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 مولكول ها در خدمت سالمتی      9فصل 

 .بکوشیم آنها نگهداشتن برای پاکیزه باید پیوسته که هستند الهی های موهبت جمله از زمین و بدن پوشاک، آب، هوا،*
 
 را جامعه و انسان بالندگی و رشد سالمت، برای مناسب که بستری است آرامش ۀمای و آور نشاط شایسته و رفتاری،  پاکیزگی*

 .می کند فراهم
 
راهی  .کردند پیدا ها آلودگی )پاک کردن(زدودن برای راهی آنها، رفتار و ها مولکول شناخت و طبیعت الهام از با ها انسان*

  .شود می هموارتر شوینده مواد از استفاده با که
 
 و تهیه در را ما تواند می بازها و اسیدها رفتار با آشناییو  کنند عمل می بازی و اسیدی خواص اساس بر مواد شوینده*

 .کند ریای ها از شوینده بهینه ۀ بهتر واستفاد
 
 و رود کنار در انسان دالیل اسکان از یکی .است داشته شایانی اهمیت و جایگاه زندگی در همواره بهداشت و پاکیزگی*

 .دارد نگاه تمیز را خود زندگی محیط و ابزار، ظروف و بشوید را خود بدن آب، به دسترسی با که بود این رودخانه
 
 و برای نظافت امروزی صابون شبیه موادی از آب همراه به ها انسان میالد، از پیش سال هزار چند که باستانی های حفاری*

 کردند می استفاده پاکیزگی
 
 دهند، وشو شست گرم آب با سپس و کنند آغشته خاکستر به چرب را های ظرف اگر که بردند پی تجربه به نیز ما نیاکان*

 .شوند می تمیز تر آسان
 
 به بود، پایین بسیار و همگانی فردی بهداشت سطح ،صابون از نکردن استفاده یا کمبود نبودن، دسترس در دلیل به درگذشته*

 .یافت می گسترش جهان در سادگی به مانند وبا،طاعون و تیفوس گوناگون های بیماری که طوری
 
 در بارها تاریخ طول در بیماری این .شود می شایع بهداشت نبود و آب شدن آلوده دلیل به که است واگیردار بیماری یک وبا*

 ساده .باشد کننده تهدید جامعه هر برای تواند می هم هنوز این بیماری .گرفت را انسان ها میلیون جان و شد گیر همه جهان
 .است همگانی و فردی بهداشت رعایت این بیماری، پیشگیری راه مؤثرترین و ترین

 
 زا بیماری عوامل و ها آلودگی ها، میکروب تا سبب شد جوامع در بهداشت و افتظن به توجه و صابون از استفاده باگسترش*
 .یابد افزایش جامعه ح بهداشتطس و یافته کاهش همگانی و فردی های محیط در
 

 امید به زندگی:
 میانگین طور به هستند، مواجه آن با زندگی طول ها در انسان که خطراتی به توجه با دهد می نشان به زندگی امید شاخص*

 .کنند می زندگی جهان این در سال چند
 
  .است یافته افزایش جهان در نیز به زندگی امید شاخص همگانی، و فردی بهداشت و تندرستی سطح افزایش با*
 
 این زیرا دارد، تفاوت با هم نیز کشور یک شهرهای در حتی و گوناگون کشورهای در که است شاخصی زندگی به امید*

 میزان مردم، سطح آگاهی زیست، محیط سالمت افرادجامعه، شادی گوناگونی مانند میزان عوامل بهشاخص امید به زندگی 
 که در دهد می نشان زیر نمودار .دارد بستگی درمانی و بهداشتی ارائه خدمات میزان و شیوه نیز و تغذیه همگانی،نوع ورزش
 .است بیشتر برخوردار کم مناطق با مقایسه در زندگی به امید برخوردار، و یافته توسعه مناطق
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 پررنگی نقش ها شوینده و ها کننده آن پاک ارتقای راستای در و دارد بسیاری اهمیت زندگی به امید در بهداشت و سالمت*
 .کنند می ایفا
 
 محیط به کمتری آسیب که هایی شوینده و شویندهمواد  عملکرد چگونگیبا  تا کند می کمک شیمی علم بیشتر از آگاهی*

 همگانی و فردی بهداشت سطح افزایش راستای در شوینده ها مناسب مصرفو  درست استفاده روشو  کنند می وارد زیست
 .دویش آشنا

 
 .نمودار زیر توزیع جمعیت جهان را بر اساس امید به زندگی آنها در دوره های زمانی گوناگون نشان می دهد-9

 
 .کنید کامل سالگی 04 تا 04سنی گستره برای را زیر جدول نمودار، به توجه با( آ

 0330-0334 0330-0334 0334-0330 0334-0300 0330-0334 دوره زمانی
      درصد جمعیت

 است؟ بوده سال 04 تا 04بین  در جهان مردم از درصد چند برای زندگی به امید ، 0300 تا 0304 زمانی دورۀ در( ب
 
 است؟ چند سال حدود در دنیا مردم بیشتر برای زندگی به امید 0330تا 0334 زمانی دورۀ در( پ
 
 .توضیح دهید کاهش؟ یا است یافته افزایش جهان سطح در زندگی به امید زمان، گذشت با( ت
 
 
 است؟ سال چند حدود در دنیا، مردم بیشتر برای زندگی به امید امروزه( ث
 
 در افزایش شاخص امید به زندگی را ذکر کنید. عوامل موثر ج(
 
 

  ها پاکیزگی محیط ، مولكول
 طوری به هاست، آالینده انواع در معرض بیش و محیطی،کم هر در خود روزانه های فعالیت انجام برای جامعه افراداز  یک هر
 .دنشو آلوده می د،ندار سروکار آنها با که ابزاری و پوشاک بدن، که
 

 کثیفی:آالینده و 

 وغبار گرد آب، الی و گل .دارند جسم وجود یک یا ماده محیط، یک در طبیعی مقدار از بیش که هستند موادی ها آالینده
 پاکیزه، لباس داشتن برای .هستند آنها انواع از هایی نمونه پوست بدن و ها لباس روی غذایی مواد و چربی های لکه هوا،

 .زدود را ها آلودگی این بهداشتی باید محیط و پاک هوای
 نكته:

 در قطبی و یونی مواد دیگر بیان به .باشد همو نزدیک  شبیه آنها بین مولکولی جاذبه که شوند می حل هم در زمانی مواد
 )شبیه ، شبیه را حل می کند(.شوند می حل ناقطبی های در حالل ناقطبی مواد و قطبی های حالل

 
 نكته:

 می حل حالل در شونده حل برقرار کنند، قوی جاذبه حالل های مولکول با شونده حل سازنده های ذره اگر انحالل، فرایند در
 .شوند نمی پخش حالل در و مانند باقی می هم کنار شونده حل های ذره صورت این غیر در شود
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 نكته:
 دارای عسل که است این شود می پخش آن در و شود می آب شسته با راحتی به و یا مواد قندی عسل لکه که این دلیل

ریزیم،  می آب در را عسل وقتی. دارد(OH) هیدروکسیل گروه زیادی شمار خود ساختار و در است قطبی های مولکول
 می پخش آن الی البه در و کنند می برقرار هیدروژنی پیوند آب های مولکول با ها گروه همین طریق از آن های مولکول

 شربت آبلیمو، شربت قند، آب مانند هایی لکه شیرینی برای مناسبی کننده پاک آب های مولکول ترتیب، این به .شوند
  .هست شیرین چای و داغ نبات خاکشیر،

 جدول را کامل کنید و با توجه به آن به موارد زیر پاسخ دهید-9
 محلول در هگزان محلول در آب فرمول ماده شیمیایی نام ماده شیمیایی

    اتیلن گلیکول)ضد یخ(
    نمک خوراکی
    فورمیک اسید

    بنزین
    اوره

    روغن زیتون
    وازلین

    کلسیم نیترات
    گریس
    گلوکوز

    گلیسرول
 آ(کدام مواد از طریق پیوند هیدروژنی با آب ارتباط برقرار می کنند؟

 
 ب( کدام مواد در آب نامحلول هستند؟چرا؟

 
 طریق یون ها در آب پراکنده می شوند؟چرا؟پ(کدام مواد از 

 
 ب(کدام مواد در هگزان محلولند؟چرا؟

 
 ها از نظر ابعاد ماده حل شدنیطلوخانواع م

 محلول حقیقی )همگن( : -9
محلولهایی هستند که در آنها ماده حل شدنی به صورت کوچکترین، اجزاء تشکیل دهنده خود)یون یا مولکول( در ال به الی 

 الکل در آب .محلول دارای ویژگی های زیر است و حالل قرار می گیرند مانند محلول آب نمک مولکولهای

 سانتیمتر است. ابعاد ماده حل شدنی در محلولهای حقیقی کوچکتر از آ( 
 ب(محلول های حقیقی پایدارند و اگر مدتی ساکن بماند اجزای حل شدنی از حالل جدا نمی شود

 پ(ذرات حل شدنی از صافی عبور می کند 
 مسیر عبور نور در محلول های حقیقی مشخص نیستنور را عبور می دهند و ت(

 :)ناهمگن(محلولهای غیرحقیقی -9
 شامل و و ناپایدارند هستند که ابعاد ماده حل شدنی در آنها بزرگتر از محلول حقیقی است. هاییط لوخممخلوط های ناهمگن ، 

 سوسپانسیون و امولسیون و کلوئید می باشد
 الف( سوسپانسیون:

یا دوده و گوگرد خاک رس  مخلوطون نامیده می شود. یسوسپانس هستند،ذرات جامد معلق در مایع را که مخلوط های نا همگن 
لوط سوسپانسیون آید که نسبت به نور کدر است. مخ در آب می ریزیم و به هم می زنیم مخلوط تیره رنگ بدست میو . . 

ناپایدار است و فاز جامد درون آن تمایل به ته نشین شدن دارد. مخلوط سوسپانسیون را می توان با ریختن روی کاغذ صافی، 
صاف کرد و ذرات درشت و ریزی روی کاغذ صافی باقی می ماند و مایع زاللی که ممکن است دارای اندکی ماده حل شدنی 

 ی کند،باشد و از کاغذ صافی عبور م
 ویژگی های مخلوط سوسپانسیون عبارت است از:

 از دو یا چند فاز تشکیل شده است.-0
 ذرات سازنده ی آن توده های مولکولی بزرگ و یا ذرات کوچک است.-2

CH OH CH OH2 2

NaCl

HCOOH
C H8 18

CO(NH )2 2
C H O57 104 6

C H25 52
Ca(NO )3 2

C H18 38
C H O6 12 6

C H (OH)3 5 3

710
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 اندازه ی ذرات از ده هزار نانو متر بزرگ تر است.-3
 با ثابت ماندن ذرات از هم جدا می شوند-0

 ب(امولسیون: 
که از پراکنده شدن مایعی در مایع دیگر به دست می آید:  مانند: ذرات خامه در شیر، امولسیون نیز، مانند مخلوطی است 

 سوسپانسیون حالت ناپایداری دارد و پس از گذشت زمان دو مایع از هم جدا می شوند.
ه کننده و ماده ی سوم عامل امولسیون راکنده شونده و دیگری فاز پراکندپامل فاز شدر امولسیون غالبا سه ماده بکار می رود که 
به مولکول چربی می  کههستند  (آب گریز) یک سر ناقطبی،دارا مانند شوینده هاکننده است مولکول های امولسیون کننده 

 چسبند و سر قطبی مولکول امولسیون کننده با آب برهم کنش می کند.
 

 ج(کلوئید:
از مولکولها وجود دارند. ذرات در محلول کلوئید از  توده ایهایی هستند کـه ماده حل شدنی در آنها به صورت طلوخم

 مولکولهای جداگانه ای تشکیل نشده اند 
 نشین ته و است پایدار محلول، همانند که حالی در کند می پخش را نور و است ناهمگن مخلوطی سوسپانسیون همانند کلوئید

 .شود نمی
هستند. مانند هموگلوبین خون و یا اینکه از گرد « ماکرومولکول»یک ذره کلوئیدی یا خود نوعی مولکول بسیار درشت به نام 

 و نشاسته آمدن تعداد زیادی مولکول کوچک بوجود می آید مانند: کلوئید گوگرد 
 

راکنده شونده و دیگری فاز پراکنده کننده تشکیل شده است و در کلوئید نشاسته در آب، پکلوئید حداقل از دو فاز : یکی فاز 
ذرات نشاسته فاز پراکنده شونده و آب فاز پراکنده کننده است.رنگ های پوششی و سرامیک و مواد آرایشی و مواد پاک کننده 

 کلوئید هستند.امولسیون نمونه ای از کلوئید مایع در مایع است. 
 

 مجزا دوالیه و شده جدا هم روغن از و آب کنید، متوقف را زدن هم اینکه محض به زیرا است ناپایدار نیز روغن و آب مخلوط
 شود می ایجاد پایدار مخلوط یک مبزنی هم به را آن و مکنی اضافه، مخلوط این به صابون مقداری اگر اما .دهند می تشکیل

های  اندازه با مولکولی های توده حاوی و نبوده همگن که دهد می نشان را مخلوط این رفتار .است همگن ظاهر به که
  .شوند می نامیده  کلوئید ها، مخلوط نوع این .است متفاوت

 پخش را نور همین دلیل به و اند محلول از تر درشت کلوئید در موجود های ذره دارد رفتار متفاوتی کلوئید و محلول در نور
 .هستند کلوئیدها از هایی نمونه رنگ و مایونز سس ژله، شیر، .کنند می

کلوئید ها مخلوط ناهمگن هستند و ظاهری کدر یا مات دارند و نور مرئی را پخش می کنندطرز تشخیص محلول حقیقی از 
محلول کلوئیدی این است که مسیر شعاع نور در محلول حقیقی مشخص نیست ولی در محلولهای کلوئیدی مسیر شعاع نور 

 کلوئید است( 2محلول و ظرف  0.)ظرف استمشخص 

 
 مقایسه سوسپانسیون و محلول و کلوئید

 پخش نور در مخلوطهای سوسپانسیون   پخش نور در مخلوطهای کلویید       پخش نور در محلولها      
 اندازه ذرات سوسپانسیون    اندازه ذرات کلویید                    اندازه ذرات محلول         

 . به سواالت پاسخ دهید زیر با توجه به جدول -3
 .کنید را کامل آ(جدول 

 محلول کلوئید سوسپانسیون ویژگی/نوع مخلوط
   نور را پخش می کنند رفتار در برابر نور

   ناهمگن همگن بودن
  پایدار است/ته نشین نمی شوند  پایدار

   ریز ماده ذره های ذره های سازنده
 ؟گرفت نظر در ها محلول و سوسپانسیون بین رفتاری توان می را ب( چرا رفتار کلوئیدها

 
  .پ( شباهت و تفاوت محلول و کلوئید را از نظر عبور نور بنویسید

 
 .ت(از نظر پایداری سوسپانسیون و محلول را مقایسه کنید
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 ناقطبی  ت باردار                   قسمتقسم

 شود؟ جمله های زیر با کدام واژه های داخل کادر کامل می-8

ناهمگن  -همگن– کننده پراکنده-شونده  پراکنده -امولسیون -نیست-است-نمی کند-می کند–کلویید – سوسپانسیون
 ناپایدار-پایدار

 کلوئیدی عبور دهیم ، نور عبور . . . . . . . و مسیر عبور نور مشخص . . . . . .  را از درون آ( اگر نور
 نامند می را. . . . . . . . .  مایع مایع در ناهمگن های ب( مخلوط

 محتویات آن است پ(روی شیشه برخی شربت ها نوشته شده قبل از مصرف خوب تکان دهید که موید . . . . . . . . . 
  .است و آب فاز . . . . . . . . .  درآب ، نشاسته فاز. . . . . . . . .  ت( در کلوئید نشاسته

است  سوسپانسیون یک معده شربت که حالی دهد،در می عبور را است و نور . . . . . . . ث( محلول کات کبود در آب مخلوطی
 . . . . . . است روغن و آب مخلوط .داد تکان را آن مصرف از پیش باید و شود می نشین و مخلوطی. . . . . . است و ته

 
 کنندگی آن: پاکصابون و نقش 

Rفـرمول کلی اسیدهای آلی یک ظرفیتی به صورت  COOHها  است و چون اغلب اسیدها ی پرکربن در ساختار چربی
 شرکت دارند به همین علت آنها را اسید چرب نیز می نامند.

