ) Niای از جنس فلز هرگاه تیغه 3

 های زیر، در مورد آن درست است؟چه تعداد از عبارت

 یابد.کاهش می 𝐂𝐮𝟐+(𝐚𝐪)اکسایش و  Niآ( فلز 

 دهد.( رخ میIIهای مس)و یون Ni(s)های ب( واکنشی گرماگیر میان اتم

 کاهنده و فلز مس اکسنده است. Niپ( فلز 

 ت( به تدریج رنگ آبی محلول، کم رنگ شده است.

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

 

 

 کاربرد

 نقش  دیواره متخلخل در سلول گالوانی چیست؟ 11

 کند.بین دو نیم سلول هدایت الکترونی برقرار می (1

 گیرد.ها را میجلوی خنثی شدن محلول (2

 گیرد.ها را میجلوی عبور یون (3

 شود.ها میها و در عین حال ارتباط الکتریکی آنباعث عدم اختالل محلول (4

 

 دانش

 آسایش و رفاه در سایه شیمی: 2عنوان فصل  استان: قم

جدول  -( SHEالکترود استاندارد هیدروژن )  -نیروی الکترو موتوری سلول موضوع: 

سلول با استفاده از پتانسیل کاهشی استاندارد نیم سلول  emfمحاسبه  -پتانسیل کاهشی

 ها)پیوند با ریاضی(

 21-28 صفحه:

11 

 

 چه تعداد از عبارت های زیر نادرست است.

اندازه گیری پتانسیل یک نیم سلول به طور جداگانه ممکن نیست، بنابراین این کمیت به طور نسبی اندازه آ( 

 گیری می شود.

 ب( به پیشنهاد آیوپاک، جدول سری الکتروشیمیایی به شکل کاهشی نوشته شده است.

 .منفی نشان دهنده آن است که قدرت کاهندگی فلز از هیدروژن کم تر است ºEپ( عالمت 

 نشان دهنده اختالف پتانسیل میان دو نیم سلول است. emfت( نیروی الکتروموتوری معروف به 

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

 دانش

......... را ......... و .........دارد.ºEهرگاه دوالکترود فلزی که در تشکیل سلول گالوانی شرکت کنند الکترودی که  12

 تشکیل می دهد.

 آند                                            –کاهنده –(کوچک تری 1

تجزیه و 

 تحلیل
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 کاتد–اکسنده  –(کوچک تری 2

 آند  –اکسنده –(بزرگ تری 3

 کاتد –کاهنده  –(بزرگ تری 4

13 

 

ولت می باشد،  34/1و  1/1به ترتیب  "طال–مس  "و  "مس  –روی "پتانسیل الکتریکی سلول های گالوانی 

 چند ولت است؟ "طال  –روی  "پتانسیل الکتریکی سلول گالوانی 

1) 24/1 

2) 58/1 

3) 44/2 

4) 22/1 

 کاربرد

 Pt(s)   ⇌e 4  +(aq)  +2 2نیم واکنش  0E+ باشد،  21/1برابر با  Pt(s) ⇌2 e   +aq)( 2+  Ptنیم واکنش:  0Eاگر 14

2Pt  

 بود؟برابرچندولت خواهد 

1)2/1                        +2 )6/1                           +3)4/2                    +4)44/1+ 

درک و 

 فهم

را نشان دهد بازده درصدی این سلول  35/1عدد    Cu – Agاگر صفحه نمایشگر ولت سنج در سلول گالوانی  15

 Cu/ 2+Cu(̊ E   )= +0/ 8                 Ag/ +Ag(̊ E =(چقدر است؟

+0/34                                                     1)46             2 )83                               3)31                       

4)76 

 

 کاربرد

 آسایش و رفاه در سایه شیمی: 2عنوان فصل  فارساستان: 

لول س -ذخیره انرژی الکتریکی)پیوند با زندگی(لیتیم فلزی ارزشمند برای موضوع: 

 مفهوم عدد اکسایش-سوختی منبعی برای تولید انرژی سبز

 21-52صفحه: 

 چند مورد از موارد زیردرست است؟ 16

 الف (درهمه سلولهای گالوانی، جریان الکتریکی درمدار بیرونی برقرار می شود.

 رادارد. OEب(درمیان فلزات عنصر لیتیم کمترین چگالی وبیشترین 

 ج(باتری های دکمه ای از جمله باتریهای سربی هستند که در شکل واندازه های گوناگون به کار می رود.

 گرم پتاسیم وجود دارد. 211د(درهرتن از نمک دریاچه قم حدود 

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

 دانشی 

مس  –سلول گالوانی روی  emfولت باشد.ومقدار 2مس برابر  -سلول گالوانی آلومینیوم   emfهرگاه مقدار  17

 روی دراین شرایط چند ولت است؟ –سلول گالوانی الومینیوم  emfولت باشد.مقدار  1/1برابر با 

1) 3                 /2)7/1                            3)6/2                          4  )1/3 

 

 ترکیب  

18 

 

 کدام گزینه درمورد سلول های سوختی نادرست است ؟

 (نوعی سلول گالوانی است که آلودگی محیط زیست را کاهش می دهد.1

ی فسیلی کا رآی بیشتری (سلول های سوختی منبع انرژی سبز به شمار می روند ونسبت به سوخت ها2

 دارند.

 (در سلول سوختی اتالف انرژی به شکل گرماکمتر است وبازده درصد باالترس دارد.3

 (همه انواع سلول های سوختی افزون بر کارایی بیشتر سبب کاهش رد پای کربن دی اکسید می شود.4

 

درک 

 وفهم 

  با عدد اکسایش کدتم عنصر یکسان است.  2OFعدد اکسایش اکسیژن در  13
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 کاربرد  2HClO(کلردر 3CuNO          4(مس در 2p3Mg               3(منیزیم در S2H        2گوگرد در  (1

 

 

 

 

 کدام واکنش از نوع اکسایش وکاهش نمی باشد. 21
  

) (aq) (aq) ( )

) ( ) ( ) (g)

) CuI(s) Cu(s) CuI ( )

) ( ) (g) O (g)

HOF HF O g

H O aq H O l O

s

N O g NO

 

 

 

 

2

2 2 2 2

2

2 5 2 2

1 2 2

2 2 2

3 2

4 2 4

 

 

 
 

تجزیه 

 وتحلیل 

 آسایش و رفاه در سایه شیمی: 2عنوان فصل  سمناناستان: 

 52-55صفحه:  مذاب و تهیه فلز سدیم NaClبرقکافت  -برقکافت آب-موضوع: 

21 

 

حاصل شده است. جرم gL 28/1- 1میلی لیتر گاز اکسیژن با چگالی   211ضمن برقکافت محلول نقره نیترات، 
 فرآورده حاصل در الکترود دیگر چقدر است؟ 

e 4 ( +aq)+ H4 ( +g )2O             (l  ) -در آند :                                                                                                
O2H2 
  (1- g.mol  118 =Ag   14  و =N       16و =O      1و=H                                :  درکاتد       ) Ag           1 e  +

+ Ag                                                                                     
1)864/1                       2)216/1                         3 )312/6                     4 )456/3                  

 ترکیب

 هستند؟ نادرستچند مورد از عبارت های زیر  22

 افزودن مقدار زیادی الکترولیت به آب خالص برای برقکافت آن الزم است. -
 در سلول های الکترولیتی واکنش ها در جهت طبیعی انجام می شوند. -
 است. متصل باتری مثبت قطب به آند و باتری منفی به قطب کاتددر سلول های الکترولیتی  -
 ول دانز یک سلول الکترولیتی است که الکترولیت آن، محلول سدیم کلرید است.سل -
 
1 )1              2)2                   3)3                    4)4 

درک 
 وفهم

 ؟در اطراف کاتد به چه رنگی در می آید pHدر برقکافت آب ، در اطراف آند کدام عنصر آزاد می شود و کاغذ  23

 قرمز –آبی          ت( هیدروژن  –( هیدروژن 3قرمز      –( اکسیژن 2آبی         –( اکسیژن 1

تجزیه 
 وتحلیل

 کدام گزینه درست می باشد؟ 24

 ( فلز سدیم از برقکافت سدیم کلرید مذاب در سلول الکترولیتی بدست می آید.1
 را افزایش می دهد.(افزودن مقداری کلسیم کلرید به سدیم کلرید، نقطه ذوب آن 2
 ( فلز سدیم یک کاهنده قوی است که در طبیعت به حالت آزاد یافت می شود.3
 (یون های سدیم بسیار ناپایدارتر از اتم های آن است.4

 دانش

اگر از دو الکترود آهنی در یک سلول الکترولیتی برای برقکافت آب شهری استفاده شود، کدام عبارت درست  25
 است؟

                                                                                             v           44/1-=  °↔  Fe (s)  ,  E  -e2+   
(aq) +2Fe  

                                                                                    v   23/1 + =°(l)   ,  E  O2H  2↔-e  4+    (aq) +H 

4  +(g)2O    

تجزیه 
 وتحلیل
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                                                                                    v   83/1 -= °,  E  (aq) -OH 2  +(g)2↔ H -e  2(l)  

+  O2H 2  
 در آند ، گاز هیدروژن آزاد می شود.                                 -1
 جرم گاز آزاد شده پیرامون هر دو قطب ، یکسان است. -2
 واکنش کلی این سلول برعکس واکنش کلی سلول برقکافت محلول غلیظ سدیم کلرید، است. -3
 هیدروکسید به وجود می آید. (II)با عبور جریان برق  مقداری آهن  -4

را نشان می دهد ، کدام با توجه به شکل مقابل که برقکافت سدیم کلرید مذاب  26
 مطلب درست است؟

نوعی سلول گالوانی است که با مصرف انرزی الکتریکی باعث انجام یک واکنش  -1
 شیمیایی می شود.

         Na(sنیم واکنش انجام شده در الکترود متصل به قطب منفی باتری به صورت ) -2
- e(+l )+Na .است 

 گرم فلز سدیم تولید می شود. 38/1الکترون از مدار ،  612/3×  11 22به ازای عبور  -3

با انجام واکنش ، شعاع گونه ای که کاهش می یابد ،کاهش و شعاع گونه ای که اکسایش می یابد ،افزایش  -4
 می یابد. 

درک 
وفهم 
 وکاربرد

ه به کار رفت در سلول الکترولیتی مورد استفاده در روش هال، در کاتد ....... تولید می شود و جنس آند و کاتد 27

 .......... است. 

( 4(اکسیژن ، متفاوت                3                ( آلومینیم، یکسان      2(کربن دی اکسید، یکسان          1

 آلومینیم ، متفاوت

 دانش

 آسایش و رفاه در سایه شیمی: 2عنوان فصل  استان: سمنان

 16-11صفحه:  هالفرایند  -آبکاری )پیوند با زندگی( -موضوع: 

 در آبکاری یک صفحه مسی با کروم ، جنس آند و محل قرار گرفتن صفحه  به ترتیب کدام است؟ 28

( فلز کروم 4            کاتد        –( فلز مس 3                    کاتد   –( فلز کروم 2                  آند     –( فلز مس 1

 آند –

تجزیه 

 وتحلیل

 نمی باشد؟کدام عبارت در خصوص آبکاری قاشق فوالدی با فلز نقره صحیح  23

 ( جهت حرکت الکترون از سمت قاشق به سمت تیغه نقره است.1

 است. Ag         -+ e +Ag( نیم واکنش کاتد بصورت 2

 (درون ظرف محلولی از نمک نقره وجود دارد.3

 ( قاشق به قطب منفی باتری متصل است.4

 

درک 

 وفهم

 کدام مطلب درست است ؟  31

 ( در آبکاری ، شیء مورد آبکاری را باید در آند دستگاه برقکافت جای داد .1

درصد انرژی الزم برای تهیه همان تعداد قوطی از  7( تهیه قوطی های آلومینیومی ازفرآیند هال فقط به 2

 قوطی های کهنه می باشد.

 طبیعت به شکل ترکیب یافت می شود. ( آلومینیم ، همانند دیگر فلز های فعال در3

 ( از سلول دانز ، برای تهیه ی سدیم از محلول غلیظ کلرید آن ، استفاده می شود.4

 

 دانش

در تولید صنعتی هر تن آلومینیم ، به تقریب به چند کیلوگرم گرافیت نیاز است و چند متر مکعب گاز در  31

 gmol -1ید می شود؟ )گزینه ها را از راست به چپ بخوانید: است ، تول L25شرایطی که حجم مولی گازها برابر

 :12=C   ،27=Al ) 

1 )444  ،4/6334             2  )444   ،4/634                    3   )333  ،4/6334                    4 )333   ،4/634                  

 ترکیب
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 آسایش و رفاه در سایه شیمی :2عنوان فصل  سیستان و بلوچستاناستان: 

خوردگی آهن در محیط -کاهش نا خواسته ،خوردگی یک واکنش اکسایش موضوع: 

 فداکاری فلزها برای حفاظت آهن)پیوند با صنعت(-اسیدی)با هم بیندیشیم( 

 51-58 صفحه:

 

32 

 کدام مطلب زیر درست است ؟

 کاهش خوردگی می گویند. -اثر واکنش اکسایش( به فرآیند ترد شدن، خرد شدن و فرو ریختن فقط آهن بر 1

 ( برای انجام خوردگی حضور یکی از عوامل اکسیژن و رطوبت الزم است.2

 ( برای محافظت آهن در برابر خوردگی می توان از فلز طال استفاده کرد.3

 ( تیره شدن نقره در تماس با هوا یک واکنش اکسایش کاهش محسوب می شود.4

 ترکیب

 است؟ نادرست از مطالب زیر چند مورد 33

 آ( در فرآیند زنگ زدن آهن، فلز آهن نقش کاهنده دارد.

 ب( آهن در محیط خشک به خوبی محیط مرطوب زنگ می زند.

 پ( برای محافظت آهن در برابر خوردگی نمی توان از فلز روی استفاده کرد.

 ت( فلز طال حتی در محیط اسیدی با اکسیژن واکنش نمی دهد.

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

 ترکیب

 

34 

 

 

در فرایند خوردگی آهن، فلز آهن نقش ..................... و اکسیژن نقش ....................دارد و برای محافظت از آهن 

 می توان از فلز ................... استفاده کرد.

 روی     –کاهنده  –( اکسنده 2قلع               -کاهنده –( اکسنده 1

 روی -اکسنده –( کاهنده 4قلع            -اکسنده   –( کاهنده 3

تجزیه و 

 تحلیل

35 

 

 

 کدام موارد زیر درست می باشد؟

 آ( برای محافظت بدنه کشتی ها در مقابل خوردگی به آن قطعاتی از فلز قلع متصل می کنند.

 وشش محافظ نمی تواند فلزها را به طور کامل در برابر خوردگی محافظت کند.ب( ایجاد پ

 پ( آهن در محیط های مرطوب زودتر زنگ می زند.

 ت( طال در محیط اسیدی به خوبی با اکسیژن واکنش می دهد.

 ( آ و ت4( پ و ت    3( ب و پ   2( آ و ب     1

تجزیه و 

 تحلیل

کدام گزینه  Xبا توجه به شکل و جدول داده شده،  36

 نمی تواند باشد

(V )0E  نیم واکنش 

51/1 + (s )Au              -e 3 ( +aq)+3Au 

41/1 +  (s )-OH 4              -e 4O (l) + 2H2 ( +g) 2O 

41/1- (s )Fe              -e 2 ( +aq)+2Fe 

76/1 - (s )Zn              -e 2 ( +aq)+2Zn 

66/1- (s )Al              -e 3 ( +aq )+3Al 

  

    1 )Au        2 )Fe        3 )Zn        4 )Al 

تجزیه و 

 تحلیل
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 2پاسخنامه فصل 

 پاسخ صحیح شماره سوال  پاسخ صحیح شماره سوال

1 4  13 2 

2 4  21 1 

3 4  21 4 

4 1  22 3 

5 3  23 2 

6 1  24 1 

7 4  25 4 

8 1  26 3 

3 2  27 2 

11 4  28 3 

11 1  23 1 

12 3  31 3 

13 3  31 4 

14 1  32 4 

15 4  33 3 

16 1  34 4 

17 1  35 2 

18 4  36 1 
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 شیمی جلوه ای ازهنر، زیبایی و ماندگاری :1عنوان فصل  استان: زنجان

-جامدات کوواالنسی)با هم بیندیشیم(-سیلیس زیبا،سخت ،ماندگار  1مقدمه ی فصل موضوع: 

 کاوش کنید-گرافن گونه ای به ضخامت یک اتم

 15-71 صفحه:

 متن سواالت تستی ردیف

 

سطح 

 سوال

1   

2   

3   

4   

5   

 شیمی جلوه ای ازهنر، زیبایی و ماندگاری: 1عنوان فصل  خوزستاناستان:

 71-75صفحه:   رفتار مولکول ها و توزیع الکترون ها-سازه های یخی ، زیبا و سخت اما زود گدازموضوع: 

6 

 

 چند مورد از عبارت های زیر درست است؟

 . یخ از نظر ظاهری شبیه سیلیس خالص وتراش خورده است.1

را می  های شش گوشه حلقه تشکیل،در ساختار یخ در یک آرایش منظم و ُ سه بعدی  O2Hلکولهای مو .2

 دهند.

 یخ از جامدهای مولکولی سخت و دیر گداز است. .3

ی ها مولکول هر اتم اکسیژن به دو اتم هیدروژن با پیوند اشتراکی و به دو اتم هیدروژن از . در سازه های یخی4

 دیگر با پیوندهای هیدروژنی متصل است. 

 

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

 دانش

 کدام مطلب در مورد دو ترکیب کربونیل سولفید وکربن دی اکسید درست است؟ 7

 آ( هر دو مولکول قطبی هستند و هر سه اتم سازنده ی مولکول روی یک خط راست قرار دارند.

 در هر دو مولکول یکسان است.ب ( نوع بار جزیی روی اتم مرکزی 

 پ( شمار پیوندهای کوواالنسی و جفت الکترون های ناپیوندی این دو ترکیب یکسان نیست.

 ت( هردو مولکول در میدان الکتریکی جهت گیری می کنند.

 

درک 

 –وفهم 

تجزیه 

 وتحلیل

 مورد این عنصر درست است؟باشد کدام مطلب در  3برابر با  X 18 اگر تفاوت عدداتمی و عدد جرمی عنصر 8

 است.  O 2Hآ( نقشه ی پتانسیل الکترو ستاتیکی ترکیب هیدروژن دار آن مشابه 

 ب( خصلت نافلزی این عنصر از عنصر از خصلت نافلزی عنصر پیش از خود کم تر است.

 تشکیل می دهد. 2X M لق به گروه  دوم جدول دوره ای، ترکیبی یونی با فرمولعپ( با فلز مت

در میدان الکتریکی جهت گیری می کند و نوع بار جزیی این عنصر در ترکیب هیدروژن دار آن با نوع بار ت( 

 جزیی اتم مرکزی ترکیب کربونیل سولفید یکسان است.