ی عامل اسید چرب را بر داریم و به جای آن کاتیون فلز قرار دهیم، صابون بدست می آید . در واقع نمک ها Hاگر یون
 از رایج ترین پاک کننده هاست و نقش امولسیون کنندگی دارد . سدیم اسید چرب را صابون می نامند : صابون

 

تهیه  هیدروکسید سدیم با پیه نارگیل و زیتون، روغن مانند یا چربی گوناگون های روغن کردن مخلوط گرم از را جامد صابون
 .هستند چرب اسیدهای آمونیومیا  پتاسیم نمک مایع، های صابون .می کنند

 
 تذکر: 

 صابون مایع است. ،اسید چرب باشد و یا نمک آمونیم و اگر نمک پتاسیم صابون  جامد،الف( نمک سدیم اسیدچرب باشد 
 کمتر استنیز قدرت پاک کنندگی آن  آمونیم و ب(حاللیت صابون های سدیمی کمتر از صابون های پتاسیم و

و اگر  نامحلول باشد در چربی هکربنی( چون اگر کوتا24تا  00صابون نباید خیلی کوتاه و یا بلند باشد)ت(زنجیر هیدروکربنی در 
 خیلی بلند باشد در آب نامحلول است.

 
 صابون دو قسمت دارد :

 صابون را تشکیل می دهد و در حاللهای غیرقطبی حل می شود .)ناقطبی(الف(زنجیر هیدروکربنی آب گریز که سر غیرقطبی 
که با صابون شستشو می کنیم در واقع  ب(سرقطبی و آب دوست صابون که در حاللهای قطبی نظیر آب حل می شود. وقتی

جامد( آن است که سمت و علت تشکیل کف)کلوئید گاز در  امولسیون قطره های روغنی پخش شده در آب ایجاد می کند
 ناقطبی صابون مولکول های هوا را احاطه می کند.

 
  

 
 

 پاک کننده های غیر صابونی:
پاک کننده های غیرصابونی نیز مانند صابون ها از یک سر هیدروکربنی ناقطبی و یک سر قطبی تشکیل شده اند. این شوینده 

 در آبهای سخت نیز دارای خاصیت پاک کنندگی  هستند.ها دارای مقادیری ترکیبات فسفردارمی باشند.از این رو 
پاک کننده های غیر صابونی معموالً از یک زنجیر هیدروکربنی به نام دو دسیل متصل به یک حلقه ی بنزنی که دارای گروه 

 سولفونات می باشد تشکیل شده اند 
و گروه سدیم سولفونات که در انتهای صابون قرار در پاک کننده های غیر صابونی، چربیها و چرکها به زنجیرآلکیل می چسبند 

 دارد باعث حل شدن چربی ها در آب می شود.
صابون گروههای دیگری از جمله سولفونات  در پاک کننده های غیرصابونی به جای گروه کربوکسیل 

 به کار رفته است .مانند سدیم دودسیل بنزن سولفونات : 

C H COOH C H COO Na

C H COOH C H COO K

C H COOH C H COO NH

 

 

 







17 35 17 35

17 35 17 35

17 35 17 35 4

( COO ) 

( SO ) 3
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درآب حل می شود اما صابونهای منیزیم و کلسیم در آب حل نمی شوند و آمونیم(  )فلزات قلیایی وتوجه: صابون سدیم 

هستند به خوبی کف نمی کنند زیرا صابون کلسیم یا  و  صابونهای سدیم در آبهای سخت که دارای یونهای 
 منیزیم رسوب است.

 
 تذکر:

فرعی می باشد توسط باکتریها قابل تجزیه می باشند و آن گروه از شوینده های سنتزی که گروه هیدرو کربنی آنها بدون شاخه 
آلوده کننده محیط زیست نمی باشند. اما آنهایی که گروه هیدروکربنی با شاخه فرعی دارند توسط باکتریها تجزیه نمی شوند و 

 آالینده محیط زیست محسوب می شوند.
 و شوینده صابون از استفاده با باشد، جای مانده بر یچرب لکه لباست روی یا باشد شده آغشته گریس و چربی به ها دست اگر
 .کرد تمیز را آنها به آغشته اجسام یا پوست و شست را چربی های لکه توان می ها
 

 اند شده تشکیل سنگین استرهای یا چرب اسیدهای از که هستند موادی ها *چربی
 شود می حل آب در هم و ها چربی در هم که است ای ماده *صابون

زیرا با یون های کلسیم و منیزیم رسوب تشکیل نمی  غیر صابونی در آب سخت هم قدرت پاک کنندگی دارند *شویندهای
 دهند

 
C .با توجه به شكل های زیر پرسشهای مطرح شده پاسخ دهید-2 H COONa g / mol 30935 35 

 آ(
 ب(     
 
 
 
 
 

                                                                            
 دهد؟ می نشان سنگین را استر یک لویس فرمول شکل کدام و چرب اسید یک لویس فرمول شکل کدام )الف

 
 .کنید با ذکر علت مشخص را مولکول هر قطبی نا و قطبی های بخش )ب
 

 سدیم هیدروکسید واکنش دهد ،چند گرم صابون سدیمی به دست می آید؟ مول از چربی فوق با 0/4پ(اگر 
 
 
 دهنده نشان ها قسمت کدام این الگو، در .است سنگین استر و چرب اسید مولکول یک از ای ساده نمایش زیر الگوی )ت

 ناقطبی هستند؟ بخش دهنده نشان ها قسمت کدام و قطبی بخش
 
 
 
 
 است؟چرا؟ نوعی چه از ها چربی در غالب مولکولی بین نیروی )ث
 
 
 .دهید توضیح شوند؟ نمی حل آب در ها چربی چرا )ج
 
 (چرا چربی ها را تری گلیسرید هم می نامند؟چ
 

Ca 2
Mg 2
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R صابون ترکیبی با فرمول کلی-6 COONaاست که در آن گروهR زیر بیانگر زنجیر هیدروکربنی بلند است. شكل
 .ساختارنوعی  صابون را نشان می دهند. با توجه به آن به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید

 
 .کنید مشخص را آن ناقطبی و قطبی های بخش )الف

 
 کدام و قطبی بخش دهنده نشان قسمت کدام این الگو، در .است چرب اسید مولکول یک از ای ساده نمایش زیر الگوی )ب

 ناقطبی هستند؟ بخش دهنده نشان قسمت

 
 آبگریزند؟ ها بخش کدام و آب دوست صابون های بخش کدام کنید مشخص )پ
 
 های مولکول الی البه در های صابون مولکول بزنیم هم را دو آن مخلوط و بریزم آب در صابون این از مقداری هرگاه )ت
 گیرید؟ می آب و صابون جاذبه بین دربارۀ ای نتیجه چه تجربه این از .شوند می پخش آب
 

NHو یا Kدر صابون کاتیون Naث(اگر به جای 
 قرار گیرد از نظر فیزیکی صابون چه تغییری می کند؟4

 
 پیوند با زندگی

 از داریم، سروکار آنها با زندگی روزانه در که موادی اغلب که طوری به دارند ما زندگی در پررنگی بسیار نقش ها مخلوط
 داروها و ها شوینده ها، چسب ها، سرامیک ها، رنگ ها، انواع نوشیدنی هوا، دریا، آب .اند شده تشکیل ماده چند یا دو مخلوط
  .هستند مخلوط همگی
 .دهد می عبور را که نور است همگن مخلوطی آب، در سولفات (II)مس نمونه محلول برای .دارند متفاوتی ها خواص مخلوط

 تکان را آن مصرف از پیش باید و شود می نشین که ته ناهمگن مخلوطی .است سوسپانسیون یک معده شربت که حالی در
  .داد

 مجزا دوالیه و شده جدا هم روغن از و آب کنید، متوقف را زدن هم اینکه محض به زیرا است ناپایدار نیز روغن و آب مخلوط
 شود می ایجاد پایدار مخلوط یک بزنید هم به را آن و کنید اضافه، مخلوط این به صابون مقداری اگر اما .دهند می تشکیل

 اندازه با مولکولی های توده حاوی و نبوده همگن که دهد می نشان را مخلوط این رفتار (زیر شکل) .است همگن ظاهر به که

ظرف  شکلدر( دارد رفتار متفاوتی کلوئید و محلول در نور .شوند می نامیده کلوئید ها، مخلوط نوع این .است های متفاوت
 .هستند کلوئیدها از هایی نمونه رنگ و مایونز سس ژله، شیر،) محلول است2کلوئید و ظرف0
 
 

 آن ناقطبی درحالی  که بخش است دوست صابون، آب قطبی بخش .دارند ناقطبی و قطبی بخش دو صابون های مولکول
 های مولکول صابون، و آب با چربی لکه یک شوی و شست توصیف هنگام این با .است گریز آب و بوده دوست چربی

  .می کند و پاک زدوده را چربی لکه صابون،
 به شود، می آب وارد صابون که هنگامی .رود می شمار به ها چربی برای مناسبی پاک کننده صابون، های مولکول واقع در

 های مولکول با خود دوست چربی بخش با صابون های ذره سوی دیگر، از .شود می حل آن در خود دوست آب سر کمک
 این به .گیرند می قرار چربی و آب های مولکول بین پلی مانند صابون های مولکول می کنند، گویی برقرار جاذبه چربی

 روی از چربی های همه لکه فرایند، این ادامه با .شوند می پخش آب در و جدا پارچه سطح از کم کم چربی های ترتیب، ذره
 .شود می پاک لباس

 
 قدرت پاک کنندگی صابون 

را  چربی و آالینده از بیشتری مقدار بتواند صابون اندازه هر .دارد بستگی گوناگونی عوامل صابون به پاک کنندگی قدرت
 دما، پارچه، نوع زیرا .برد بین نمی از اندازه یک به را ها لکه همه صابون واقع در .دارد بیشتری پاک کنندگی قدرت بزداید،

 هستند، شور که کویری مناطق های آب و دریا آب .دارد تأثیر آن ک کنندگی پا قدرت روی بر نیز صابون مقدار و آب نوع
  .اند سخت معروف آب به هایی آب چنین .دارند منیزیم کلسیم و های یون از چشمگیری مقادیر

کلسیم و  های یون با صابون زیرا یابد، می کاهش آن کنندگی پاک قدرت و کند کف نمی خوبی سخت به آب در *صابون
جای  بر آنها روی صابون با لباس شستن از پس که سفیدی های لکه .دهد می تشکیل سخت رسوب آب در موجود منیزیم

 .است هایی رسوب چنین تشکیل از ای نشانه ماند، می
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ربی،نوع آب،مقدار صابون،نوع پارچه و دما آنزیم دار بودن صابون،نوع چرک و چصابون به نوع صابون،درت پاک کنندگی ق*

 بستگی دارد
 *در دمای باالتر صابون آنزیم دار خاصیت لکه بری بیشتری دارد.

 
 عوامل مؤثر در قدرت پاک کنندگی صابون

 .است بیشتر پلی استر پارچه های به نسبت نخی و پنبه ای های پارچه برای صابون، کنندگی پاک قدرت :پارچه آ(نوع
 .می شود بیشتر صابون کنندگی پاک قدرت باشد، بیشتر محیط دمای چه هر :آب ب(دمای
 .می کند بیشتر را کنندکی پاک قدرت صابون مقدار افزایش :صابون پ(مقدار
 .است بیشترآب سخت نرم آب های در کنندگی پاک قدرت :آب ت(نوع

 .می شود بیشتر کنندگی پاک قدرت کنندگی، پاک سرعت افزایش با آنزیم حضور در :آنزیم ث(افزودن
 

  نقش پاک کنندگی صابون
 صنعتی، مراکز به خانه و محیط فردی بهداشت تأمین و پاکیزگی از آن کاربرد تا شد سبب صابون کنندگی پاک نقش

 بزرگ صنعت یک به امروزه که جایی تا شد سازی صابون چشمگیررشد  سبب روند این .یابد گسترش نیز اداری و بیمارستانی
 در جهان را بهداشت سطح و داشته گوناگون های بیماری کاهش در چشمگیری نقش که است صنعتی شده تبدیل جهان در

  .است داده افزایش
 انبوه مقیاس در صابون تولید برای که است بدیهی .افزایش یافت نیز صابون مصرف جهان، جمعیت افزایش با دیگر سوی از
 های روش به جهان نیاز مورد صابون تأمین رو این از !بود بزرگ چالشی خود این بود و نیاز چربی زیادی بسیار مقدار به

  .شد ممکن تقریباً نا سنتی
 و دریایی سفرهای مانند گوناگون های در محیط آن از استفاده زیرا کرد نمی عمل خوبی به شرایط همه در صابون همچنین

 دیگر تولید و شناسایی برای را ها دان شیمی دست، این از هایی نگرانی .انسان نبود نیاز پاسخگوی شور، آب به وابسته صنایع
 به صورت زیر است صابون با روغن یا چربی لکه یک شدن پاک مراحل .کرد ها ترغیب کننده پاک

 
 در جست و جوی پاک کننده های جدید

 وجوی جست در آنها .عمل شدند وارد ها شیمیدان فراورده، این عرضه کاهش و صابون برای جهانی تقاضای افزایش با
  .کرد تولید مناسب قیمت با و انبوه در مقیاس را آنها بتوان کنندگی، پاک قدرت بر افزون که بودند موادی

 
 صابون به مشابه ساختاری که کنند سنتز را موادی باید دریافتندکه ها ماده، شیمیدان یک رفتار و ساختار بین رابطه به توجه با

 صنایع در ای که اولیه مواد دیگر و بنزن مانند موادی آنها .کند پاک و بزداید را ها چربی و ها لکه بتواند آب تا در باشد داشته
 .داشتند اختیار در را شد می تولید پتروشیمی

 
  کلی فرمول با موادی شدند موفق خود، های یافته اساس بر و گوناگونهای  آزمایش انجام با ها شیمیدان

دهدکه دودسیل بنزن سدیم سولفونات و یک شوینده غیرصابونی  می نشان را مواد این از ای نمونه زیر شکل .تولید کنند را
 هست

 
 

 پیوند با صنعت
 این تهیه برای .است سنتی ایران صابون ترین معروف قدمت، سال 004 از بیش با مراغه صابون به معروف طبیعی صابون

 قالب از پس و جوشانند می ساعت برای چندین آب با بزرگ های دیگ در را سوزآور سود و گوسفند پیه صابون،

R COONa(aq) Ca (R COO) Ca(s) Na

R COONa(aq) Mg (R COO) Mg(s) Na

 

 

    

    