 

 

 
 

درک 

 –وفهم 

تجزیه 

 وتحلیل

 می رود)ند(؟با توجه به  نقشه ی الکترو ستاتیکی مولکول های داده شده ، کدام مولکول)ها( قطبی به شمار  3

 

 

درک 

 وفهم

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
 

 
 

 

 2و  1ت(                                    3و  1پ(                                  3و   2ب(                                        1آ( 

 
 

 کدام یک از مطالب زیر، درست است؟ 11

 ، مولکول است. HClآ( واحد سازنده ی ترکیب 

 ب( رفتار شیمیایی مواد مولکولی به نوع و قدرت نیروهای بین مولکولی آن ها بستگی دارد.

 پ( آنتالپی تبخیر یک ترکیب مولکولی به حالت مایع به پیوند های اشتراکی آن وابسته است.

 تراکم بار الکتریکی بر روی اتم هیدروژن بیش تر است. ، HFمولکول  ت( در

 –دانش 

رک د

 وفهم

 شیمی جلوه ای ازهنر، زیبایی و ماندگاری:  1عنوان فصل  خراسان شمالیاستان: 

از  تولید انرژی الکتریکی-هنر نمایی شاره )سیال( های مولکولی و یونی برای تولید برقموضوع: 

 پرتو های خورشیدی)با هم بیندیشیم(

 75-77 صفحه:

11 

 

 است؟ نادرستکدام مطلب 

ترین منبع انرژی برای زمین است که انرژی خود را تنها با پرتوهای مرئی به سوی ما گسیل ( خورشید بزرگ 1

 می دارد.

( انرژی خورشید منبعی تجدیدپذیر است که بهره گیری بیشتر از آن باعث کاهش ردّ پای زیست محیطی می 2

 شود.

از انرژی خورشید به شکل انرژی ( امروزه دانشمندان به دنبال فناوری های الزم برای ذخیره نمودن بخشی 3

 الکتریکی هستند.

 ( تبدیل پرتوهای خورشیدی به انرژی الکتریکی، به دانش و فناوری پیشرفته نیازمند است4

 

 

 سرگروه شیمی اسفراین-طراح: طاهره نجف زاده

 

 دانش

 ارتوهای خورشیدی رشمایی از فناوری پیشرفته برای تولید انرژی الکتریکی از پ که  شکل زیربا توجه به  12

 چه تعداد از عبارات زیر درست بیان شده اند؟دهد.  نشان می

 

درک 

 وفهم

(1) 

 

(3) (2) 

C 

D 
E 

A 

B 

F 
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   بخشA ،کنند پرتوهای خورشیدی را روی برج گیرنده متمرکز می. 

   بخشB، شود ای بسیار داغ که باعث تولید بخار داغ می شاره. 

  بخشD، آورد توربین را به حرکت در میای که  شاره. 

  بخشC، کندمی  هنگام، انرژی الزم را فراهم در روزهای ابری و شب ،منبع ذخیره انرژی گرمایی. 

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

 

 

 سرگروه شیمی بجنورد-طراح: سمانه محمدابراهیم زاده 

 

13 

 

 تعداد از مطالب زیر، درست اند؟با توجه به جدول داده شده، چه 

 در دما و فشار اتاق به ترتیب گاز، مایع و جامد است. Cو  Bو  A* حالت فیزیکی مواد 

 در گستره دمایی وسیع تری به حالت مایع باقی می ماند. Bو  Aنسبت به مواد  C* ماده 

 ، یکی از این مواد به حالت مایع است.k 273و دمای  atm1* در فشار 

 را جزء ترکیب های یونی دسته بندی کرد. Cرا می توان جزء مواد مولکولی و ماده  Bو  A* مواد 

 (cنقطه جوش ) (cنقطه ذوب ) ماده

A 217- 136- 

B 83- 13 

C 811 1413 

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

 

 

 

 سرگروه شیمی اسفراین-نجف زادهطراح: طاهره 

 

 کاربرد

 مایع حالت به ...... دمایی ۀ آن ماده در گسترخالص ..... باشد،  ۀ هر چه تفاوت بین نقطه ذوب و جوش یک ماد 14

 آن....... است. ۀ سازند ذره های میان جاذبه نیروهای و بوده

 بیشتر-بزرگ-( کم تر4کم تر     -کوچک-تر( کم 3بیشتر    -کوچک-( بیشتر2کم تر       -بزرگ-( بیشتر1

 

 

 

 سرگروه شیمی اسفراین-طراح: طاهره نجف زاده

درک 

 وفهم

 ، استفاده نمود؟Aاز کدام ماده می توان به جای شاره  با توجه به شکل، 15

1 )2Cl     2)NaI     3)ICl     4)3PCl 

 

 

 

 

 

 سرگروه شیمی بجنورد-طراح: سمانه محمدابراهیم زاده

 کاربرد

درک و  چند مورد از مطالب زیر، نادرست است؟ 16

 فهم
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* تفاوت نقطه ذوب و جوش شاره بسیار داغی که برای تولید انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشیدی استفاده 

 می شود، بیشتر از این تفاوت در نیتروژن است.

رو این مواد در گستره دمایی * تفاوت نقطه ذوب و جوش مواد مولکولی نسبت به مواد یونی کم تر است. از این 

 کوچکتری به حالت مایع وجود دارند.

و  HF( وسعت گستره دمایی که در آن c 13و  -c 83* با توجه به نقطه ذوب و جوش هیدروژن فلوئورید )

H2O .بحالت مایع هستند، به تقریب یکسان است 

گستره دمایی وسیع تری به حالت مایع *  هرچه تفاوت نقطه ذوب و جوش ماده ای بیشتر باشد، آن ماده در 

 باقی می ماند.

 

 3( 4                        2( 3                     1( 2( صفر                       1

 

 سرگروه شیمی اسفراین-طراح: طاهره نجف زاده

 

 گزینه مناسب برای تکمیل جمله زیر کدام است ؟ 17

 

نرژی الکتریکی با کمک پرتوهای خورشیدی ، با متمرکز شدن پرتوها روی گیرنده برج ، در فناوری تولید ا» 

 دمای ................ 

ود شیابد و به این ترتیب انرژی الزم برای به حرکت درآوردن توربین توسط .................. فراهم میافزایش می  

» . 

 سدیم کلرید مذاب –( سدیم کلرید جامد 1

 سدیم کلرید مذاب –( بخار آب 2

 بخار آب –(سدیم کلرید مذاب 3

 سدیم کلرید جامد –( بخار آب 4

 دبیر شیمی بجنورد -طراح: نسیم بحری

 

درک و 

 فهم

 شیمی جلوه ای ازهنر، زیبایی و ماندگاری :1عنوان فصل  خراسان جنوبیاستان: 

عوامل مؤثر بر انرژی شبکه بلور)با -یونیچینش زیبا، منظم و سه بعدی یون ها در جامد موضوع: 

 هم بیندیشیم(

 77-81صفحه: 

آنتالپی فروپاشی شبکه ی بلور، گرمای ........در .....ثابت برای فروپاشی یک .....از شبکه ی یونی وتبدیل آن به  18

 .......... سازنده است.

 یون های جامد  –گرم  –فشار   –مصرف -اتم های گازی                    ب  –مول   –حجم   –آزاد -آ 

 یون های گازی  –مول   –دما   –آزاد -یون ها ی گازی                       د  –فشار   –مصرف  -ج 

 

درک 

 وفهم

13 

molآنتالپی فروپاشی شبکه ی آلومینیم اکسید برابر 

Kj

است کدام معادله این واکنش را به درستی  15316 

 نشان می دهد؟

)(3)(215916)( 23

32 sOsAlKjgOAl    -        آ

KjsOsAlsOAl 15916)(3)(2)( 23

32  

ب -   

KjgOgAlsOAl 15916)(3)(2)( 23

32  

ج -    

)(3)(215916)( 23

32 gOgAlKjsOAl      - د 

 

 

 کاربرد
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21 

 

ا با اتم های مربوطه به درستی نشان در مورد نمک خوراکی ، کدام گزینه مقایسه ی اندازه ی شعاع یون ها ر

 می دهد؟

   -آ   
  ClNaClNa                       ب-  

  NaClNaCl 

-ج   
  NaNaClCl               د-  NaNaClCl  

 

تجزیه 

 وتحلیل

کیلو ژول برمول باشد ، کدام آنتالپی   717و  787به ترتیب  sKCl)(و   sNaCl)(اگر آنتاپی فروپاشی   21

 نسبت داد؟ sKBr)(فروپاشی شبکه را می توان به 

 751 -د                         876-ج                          1137 -ب                             683 -آ

 ارزشیابی 

 چند مورد از مطالب زیر درست اند؟ 22

 می باشد.  6*عدد کوئوردیناسیون یون های سدیم وکلرید در بلور نمک طعام با هم مساوی و برابربا  

 *چگالی بار یون کلسیم از یون منیزیم بیشتر است.

 *شعاع یون اکسید کمتر ازیون کلرید است.

 *شعاع یون پتاسیم بزرگ تر از شعاع یون منیزیم است

 1 -د                               3 -ج                                  4 -ب                                2 -آ

تجزیه 

 وتحلیل

 با توجه به شکل زیر کدام نتیجه گیری نادرست است ؟ 23

اتم سدیم در مقایسه با اتم کلر بزرگتر است و بار الف(

 مثبت کمتری در هسته ی خود دارد .

ب(ضمن تبدیل شدن اتم سدیم به یون پایدار خود از شمار 

 الیه های الکترونی اشغال شده ی آن کاسته می شود.

ج(اتمهای سدیم وکلر ، ضمن تبدیل شدن به یونهای پایدار 

خود به آرایش الکترونی گاز نجیب قبل از خود می 

 رسند 

د(ضمن تبدیل شدن اتم کلر به یون پایدار خود اندازه ی 

آن بزرگتر شده ، شمار الیه های الکترونی اشغال شده 

  ی آن ثابت می ماند.

 دانش

الیه ای دارد هر اتم کربن با ...... پیوند کوواالنسی به ...... اتم کربن دیگر متصل  در بلور گرافیت که ساختار 24

 شده است و الیه ها به وسیله ی نیروی ...... روی هم قرار دارند.

 جاذبه قوی     -سه  –الف ( سه  

 جاذبه قوی-چهار-ب  ( چهار 

 ضعیف واندروالسی   -چهار –ج  (سه  

 والسیضعیف واندر-سه-د ( چهار 

 دانش

 نقشه پتانسیل الکترو استاتیک داده شده مربوط به کدام مولکول می باشد . 25

1)COH 2             2 )2SO
 

3 )HCl 4 )OCS 

 

تجزیه و 

 تحلیل

 در کدام ترکیب یونی ، تفاوت شعاع یون های سازنده بیشتر است ؟  26

 الف: لیتیم کلرید          ب : سدیم فلوئورید        ج : سدیم اکسید     د : لیتیم سولفید  

تجزیه و 

 تحلیل

 ارزشیابی کدام مطلب در مورد سدیم کلرید ، نادرست است ؟  27
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الف: واکنش تشکیل آن از عناصر سازنده به شدت گرماده بوده و عالمت تغییر آنتالپی واکنش آن منفی است 

 . 

 برابر این تفاوت در آب است . 6ب : یک ترکیب یونی دوتایی است که تفاوت نقطه ذوب و جوش آن به تقریب 

 نئون رسیده اند . ج : آنیون و کاتیون در آن به ترتیب به آرایش گازهای نجیب آرگون و 

 د : فراورده واکنش یک فلز قلیایی و یک هالوژن است که پایداری کمتری از آن ها دارد . 

 شیمی جلوه ای ازهنر، زیبایی و ماندگاری: 1عنوان فصل  چهار محال و بختیاریاستان: 

و مواد  نور بیندیشیم(پیوند فلزی)با هم -فلزها ، عنصرهایی شکل پذیر با جالیی زیباموضوع: 

 یم(بررسی خواص تیتانیم)با هم بیندیش-تیتانیم ، فلزی فراتر از انتظار-رنگی)پیوند با زندگی(

 81-85صفحه: 

 چه تعداد از موارد زیر جزء رفتارهای فیزیکی فلزات محسوب می شود؟ 28

قابلیت ورقه شدن  داشتن جال  خاصیت چکش خواری 

 الکترونتوانایی از دست دادن تنوع عدد اکسایش  رسانایی الکتریکی و گرمایی 

1)2   2)3   3)4   4)5   

درک و 

 فهم

 چه تعداد از ویژگی های زیر در مورد فلز تیتانیم در مقایسه با فوالد بیشتر است؟ 23

 نقطه ذوب    چگالی    مقاومت در برابر خوردگی 

 مقاومت در برابر سایش   واکنش با ذرات موجود در آب دریا 

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

 دانشی

 استفاده از آلیاژ کدام دو فلز باعث می شود که این آلیاژ شکل اولیه خود را بازیابی کند؟ 31

 (روی و تیتانیم4  (تیتانیم و نیکل3  (روی و وانادیم2  (وانادیم و نیکل1
 دانشی

 است؟ نادرست ،کدام مطلببا توجه به شکل روبرو  31

 ( الگوی ساده از شبکه بلوری فلزها را نشان می دهد.1

 ( برای توجیه رفتارهای فیزیکی و شیمیایی فلزها قابل استفاده است.2

 ( به مدل دریای الکترون معروف است.3

4 )A  می تواند کاتیون یک فلز وB  .دریای الکترون باشد 

درک و 

 فهم

 است؟ نادرستکدام عبارت  32

(اگر یک یا چند طول موج از طول موجهای بخش مرئی پرتوهای الکترو مغناطیس توسط ماده ای جذب یا 1

 عبور داده شود،آن ماده رنگی دیده می شود.

 رنگی دیده می شود. A( با توجه به شکل روبرو،جسم 2

 د، می تواند( رنگدانه ماده ای است که با استفاده از جذب طول موجهای معین نور سفی3

 طول موجهای خاصی را عبور دهد یا بازتاب کند.

 ( دوده از جمله رنگدانه های معدنی است که برای ایجاد رنگ سیاه از آن استفاده می شود.4
 

درک و 

 فهم

 

 1فصل  پاسخنامه

 پاسخ صحیح شماره سوال  پاسخ صحیح شماره سوال

 د 13   1

 ب 21   2

 آ 21   3

 ج 22   4

 ج 23   5

 د 24  پ 6
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 2 25  ب 7

 د 26  پ 8

 د 27  ت 3

 3 28  آ 11

11 1  23 3 

12 2  31 3 

13 4  31 2 

14 3  32 2 

15 2    

16 1    

17 3    

    ج 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیمی راهی به سوی آینده ای روشن تر: 2عنوان فصل  استان: بوشهر

 81-11 صفحه: به دنبال هوای پاک-2مقدمه فصل موضوع: 

 متن سواالت تستی ردیف

 

سطح 

 سوال

1 

 هوای آلوده حاوی چه موادی است؟

 آ(مخلوطی از گازهای گوناگون که به طور یکنواخت در هواکره پخش شده اند          

               ب( ذره های معلق                 پ(مواد آلی غیر فرار         ت(اوزون                                                          
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 ت-پ-(ب4ت                  -ب-( آ3پ                 -ب-( آ2ت            –پ -( آ1

 سیدهای نیتروژن درست اند؟چند مورد از مطالب زیر در مورد اک 2

 .هر دو جزء آالینده های هوا هستند 

 .گاز نیتروژن مونواکسید قهوه ای رنگ است 

 .گاز نیتروژن مونواکسید واکنش پذیری باالیی دارد و می تواند با اکسیژن واکنش دهد 

  نسبت تعداد الکترون های ناپیوندی به پیوندی درNO 2بیشتر از این نسبت در NO .است 

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

 

 است؟ نادرستبا توجه به معادله تولید اوزون تروپوسفری چند مورد از موارد زیر  3

  2در یک روز آفتابی با کاهش غلظتNO   ،غلظت اوزون افزایش می یابد. 

 قهوه ای هوا به دلیل وجود اوزون تروپوسفری در هوای آلوده است رنگ. 

  است. 2نسبت تعداد الکترون های ناپیوندی به پیوندی دراوزون برابر 

 .اوزون تروپوسفری یکی از آالینده های هوا است 

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

 

 درست است؟   CO, NO  y Hx,C 2(SO , (چه تعداد از مطالب زیر در مورد گازهای 4

 .جزء گازهای خروجی از اگزوز خودروها هستند 

 .در همه آنها، یکی ازمواد اولیه در واکنش شیمیایی تشکیل آنها، گاز اکسیژن موجود در اگزوز است 

  رنگ وجود دارد.درآنها گازی  قهوه ای 

 .یکی از آنها از سوختن ناقص هیدروکربن ها تولید می شود 

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

 

 چند مورد از مطالب زیر درست اند؟ 5

  خودروها در هوای آلوده بیشتر از هوای خشک و پاک است.سرعت فرسودگی ساختمان ها و پوسیدگی 

 .امروزه با رشد دانش و فناوری و گسترش صنایع گوناگون، دسترسی به هوای پاک بیشتر شده است 

 yHxC  هیدروکربن محسوب می شود و بدون هر گونه سوختن و از طریق تبخیر از منبع سوخت خارج و ،

 وارد هوا کره می شود.

 ،مقدار ثابتی آب به صورت رطوبت وجود دارد. در هوای پاک 

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

 

 شیمی راهی به سوی آینده ای روشن تر: 2عنوان فصل  استان:شهرستان های تهران

 11-11صفحه:  عوامل مؤثر بر انرژی فعال سازی)با هم بیاندیشیم(-واکنش های شیمیاییانرژی فعال سازی در موضوع: 

6 

 

 چند مورد از مطالب زیر در مورد کاتالیزگر درست است؟ 

 الف( در صنایع گوناگون می توانند سبب کاهش آلودگی محیط زیست شوند.

 انجام داد.ب(با استفاده از آن ها می توان واکنش ها را در دمای پایین تر 

 پ( با استفاده از آن ها می توان مقدار نهایی فراورده ها را افزایش داد.

 ت( با استفاده از آن ها می توان پایداری فراورده ها را افزایش داد.

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

 2طراح:   آقای نوری منطقه شهر ری 

درک 

 وفهم

برابر انرژی فعال سازی واکنش  75/1است. اگردرغیاب کاتالیزگر، آنتالپی واکنش  KJ561آنتالپی واکنشی برابر 7

کاهش یابد ، انرژی فعال سازی و آنتالپی واکنش در  %21باشد و درصورت استفاده ازکاتالیزگر انرژی فعال سازی  

 حضور کاتالیزگر به ترتیب برابر است با :

تجزیه و 

 تحلیل
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1)261 – 561             2 )261 - 448                    3 )256 – 561                        4 )256 –  448 

 منطقه پاکدشت  طراح : خانم عشقی

انجام می  Fe+2واکنش تجزیه محلول هیدروژن پراکسید را یک بار بدون کاتالیزگر و بار دیگر در حضور کاتالیزگر  8

و نیز دما در هر دو آزمایش یکسان است کدام نمودار در مورد این واکنش  2O2Hدهیم .اگر بدانیم غلظت اولیه ی 

 درست است؟

 منحنی آزمایش کاتالیز شده(  )                  منحنی آزمایش بدون کاتالیز گر( ------)

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

 طراح: رقیه صادقی ،منطقه اسالمشهر

درگ و 

 فهم 

 ؟ چند مورد از مطالب زیر درست است 3

 شود می تولید نیتروژن و اکسیژن واکنش از مونوکسید نیتروژن اندکی مقدار اتاق دمای در. 