2
2

2
2

2 2

2 2

R SO Na 3

(NaOH)
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چرب  موهای برای مناسب بازی خاصیت دلیل به و ندارد شیمیایی افزودنی صابون کنند این می خشک آفتاب در را آنها گیری
 .شود می استفاده

 
 صابون ها و شوینده های امروزی

 دارند نیز ای ویژه خواص کنندگی، خاصیت پاک بر افزون که شوند می تولید دیگری های شوینده و ها صابون امروزه
 شود می استفاده پوستی های قارچ همچنین و جوش صورت بردن بین از برای گوگرددار، صابون *

 .کنند می اضافه دار کلر شیمیایی ماده آنها به ها صابون کشی میکروب و کنندگی عفونی خاصیت ضد افزایش منظور *به
 
 کلسیم های یون با ها نمک این زیرا افزایند، فسفات می های نمک آنها به شوینده، مواد کنندگی پاک قدرت افزایش برای *
 کنند می جلوگیری لکه ایجاد و رسوب تشکیل از و دهند واکنش می سخت های آب در موجود منیزیم و
 
 دلیل همین به .خواهد بود بیشتر آن جانبی عوارض ایجاد احتمال باشد، داشته بیشتری شیمیایی مواد ای چه شوینده هر *

 سالمت حفظ برای بنابراین . کند می ایجاد های تنفسی بیماری و پوستی ، عوارض آنها بخار تنفس و ها شوینده زیاد مصرف
 .شود می توصیه مناسب و طبیعی های مالیم، شوینده از استفاده زیست، محیط و بدن

 
 .با توجه به جدول زیر ، به پرسش های داده شده پاسخ دهید-9

 نوع پارچه نوع صابون شماره آزمایش
 دما

 درصد لکه باقی مانده

 20 34 نخی صابون معمولی 0
 00 04 نخی صابون معمولی 2
 04 34 نخی صابون دارای آنزیم 3
 4 04 نخی صابون دارای آنزیم 0
 00 04 پلی استر صابون دارای آنزیم 0

 دارد؟ صابون کنندگی پاک قدرت روی اثری چه آ( دما
 
 دهد؟ می تغییری چه را آن کنندگی پاک قدرت صابون، به آنزیم ب( افزودن 

 
 

 دهید.توضیح  است؟ یکسان گوناگون های لباس روی چربی های لکه چسبندگی میزان پ(آیا
 

 ت(کدام شوینده و دما و پارچه برای لکه بری مناسب تر است
 
          با توجه به شكل زیر به سواالت پاسخ دهید-0

 
 .مشخص کنید را فوق شکل در شده داده نشان کننده پاک گریز آب و دوست آب های بخش آ(
 
 .کنید توصیف را صابون با ماده این های ب( شباهت 
 

 .دهید توضیح صابون با را آن های پ( تفاوت
 

 دهد؟ می وشو شست آب با را کثیفی و ها چربی های لکه ماده این چگونه دهید ت( توضیح
 

 ث(فرمول واحد مولی آن را بنویسید و تعیین کنید در هر واحد مولی چند درصد گوگرد موجود است؟
 
 قدرت پاک کنندگی دارد؟  در آب سختچرا بر خالف صابون ج(
 افزودن هر از مواد زیر به شوینده های صابونی چیست؟علت -1

  ت(جوش شیرین)سدیم هیدروژن کربنات(  پ(فسفات  ب(ترکیبات کلر  آ(گوگرد 

( C)

(C ,S ,O ,Na )g / mol   12 32 16 23



 81998602190تهیه و تدوین:مرتضی یعقوبی نیكو           همراه:         شیمی دوازدهم

11 

 

 جمالت زیر را با کلمه مناسب کامل کنید -98
 میدهد تشکیل را صابون ناقطبی سر که آبگریز( است-هیدروکربنی )آبدوست زنجیر بخش صابون،یک آنیونی جزء آ(در

 می رود سولفیت( به کار-سولفات-گروه)سولفونات صابون، کربوکسیالت گروه به جای غیرصابونی پاک کننده های ب(در
 شود می آب در چربی شدن پخش کربوکسیالت(سبب -گروه)سولفونات صابونی های کننده پاک پ(در

 یک معده شربت که حالی در .دهد می عبور را که نور است ناهمگن(-همگن) مخلوطی آب، در سولفات(II)ت(محلول مس
 .است کلوئید(-سوسپانسیون)

 
  پس از مشخص کردن عبارت های درست یا  نادرست، شكل صحیح عبارت های نادرست را بنویسید-99

 . آنهاست و بخش آب دوست گروه کربوکسیالت هیدروکربنی زنجیر ، صابون مولکولهای آبگریز آ( بخش
 

 . کرد جدا صافی با می توان را یک سازنده ی ذره های پخش می کنند وها نور را کلویید ب(
 

 چون ناپایدارند و نور را پخش می کند. دارد سوسپانسیون و کلویید بین رفتاری محلول پ( 
 

 نور را عبور می دهد و مسیر عبور نور را مشخص می سازد مانند کلوئید ت(محلول
 

 خاصیت پاک نیز سخت های آب در و دارند صابون به نسبت بیشتری کنندگی پاک قدرت شوینده های غیر صابونی ث(
 .دهند نمی رسوب ها آب این در موجود های یون با زیرا کنند می حفظ را خود کنندگی

 
 
 

 پاک کننده های خورنده
 به و شوند می نشین ته ها آبراه ها و لوله در یا گوناگون های سطح روی رسوب صورت به ها کثیفی و ها آلودگی از برخی
داشته  موادی باید بنابراین .شوند نمی زدوده صابونی های کننده و پاک صابون با ها لکه این که طوری به .چسبند می سطح
 پخش یا شوند حل می آب در که کنند تبدیل هایی فراورده به را آنها ها، لکه این با شیمیایی واکنش انجام بتوانند با که باشیم

 شوند. می
 

 ها کننده پاک این .شوند می برده کار به کثیفی این با های همراه میکروب بردن بین از برای نیز شیمیایی مواد از *برخی
 .هست ها سفیدکننده و نمک، سود جوهر مانند موادی شامل

 
 کمی مقدار)سدیم هیدروکسید( و  سود مخلوط شامل که شوند می عرضه پودر شکل به ها کننده پاک نوع این از برخی

 جامد ها چربی و ها کثیفی تجمع و ایجاد رسوب اثر در که مسیرهایی و ها لوله کردن باز برای پودر این از .هستند آلومینیوم
 .شود می استفاده اند، شده بسته

 +سدیم هیدروکسید +گاز هیدرون                آلومینیوم گرما +سدیم آلومینات        
 

 هم دیگری های ک کننده پا اما .عمل می کنند ها ذره کنش میان برهم اساس بر صابونی و غیر صابونی های پاک کننده
  .دهند می ها واکنش آالینده با ها، کنش برهم این بر افزون که دارند وجود

 
 با که چسبند می ها سطح این به چنان آن بخار های و دیگ ها راه آب ها، لوله کتری، دیواره روی بر شده تشکیل رسوب
 بتوانند که است نیاز هایی ک کننده پا به ها رسوب این زدودن برای .شوند نمی غیرصابونی زدوده های ک کننده پا و صابون

  .شوند شسته آب با که کنند تبدیل هایی فراورده به را آنها و بدهند شیمیایی آنها واکنش با
 

 این .هستند ها این پاک کننده جمله از ها سفیدکننده و هیدروکسید سدیم ،)نمک جوهر( اسید هیدروکلریک موادی مانند
 .باشند داشته تماس پوست با نباید دلیل همین به .نیز دارند خورندگی خاصیت و هستند فعال شیمیایی نظر ها از پاک کننده

چون جنس رسوبات در دیگ بخار و کتری و . . .  از نوع کلسیم کربنات و یا منیزیم کربنات است به آن جوهر نمک 
 )هیدروکلریک اسید( می افزایند که با آن طبق معادالت زیر )جابه جایی دوگانه( واکنش می دهد 

 

Al(s) NaOH(aq) H O(l) NaAl(OH) (aq) H (g) q    2 4 22 2 6 2 3

HCl(aq) CaCO (s) CaCl (aq) H O(l) CO (g)

HCl(aq) MgCO (s) MgCl (aq) H O(l) CO (g)

   

   

3 2 2 2

3 2 2 2
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قدارکمی پودر آلومینیوم است ،با توجه به واکنش نوعی پودر بازکننده لوله ها شامل مخلوط سود)سدیم هیدروکسید( و م -99
 سدیم هیدروکسید+ ن               آلومینیومژ+گاز هیدرو گرما +سدیم آلومینات                     بین آنها به سواالت پاسخ دهید

 ها چربی تجمع و رسوب ایجاد بر اثر که شود می استفاده مسیرهایی و ها لوله کردن باز برای پودر این از چرا دهید توضیح آ(
 اند؟ شده بسته

 
 دارد؟ آن پاک کنندگی بر قدرت اثری چه ویژگی این دهید توضیح است، گرماده آب با مخلوط این واکنش که آنجا از ب(
 

 .دهید توضیح دهد؟ می افزایش را مخلوط این کنندگی پاک قدرت چگونه گاز تولید پ(
 

 زدودن رسوبات بدنۀ دیگ بخار استفاده کرد؟چرا؟ت( آیا از این مخلوط می توان برای 
 

 اسیدها و بازها
 می بو خوریم، می را موادی دیگری ها کننده پاک و ها شوینده از استفاده بر عالوه زندگی هر روز در بخش های گوناگون

 در موجود بازی و اسیدی مواد میزان به ما بدن رفتارهای .هستند بازها و اسیدها جزو کنیم می مصرف دارو عنوان به یا کنیم
از  مقداری برگشت کند، می ایجاد سینه ناحیه در را شدیدی درد که معده سوزش دلیل است بدانید جالب .است بستگی بدن

 .است مری لوله به معده اسیدی محتویات
 در .دهند می واکنش فلزها با بیشتر اسیدها .است آنها در موجود اسید از ناشی ...و ها میوه خوراکی، مواد در موجود ترش مزه

  .دارند تلخ مزه بازها که حالی
 آنزیم کردن بر فعال افزون اسید این .کنند می اسید ترشح هیدروکلریک آن به غذایی ورود مواد با معده دیواره های یاخته*
 .برد می بین از نیز را در غذا موجود بینی ذره جانداران مواد غذایی، تجزیه برای ها
 

* H (aq) Hیون  شکل به آب در  O (aq)
 نوشتن در برای آسانی .است معروف هیدرونیوم یون به که شود می یافت3

Hجای علمی به منابع در O (aq)
Hاز نماد 3 (aq) شود می هیدرونیوم استفاده یون دادن نشان برای. 

 گسترده و های پژوهش انجام با آنها .دادند می ارائه ای نظریه باید آنها رفتار توجیه و باز و تعریف اسید برای ها شیمیدان
  .شدند تبدیل تری کامل های ایده به زمان گذشت با که کردند مطرح را هایی ایده گوناگون

 

 چند نكته:
 .افزایند می آهک آن به بودن خاک اسیدی میزان کاهش برای )آ

 .هستند بازی یا اسیدی باخاصیت ترکیب هایی داروها اغلب )ب
 .است ضروری ها بودن شوینده اسیدی میزان تنظیم )پ
 .است وابسته آب pH به میزان آبزیان از بسیاری زندگی )ت
 است 3از  کمتر آنهاpH و اسیدند دارای میوه ها اغلب )ث
 .می شود pH تغییر سبب زیست به محیط صنعتی فاضالبهای ورود )ج
 

 مدل آرنیوس:
سوانت آرنیوس در مورد برقکافت و رسانایی الکتریکی محلول ها مطالعات زیادی را انجام داد و حاصل تالش او ارائه مدل اسید 

 و باز متداول گردید که به شرح زیر است:

H) هیدرونیوم یون میزان آب، در شدن حل ضمن *اسیدها O )3میزان آب، در شدن حل ضمن دهند بازها می افزایش را 

  دهند می افزایش راOHهیدروکسید یون

در آب بسرعت به یون هیدرونیوم یون  یا پروتون تولید کند. الف: اسید ماده ای است که وقتی در آب حل شود 
 تبدیل می شود

 (، ()اسیدهااسیدهای اکسیژن دار )اکسو موادی مثل*
 

 *هیدرواسیدها مانند
 
 و اسیدهای آلی و  مثلیی ، . . . . و هالوژنها اکسیدهای نافلزی مثل *

 بعنوان اسید آرنیوس محسوب می شوند.
C,.....*اسیدهای آلی مانند  H COOH,C H COOH,CH COOH,HCOOH  3 7 2 5 3 

HH

.....,HNO ,HNO ,H SO ,H PO2 3 2 4 3 4

HF,HCl,HBr,HI,HCN,H S2

....,SO ,CO ,NO ,P O2 2 2 4 6Cl2Cl2
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تفکیک یونی یا یونش نامیده می شود فرایند فرایندی که طی آن یک ترکیب خنثی به دو یون با بار مخالف تفکیک می شود، *
تواند توسط حل کردن در آب صورت گیرد یا با بکار بردن گرمای زیاد شبکه مولکولی جسم و پیوندها بطور نامتقارن  یونش می

 بشکنند.
 در آب اسید ومثالی از هیدر

 

      در آب مثالی از اکسید اسیدی

 

  

     

 

 در آب مثالی از اسید معمولی

            

 در آب لیآمثالی از اسید 

CH COOH H O CH COO H O

H COOH H O H COO H O

     

     

3 2 3 3

2 3
 

 تولید کند. یون هیدروکسید ،در مدل آرنیوس باز ماده ای است که به هنگام حل شدن در آب  -ب
 بازهای آرنیوس هستند.ها نمونه هایی از  فلز هیدروکسید ، فلز، فلز هیدرید ، فلز پراکسید ، فلز سوپراکسید ، آمونیاک و آمین

      هیدروکسید فلز در آب:

           فلز در آب:  

                       :   هیدرید فلز در آب

          پراکسید فلز در آب:     

              آمونیاک در آب: 

          آمین در آب:
برخی از بازهای انحالل پذیر در آب یون هیدروکسید ندارند مانند اکسیدهای قلیایی، آمونیاک و آمینها و . . . اما وقتی در آب *

 تولید می کنند.را یون ، این شوند  حل می
 به یک باز که در آب حل می شود قلیا و محلول حاصل را قلیایی می گویند.*
 

     

     

     

HBr H O H O Br
g aq aq

HCl H O H O Cl
g aq aq

H S H O H O HS
g aq aq

   

   

   

2 3

2 3

2 2 3

       Cl O H O H O ClO
g L aq aq

   3 2 22 2 35 3

       N O H O H O NO
g L aq aq

   3 2 22 2 35 3

 SO H O H O HSO(g) (l) (aq)aq
   23 2 3 4

 P O H O H O H PO(s) (l) (aq)aq
   10 4 44 10 2 3 2 4

     

     

     

HClO H O H O ClO
aq aq aq

H SO H O H O HSO
aq aq aq

H PO H O H O H PO
aq aq aq

   

   

   

2 33 3

2 2 33 3

3 2 3 23 3

(OH )

     
H O

NaOH Na OH
s aq aq
  2

       K H O K OH H
s aq aq g

    2 2 22 2

         KH H O K OH H
s L aq aq g

    2 2

         Na O H O Na OH O
s L aq aq g

    2 2 4 42 22 2

(g) (aq) (aq)NH H O(l) NH OH 3 2 4
(g) (aq) (aq)CH NH H O(l) CH NH OH  23 2 3 3
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 اه آرنیوس جزء اسید یا باز یا خنثی دسته بندی کنید.هر یك از مواد زیر را از دیدگ-93
0-  2-  3-     0-  