 ندارد نیاز فعالسازی انرژی به متان سوختن واکنش. 

 دهد نمی واکنش اتاق دمای همانند گاز هیدروژن در اکسیژن با سفید فسفر. 

 شود می زیست محیط آلودگی سبب کاتالیزگر از استفاده. 

 است بیشتر واکنش سرعت باشد بیشتر واکنش آنتالپی چه هر. 

 است بیشتر واکنش آنتالپی باشد بیشتر فرآورده و دهنده واکنش انرژی سطح تفاوت چه هر. 

 است کمتر واکنش سرعت باشد بیشتر واکنش فعالسازی انرژی چه هر. 

 هستند ها فرآورده از پایدارتر ها دهنده واکنش گرماگیر، های واکنش در. 

 

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

درک و 

 فهم

 با  توجه به نمودارهای زیر، چند مورد از مطالب زیر درست است؟  11

 

 

 

 

 

 

 

 

  . است تر بیش( 2) واکنش سرعت از ، ( 1) واکنش سرعت در شرایط یکسان، -الف

 کم تر است. 2کیلو ژول از انرژی فعالسازی واکنش  31به اندازه  1ب( انرژی فعالسازی واکنش 

 پایدارتر هستند. 2فراورده های واکنش از  1پ(فراورده های واکنش 

 منفی است. 2و  1واکنش  H∆ ت(عالمت 

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

 طراح:فریده سلطانی اصل 
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 تر شیمی راهی به سوی آینده ای روشن:  2عنوان فصل  استان: اردبیل

 17-166 صفحه: تأثیر اثر گلخانه ای )تفکر نقادانه(-مبدل کاتالیسیتی)با هم بیندیشیم(موضوع: 

11 

 

 چه تعداد از مطالب زیر درست اند ؟

 * هر کاتالیزگر می تواند یک واکنش معین را سرعت ببخشد .

 .* کاتالیزگرها باید در برابر شرایط انجام واکنش های شیمیایی پایدار بمانند 

 * مبدل کاتالیستی خودروها ، توری هایی از جنس فلزهای پالتین ، پاالدیم و رودیم هستند .

 مبدل می شود .2NOخروجی از اگزوز خودروها در مجاورت مبدل کاتالیستی به سرعت به گاز  O2N* گاز 

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

 

درک و 

 فهم

 هیدروکربن های نسوخته در اگزوز خودروها پس از عبور از مبدل کاتالیستی به چه گاز)هایی(تبدیل می شود؟ 12

1 )2CO                       2 )2CO ،O 2H                          3 )2CO ،2 O                         4)2N ،2O  
 

 دانش

13 

 

 21.111خودرو فعالیت داشته باشد و هر خودرو سالیانه به طور میانگین  511.111در صورتی که در شهرتهران 

کیلومتر مسافت طی کند. استفاده از مبدل کاتالیستی به تقریب سبب کاهش چند درصدی جرم کل آالینده ها 

 کاتالیستی در یک سال ، چند تن خواهد بود ؟شده و مقدار آالینده هاپس از کاربرد مبدل 

 CO yHxC NO فرمول شیمیایی آالینده

مقدار آالینده بر حسب گرم به 

 ازای طی یک کیلومتر

 14/1 67/1 6 در غیاب مبدل

 14/1 17/1 6/1 در حضور مبدل

1 )85 – 7111                      2 )85 – 7511                      3 )32 – 7111                      4 )32 - 7511 

 

 ترکیب

 ؟نمی باشدکدام مورد از شرایط کاتالیزگر مناسب در مبدل کاتالیستی  14

 ( هر کاتالیزگر اغلب اختصاصی و انتخابی عمل می کند . 1

 ( هرکاتالیزگر باید سرعت همه ی واکنش های را سرعت ببخشد .2

 ( در حضور کاتالیزگر نباید واکنش های ناخواسته دیگری انجام شود . 3

 ( کاتالیزگر در شرایط انجام واکنش باید پایداری شیمیایی و گرمایی مناسبی داشته باشد . 4

 

 ارزشیابی

به گاز  ،NO2و   NOدر مبدل کاتالیستی خودروهای دیزلی با ورود گاز آمونیاک و انجام واکنش شیمیایی گازهای  15

N2  تبدیل می شوند ،در معادله شیمیایی موازنه شده آن نسبت گازN2 به گاز آمونیاک کدام است ؟ 

1 )3                                          2 )5/2                                          3 )2                                   4 )5/1 

 

 ترکیب

به جدول زیر که مقدار برخی از آالینده ها را در گازهای خروجی از اگزوز خودروها در غیاب و ودر حضور با توجه  16

مبدل های کاتالیستی نشان می دهد در حضور مبدل کاتالیستی آالینده
x y

C H با چه درصدی کاهش می یابد؟ 

 CO فرمول شیمیایی آالینده
x y

C H NO 

مقدار آالینده برحسب گرم 

 به ازای طی یک کیلومتر

 14/1 67/1 33/5 در غیاب مبدل

 14/1 17/1 61/1 در حضور مبدل

1 )81/35                         2 )36                     3 )37 4 )33 

 

NO(g)درواکنش 17 NO (g) NH (g) N (g) H O(g)   2 3 2 22 2 کدام گونه ) گونه ها(  3

 نقش اکسنده را دارند؟

 3و2( گزینه 4( نیتروژن منو اکسید          3( نیتروژن دی اکسید      2( آمونیاک         1
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 چه تعداد از عبارتهای زیر صحیح هستند؟  18

 ی از اگزوز خودرو ها به صفر می رسد.الف(استفاده از مبدل های کاتالیستی مقدار آالینده های  خروج

 ب( همه واکنش های انجام شده در مبدل های کاتالیستی گرماده بوده و ازنوع اکسایش و کاهش هستند.

 پ( با استفاده از کاتالیزگر می توان واکنش را در دماهای پایین تری انجام داد.

 است. یکی از فلزات به کار رفته در مبدل های کاتالیستی Ruت( فلز 

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

 

اگر هیدروکربن نسوخته در موتور خودرو نوعی آلکان باشد برای سوختن کامل آن به چند مول اکسیژن نیاز خواهد  13

 تعداد اتم های کربن آلکان است. (nبود؟) 

1)n 3 1   2 )n3                  3)
n 3 1
2

        4   )n 3 1 

 

چند برابرمجموع ضرایب استوکیومتری  مواد  COمجموع ضرایب استوکیومتری مواد در معادله شیمیایی حذف  21

 مبدل های کاتالیستی است؟ هنگام استفاده ازNOدر حذف

1 )8/1                 2 )25/1                      3 )2                4  )1 

 

 شیمی راهی به سوی آینده ای روشن تر: 2عنوان فصل  استان: ایالم

 161-161صفحه:  اصل لوشاتلیه)با هم بیندیشیم(-آمونیاک و بهره وری در کشاورزیموضوع: 

، مربوط است، 32NH (g)2(g)+ 3H2N, (g)های جدول زیر، که به تعادل زیر، که به تعادل گازی با توجه به داده 21

 کدام مطلب درست است؟

 K2L2-(mol( C)°(دما 
 در مخلوط تعادلی 3NHدرصد مولی 

10 atm 100 atm 1000 atm 
213 651 51 82 38 

468 5/1 4 25 81 

758 114/1 5/1 5 13 

 یابد.( در فشار ثابت، دما، ثابت تعادل و درصد مولی آمونیاک به یک نسبت کاهش می1

 واکنش مثبت است. ΔH، به سطح انرژی فراورده نزدیکتر واکنش دهندها( سطح انرژی 2

 یابد.( در دمای ثابت، با افزایش فشار ثابت تعادل و درصد مولی آمونیاک افزایش می3

 ها بیشتر است.دهندههای پیوندی واکنشها از مجموع انرژیپیوندی فراورده ( مجموع انرژی4
 

درک و 

 فهم

 ؟نیست کدام گزینه جزء شرایط بهینه فرآیند هابر  22

 

 ( اکسید    ІІ( استفاده از آهن)2درجه سانتیگراد دما                                      451( 1

 

 ( استفاده از فلز آهن4اتمسفر فشار                                              211( 3 

 دانشی

23 

 

 باشد؟.چه تعداد از مطالب زیر در مورد فرآیند هابر نادرست می

 شود.در دما و فشار اتاق، با سرعت کمی انجام می H2N ,2الف( واکنش تولید آمونیاک از گازهای 

 مناسب این واکنش اکسید فلز آهن است. ب( کاتالیزگر

 ها را به فرآورده تبدیل کند.ی واکنش دهندهپ( هابر با یافتن شرایط بهینه توانست همه

تجزیه 

 وتحلیل
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 ت( بزرگترین چالش هابر، یافتن کاتالیزگر مناسب این واکنش بود.