  
0-  3-   3-   3-  
 
3-  04-   00-  02- 
 

03- 00- 00-  03- 
 

03-  03-  03- 24- 
 

  .سفیدکننده ها ، شوینده ها ، پاک کننده هایی هستند که مادۀ مؤثرآنها سدیم هیپوکلریت است-98

 
 چرا؟ دارند؟ خاصیتی چه ها کننده پاک این شیمیایی فوق معادله به توجه آ(با
 

 خاصیت مذکور شده است ؟ موجب ماده که کدام کنید مشخص باال، شیمیایی های معادله آرنیوس و تعریف به ب(باتوجه
 
 کدام دسته ( به  KOHهیدروکسید و پتاسیم) سود( هیدروکسید سدیم ، LiOH هیدروکسید لیتیم یونی) های ترکیبپ( 
 چرا؟ دارند؟ تعلق مواد از
 

 چرا؟کنند؟ می بازی را محیط مواد کدام و اسیدی را محیط آب در مواد کدام انحاللت(
 اسید اکسید ،کربوکسیلیک اکسید، پتاسیم تری گوگرد گاز ، اکسید دی کربن گاز 
  
 

 اسید را در نظر بگیرید و به سواالت پاسخ دهید. واکنش منیزیم با هیدروکلریك اسید و محلول استیك -92

 چرا؟ است؟ بیشتر واکنش کدام سرعت )الف
 
 .بنویسید را شده انجام های واکنش شیمیایی معادله )ب
 

 چرا؟ است؟ بیشتر محلول کدام در هیدرونیوم یون غلظت پ(
 

 ت(نسبت مولهای منیزیم به اسید چقدر است؟
 

آلومینیم  هیدروکلریك اسید و کربنیك اسید با حجم و موالریته برابر ریخته و دو قطعه نوارمحلول  جداگانه ظرف دو در-96
 یكسان را در محلول دو اسید متفاوت در دما و غلظت یكسان واکنش می دهیم با توجه به آن به موارد زیر پاسخ دهید

 چرا؟ است؟ بیشتر واکنش کدام سرعت )آ
 
 چرا؟ است؟ بیشتر اسید کدام محلول در هیدرونیوم یون غلظت )ب
 
 معادله واکنش را بنویسید و موازنه کنید. )پ

 مول آلومینیم با هیدرو کلریک اسید واکنش دهد سرعت مصرف اسید را حساب کنید 40/4دقیقه  0ت( اگر در مدت 
 

 ث(در این مدت چند لیتر گاز هیدروژن در شرایط متعارفی تولید می شود؟
 

 یم کربنات است و با اسیدها واکنش می دهد و لكه سفیدی بر جای می گذارد. سنگ مرمر از جنس کلس-99
 چرا تمیزکردن سطح این سنگ ها با محلول جوهر نمک ایجاد لکه های بیشتر می کند؟آ(
 

  ؟تولید می شود CaCl2مول کلسیم کربنات با هیدروکلریک اسید واکنش دهد چند گرم 0/4درصد از  34ب(اگر 

(CaCl g / mol)2 111 

3SO32OFe32ON3HBrO

COOHCH3OHCH3LiOH252 NHHC

NaH2KNH3NHHCN

Ca(OH)2C H (OH)2 4 2HCOOHHCHO

CaOP O4 10C H COOH2 5K O2

ClO (aq) H O(l) HClO(aq) OH (aq)   2
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 باران اسیدی شامل نیتریك اسید و سولفوریك اسید است در حالی که باران معمولی شامل کربنیك اسید است. در کدام-90

 باران غلظت یون هیدرونیم زیادتر است؟ چرا؟
 
 
 
به جداره آنها می چسبد و رسوب می دهد. برای باز کلسیم کربنات ماده ای است که در لوله های آب تشكیل می شود و  -91

 کردن این لوله ها از هیدروکلریك اسید استفاده می کنند، با توجه به آن به سواالت پاسخ دهید.

 .کنید موازنه و بنویسید را ماده دو این واکنش معادله )الف
 
 .شود می ها رسوب این رفتن بین از سبب اسید هیدروکلریک چگونه دهید توضیح )ب
 

 مول کلسیم کربنات در این واکنش ،چند لیتر گاز تولید می شود؟ 2/4پ(در شرایط متعارفی از واکنش 
 
 

 دقیقه انجام شود سرعت مصرف اسید چند مول بر دقیقه است؟ 2ت(در همین شرایط اگر واکنش در مدت 
 
 

 یونش اسیدها
وقتی که یک اسید در آب حل می شود چون مولکولهای آب قطبی هستند، مولکولهای آب پیوند قطبی میان اتم هیدروژن و اتم 

که هیدروژن به آن متصل است را می شکنند و با جدا شدن یک پروتون از اسید و انتقال آن به یک مولکول آب، یون  نافلز
 ل می گرددهیدرونیم و یک آنیون اسید یونش یافته تشکی

 
 : )درجه ی یونش( درجه ی تفكیك یونی

نسبت تعداد مولها یا مولکولهای حل شده ی یونیزه شده به کل مولها یا مولکولهای حل شده را درجه ی تفکیک یونی می نامند 
 داریم:

 یا            یا            و           

 موالریته می باشد. Mتعداد مولکول و  Nتعداد مول  nدرجه ی تفکیک یونی که 
                     نشان می دهیم که برابر است با:  aعددی کوچک است و بجای آن از درصد تفکیک یونی استفاده می شود و با غالباً 

                                                                                              
بین  می باشد بنابراین دامنه ی تغییرات  است و اگر یونش صورت نگیرد  گر یونش بطور کامل صورت گیرد ا

به یک نزدیک باشد یونش بیشتری صورت می گیرد و در محلولهای هم موالر اسید یا باز مربوطه  صفر و یک است هرچه 
 قوی تر است .

 ظت ،زیاد می شود*میزان درجه ی یونش با افزایش دما و کاهش غل
 

چقدر   AB3تفكیك یونی و درصد همول بر لیتر باشد درج 886/8برابر  Bغلظت   AB3موالر 9/8اگر در محلول  -98
 است؟

 
 

/غلظت یون هیدرونیم برابر(یك اسید تانوا )مول بر لیتر استیك اسید 9/8اگر در محلول   -99  31 4 مول بر لیتر باشد   10
 لیتر این محلول چند گرم اسید خالص موجود است؟ 2؟در چند درصد استیك اسید تفكیك شده است

 
 
 

لیتر از این  9در کدام است؟درصد آن تفكیك شده است غلظت یون فلوئورید  8/9که  HFموالر دهم در محلول یك -99
 محلول چند گرم اسید وجود دارد؟
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تفكیك یونی چقدر  صدبصورت مولكولی موجود باشد در HAتا  9828حل شده در آب  HAمولكول  9288اگر از -93
 اسید موجود است؟مول بر لیتر آن چند مول  9/8میلی لیتر محلول  288دراست؟

 
 
 

 یونش اسیدها و ثابت یونش
 اگر اسیدی قوی باشد وقتی در آب حل می شوند تقریباً بطور کامل تفکیک می گردند *

 ، ،   ،  ،    ، مثل 
  ،  

 اسیدها را بر مبنای میزان تفکیکی که هنگام حل شدن در آب دارند به شرح زیر دسته بندی می کنند.*
 

 اسیدهای قوی آن دسته از اسیدهای هستند که بر اثر حل شدن در آب بطور کامل تفکیک شوند. مانند: -الف
 و ، ، ، ، ، 

 
 اسیدهای متوسط اسیدهایی هستند که بر اثر حل شدن مقدار قابل مالحظه ای از آنها یونش می یابند.  -ب

اسیدهای متوسط   ، ،  

 هستند
اسیدهای ضعیف بطور جزئی تفکیک می گردند و تعداد اندکی یون تولید می گردد که با مولکولهای حل شده تعادل ایجاد -پ

 در این اسیدها اغلب به شکل مولکول پراکنده است.آنها کوچک است اسید ضعیف می باشند. Kمی کند. اسیدهایی که 
 را در آب بریزیم کمی تفکیک می گردد و تعادل زیر حاصل می گردد :  HAاگر اسید ضعیف 

 
 برای این واکنش ثابت تعادل بصورت زیر است:

 

در آمده است  مول است و آبی که در واکنش مصرف شده است و بصورت  0/00گرم یا 0444یک لیتر آب تقریباً 
ناچیز می باشد و از آن صرفنظر می کنیم و غلظت آب را ثابت فرض می کنیم و همواره از ضرب کردن غلظت آب بصورت 

 حالل در ثابت تعادل اسیدها ثابت جدیدی بدست می آید که ثابت یونش نامیده می شود. یعنی:

 و          

 و ثابت یونش اسید را بصورت زیر می نویسیم:

 

مول بر لیتر از آن یونیزه شده باشد در رابطۀ باال می توانیم مقادیر را قرار دهیم در  xفرض کنیم و  Mگر غلظت اولیه اسید را ا
 بدست می آید. زیرنتیجه رابطه 

  

برابر است با غلظت یون  xبدست می آید و مقدار  زیر یهاصرفنظر کنیم و معادله  Mمخرج در مقابل  xغالباً می توانیم از  
 موالریته ی محلول است. Mثابت یونش و  موردنظر و

 و

مخرج در مقابل  ی  بدست می آید که غالباً می توانیم از هارا قرار دهیم رابطه  مقدار آن یعنی  xاگر به جای 
 یک صر فنظر کنیم 

 و

کنیم. یعنی هر چه ثابت یونش اسیدی بزرگتر باشد در محلول هم از روی ثابت یونش اسید می توانیم قدرت اسیدها را مقایسه *
 موالر آن غلظت یون هیدرونیم بیشتر و رسانایی الکتریکی محلولها نیز بیشتر است.

HI  9103HBr 91014HClO 8101HCl 610142SOH 310

3HClO 21053HNO 28K

HIHBr4HClOHCl42SOH3HClO3HNO

HNO2
K / 11 6 10 HClO2K / 21 1 10COOH COOHK / 25 4 10

HA H O H O A  2 3

   
   OHHA

AOH
K

2

3




H O3

 OHKKa 2 
  

 HA

AOH
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2.
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AOH
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اسید قوی تر است و تفکیک اسید بیشتر صورت می گیرد و غلظت یونهای حاصل از تفکیک  باشد،بزرگتر  هرچه مقدار *
 در محلول بیشتر است.

NHاگر ثابت یونش -98
/در دمای معین برابر در واکنش زیر 4  106 4 موالر آن در تعادل  9/8محلول   باشد در 10

Hغلظت O
    ؟ درجه تفكیك یونی را بیابیدکدام است  3

 
 
 

HغلظتHOClموالر  9/8اگر در محلول  -92 O
برابر3 34 K)مول بر لیتر باشد ثابت یونش اسید 10 )a چقدر

 ؟درصد تفكیك یونی را بیابید  ، است
 
 

Hغلظتمول بر لیتر آنها  9/8در محلول به شرح زیر است  Kaبرای چند اسید -96 O
را تعیین کرده و از نظر قدرت    3

 آنها را مقایسه کنید.

               
 
 
 

 چرا؟هر مورد کدام اسید قوی تر است؟محلول یك موالر در  -99
aبا  HF -الف / % 3 a با HCNو  25 / %0 25 

 
 با  HClOو  با  HBrO -ب
 
 

 اسیدی قدرت و ها محلول الكتریكی رسانایی
 روی بر یون این غلظت. هستند یون هیدرونیوم از متفاوتی مقادیر شامل بهداشتی و آرایشی مواد داروها، ها، شوینده ها، خوراکی

 به شده ترش هیدرونیم، یون غلظت افزایش با سالم شیر نمونه برای. دارد شایانیتأثیر  سالمتی نتیجه در و مواد این ماندگاری
 یون غلظت وکنترل اغلب تعیین گوناگون مواد تولید فرایند در که دهد می نشان نمونه این. نیست نوشیدن قابل که دیگر طوری

 .دارد مهمی نقش هیدرونیوم
 

 کترون آزاد است و یا به علت حضور یونهای آزادلیا به خاطر داشتن اجابجایی الکترون می باشد که برای رسانایی مواد 
 آنها به شود، می انجام ها الکترون وسیلۀ به رسانایی آنها که آنجا از .هستند برق جریان رسانای )مداد مغز(گرافیت و فلزها*

 .گویند می الکترونی رسانای
 
 رسانایی این .گویند می یونی رسانای آن به و شود می انجام ها یون وسیلۀ به که دارد وجود نیز از رسانایی دیگری نوع*

 نیز الکتریکی بارهای شرایط این در شوند، زیرا جا جابه دیگر نقطۀ به ای نقطه از بتوانند ها یون که شود می انجام هنگامی
 )ترکیبات یونی به صورت مذاب یا محلول هادی جریان برق هستند چون یون آزاد دارند( شد خواهند جا جابه

 آن سرتاسر در نامنظم اما آزادانه های جنبش با که است و های یون حاوی کلرید سدیم آبی محلول
 قطب سوی به ها یون زیرا شود، می برقرار مدار در برق جریان گیرد، قرار الکتریکی مدار در محلول این اند هرگاه پراکنده

 پیش مثبت سوی قطب به های یون و منفی قطب سوی به های کنند یون می حرکت های ناهمنام
 .روند می
 این اگر که طوری به. شوند می جا به جا الکتریکی آنها، بارهای حرکت و ها یون وجود دلیل به الکترولیت های محلول در*

 شود می برقرار الکتریکی جریان ناهمنام، های قطب سوی به ها یون حرکت با گیرند قرار الکتریکی مدار یک در ها محلول
 زیرا رسانایی کنند نمی ایجاد المپ در روشنایی یکسانی گیرند قرار مداری چنین در گوناگون های الکترولیت محلول اگر*

 نیست و به وجود تعداد ذرات یون در محلول بستگی دارد  یکسان الکترولیت های محلول الکتریکی
 .در محلول هم موالر هرچه میزان یونش بیشتر باشد و یونهای بیشتری تولید شود محلول الکترولیت قوی تراست*

Ka

NH H O NH H O  4 2 3 3

5
23 1081  /HCOCHK2

3 105HClOK41027  /HFK
2

2 1045  /HNOK

9102 aK81073  /aK

Na (aq)Cl (aq)

Na (aq)Cl (aq)
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به  و غیرالکترولیت ،و فاقد یون می باشند است شکل مولکولی به آب در آنها انحالل شکر که و اتانول مانند موادی *به
 .گویند الکترولیت می غیر محلول آنها، محلول

 
قوی تر باشد چون یونش بیشتر هست ،ثابت یونش بیشتر بوده و در محلول هم موالر تعداد یونهای  و یا باز، *هر چه اسید

 محلول رسانا تر است ، تولید می شودبیشتری 
 
 الکتریکی رسانایی بودن هیدروفلوئوریک اسید ، کمتردر محلول هم موالر )با غلظت برابر(هیدرو کلریک اسید و *

 هیدروکلریک محلول از کمتر محلول این در موجود های یون یکسان شمار شرایط در که دهد می نشان اسید هیدروفلوئوریک
 .است بیشتر HCl(aq) در هیدرونیوم( های )یون ها کاتیون و ها آنیون سخن غلظت دیگر به. است اسید

 
 اسید یک را هیدروفلوئوریک اسید و  قوی اسید یک را اسید هیدروکلریک آرنیوس، مدل کمک به ها دان شیمی توصیف این با

 قدرت و رسانایی الکتریکی محلول، دو غلظت بودن یکسان وجود با چون میزان یونش دو اسید متفاوت است،. نامند می  ضعیف
 است متفاوت آنها اسیدی

 
 دهیدبه موارد زیر پاسخ -90

 رسانای ضعیف جریان برق هستند؟چرا محلول آبی موادی مانندآ(
 

 شکر و نمک خوراکی الکترولیت است؟ چرا ؟ر موال 0/4کدام یک از محلول های ب(
 

 ، رسانای جریان برق نیست ؟و اتانول چرا محلول آبی موادی مانند استونپ(
 

 چرا؟ در آب است  HFتر ازبیشدر آب  HCl در شرایط یکسان دما و غلظت ، رسانایی الکتریکی محلولت(
 

 . جدول زیر را کامل کنید-91
 وع حل شدنن رسانایی الکتریکی محلول درصد تفکیک یونی موالر ماده 0محلول 

 یونی -مولکولی  20/0 فورمیک اسید
   ؟ هیدروکلریک اسید

   صفر  ساکاروز
  

 . مقایسه کنیدهر زوج زیر را از نظر رسانایی با ذکر علت -38
   ت(     پ(  ب(   آ(
 
 
 

 .درستی یا نادرستی عبارت را با ذکر دلیل بنویسید-39
 در آب به صورت یونی حل شده و به محلول آبی آن الکترولیت قوی می گویند آمونیاک مولکولهایآ(
 

 در آب به صورت یونی حل شده ، محلول حاصل الکترولیت خواهد بود متانولب(
 

 شود مییونیده طور کامل  به تقریبا یک ترکیب مولکولی است که به هنگام حل شدن در آبهیدروژن کلریدپ(
 

 در موجود های یون با صابون زیرا یابد، می کاهش آن کنندگی پاک قدرت و کند کف نمی خوبی به سخت آب در ت( صابون
 دهد می تشکیل سخت رسوب آب
 

 . های زیر انتخاب کنید ی مناسب را برای کامل کردن جمله واژهی داده شده ،  از بین دو واژه-39
 غیر الکترولیت( است-)الکترولیتمحلول شکر در آبآ(

 .یونی ( حل می شود -هنگام انحالل در آب به طور عمده به صورت ) مولکولی  هیدروژن فلوئوریدب(
درآب حل می شود و  ( یونی -به صورت )مولکولیاتانول( الکترولیت ضعیفی است. چون به طور عمده  -محلول)آمونیاکپ(

 .زیاد( است -تعداد یون در محلول آن ) کم

H S,NH ,HF2 3

HCOOH

HCl

C H O6 12 6

CH COOH,HCl3NaOH,NH3HNO ,HNO2 3KCl,K S2

(NH )3

(CH OH)3

(HCl)

(HF)
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 با توجه به آن به سواالت پاسخ زیر با ذکر علت دهیدهای زیر محلول آبی سه ترکیب را نشان میدهد ،  شكل-33
 چرا؟محلول غیر الکترولیت است ؟ کدام آ( 
 

 را نشان میدهد ؟  HF وضعیت انحاللکدام محلول ب(
 

 پ( محلول رسانای الکتریکی قویتری است ؟
 

 ت(کدام محلول اسید ضعیف است؟چرا؟
 

 اسیدی محلول های گوناگون  تقدر

 بیان ساده آزمایش این .کنیم مشاهده نمی کاغذ در رنگی تغییر کنیم، آغشته )خالص( مقطر آب به را لیتموس کاغذ گاه هر
 وجود هیدروکسید و هیدرونیوم های یون خالص مقدارناچیزی آب در .ندارد بازی یا اسیدی خاصیت خالص آب که کند می

 .شوند یونیده زیر صورت به توانند آب می های مولکول که است داده نشان ها شیمیدان های بررسی دارند.
 
آب خالص به مقدار ناچیزی رسانای الکتریسیته است و پس به مقدار ناچیزی خود یونش پیدا می کند و مقدار بسیار کمی *

 تولید می کند و تعادل زیر حاصل می گردد. و  یونهای 

  
 شوند می یونیده مثبت ومنفی های یون به خود به خود طور به آب های مولکول که دهد می نشاناین واکنش 

 
 ثابت این تعادل برابر است با: .است معروف آب یونش خود به واکنش این

می شود ناچیز است،  و  مول( اما مقدار آبی که به صورت  0/00با توجه به آنکه مقدار آب زیاد است )حدود 
آب بدست می آید فرض می کنیم غلظت آب تغییر نکرده است و آن را در ثابت تعادل آب ضرب می کنیم و ثابت یونش پس 

 که به صورت زیر است:

 K تعادل 

 را ثابت تفکیک آب یا حاصلضرب یونی آب می نامند. است و  K تعادل در این معادله *
 
 به دما بستگی دارد و با افزایش دما مقدار آن بیشتر می شود. فرایند خود یونش آب گرماگیر است و مقدار *
برابر  مول بر لیتر است و در این شرایط  در آب مقطر برابر  یا و   غلظت  در دمای *

 است با:
 

 مقدار ثابتی است. ندارد و  تأثیری بر مقدار  یا  در دمای معین هر گونه تغییری در غلظت یون *

در محلول آبی افزایش یابد  نشان می دهد که در دمای ثابت هر چه غلظت  رابطه ی *
 ش بیابد.بایستی کاه غلظت 

Hو  OHغلظت درجه  92در دمای موالر  KOH 89/8در محلول آبی -38 O
 چقدر است؟ 3

 
 

 با توجه به ثابت تعادل خودیونش آب به پرسش های زیر پاسخ دهید.-32

 

 چرا؟ زیاد؟ یا است کم خالص آب در هیدرونیوم و هیدروکسید های یون غلظت )الف
 
 چرا؟ خیر؟ یا است برابر هم با آب در هیدرونیوم و هیدروکسید های یون غلظت )ب
 
 است؟ خنثی خالص آب چرا )ج

OH3
OH

H O(l) H O(l) H O (aq) OH (aq)  2 2 3

H O(l) H (aq) OH (aq) 2

OH3
OH

     OHOHOH 3
2

2

  WKOH 2
2WK

WK

C25OH3
OH710WK

   221477
3 101010   LmolKKOHOHK WWW .

OHOH3WKWK

   OHOHKW 3
OH3

OH

w

H O(l) H O(l) H O (aq) OH (l),

K H O OH mol .L

 

   

 

     
   

2 2 3 3
14 2 2

3 1 10
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Kدمای در-36 Cw,45 مقطربرای آب/ mol .L  13 2 21 6 Hغلظت شرایطدر این  است10 O
را  OHو  3

 حساب کنید و تعیین کنید که آب در این شرایط چه خاصیتی دارد؟ چرا؟
 
 

mol.LبرابرHCNثابت یونش-39  9 14 Hموالر آن غلظت 9/8ست در محلول ا 10 O
 چقدر است؟OHو3

 
 

/موالر آمونیاک درجه ی تفكیك یونی 9/8درمحلول -30  21 2 Hاست غلظت   10 O
  C25در دمای OHو3

 چقدر است؟
 
 
 

/برابر  C25غلظت یون هیدرونیم در یك نمونه آب در دمای   -31  82 5 در این  OHمول بر لیتر است غلظت  10
 نمونه آب کدام است؟

 
 

 یك محلول PHروش محاسبۀ

 انواع ماندگاری زمان زیرا .کنترل شود باید آنها تولید فرایند در داروها و ها کننده پاک ها، شوینده غذایی، مواد میزان
 تعیین را هیدرونیوم یون غلظت بتوانیم باید محلول یک PH محاسبه برای .دارد بستگی محیط بودن اسیدی میزان به مواد
 کننده شرکت بین کمی روابط و آنها تعادلی های واکنش به توجه به گوناگون مواد برای را نیز هیدرونیوم یون غلظت .کنیم

 .کرد حساب توان ها می
کمی تفکیک می شوند و در محلول آنها غلظت یون هیدرونیم خیلی کم است با توجه به آنکهبسیاراسیدهای ضعیف به مقدار 

 فر تا ص در طول فرایندهای شیمیایی تغییر می کند و غلظت هیدرونیم می تواند در گستره ای  
تغییر کند چون این اعداد مقادیر کوچکی هستند دانشمندی بنام سورن پیترالرتیس سورن سن برای معیار  

 است و داریم: را قرار داد نمود که برابر منفی لگاریتم غلظت  PHمیزان اسیدی بودن یک محلول 

 

 

می  3آب خالص و محلولهای خنثی برابر  را در بر می گیرد و 00در دمای اتاق گستره ای از صفر تا  یعنی مقیاس
در محلول بیشتر  کوچکتر باشد غلظت  است و هرچه 3کوچکتر از  باشد در حالی که در محلولهای اسیدی 

تر باشد خاصیت قلیایی و غلظت نزدیک 00به  قلیایی است و هرچه  3باالتر از  و خاصیت اسیدی بیشتر است و 
 بیشتر است. 

mol.Lبرابر از عصاره گوجه فرنگی،غلظت یون هیدرونیوم ای درنمونه-88  4 14 این نمونه را حساب PHاست 10
 .کنید

 
 

PHتگی دارد. این گل در خاکی که رنگ گل ادریسی به میزان اسیدی بودن خاک بس-89 /4 است رنگ آبی و در خاکی 7

که غلظت یون هیدرونیم 82  خاکPHغلظت یون هیدرونیوم در خاک اول ومول بر لیتر به رنگ سرخ شكوفا می شود10
log .کنید راحساب دوم /2 0 3 

 
 

PH

H O
3

1Lmol.

11410  Lmol.

OH3














 





 





 






 





 





 

POHMnOHMnPOHOHOHlogPOH

PHMnOHMnPHOHOHlogPH

1010

1031033

W W

W W

K H O OH logK log H O OH

PK PH POH PK PH POH

              
              

      

3 3

14 14

PHPH

PHPHOH3
PHPH

OH
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89- PHاست . غلظت یون هیدروکسید  9/9ای از یك شیر ترش برابر با  نمونهOH  در این نمونه در دمای اتاق چند مول
logبرلیتر است؟ /2 0 3 

 
 
 

/موالر هیدروفلوئوریك اسید غلظت یون هیدرونیم  9/8در محلول  -83  33 5 محلول و ثابت  PHمول بر لیتر است 10
log را حساب کنید. HFتفكیك یونی / /3 5 0 45 

 
 
 

/موالر استیك اسید درجه ی تفكیك یونی برابر  9/8در محلول   -88  31 3  محلول را حساب کنید.PHو   Kaاست 10

 
 
 

82- PHچقدر است؟موالر آن ثابت یونش و درصد یونش  9/8است در محلول  6/9یك اسید فلوئورمحلولی از هیدرو 
 
 

PHده میلی لیتر محلول نیتریك اسید با   -86 1  لیتر این محلول چند گرم اسید موجود است؟ 2در موجود است 
 
 

89-  PH است غلظت 8/99محلولی از پتاسیم هیدروکسیدH O
 لیتر این محلول 9  در محلول آن چقدر است؟OHو 3

HNO)را خنثی کند؟  نیتریك اسید چند گرمقادر است  g / mol) 633 
 
 
 

 چگونگی عمل شوینده های خورنده 

 ماده یک از  ) پروتون شامل انتقال که واکنشی هر نتیجه در .دهند می واکنش هم با پروتون انتقال با بازها و اسیدها
 منیزیم و هیدروکسید سدیم با اسید کلریک هیدرو واکنش برای مثال .شود می نامیده باز - اسید واکنش باشد، دیگری ماده به

 .زیر است صورت به کسید هیدرو

 
 بنابراین .شود می تبدیل آب و کلرید سدیم نمک به هیدروکسید سدیم به پروتون با انتقال اسید در این فرایند هیدروکلریک

 یون و دهد می رخ واکنشی شیمیایی اسید، هیدروکلریک افزودن با باشیم داشته هیدروکسید سدیم محلول بشر یک اگر در
 .شوند می آب تبدیل به و شوند می ترکیب هیدرونیم های یون با هیدروکسید های

 سبب می ریزند که هیدروکسید محلول سدیم لوله این باز کردن برای .است کرده مسدود چرب اسید را لوله یک اگر مسیر*
 .شود حل آب در و داده واکنش آن با چرب اسید شود، می

.                                      معادله
 

 
 های چربی و ها کثیفی و کننده است پاک نوع یک خودش شود، می حل آب در که این ضمن فراورده حالت، این در البته

 در محلول مواد به را شده داده رسوب های لکه و ها خورنده کثیفی های شوینده کلی طور به .کند می حل آب در را اضافی
 .شوند می گیری جرم یا محیط شدن تمیز سبب کنند و می تبدیل گازی مواد به یا آب

 پیوند با زندگی
 اسید هیدروکلریک معده، دیواره در های موجود غده که شود می سبب غذا خوردن .دارد نیاز اسید به غذا گوارش برای معده

 43/4یون هیدرونیم در آن حدود  غلظت که شود می تولید معده شیره لیتر سه تا دو بین روزانه بالغ انسان بدن در .کنند ترشح
 کند. حل خود در را روی فلز تواند می حتی اسیدی است و بسیار محیط یک معده درون واقع مول بر لیتر است، در

 سلول نابودی سبب جذب این .می کند جذب دوباره را هیدرونیوم های یون از مقدار کمی طبیعی طور به معده داخلی دیواره*
  .شود می معده دیواره های سازنده

 گاهی و التهاب درد، سبب و یافته افزایش شده جذب های یون باشد، شمار اندازه از بیش دلیل هر به معده اسید مقدار اگر*
  .شود می معده خونریزی

(H )

HCl(aq) NaOH(aq) NaCl(aq) H O(l)   2

RCOOH(aq) NaOH(aq) RCOONa(aq) H O(l)   2
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 مبتال ها بیماری این به کسانی که رو این از .شود می معده های بیماری تشدید سبب اسیدی داروهای و غذاها مصرف*
 موجب آن مصرف که داروهایی از یکی .کنند استفاده دیگری داروهای از باید مواد این مصرف کاهش بر افزون هستند
 است زیر ساختاری فرمول با آسپرین می شود معده شیره pH کاهش

 
 درمانی، خاصیت بر افزون همچون آسپرین داروها دیگر مصرف .شود می آن خونریزی و معده سوزش تشدید سبب آسپرین

 شما نظر به .یافت راهکارهایی باید داروها جانبی عوارض کاهش است برای بدیهی .است همراه جانبی عوارض با بیش و کم
  چیست؟ ها این ناراحتی کاهش و درمان راه

 که آنهاست ترین رایج از یکی شیر منیزی .شود می تجویز پزشکان توسط منظور این برای که هستند داروهایی ها ضداسید
 اسید کاهش سبب و کند می خنثی را آن و داده واکنش زیر به شکل معده اسید با دارو این .است هیدروکسید منیزیم شامل
 .شود می معده

برابرC92دمای درHCNثابت تفكیك اسیدی -80 114 Hاست . موالریته و غلظت یون  10 O
از آن  محلولی 3

 یونش می یابد ، محاسبه کنید.% 89/8میزان  را که به
 
 
 

 برای هر مورد علت بنویسید -81

 .روند می شمار به ضعیف الکترولیت کوچک، یونش ثابت با بازها و ها اسید )آ
 
 .هستند ضعیف شده شناخته بازهای و اسیدها اغلب )ب
 

 مول بر لیتر استبرابر  موالر نیتریک اسید در دمای اتاق غلظت  0/4پ(در محلول 
 

 استموالر فورمیک اسید در دمای اتاق غلظت  0/4ت( در محلول 
 

 ث( به شوینده ها گوگرد اضافه می کنند
 
 