 بود اتمسفر و در حضور کاتالیزگر آهن211دجه سانتیگراد ، فشار 451شرایط بهینه در دما -ه

1 )2              2 )3                           3 )4                             4 )5 

 3NHو  2N(،g  )2H(  gدرجه سانتیگراد ، غلظت ) 511در دمای  32NH ↔ 2+ 3 H 2Nاگر پس از برقراری تعادل  24

 مول بر لیتر باشد ، مقدار عددی ثابت تعادل آن کدام است؟ 13/1و  2/1،  45/1به ترتیب برابر 

 4د(                          3ج(                       33/1ب(                  25/1الف(

 کاربردی

 کند؟تعادل چه تغییری میدهنده دو برابر شود ثابت در تعادل زیر اگر غلظت هر کدام از مواد واکنش 25
𝑵𝟐(𝒈) + 𝟑𝑯𝟐(𝒈) ⇌ 𝟐𝑵𝑯𝟑(𝒈) 

 شودکند                   د( نصف میالف( دو برابر                        ب( چهار برابر                      ج( تغییر نمی

درک و 

 فهم

 شیمی راهی به سوی آینده ای روشن ترعنوان فصل دوم:  استان: اصفهان

 Kدما ، عاملی برای جابجایی تعادل و تغییر  -تغییر حجم سامانه در تعادل های گازیموضوع: 

 شرایط بهینه فرآیند هابر)با هم بیندیشیم(

 162-168صفحه: 

 شود؟  می زیر در سامانه واکنش pHکدامیک از تغییرات زیر باعث افزایش  26
∆𝑯 < 𝟎    𝑪𝑶𝟐(𝒈) + 𝑯𝟐𝑶(𝒍) ⇌  𝑯𝑪𝑶𝟑

−(𝒂𝒒) +  𝑯+(𝒂𝒒) 
 به ظرف واکنش  𝑪𝑶𝟐( افزودن مقداری ب              ( انتقال مواد واکنش از ظرف یک لیتری به ظرف دو لیتری الف

 ( کاهش دمای سامانه د                                            ب از سامانه  آ( خارج کردن مقداری ج

 )پیربکران(

 ترکیب

 اگر دما را باال ببریم،  A + B ⇌ C + D + qدر تعادل گازی:   27

 شود.شود و زمان رسیدن به تعادل کم میثابت تعادل زیاد می (الف

 شود.ثابت تعادل و زمان رسیدن به تعادل هر دو زیاد می (ب

 شود.شود و زمان رسیدن به تعادل زیاد میثابت تعادل کم می (ج

 شود. ثابت تعادل و زمان رسیدن به تعادل هر دو کم می (د

 شهر()خمینی

درک و 

 فهم

 کدام گزینه درست است؟ 28

 شود.الف( افزایش فشار باعث افزایش ثابت تعادل می

 شود.جایی تعادل میب( همواره تغییر فشار باعث جابه

 درصد است. 72هابر ج( بازده فرایند 

 شود.تر مید( استفاده از کاتالیزگر در فرایند هابر، باعث انجام واکنش در دمای پایین

 شهر()زرین

 دانش

 . ........... ...... شده و ثابت تعادل..جایی تعادل به سمت ...ه.. از صفر باشد، باعث جاب..اگر آنتالپی  واکنش ..... 23

        زیاد – رفت – ب( کوچکتر                   زیاد      – رفت – الف( بزرگتر

 کم – برگشت – د( بزرگتر               کم       – برگشت – ج( کوچکتر

 شهر()زرین

درک و 

 فهم

چه تغییری  2COو  CO هایظرف واکنش افزایش یابد، غلظتدر سیستم زیر، اگر در اثر کاهش حجم، فشار در  31

 کنند؟  می
O(g) + CO(g) 2H ⇌(g) 2(g) + CO2H  

 مانند.ثابت می CO]2[و  [CO] (ج    یابند.                                کاهش می CO]2[و   [CO]الف(

 یابد.کاهش می CO]2[افزایش و  [CO] (یابد.                             دافزایش می CO]2[کاهش و  [CO] (ب

 )مهردشت(

درک و 

 فهم
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 کدام عبارت همواره درست است؟ ،باشد mتر از کوچک nو   mB  , H>0⇌ nA اگر در واکنش تعادلی  31

 تر از واحد است.( ثابت تعادل آن بزرگالف

 ب( سرعت رسیدن به حالت تعادل زیاد است.

 شود.( افزایش دما سبب افزایش مقدار ثابت تعادل میج

 یابد.افزایش می Bتر در دمای ثابت، مقدار ( با انتقال به ظرف کوچکد

 (6)ناحیه 

تجزیه و 

 تحلیل

 است؟ نادرستهای زیر یک از گزینهکدام 32

 ( هیچ سامانه تعادلی گازی وجود ندارد که تغییر فشار بر آن تأثیر نداشته باشد.الف

 شود.ب( تغییر فشار یک سامانه تعادلی گازی با تغییر حجم آن اعمال می

 شود.جا شدن تعادل به سمت تعداد مول های گازی کمتر میافزایش فشار یک سامانه گازی، باعث جابه( ج

 شود.های گازی بیشتر میجا شدن تعادل به سمت تعداد مول( کاهش فشار یک سامانه گازی، باعث جابهد

 (6)ناحیه 

 دانش

مربوط است کدام مطلب درست   2NH ⇌ 2(g)+ 3H2(g) N(g)3 های جدول زیر که به تعادل گازیبا توجه به داده 33

 است؟

 

 

 

 

 

 

 فراورده کمتر است.ها از مجموع آنتالپی دهنده( مجموع آنتالپی واکنشالف

 تر است.ب( سطح انرژی پیچیده فعال به سطح انرژی فراورده نزدیک

 یابد.( در دمای ثابت با افزایش فشار ثابت تعادل و درصد مولی آمونیاک افزایش میج

  یابد.( در فشار ثابت، با افزایش دما  ثابت تعادل و درصد مولی آمونیاک به یک نسبت کاهش مید

 (6)ناحیه 

 K (Cدما)
 درصد مولی آمونیاک در مخلوط تعادلی

10 atm            100atm            1000atm 

213 651 51 82 38 

467 5/1 4 25 81 

758 114/1 5/1 5 13 

تجزیه و 

 تحلیل

 

 

 

 

 

 شود؟زیاد می Aیابد و با افزایش فشار در صد مولی در کدام واکنش با افزایش دما ثابت تعادل افزایش می 34

  2C(g) ⇌ A(g) + B(g) + q ب(                         B(g) + C(g)⇌ A(g) + q ( الف

   2C(g) + q ⇌A(g) + B(g) (د                          C(g) + q  ⇌ A(g) + B(g)( ج

 (6)ناحیه 

درک و 

 فهم

 است؟ نادرستکدام گزینه  35

 . کندکننده در تعادل تغییر میالف( با تغییر حجم یک سامانه تعادلی در دمای ثابت، غلظت مواد گازی شرکت

سبب  2Nو  2Hدهد که کاهش حجم سامانه تعادلی تولید آمونیاک از مخلوط گازی های تجربی نشان میب( یافته

 جا شود.شود تعادل در جهت رفت جابهمی

شود اما ثابت ج( با افزایش حجم یک سامانه تعادلی و بر هم خوردن تعادل، پس از مدتی تعادل جدیدی برقرار می

 کند.تعادل تغییر نمی

د، کننها حجم بیشتری را اشغال میدهندهها نسبت به واکنشدلی که در آن فراوردهد( افزایش فشار بر واکنش تعا

 شود.جایی تعادل در جهت رفت میسبب جابه

 )آران و بیدگل(

تجزیه و 

 تحلیل

 با توجه به واکنش تعادلی زیر که در یک ظرف سربسته بر قرار است، کدام مطلب درست است؟ 36
𝑶𝟑(𝒈) + 𝑵𝑶(𝒈) ⇌ 𝑶𝟐(𝒈) + 𝑵𝑶𝟐(𝒈)     𝑲 = 𝟏𝟔 

 شود.جا میتر در دمای ثابت، در جهت رفت جابهالف( با انتقال به ظرف بزرگ

 کاربرد
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 رود. ،تا حد کامل شدن پیش می  Kب( با توجه به مقدار

 رسد.ج( چون ثابت تعادل آن بزرگ است، با سرعت زیاد به حالت تعادل می

 تر است. ها بزرگدهندهها در مقایسه با واکنشضرب غلظت مولی فراوردهد( حاصل

 )آران و بیدگل(

 است؟ نادرستمطالب زیر  از مورد چند 37

 شود.کاهش حجم ظرف باعث افزایش رنگ مخلوط تعادلی می 22NO ⇌(g) 4O2N(g) واکنش تعادلی در (1

 یابد.افزایش دما ثابت تعادل افزایش می با 2(g) + 3H2N ⇌(g) 32NH(g)واکنش تعادلی  ( در2

 می شود. 3SOافزایش فشار باعث افزایش غلظت  O 22SO ⇌ 32SO +2تعادل گازی  در (3

 شود.ورده میاباعث افزایش غلظت فر 2A(g) + B(g) ⇌ 2C (g) + qتعادل  در افزایش دما (4

 4( د                     3( ج                      2( ب                          1( الف

 )برخوار(

و  درک

 فهم

 کدام عبارت درست است؟ b>a  ,  ∆H>0  ,  bB(g)⇌  aA(g)در تعادل 38

 یابد.کاهش می Kجا شده و مقدار جهت برگشت جابه تعادل در، افزایش فشار ( باالف

 شود.زیاد می Aمول  جا شده و تعدادکاهش دما تعادل در جهت برگشت جابه ( باب

 .یابدافزایش می Kو مقدار  Bجا شده و غلظت جابهجهت رفت  افزایش حجم تعادل در ( باج

 .شودها کم میکل مول شده و تعداد ثابت تعادل زیاد افزایش دما مقدار ( باد

 )برخوار(

تجزیه و 

 تحلیل

 است؟  نادرستچند مورد از موارد زیر  33

 یابد. باشد، با افزایش دما مقدار ثابت تعادل افزایش می ∆H ≥0های تعادلی که ( در واکنش1