 جدول زیر را کامل کنید-28
PH OH خاصیت محلول اسیدی یا بازیقدرت  الکتریکیمیزان رسانایی  

  
 H 

  
 

   3/02   
    /0 02  
     /  52 5 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OH1310

 HCOOH H O 
 3
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 سواالت نهایی
 19-(  دی 92/8کادر، عبارت های زیر را کامل کنید.)با استفاده از واژه های درون  -9

 باز -هیدروکسید –پاک کننده غیرصابونی  –هیدرونیوم –اسید  –افزایش  –صابون 

RCOO* پاک کننده ای با فرمول همگانی Na  .یک ...... ) آ( ..... است 
 یک ... )ب(.... آرنیوس به شمار می ورد. زیرا در آب سبب افزایش غلظت یون ...)پ(.... می شود. (CaO)* کلسیم اکسید

 
 19( دی2/9در جدول زیر برخی ویژگی های کلوئید با مخلوط های دیگر مقایسه شده است.آن را کامل کنید)-9

 نوع مخلوط
 محلول کلوئید سوسپانسیون ویژگی

 نور را پخش ...)ب(... نور را پخش می کنند ...) آ(...نور را پخش  رفتار در برابر نور
 ...)پ(... ناهمگن ناهمگن همگن بودن

 نشین نمی شودپایدار است/ته ...)ت(....  پایداری
 ...)ج(... ...)ث(... ذره های ریز ماده ذره های سازنده

 
 
3-  PH است. غلظت یون های هیدرونیوم و هیدروکسید را در یك نمونه  9/3شیره معده انسان در زمان استراحت حدود

logشیره معده در دمای اتاق بر حسب مول بر لیتر حساب کنید.  /2 0  19( دی 92/9)   3
 
 
 
HNOدر جدول زیر قدرت اسیدی دو اسید -8 (aq)2  و CH COOH(aq)3 (.دی 2/9مقایسه شده است )-19 

 Ka فرمول شیمیایی نام اسید ردیف

 0-04×0/0  نیترو اسید 0
 0-04×0/3  استیک اسید 2

 آ( کدام اسید قوی تر است؟ چرا؟
 

بزرگتر است؟ محاسبه یا  محلول یک موالر کدام اسید، pHدرجه،  20ب( در دمای 
 دلیل بنویسید. الزم نیست، فقط

 
 
با استفاده از واژه های درون کادر، عبارت های زیر را کامل کنید. )پنج مورد از واژه های درون کادر اضافی  -2

 خارج کشور 19( دی 92/8است.()
 کاهنده -هیدروکسید  -اکسایش  –باز  –ناهمگن  –هیدرونیوم  -کاهش -اسید –اکسنده  –همگن 

 )آ( محسوب می شوند.* کلوییدها مخلوط هایی 
 * گاز هیدروژن کلرید یک )ب( آرنیوس به شمار می رود، زیرا در آب سبب افزایش غلظت یون )پ( می شود.

 
 خارج -19( دی 92/9با توجه به شكل زیر، به پرسش ها پاسخ دهید.) -6

آ( این شکل فرمول ساختاری صابون را نشان می دهد یا یک پاک کننده 
 غیرصابونی؟

 
 بخش های آب دوست و آب گریز آن را مشخص کنید.ب( 

 
 (Cیا  A ،Bپ( لکه های چربی به کدام قسمت می چسبند؟ )

 
 
9-PH  است. غلظت یون های هیدرونیوم و هیدروکسید را در این نمونه حساب 9/8یك نمونه آب سیب در دمای اتاق برابر 

 خارج-19( دی 92/8کنید.)

HNO (aq)2
CH COOH(aq)3

HNO (aq)2CH COOH(aq)3
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 درجه حل می کنیم. اگر از افزایش حجم محلول صرفه نظر 92لیترآب خالص در دمای  8را در  HXگرم اسید ضعیف  0 -0
 گرم بر مول است.( 28رابر بHXمحلول را حساب کنید. )جرم مولی اسید  PHدرصد باشد،  9شود و درصد یونش اسید برابر 

log /2 0  خارج19( دی 9) 3
 
 
 
 خارج 10(خرداد2/8با استفاده از واژه های درون کادر، عبارت های زیر را کامل کنید.) -1

 صابون –درونی  –هیدرونیوم  –بنزن  –سخت   –ظرفیت  –سنگین  –روغن زیتون 
 چربی و هم در آب حل می شود.* ... )آ(.... ماده ای است که هم در 

 * به آبی که دارای مقادیر چشم گیری از یون های کلسم و منیزیم باشد، آب ...)ب(.... می گویند.
 

را در دما و غلظت یكسان نشان HXو HAبا توجه به شكل زیر که غلظت نسبی گونه های موجود در محلول اسیدهای  -98
 خارج 10( خرداد9بگذارید.() =یا  <،  >نظر موارد خواسته شده مقایسه کنید. ) عالمت  می دهد. این اسیدها را از

 HX  ]    [HAآ( رسانایی الکتریکی: 
 

 pH  :HX ]   [  HAب( 
 

 HX  ]   [HAپ( قدرت اسیدی: 
 

 HX  ]   [HAت( درصد یونش: 
 

است. با  Hmol.L1 8889/8درجه برابر 92غلظت تعادلی یون هیدرونیوم در محلول هیدروفلوئوریك اسید در دمای  -99
 خارج    10(خرداد92/9توجه به معادله یونش این اسید در آب، به پرسش های زیر پاسخ دهید.)

 
 ( را برای هیدروفلوئوریک اسید بنویسید.آ( عبارت ثابت یونش اسیدی )

 
 ب( غلظت یون فلوئورید در این محلول چه قدر است؟ چرا؟

 
 درجه حساب کنید.  20این محلول را در دمای  پ( 

 
 

 خارج 10( خرداد 92/9با توجه به شكل زیر که مربوط به ساختار یك اسید چرب و یك استر است، به پرسش ها پاسخ دهید.)-99
 آ( کدام ساختار مربوط به یک اسید چرب است؟

 
( از چه نوعی 2ب( نیروی بین مولکولی غالب در ترکیب )

 ندروالسی یا هیدروژنی( چرا؟است؟ )وا
 

 ( را مشخص کنید.0پ( بخش های قطبی و ناقطبی ساختار )
 
 

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. دلیل نادرست بودن یا شكل صحیح عبارت های نادرست را بنویسید.  -93
 خارج 10( خرداد 92/9)

 ثابت یونش اسید، افزایش می یابد.آ( با افزایش غلظت یک اسید ضعیف در محلول آبی آن، 
 

 ب( برای افزایش قدرت پاک کردن چربی ها، به شوینده ها جوش شیرین می افزایند.
 

 ( یک اکسید بازی است.پ( دی نیتروژن پنتاکسید )
 

HF(aq) H (aq) F (aq) 

aK

PHlog /2 0 3

N O2 5

 پیش از یونش

ی
سب

ت ن
لظ

غ
 

HA 

 پیش از یونش

ی
سب

ت ن
لظ

غ
 

HX 

 از یونش پس 

HA 

 از یونش پس 

𝐇+ 𝐇+ 𝑨− 𝑿− 

 پیش از یونش

ی
سب

ت ن
لظ

غ
 

H

X 
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 خارج 10( خرداد 92/8برای  عبارت زیر دلیل بنویسید.) -98
 چشمه است.آ( قدرت پاک کنندگی صابون در آب دریا کمتر از آب 

 
 10( خرداد 92/8در هر مورد از بین دو واژۀ داده شده، واژۀ مناسب را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید.) -92

 می افزایند. کلر(-)فسفاتث( برای افزایش قدرت پاک کنندگی مواد شوینده به آن ها نمک های 
 

کرده و در صورت نادرست بودن شكل درست آن را در پاسخ نامه درستی یا نادرستی هر یك از عبارت های زیر را تعیین  -96
 10( خرداد 2/8بنویسید.)

 آ( از مخلوط آلومینیم و سدیم هیدروکسید برای باز کردن مجاری مسدود شده در دستگاه های صنعتی استفاده می شود.
 

 10( خرداد 9با توجه به مواد داده شده، جدول زیر را کامل کنید.) -99
 مخلوط

 ژگیوی
 شیر کات کبود در آب شربت معده

 ناهمگن ....)ب(... ...)آ(.... همگن یا ناهمگن
 نور را پخش ...)ت(... نور را پخش ...)پ(... نور را پخش می کند رفتار در برابر نور

 
را در دما و غلظت یكسان در یك لیتر آب نشان می HCو  HA,HBشكل های زیر محلول سه اسید تك پروتون دار -90

 10( خرداد 92/9دهد. )هر ذره را یك مول از آن گونه در نظر بگیرید.()
 آ( کدام محلول رسانایی الکتریکی بیشتری دارد؟ چرا؟

 
 را محاسبه کنید. ب( درصد یونش 

 
 پ( کم ترین ثابت یونش مربوط به کدام اسید است؟

 
 

 10( خرداد 92/9به ساختار پاک کنندۀ داده شده به پرسش ها پاسخ دهید.)با توجه  -91
 آ( این ترکیب پاک کننده صابونی است یا پاک کننده غیرصابونی؟ چرا؟

 
 (3یا  2، 0ب( چربی به کدام بخش از پاک کننده می چسبد؟ چرا؟ )

 
 می کند؟ پ( آیا این نوع پاک کننده در آب های سخت خاصیت پاک کنندگی خود را حفظ

 

Kموالر و ثابت تعادل آن 89/8اگر غلظت استیك اسید برابر  -98 /a
  51 8 باشد غلظت یون هیدرونیوم را در  10

   10( خرداد 9محلول بدست آورید.)
 

 
رسانیم.  میلی لیتر می 988مول سدیم اکسید را در مقداری آب حل کرده و حجم محلول را به  89/8مطابق واکنش زیر  -99

   10( خرداد 2/9)
 آ( غلظت یون هیدروکسید را در محلول بدست آورید.

 
 محلول چقدر است؟  ب( 

 
 10(  تیر 92/8با استفاده از واژه های درون کادر، عبارت های زیر را کامل کنید.) -99

 کاهنده -هیدروکسید –پاک کننده غیرصابونی  –هیدرونیوم –اسید  –کاهش -اکسنده–صابون 

 یک ........... است. * پاک کننده ای با فرمول همگانی
 ( یک ....... آرنیوس به شمار می ورد. زیرا در آب سبب افزایش غلظت یون ....... می شود.* گاز گوگرد تری اکسید )

HA

CH COOH(aq) CH COO (aq) H (aq) 3 3

Na O(s) H O(l) Na (aq) OH (aq)    2 2 2 2

PHlog /2 0 3

RC H SO Na 
6 4 3

SO3
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 10(تیر 92/9کنید.)در جدول زیر برخی ویژگی های کلوئیدها با مخلوط های دیگر مقایسه شده استآن را کامل  -93

 
98- PH است غلظت یون های هیدرونیوم و هیدروکسید را در این نمونه بزاق در دمای اتاق  3/2بزاق دهان انسان در حدود

logحساب کنید /5 0  10( تیر 92/9)  7
 
 
 

 10( تیر 2/9مقایسه شده است) HOClو   HFدر جدول زیر قدرت اسیدی دو اسید -92
 آ( کدام اسید قوی تر است؟

 
 

 محلول کدام اسید بزرگتر است؟)بدون محاسبه با ذکر علت(درجه  20ب( در دمای 
 
 

 10(شهریور 92/8پاسخ نامه بنویسید.)در هر مورد از بین دو واژۀ داده شده، واژۀ مناسب را انتخاب کرده و در  -96
 کلوئید( قابل مشاهده است.–آ( مسیر عبور نور از میان )محلول 

 
درستی یا نادرستی هر یك از عبارت های زیر را تعیین کرده و در صورت نادرست بودن شكل درست آن را در پاسخ نامه  -99

 10(شهریور 2/8بنویسید)
 ژنی در آب به طور عمده به شکل مولکولی حل می شود آمونیاک به دلیل تشکیل پیوند هیدرو

 
 10( شهریور 92/9با توجه به جدول به پرسش ها پاسخ دهید.) -90

 آ( قدرت پاک کنندگی با افزایش آنزیم چه تغییری می کند؟
 

 ب(دما چه اثری بر قدرت پاک کنندگی دارد؟
 

 تر است؟چرا؟پ(میزان پاک کنندگی لکه های چربی از سطح کدام پارچه سخت 
 

به آب خالص را نشان و شكل زیر تغییر غلظت یون های هیدرونیوم و هیدروکسید را هنگام افزودن هر یك از مواد  -91
 (10)شهریورمی دهد با توجه به آن به پرسش های زیر پاسخ دهید

 خاصیت اسیدی دارد یا بازی؟چرا؟آ( مادۀ 
 

 باشد؟می تواند مادۀ ب(کدام یک از مواد 
 

 پ(غلظت یون های هیدرونیوم و هیدروکسید را در محلول بازی مقایسه کنید.
 

 نشان می دهد؟را بر حسب  تغییرات 3تا  0ت(کدام یک از نمودار های 

 

PH

XY

X

NH (aq),HCl(aq),KCl(aq)3Y

H O 
 3OH
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N)مقداری گاز دی نیتروژن پنتا اکسید -38 O )2 لیتر می رسانیم تا غلظت یون هیدرونیوم  9را در آب حل کرده و به حجم 5

در محلول  32 N)  10( شهریور 2/9مول بر لیتر برسد.)10 O g / mol,log / ) 108 2 0 32 5          
 محلول را به دست آورید  آ( 
 

 حل شده است؟ب(در این محلول چند گرم 
 
 

 10( شهریور 92/9ثابت یونش سه اسید مقایسه شده است )در جدول زیر  -39
 آ(کدام اسید ضعیف تر است؟چرا؟

 
 در دما و غلظت یکسان رسانایی الکتریکی کدام محلول بیشتر است؟چرا؟ب(
 

موالر هیدروکلریک اسید برابر است،غلظت تعادلی فورمیک  40/4محلول آن با  در محلولی از فورمیک اسید که پ(
 است؟ اسید چقدر

 
 

 10(دی 2/8در هر مورد از بین دو واژۀ داده شده ، واژۀ مناسب را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید) -39
 کلوئیدی( می باشند-آ( توده های مولکولی و یونی ، ذرۀ سازندۀ مخلوط های )سوسپانسیونی

آالینده نیزواکنش  میان ذره ها عمل می کند باغیرصابونی(افزون بر آن که براساس برهم کنش -ب(پاک کننده های)خورنده
 می دهند

 
درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.در صورت نادرست بودن ، شكل آن را در پاسخ نامه  -33

 10(دی 2/8بنویسید.)
 هر چه ثابت یونش یک باز کوچکتر باشد ،رسانایی الکتریکی محلول آن در شرایط یکسان بیشتر است.

 

غلظت یون هیدرونیوم در خون انسان تقریبا برابر  -38 84  10(دی 9مول بر لیتر است)10
 آ( غلظت یون هیدروکسید را در خون انسان محاسبه کنید

 
logخون انسان را محاسبه کنیدPH ب( /2 0 3 
 

نمودارهای ستونی ،فرایند یونیده شدن هیدروفلوئوریك اسید در آب را در دمای معین به دانش آموزی به کمك  -32
 10(دی 9)صورت زیر نشان داده است،ثابت یونش این اسید را به دست آورید.

 
 
 

 10( دی 9برای هر یك از عبارت های زیر دلیل بنویسید) -36
 را آبی می کند. PHکاغذ (CaO)آ( محلول آبی کلسیم اکسید

 
 ب( برای افزایش قدرت پاک کنندگی مواد شوینده به آن نمک های فسفات می افزایند.

 

PH

N O2 5(N O H O H O NO )   2 5 2 3 33 2 2

PHPH
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/غلظت یون هیدرونیوم برابر (HCOOH)موالر فرمیك اسید 3/8اگر در محلول  -39  36 1 ( 9مول بر لیتر باشد )10
 10دی 

 آ( معادلۀ یونش فرمیک اسید را بنویسید
 

 ب( درصد یونش آن را حساب کنید
 

 10(دی 2/9به سواالت پاسخ دهید) bو aبا توجه به فرمول های مولكولی ترکیبات  -30

a)C H COOH, b)C H COOH 17 35 3 7 
 به مربوط به اسیدهای چرب دانست؟آ( کدام فرمول ساختاری را می توان 

 
 ب( نیروی نین مولکولی غالب در اسیدهای چرب از چه نوعی است؟چرا؟

 
مناسب (NaOH)پ(برای باز نمودن لوله های فاضالب خانه ای که با اسیدهای چرب مسدود شده است ،سدیم هیدروکسید 

 ؟چرا؟(HCl)تر است یا هیدروکلریک اسید
 

 خارج10(دی 92/8با استفاده از واژه های درون پرانتز)کمانك(،عبارت های زیر را کامل کنید.) -31
 به منظور افزایش خاصیت میکروب کشی صابون ها به آنها . . . . . . .می افزایند)مادۀ شیمیایی کلردار/نمک های فسفات(

 
(دی 92/9)پاک کنندۀ غیر صابونی را نشان می دهد  به پرسش ها پاسخ دهید.با توجه به شكل زیر که فرمول ساختار  -88
 خارج10

 آ( بخش های آبدوست و آبگریز را در این پاک کننده مشخص کنید.
 

ب( توضیح دهید که چگونه این ماده چربی را هنگام شستشو با آب 
 از بین می برد؟

 
 کنندگی خود را حفظ می کند؟چرا؟ پ( آیا این نوع پاک کننده در آب های سخت خاصیت پاک

 
 

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. دلیل نادرست بودن یا شكل صحیح عبارت های نادرست را  -89
 خارج10(دی2/8بنویسید.)

SO)در اثر حل شدن گوگرد تری اکسید  در آب ،محلولی با خاصیت بازی به وجود می آید.3(
 

محلولی از مرفین  PHمرفین ماده ای است که در پزشكی مقادیر کم و کنترل شدۀ آن برای تسكین درد استفاده می شود -89

 خارج10(دی92/9است غلظت یون های هیدرونیوم و هیدروکسید را در این محلول محاسبه کنید) 0برابر C25در دمای
 
 
 

 خارج10(دی2/9؟)به پرسش ها پاسخ دهید -83
 آ( با توجه به ثابت یونش اسیدهای داده شده ،کدام اسید قوی تر است؟چرا

a aa)CH COOH, K / , b)HNO , K /5 4
3 21 8 10 4 5 10     

 
 ش تر است؟چرا؟یب(مسیر عبور نور از میان کدام یک از مخلوط های زیر ب

c                                    آب و نمک)dشربت معده) 
 

 تر است؟چرا؟ پ( در شرایط یکسان رسانایی الکتریکی محلول آبی کدام ماده بیش
e                                          آمونیاک )f سدیم هیدروکسید ) 
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/درجه برابر  92غلظت تعادلی یون هیدرونیوم در محلول هیدروفلوئوریك اسید در دمای  -88 mol.L10 است با 005

HF(aq)  خارج10(دی 92/9توجه به معادله یونش این اسید در آب به پرسش ها پاسخ دهید) H (aq) F (aq)  
 آ( عبارت ثابت یونش اسیدی را برای هیدروفلوئوریک اسید بنویسید

 
 

 ب( غلظت یون فلوئورید در این محلول چقدر است؟چرا؟
 
 

 (11است( )خرداد اضافی واژه )چند .کنید کامل را زیر های عبارت کادر درون های واژه از استفاده با -82
 
 

 ............... و ...............نوع ، صابون مقدار ، پارچه نوع مانند گوناگونی عوامل به صابون کنندگی پاک پ(قدرت
 .دارد بستگی
 .افزایند می ...................... آن به خاک بودن اسیدی میزان کاهش ت(برای

 
نامه  پاسخ در را آن درست شكل بودن نادرست صورت در و کرده تعیین را زیر عبارتهای از هریك نادرستی یا درستی -86

 (11)خرداد بنویسید
هیدروکلریک  موالر 0/4محلول  از کمتر (HF)اسید هیدروفلوئوریک موالر 0/4الکتریکی محلول  رسانایی یکسان شرایط آ(در
 است (HCl)اسید

 
پاسخ  ها رسشبه پ ها آن هب توجه ا. بدهند می نمایش را سنگین استر و چرب اسید صابون، ساختاری الگوهای زیر تصاویر -89

 (11)خرداد :دهید

 
 هستند؟ ترکیب دو کدام از مخلوطی هاآ(چربی 

 
 است؟ چرب اسید به مربوط ساختار ب( کدام

 
 چرا؟  است؟ نوعی چه ( از2ترکیب ) در غالب مولکولی بین پ( نیروی

 
 شود؟ می حل آب در ترکیب کدام ت(
 
 

 (11)خرداد .دهید پاسخ سواالت هب دهد می نشان را کلوییدو  محلول یك در نور رفتار مقایسه که زیر شكلبه  توجه با -80
   است؟ کلویید حاوی ظرف کدام( آ

 
 .دهید توضیح را (0ظرف) در موجود ماده ذرات توسط نور پخش علت( ب
 
 است؟ همگن مخلوط یک ظرف کدام در موجود مادۀ( پ
 
 ؟ باشد ژله تواند می ظرف کدام محتوای( ت
 
 

 اسید این یونش ثابت و لیتر بر مول 889/8 برابر معین دمای درHAاسید در محلول هیدرونیوم یون تعادلی غلظت اگر -81

/برابر  51 8  (11باشد)خرداد 10
PH آ(  آورید  بدست را محلول این 
 

 کنید محاسبه دما این در را HAاسید تعادلی ب(غلظت

 الکترولیتی سلول -کلر – دما- سوختی سلول - فوالد - آهک - نیتینول - آب
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 (11)خرداد .دهید پاسخ ها پرسش به زیر جدول در موجود اسیدهای یونش ثابت به توجه با -28
 است؟ تر قوی اسید آ(کدام

 
 یک محلول PHدرجه 20 دمای در دهید ب(توضیح

 بیشتر (HCN)یا (HCOOH)اسید کدام موالر
 نیست( الزم است؟) محاسبه

 
 

 (11)خرداد . بنویسید را زیر عبارتهای از یك هر دلیل -29
 .افزایند می فسفات های نمک ها آن به شوینده مواد کنندگی پاک قدرت افزایش پ(برای

 
 .کرد باز را گرفته جرم مجاری و ها لوله برخی اسید هیدروکلریک غلیظ محلول با توان ت(می

 
 میلی لیتر چند کربنات هیدروژن سدیم از کافی مقدار با برلیتر مول 9/8هیدروکلریك محلول از لیتر میلی 928واکنش  از -29

 (11شود؟)خرداد می تولیدSTPشرایط  در اکسید دی کربن گاز
 

 مول یك را ذره)هر دهد می رانشان شونده حل یك آبی محلول از لیتر میلی288زیر شكل -23
 (11درنظربگیرید( )خرداد گونه ازآن
 آرنیوس؟چرا؟ باز یا هستند آرنیوس اسید ها شونده حل نوع آ(این

 
 کنید محاسبه را محلول این ب(درصدیونش

 
 خارج(11استفاده از واژه های درون کادر ، عبارت های زیر را کامل کنید)خردادبا  -28

 HNO3-کروم-گوگرددار-صابونی-کلردار - Mg(OH)2-نیکل -غیر صابونی
 ت(شیرمنیزی یکی از رایج ترین داروهای ضد اسید است که شامل . . . . . است

 بین بردن جوش صورت و همچنین قارچ های پوستی از صابون . . . . استفاده می شودآ(برای از 
 ب(پاک کننده های . . . . . در آب سخت ، خوب کف نمی کند

 
 خارج(11در جدول زیر برخی ویژگی های محلول،کلوئید و سوسپانسیون بیان شده است.جدول را کامل کنید)خرداد -22

 
 

 خارج(11را در هر مورد بیان کنید)خرداد علت -26
 آ( مولکول های آب ، پاک کنندۀ مناسبی برای لکۀ شیرینی هایی مانند آب قند می باشند.

 
Na)ب( محلول سدیم اکسید O)2 در آب ،کاغذPH .را به رنگ آبی در می آورد 

 
به پرسش ها پاسخ دهید)غلظت اسید ها را با توجه به جدول زیر  -29

 خارج(11یكسان در نظر بگیرید( )خرداد
 بیشتری دارد؟چرا؟PHآ(محلول کدام اسید 

 
 ب(کدام محلول رسانای ضعیف تر جریان الکتریکی است؟چرا؟

 

PHپ(اگر محلولی از نیتریک اسید با   NO)غلظت یون نیتراتداشته باشیم 3 )3 را در این محلول محاسبه کنید 

 Ka فرمول شیمیایی نام اسید ردیف
 HCOOH(aq) 0/3×04-0 فورمیک اسید 0

هیدروسیانیک  2
 HCN(aq) 0/3×04-04 اسید
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Hدرصد در اختیار داریم  9/8با درصد یونش  BOHمول بر لیتر باز 9/8در محلول  -20 
  

OHو  
  

این محلول را 

 خارج(11کنید)خردادمحاسبه 
 

 (11در هر مورد از بین دو واژۀ داده شده، وازۀ مناسب را انتخاب کنید: )شهریور -21
 «.دارد/ندارد»تشکیل می دهند که توانایی پخش نور را « همگن / ناهمگن»ب( آب و عسل یک مخلوط 

استفاده کرد که توانایی « صابونی/خورنده»د( برای زدودن رسوب تشکیل شده بر روی دیوارۀ سماور باید از یک پاک کنندۀ 
 داشته باشد/نداشته باشد»واکنش با آالینده ها را 

 
 

 ( 11درستی یا نادرستی هر یك از عبارت های زیر را تعیین کرده و شكل درست عبارات نادرست را بنویسید. )شهریور -68
 قرمز است زیرا این ماده اسید آرنیوس است.(BaO)در محلول باریم اکسید PHج( رنگ کاغذ 

 
 (11شكل زیر فرمول ساختاری نوعی پاک کننده را نشان می دهد؛ با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید: )شهریور -69

 الف( این پاک کننده صابونی است یا غیر صابونی؟ چرا؟
 

 خاصیت پاک کنندگی خود را حفظ می کند؟ چرا؟ب( آیا این پاک کننده در آب سخت 
 

 آب گریز است.« Bیا  A»ج( با ذکر دلیل تعیین کنید کدام یک از بخش های 
 

CHموالر استیك اسید ) 882/8اگر در محلول -69 COOH3غلظت یون هیدرونیوم برابر با ) 43 مول بر لیتر  10
 (11باشد: )شهریور

 (log3=4/03این محلول را محاسبه نمایید.) pHالف( 
 

 ب( معادلۀ یونش استیک اسید را بنویسید.
 

 ج( درصد یونش را در این محلول به دست آورید.
 

( وجود داشته باشد، غلظت هر KOHمول پتاسیم هیدروکسید ) 82/8میلی لیتر از یك محلول در دمای اتاق  988اگر در  -63

OH)یك از یون های هیدروکسید )و هیدرونیوم(H O )3.را در این محلول محاسبه کنید (KOH g / mol) 56 
 (11)شهریور

 
 

 ( 11به پرسش های زیر پاسخ دهید: )شهریور -68
 علت افزودن مادۀ شیمیایی کلردار به صابون ها را بنویسید.الف( 

 
 ب( دو عامل موثر بر روی قدرت پاک کنندگی صابون را نام ببرید؟

 
 پ( یک تفاوت در فرمول ساختاری صابون جامد و صابون مایع را بنویسید.

 
موالر هیدروفلوئوریك اسید  9/8با محلول  موالر هیدروکلریك اسید را در مقایسه 9/8شكل زیر رسانایی الكتریكی محلول  -62

 (11در دمای اتاق نشان می دهد؛ با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید: )شهریور
 الف( چرا رسانایی الکتریکی در محلول هیدروکلریک اسید بیشتر است؟

 
 کدام محلول کمتر است؟ pHب( بدون محاسبه تعیین کنید 

 
 موجود بین ثابت تعادل های این دو اسید را به درستی نشان می دهد؟ دلیل بنویسید. ( رابطۀII( یا )Iج( کدام مورد )

(I) Ka(HF)<Ka(HCl)                       (II) Ka(HF)>Ka(HCl) 
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 (11)دی.بنویسید نامه پاسخ در و کرده انتخاب را مناسب واژۀ ، شده داده واژۀ دو بین از مورد درهر -66
-یون)هیدرونیوم غلظت افزایش سبب آب در زیرا رود، می شمار به آرنیوس باز(-یک )اسید(CaO)اکسید کلسیمت(

 .شود هیدروکسید( می
 

 (11)دی.رابنویسید آن درست شكل بودن نادرست صورت در و کرده تعیین زیررا ازعبارتهای یك هر نادرستی یا درستی -69
 .دارد را نور پخش توانایی پوششی های رنگ کبودبرخالف کات محلولپ(
 

 (11)دی .دهید پاسخ پرسش به زیر ترکیبات ساختاری فرمول به توجه با -60

 C02H20 C3H0  SO3Na          2ترکیب         C03H30 COONa   0ترکیب 
 .بنویسید دلیل ؟ است صابونی غیر کنندۀ پاک یک ترکیب کدام( آ

 
 .بنویسید دلیل؟ است کمتر ترکیب کدام کنندگی پاک قدرت( ب
 
 رود؟ می شمار به ها چربی برای مناسبی کنندۀ پاک ، صابون مولکولهای چرا دهید توضیح( پ
 
 

42هیدرونیوم یون غلظت ، انار آب از ای درنمونه -61 10 (11)دی .است برلیتر مول 
 .کنید محاسبه را محلول اینPH آ(
 

 .کنید محاسبه نمونه این در را هیدروکسید یون غلظت ب(
 

 خنثی( ، ی باز ، اسیدی ) کنید تعیین را محلول این خاصیتپ(
 
 

با برابر هیدرونیوم یون درجه غلظت 92دمای با(HF)اسید موالرهیدروفلوئوریك 29/8محلول در اگر -98

/ mol / L21 75 10( 11باشد  )دی                    (HF H F )  
   .            کنید محاسبه را اسید یونش ثابتآ(
 

 .آورید بدست محلول دراین را یونش درصدب( 
 
 

 (11)دی.دهید پاسخ ، است شده مقایسه اسید چند یونش ثابت که زیر جدول به توجه با -99
 
 
 
 
 
 است؟ بیشتر باال جدول اسید کدام موالر 0 محلول لیتر یک با منیزیم فلز واکنش سرعت یکسان شرایط در(آ

 
 .بنویسید دلیل ؟ است تر مناسب آب در اسید هیدروکلریک یونش برای زیر معادلۀ کدام(ب

a)HCl(aq) H (aq) Cl (aq), a)HCl(aq) H (aq) Cl (aq)      
 
 اسید؟ هیدروسیانیک موالر 0 محلول یا است بیشتر اسید استیک موالر 0 محلول الکتریکی رسانایی یکسان، دمای در(پ

 .بنویسید دلیل
 
 
 
 

 ثابت یونش فرمول شیمیایی نام اسید
 بسیار بزرگ HCl هیدروکلریک اسید

CH استیک اسید COOH3 / 51 8 10 
/ HCN هیدروسیانیک اسید 104 9 10 
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 ( 9888رابنویسید)خرداد  نادرست های عبارت درست شكل کنید مشخص را زیر های عبارت از یك هر نادرستی یا درستی -99
 .کنند می پخش را نور دلیل همین به هستند، کلویید از تر درشت محلول در موجود های ذرهآ(
 

 (  9888دهید. )خرداد  پاسخ است، شده مقایسه اسید چند یونش ثابت که زیر جدول به توجه با -93
 ؟چرا است؟ تر قوی اسید کدامآ( 
 

 کدام اسید الکتریکی رسانایی یکسان، غلظت و دما درب( 
 ؟چرا است؟ کمتر

 
 لیتر یک با منیزیم فلز واکنش سرعت یکسان شرایط درپ(

 است؟ بیشتر باال جدول اسید کدام موالر 0 محلول
 
 

98- PHمول حسب بر اتاق دمای در نمونه این در را هیدروکسید های یون غلظت است 3/2حدود در پرتقال آب نمونه یك 

log)(  9888کنید)خرداد  حساب لیتر بر /5 0 7 

 
 
 

 (9888دهید)خرداد  پاسخ سواالت به شكل به توجه با – 92
 شود می وارد آب در که اکسیدی (0 ) درشکل کنید مشخص آ(

 چرا؟ آرنیوس؟ باز یا است آرنیوس اسید
 
 

 .بنویسید آب با را (Li2O)اکسید لیتیم شیمیایی معادله ب(
 
 

  چرا؟ آید؟ می در رنگی چه به (2 )شکل درمحلول PHکاغذ پ( 
 
 

96- PH(9888بگیرید)خرداد  نظر در درصد9 را اسید یونش درصد کنید حساب را استیك اسید موالر 82/8محلول.  
 