 دهد. باشد، افزایش دما مقدار ثابت تعادل را کاهش می ∆H≤0های تعادلی که ( در واکنش2

 یابد.ها افزایش یابد، مقدار ثابت تعادل افزایش میدهندههای تعادلی اگر غلظت واکنش( در واکنش3

 کند.حجم تغییر کند مقدار ثابت تعادل تغییر می های تعادلی اگر( در واکنش4

 4د(                     3ج(                 2ب(              1الف( 

 )چادگان(

دانش و 

درک و 

 فهم

 

 

 

روی درصد (  اثر .......... را بر Bاثر ........... و نمودار ) (Aدر واکنش هابر )تولید آمونیاک( از دو نمودار زیر، نمودار) 41

 دهند. از نظر تئوری دو شرط الزم برای پیشرفت واکنش، دمای........... و فشار ............ است.مولی آمونیاک نشان می

 
 زیاد       –کم  –فشار  -کم                                 ب( دما -زیاد  –فشار  -الف( دما

 کم      -زیاد  –دما  -د( فشار                زیاد                   -کم  –دما  -ج(  فشار

 )فالورجان(          

درک و 

 فهم

𝑿𝟐 زیر تعادلهای شکل 41 + 𝒀𝟐 ⇌ 𝟐𝑿𝒀  را در دو دمای𝑻𝟐 و 𝑻𝟏 کدام دهند اگر این واکنش گرماده باشد، نشان می

  درست است؟ 𝑻𝟏 و 𝑻𝟐دو دمای مقایسه در مورد 

 

تجزیه و 

 تحلیل
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𝑻𝟏الف(  >  𝑻𝟐                  )ب𝑻𝟏 <  𝑻𝟐                     )ج𝑻𝟏 =  𝑻𝟐                   )د𝑻𝟏 ≥  𝑻𝟐 

 )فالورجان(          

 کند؟جا میافزایش فشار کدام سامانه تعادلی زیر را در جهت برگشت جابه 42

 2HCl(g) ⇌(g) 2(g) + Cl2H( الف

  32NH ⇌(g) 2(g) + 3H2N(g) ب(

2SO3(g) ⇌ 2SO2(g) + O2(g) )ج 

  2CO ⇌(g) 2C(s) + O(g) (د

 (1)ناحیه 

 درک و

 فهم

)(3)(2)(در واکنش تعادلی 43 322 gNHgHgN   5102.3درجه ثابت تعادل  311اگر در دمای   و در

4102.2درجه ثابت تعادل  611دمای  ؟کدام مطلب درست است ،باشد 

322الف( این واکنش برخالف واکنش  22 SOOSO گرماده است. 

 .شودمی Kدرجه موجب افزایش مقدار  311ب( افزایش فشار در دمای 

 .دبایدرجه درصد مولی آمونیاک کاهش می 611ج( با افزایش فشار در دمای 

 .وردها بیشتر استاها از فردهندهد( مجموع آنتالپی واکنش

 (4)ناحیه 

تجزیه و 

 تحلیل

𝐚𝐀اگر در واکنش تعادلی  44 ⇌ 𝐛𝐁 در این صورت: ،با افزایش فشار و کاهش دما واکنش در جهت برگشت پیش برود 

 .و واکنش گرماده است a>b.                             ب( و واکنش گرماده است a<b الف(

 .و واکنش گرماگیر است a>b.                             د( و واکنش گرماگیر است a<b ج(

 (5)ناحیه 

درک و 

 فهم

میزان پیشرفت واکنش در چه دمایی بیشتر  .به دست آمده است A + 2B ⇌ Cبا توجه به جدول زیر که برای تعادل  45

 جا خواهد شد؟هاست و با افزایش دما تعادل در کدام جهت جاب

 435 235 35 (℃دما )

K 𝟐/𝟓
× 𝟏𝟎−𝟐𝟓 

𝟒 × 𝟏𝟎−𝟏𝟏 𝟒 × 𝟏𝟎−𝟓 

 در جهت برگشت  ، 435℃ب( در جهت رفت                                              ، 35℃  الف(

 در جهت رفت ، 435℃ د(                                           در جهت برگشت ، 35℃  ج(

 (5)ناحیه 

 ترکیب

 های زیر درست است؟عبارتچند مورد از  46

 های تغییر غلظت در سامانه تعادلی، تغییر حجم سامانه در دمای ثابت است.               یکی از روش 

                                      .کاهش حجم سامانه یا افزایش فشار اثر یکسانی بر سامانه گازی دارد 

  کند.                       جا میهای گازی کمتر جابهمولکاهش حجم سامانه گازی تعادل را در جهت 

 شود که مجدداً به تعادل اولیه برگردد.                       جا میای جابهبا تغییر حجم، تعادل به گونه 

 گیرند.                                            های گازی تحت تاثیر تغییر حجم قرار میهمه تعادل    

 دهد.                                                      تغییر حجم و فشار، ثابت تعادل را تغییر نمی 

 3د(                          5ج(                      4ب(                        2الف( 

 )نجف آباد(

درک و 

 فهم

𝑵𝟐(𝒈)تعادل گازی  47 + 𝟑𝑯𝟐(𝒈) ⇌ 𝟐𝑵𝑯𝟑(𝒈)  در دمای معین در ظرفی یک لیتری برقرار است. اگر در همان

 شود؟جا و مقدار ثابت تعادل چه میدما، حجم ظرف را دو برابر کنیم، این تعادل در کدام جهت جابه

 ماند.ثابت می -شود.             ب( برگشت تر میبزرگ –الف( برگشت 

 شود.تر میکوچک –د( رفت  ماند.                   ثابت می -ج( رفت 

 )شهرضا(

درک و 

 فهم
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 درست است؟ زیر در فرایند هابر چند جمله 48

 یابد.درصد مولی آمونیاک با افزایش فشار در دمای ثابت افزایش می 

 درجه است. -211وری آمونیاک بهترین دما آبرای جمع 

 شود.تر انجام میبا استفاده از کاتالیزگر واکنش در دماهای پایین 

 دهد.مولی مخلوط را آمونیاک تشکیل می %51 در بهترین شرایط دما و فشار تنها 

 4 (د                  3 (ج                   2 (ب                 1 (الف

 شهر()خمینی

 دانش

 هابر است؟ فرایندکدام نمودارها مربوط به تغییر ثابت تعادل و تغییر مقدار فراورده با افزایش فشار در  43

 
 d,c (د          c,b (ج             b,c (ب              a,b (الف

 شهر()خمینی

 کاربرد

 ؟نیستدر فرآیند هابر برای تولید آمونیاک، کدام عمل زیر برای افزایش بازده فراورده مناسب  51

 الف( کاهش دما                                             ب( افزایش دما همراه با کاتالیزگر     

 ج( افزایش غلظت مواد اولیه                              د( افزایش فشار

 شهر()شاهین

درک و 

 فهم

 است؟ درستزیر  هایتچه تعداد از عبار 51

 شود.ثابت سرعت بزرگی دارد و به صورت سینیکی کنترل می ،دمای اتاق( واکنش تهیه آمونیاک در 1

 شود.کلوین و در حضور کاتالیزگر آهن تعادل تولید آمونیاک به سرعت برقرار می 551( در 2

جزیه آمونیاک به گازهای سازنده آن با افزایش دما و کاهش فشار به ترتیب به سمت راست و سمت چپ ت( تعادل 3

 شود.جا میهجاب

مول آمونیاک تشکیل شود، سرعت متوسط مصرف گاز نیتروژن  3دقیقه،  25اگر در مدت  STPهابر در  ( در واکنش4

 لیتر بر ثانیه است.میلی 4/22

( در تولید آمونیاک به روش هابر، اگر طی انجام واکنش حجم مخزنی که واکنش در حال انجام شدن است را نصف 5

 رود.نیتروژن پیش می کنیم، تعادل به سمت تولید

 2( د                              1( ج                     3 ب(                               4( الف

 (6)ناحیه 

تجزیه و 

 تحلیل

 

 

 

 

 

 

 هستند؟ نادرستدر فرایند هابر کدام موارد،  52

 دهند.کاهش می -211℃( به منظور کامل کردن فرایند پس از انجام واکنش، دما را تا 1

 شود.جا شدن تعادل در جهت برگشت و افزایش سرعت رفت و برگشت می( افزایش دما، سبب جابه2

 یابد.درجه سلسیوس درصد مولی آمونیاک کاهش می 511تا  211( در گستره دمای 3

 اتمسفر است. 1111تا  1اتمسفر بیشتر از فشار  2111تا  1111( افزایش درصد مولی آمونیاک در گستره فشار 4

 4و  2د(                           4و  1ج(             3و  2ب(                            2و  1الف( 

 )فالورجان(          

درک و 

 فهم

 آسایش و رفاه در سایه شیمیعنوان فصل دوم:  استان: آذزبایجان غربی

 161-111صفحه:  ،کلید سنتز مولکول های آلیگروه عاملی  -ارزش فناوری های شیمیاییموضوع: 

              در واکنش تبدیل اتن به اتانول چه تعداد ازموارد زیر افزایش زیر افزایش می یابد؟                                                  53

 آبانحالل پذیری در *شمار پیوند های اشتراکی                                 *

 در صد جرمی کربن*مجموع عددهای اکسایش اتم های کربن              *

درک 

 وفهم
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 کدام خانواده ترکیب های آلی برای سنتز سایر مواد آلی ،مناسب تر است؟ 54

 (کتون ها4(آلدئیدها                          3(آلکان ها                     2(الکل ها                         1

 دانش

شکل زیر روندکلی افزایش بهره وری با استفاده از فناوری های شیمیایی را نشان می دهد ،کدامیک از عبارتهای  55

 مطرح شده در مورد شکل زیر درست است؟

 

 

 

 

 

 

 می تواند موادی مانند سنگ معدن،نفت خام وهوا که هنوز فرآوری نشده اند باشد.  Aآ( 

 شامل انرژی ، آب ، فناوری ومواد شیمیایی و حتی نیروی انسانی باشد. Dو  Bب( 

 می توان فلز مس ، آهن ، گاز نیتروژن و پلی اتن را قرار داد. Cپ(در قسمت  

یا فرآورده هدف می تواند سبب رشد وبهره وری اقتصادی یک  Cبه  Aبرای تبدیل مواد   Dو  Bت(استفاده از 

 کشور شود.

 

 (همه موارد4             ( آ و ب وت   3( هیچکدام                             2( َآ و ب                            1

 

تجزیه 

 وتحلیل

 چه تعداد از موارد زیر را می توان بطور مستقیم از اتن تهیه کرد؟ 56

 اتانول*کلرو اتان                                          *اتان                                          * 

 پلی اتن*اتانوئیک اسید                                    *اتیل اتانوآت                                * 

1)5                           2)4                           3)3                                  4)2 

تجزیه 

 وتحلیل

   B  ماده دو هیدروژن های اتم شمار و تفاوت  Aالگوی زیر تولید یک استر را نشان می دهد.باتوجه به آن نام ماده   57

 به ترتیب کدامند؟  C  و

 

                             
   

 

 1(پروپن ،1

  2، ( پروپن2

 1بوتن ،-1(3

 2بوتن ،-1( 4

 

تجزیه 

 وتحلیل

 است ؟ مورد گروه های عاملی درست چند مورد از مطالب زیر در 58

 کنند.گروه هایی هستند که که خواص و رفتار مواد آلی را تعیین می –الف 

 های عاملی گوناگون هستنداغلب مواد آلی شامل گروه –ب 

 بههای عاملی موجود دریک ماده آلی را تغییر داده و ها با استفاده از مواد شیمیایی گوناگون ، گروهشیمی دان –ج 

 گروه عاملی دیگر تبدیل می کنند

 های آلی استگروه عاملی ، کلید سنتز مولکول -د

 4 – 4                 3- 3                   2- 2ا                 -ا

 

 

 

 دانش
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 پلی اتن  –اتانوئیک اسید  –اتیل اتانوآت  –اتانول  –کلرو اتان  –اتان 

1 – 1              2 -2            3 -3          4 -4 

 

درک 

 وفهم

 است ؟ نادرست چه تعداد از موارد زیر در مورد ترکیب آلی بکار رفته در ساخت بطری آب 61

 نام آن پلی اتیلن ترفتاالت است . –الف 

 و دی آمین است مونومر های تهیه آن دی اسید -ب 

 پلیمری است که به خانواده پلی استرها تعلق دارد -ج

 ریزندای میبرای ساخت بطری، آن را به همراه برخی افزودنی ها در قالب های ویژه -د

1 – 1              2 – 2            3- 3          4 -4 

 

 

درک 

 وفهم

 

 

 ...........همه گزینه های زیر درست هستند بجز  61

 گاز اتن یکی از مهمترین خوراک ها در صنایع پتروشیمی است -الف

 شود که حالل چسب است از واکنش اتانول و استیک اسید اتیل استات تولید می –ب 

 آیدکلرو اتان از واکنش اتن با گاز هیدروژن کلرید بدست می –ج 

 از واکنش اتانول با آب اتانوئیک اسید تولید می شود –د 

 د – 4ج              – 3ب           – 2الف            –ا 
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 کدام خانواده ترکیب های آلی برای سنتز سایر مواد آلی مناسب تر است ؟  62

 آمین ها  –4         الکل ها      – 3آلدهید ها             – 2 ها       الکان – 1

درک و 

 فهم

 های زیر درست است؟یک از عبارتکدام 63

 های عاملی در مولکول هدف بیشتر باشد، ساخت آن راحت تر است.آ(هر چه نوع و تعداد گروه

 ب( بازده واکنش، هزینه مواد و انرژی مصرف شده برای تولید ماده هدف، تنها به نوع واکنش بستگی دارد.

 از گاز اتان، مواد آلی گوناگون پر مصرف و ارزشمند تهیه کرد. پ(می توان

 ها در صنایع پتروشیمی است.ترین خوراکت( گاز اتن یکی از مهم

 دانش

 شود؟های زیر به طور مستقیم از اتن تهیه نمییک از فراوردهکدام 64

 اتنپ( کلرواتان                                 ت( پلی               آ( اتیل استات                           ب( اتان                    

تجزیه و 

 تحلیل

 توان از واکنش یک ....................... با یک ......................... در شرایط مناسب بهره برد.برای سنتز یک استر می 65

 –کتون                        ت( اسید آلی  -کتون              پ(باز آلی  – آلدهید                   ب( اسید آلی –آ( باز آلی 

 الکل

 دانش

 ماده زیر کمتر است؟ قیمت یک لیتر یا یک کیلوگرم از کدام 66

 ت( متانول          آ( اتیلن گلیکول                        ب( نفت خام                            پ(اتانول                           

تجزیه و 

 تحلیل

 رود؟فروش کدام یک از موارد زیر خام فروشی به شمار می 67

 زینآ( آمونیاک                                 ب( سولفوریک اسید               پ(پنبه                                        ت( بن

 دانش

 آسایش و رفاه در سایه شیمیعنوان فصل دوم:  استان: آذزبایجان شرقی

 111-111صفحه:  PETباز یافت  -عدد اکسایش کربن در ترکیبات آلی)با هم بیندیشیم(-ساخت بطری آبموضوع: 

 دار در ترکیب مقابل کدام است؟های ستارهعدد اکسایش کربن 68

  -3+ و 1( 4  -3و  -1( 3  +3و  -1( 2  +3+ و 1( 1

 

 

 

 کاربرد

 ها کاهش یافته و کدام اکسایش یافته است؟های زیر کدام گونهدر هر یک از واکنش 63

1 )CO  4وCH 2 -کاهشH  وOH2 اکسایش 

 -تجزیه

 تحلیل

C3H 3CH 
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2 )2H  وOH2 کاهش- CO  4وCH اکسایش               

         OHCH)g(H)g(CO 322 
 

3 )CO  وOH2 2 -کاهشH  4وCH اکسایش      

  )g(H)g(CO)g(OH)g(CH 224 3
 

4 )2H  4وCH کاهش- CO  وOH2 اکسایش 

 های کربن در پارازایلن با کدامیک از ملکولهای زیر یکسان است؟مجموع اعداد اکسایش اتم 71

 (  اتان 4( بوتان                    3( بنزن                2(استون                   1

تجزیه 

 تحلیل

 از ترکیبات زیر را نمی توان بطور مستقیم از نفت خام به دست آورد؟کدامیک  71

 ( اتیلن گلیکول4( پارازایلن               3( بنزن                        2( اتن                    1

 دانش

...........  به همراه  مول اتیلن گلیکول یک استر به فرمول  .............. 2از واکنش یک مول ترفتالیک اسید با  72

 آید....................  مول آب به دست می

1) 6O14H12C - 2              2 )6O12H12C  - 2                 3 )6O12H12C  - 1               4 )6O14H12C – 1 

 کاربرد

 کدام عبارت در مورد ترکیب به کار رفته در ساخت بطری آب نادرست است؟ 73

 ( پلیمری است که به خانواده پلی آمید تعلق دارد .2نام آن پلی اتیلن ترفتاالت است.                                          ( 1

( برای ساخت بطری آن را به همراه افزودنی در 4( مونومرهای آن دی اسید و دی الکل هستند.                           3

 قالب ویژه ای می ریزند.

 انشد

 مول متانول چگونه است؟ 2خط دی استر حاصل از واکنش یک مول ترفتالیک اسید و  –فرمول نقطه  74

1                                                                                                                )2) 

 

 

 

 
 

3)                                                                                                           4                 ) 

 

 

 

 

تجزیه 

 تحلیل

 

 

 

 

 

 2فصل  پاسخنامه

 پاسخ صحیح شماره سوال  پاسخ صحیح شماره سوال

 الف 32  3 1

 د 33  2 2

 الف 34  1 3
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 د 35  2 4

 د 36  2 5

 ج 37  2 6

 ب 38  3 7

 ب 33  3 8

 ب 41  3 3

 ب 41  3 11

 ج 42  3 11

 د 43  2 12

 ج 44  3 13

 د 45  2 14

 ب 46  4 15

 ب 47  1  16

 ب 48  4  17

 ج 43  1  18

 الف 51  3  13

 ج 51  2  21

 ج 52  4 21

22 2  53 4 

23 3  54 1 

24 1  55 4 

25 3  56 2 

 2 57  الف 26

 4 58  د 27

 2 53  د 28

 1 61  الف 23

 4 61  ب 31

 3 62  ج 31

 

 

 

 2فصل  پاسخنامه

 پاسخ صحیح شماره سوال  پاسخ صحیح شماره سوال

 3 63  گزینه )ت( 63

 3 71  گزینه )آ( 64

 4 71  گزینه )ت( 65
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 1 72  گزینه )ب( 66

 2 73  گزینه )پ( 67

68 3  74 3 
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