 
 

 (9888دهید)خرداد  پاسخ سواالت به دهد می نشان را پودری کننده پاک نوعی که زیر واکنش به توجه با -99
 هیدروکسید سدیم و آلومینیم مخلوط + آب                  Aگاز  + دیگر های فرآورده 

  بنویسید راAگاز  آ( نام
 

 .بنویسید دلیل است؟ خورنده کننده پاک پودر این آیاب( 
 

 .دهید توضیح میدهد؟ افزایش را مخلوط این کنندگی پاک قدرت چگونه گاز تولیدپ( 
 
 

 9888شهریور.کنید کامل را زیر های عبارت،کادردرون  های واژهاز  استفاده با-90
 اتیلن - ضعیف - یونها و مولکولها -درونی - مولکولی - پالتین - پارازایلن – یونی - ماده ریز ذرههای - ظرفیت
 قوی - گلیکول

 . است .......... سوسپانسیون، های مخلوط سازندۀ های ذرهآ( 
 . روند می شمار به .......... ،الکترولیت کوچک یونش ثابت با بازهاپ( 
 

 9888شهریور.بنویسید را نادرست تاعبار درست شكلکنید، مشخص را زیر های عبارت از یك هر نادرستی یا درستی -91

  . است بیشتر اسید آن محلول PH باشد بیشتر اسید یک یونش ثابت هرچه غلظت و دما یکسان شرایط درت( 
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 9888شهریور .دهید پاسخ ها پرسش به زیر جدول به توجه با -08
 فرمول ساختاری پاک کننده نام پاک کننده

A NaOH 
B C H COO K

 
17 35 

C C H C H SO Na
 

 12 25 6 4 3 

D C H COO Na
 

17 35 
 
 ؟ هستند مایع صابون )ها( کننده پاک کدامآ( 
 

 ؟ چرا دهند؟ می واکنش ها آالینده با ها ذره میان کنش برهم ، بر فزون)ها( ا کننده پاک کدامب(
 

 ؟ چراکند؟ می حفظ را خود کنندگی پاک خاصیت سخت آب درDیا C کننده پاک کدام کنید تعیینپ( 
 

C بخش کنید تعیینت(  H C H12 25 6  چرا؟ ؟ گریز آب یا است دوست آب 4
 

09- PH9888شهریور .است 6برابر کشاورزی زمین یك خاک محلولاز ای نمونه در 

Nیا CaO ماده کدام محلول است بهتر ، خاک این بودن اسیدی میزان کاهش برای کنید تعیینآ(  O2  اضافه آن به را5
 .بنویسید دلیل ؟ کنیم

 
 .کنید محاسبه محلول این در را وهیدروکسید هیدرونیوم یونهای غلظتب( 

 
 

/با برابر هیدرونیوم یون اسید غلظت موالرفورمیك 6/8محلول  در اگر -09  21 83  9888شهریور .باشد برلیتر مول10

 .بنویسید را اسید فرمیک یونش معادلۀآ( 
 

 .کنید حساب را آن یونش درصد ب( 
 
 

CO)دی اکسید گازکربن لیتر میلی960تولید برای -03  82/8اسید  هیدروکلریك لیترمحلول میلی چندSTPدرشرایط2(
 9888دهد؟ شهریور واکنش کربنات هیدروژن سدیم از کافی مقدار با موالرباید

HCl(aq) NaHCO (s) NaCl(aq) CO (g) H O(l)   3 2 2 
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 واالت تستیس
 کدام مطلب در باره ی آنها درست است؟ CوAمولكول های ویتامین هایبه فرمول های ساختاری  با توجه-9
 ،در آب بیشتر حل می شودCدر مقایسه با ویتامین A(ویتامین 0
 ،در چربی بیشتر حل می شود.Aدر مقایسه با ویتامین C( ویتامین2
 بر بخش ناقطبی آن غلبه دارد.C(بخش قطبی مولکول ویتامین 3
 .بر بخش ناقطبی آن غلبه دارد A(بخش قطبی مولکول ویتامین0
 
 آن به ترتیب )از راست به چپ( ، کدامند؟ 8و 3،  9، 9با توجه به شكل رو به رو، بخش های-9
 بخش ناقطبی صابون -بخش باردار صابون -روغن -(آب0
 باردار صابونبخش  -بخش ناقطبی صابون  -روغن -( آب2
 بخش ناقطبی صابون -بخش باردار صابون -آب  -( روغن 3
 بخش باردار صابون -بخش ناقطبی صابون -آب  -(روغن 0
 
 است؟ نادرستکدام بیان -3
 (صابون نمک سدیم یا پتاسیم اسید های چرب دراز زنجیر است0
 فرعی است(سدیم دو دسیل بنزن سولفونات ، پاک کننده ی غیر صابونی با شاخه ی 2
 (یکی از بخش های جزء آنیونی صابون ، ناقطبی است و در آب حل نمی شود3
 (هنگام شستن بدن با صابون امولسیونی از ذره های چربی با آب به وجود می آید که صابون آن را پایدار می کند0
 
 کدام دو ماده زیر در هگزان محلول است؟-8
   و (2   و(0
 و   (0   و   (3
 
. . . . و  واکنش دهند و .  می توانند با . . . . .  فرمول ساختاری مقابل را می توان به  . . . . . نسبت دارد این دسته از ترکیبات-2

 . . . . . به وجود آورند
     آب-صابون-سدیم هیدروکسید-(چربی0
  آب-اسید چرب-سولفوریک اسید-( چربی2
   گلیسرین-صابون-هیدروکسیدسدیم -( تری گلیسرید3
 الکل-اسید چرب-هیدروکلریک اسید-( تری گلیسرید0
 
 کدام موارد زیر درست است؟-6

 آ(در صابون، بخش ناقطبی می تواند یک زنجیر هیدروکربنی سیرشده یا سیر نشده باشد.
 ب(در دما و فشار ثابت انحالل پذیری گلوکز نسبت به هگزانول در آب بیشتر است.

 های سدیمی نسبت به صابون های پتاسیم و کلسیم قدرت پاک کنندگی بیشتری دارد. پ(صابون
 ت(انحالل پذیری وازلین در آب بیشتر از انحالل پذیری گریس در هگزان است.

 (آ و ب و ت3   (ب و پ و ت3   (آ و پ2   (آ و ب0
 
 اثر آنها به شوینده افزوده می شود؟ وجود کدام یونها باعث سختی آب هست و کدام ترکیبات برای از بین بردن -9

   ترکیبات کلر (2   فسفات (0

  ترکیبات کلر  (0   فسفات  (3
 
 چه تعداد از مطالب زیر درست است؟ -0

 .شوند می کمتری تمیز زحمت با دهند، وشو شست گرم آب با و شوند آغشته خاکستر به کثیف و چرب های آ(اگرظرف
 می شود بیماری زا وفزایش سطح بهداشت وعوامل ها ها،آلودگی میکروب سبب کاهش ها وشوینده صابون از ب(استفاده
 .می شود های گوناگون بیماری گسترش و بهداشت سطح کاهش سبب ها شوینده استفاده از عدم یا پ(کمبود
  .همگانی است و شخصی بهداشت رعایت بیماری وبا، پیشگیری  راه مؤثرترین و ترین ت(ساده

 دارند جسم وجود یک یا ماده محیط، یک در طبیعی مقدار از بیش که هستند موادی کثیفی و ج(آالینده
0)2   2)0   3)0   0)3 

NaClCH OH CH OH2 2C H25 52C H O57 104 6
C H18 38C H O6 12 6C H O6 12 6C H (OH)3 5 3

Mg ,Ca2 2Mg ,Ca2 2

Na ,KNa ,K
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 همه ی موارد زیر بجز گزینه . . . . .در امید زندگی در افراد یك کشوربه موثر است. -1
  مردم آگاهی (سطح2    ملی ناخالص ( تولید0
 قهرمانی و فردی ورزش (0   پایدار بر توسعه منطبق (زندگی3
 

شكل زیر ساختاردودسیل بنزن . . . . را نشان می دهد که پاک کننده غیر صابونی . . . . شاخه جانبی است و ذره های چربی -98
 به بخش . . . . .آن می چسبند و گروه . . . . آن که بخش باردار آن را تشكیل می دهد ،سبب حل شدن چربی در آب می شود

 سولفونات-آلکیلی-بدون-(سولفونات0
 سولفونات-آلکلی-دارای-(سولفونات2
 سولفات-آلکیلی-بدون-(سولفات3
 سولفات-آلکلی-دارای-(سولفات0
 
 چه تعداد از عبارت های زیر درست است؟-99
 کنند می تبدیل گازی مواد به یا آب در محلول مواد به را شده داده رسوب های لکه و ها خورنده کثیفی های شوینده آ(

 شود می تبدیل آب و کلرید سدیم نمک به هیدروکسید سدیم به پروتون با انتقال اسید هیدروکلریک ب(
 استفاده می شود هیدروکسید از محلول سدیم آن باز کردن برای شده باشد، مسدود چرب پ(اگر مسیر لوله ای با اسید

 و ایجاد رسوب اثر در که مسیرهایی و ها لوله کردن باز برای آلومینیوم کمی و مقدار)سدیم هیدروکسید(  سود پودر مخلوط ت(
 .شود می استفاده اند، شده بسته جامد ها چربی و ها کثیفی تجمع

0)0   2)2   3)3   0)0 
 

 علت اصلی پاک کنندگی صابون کدام است؟-99
 (وجود سر آزاد در صابون که سبب حل شدن مواد چربی می شود.0
 هیدروکربنی محلول در چربی و یک سر قطبی محلول در آب است.(وجود یک سر 2
 (وجود زنجیر بلند هیدروکربنی در صابون که سبب تجزیه مواد چرب می شود.3
 (وجود نمک قلیا در صابون که سبب لخته شدن چربی می شود.     0

    
 ؟ نمی کندکدام گزینه در مورد صابون ، صدق -93
 سیلیک است . کاسیدهای کربو (صابون نمک سدیم یا پتاسیم0
 (صابون ، نقش امولسیون کنندگی دارد . 2
 (جزء آنیونی صابون از دو قسمت آب دوست و آب گریز تشکیل شده است . 3
 (اگر صابون نمک سدیم اسید چرب باشد ، صابون جامد است . 0
 

   (18-کدام عبارت درباره پاک کننده ها درست است ؟)ت-98
 نمک های آمونیم و پتاسیم اسیدهای چرب اند (صابونهای مایع ،0

 قرار گرفته است  ( در پاک کننده های غیر صابونی به جای گروه کربوکسیالت گروه سولفونات2
 (در تشکیل امولسیون چربی در آب به کمک صابون ،سرقطبی مولکولهای صابون به سمت درون قطره چربی است 3
 (در پاک کننده های غیر صابونی، چربی به زنجیر آلکیل)بخش قطبی( مولکول پاک کننده را تشکیل می دهد می چسبد 0
 

 ؟استنادرست کدام عبارت -92
 .شود تبدیل می هیدروکسید های به یون سرعت به آب در اکسید یون (0
 است. پتاسیمبا سدیم، سریع تر از واکنش آب با  آب(واکنش 2
 .کلرید تولید می شود وسفیدرنگ آمونیوم  یونی کلرید، ،ترکیب و هیدروژن آمونیاک گازهای از واکنش (3
 .گویند می مزدوج باز  اسید جفتِ دو، آن به که شود می باز تبدیل یک به پروتون دادن دست از با اسید (0
 

 (18-کدام تغییر زیر رخ می دهد؟)ت کربن بجای کربوکسیل گروه سولفونات قرار گیرد 90اگر در صابونی با  -96
 (افزایش جرم مولکولی و افزایش شمار اتم های اکسیژن در ترکیب شوینده0
 (تغییر عالمت بار الکتریکی سطح امولسیون چربی در آب2
 (تغییر نسبت استوکیومتری کاتیون به آنیون3
 (کاهش انحالل پذیری ترکیب به دست آمده در آب0

(SO )2
3
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 ( 19-اتم کربن داردکدام است؟)ر 98فرمول مولكولی یك پاک کننده غیرصابونی که زنجیر کربنی سیر شده آن  -99
0)     2)   
3)         0)  
 

 ؟است نادرستکدام عبارت  -90
 شود حل می بازها در هم و اسیدها هم در شیمیایی واکنش یک ولی طی نامحلول است، آب اکسید در ( آلومینیم0
 .گویند می آمفوتر دهند، می خود نشان از را بازی و اسیدی هردو خاصیت که ( موادی2
 .باز منجر شد و اسید نظریه به ، آب در محلول ترکیبات برقکافت و رسانایی الکتریکی روی  ( پژوهش آرنیوس3

 .آورد می پدید هیدرید یون آب در شدن حل هنگام به که است ای ماده باز، آرنیوس نظریۀ ( مطابق0
 

 کدام یون هیدرونیم است؟ -91

0)    2)    3)    0)  
 

 ؟کدامیك از هیدروکسیدهای زیر قوی تر است -98
0) 2)  3) 0) 
 

Hیون -99 O
 الكترون پیوندی و چند الكترون ناپیوندی وجود دارد؟حداکثر چند در الیه ظرفیت اتم ها  3

0)0-3  2)3-0 3)3-2 0)0-0 
 

 ؟کدام گزینه در مورد واکنش خود ـ یونش آب درست است -99
 (مثالی از واکنشهای اسید ـ باز است.0

 است.  (شکل درست تر نمایش آن به صورت2
 (طبق آن آب نه یک اسید و نه یک باز است.3
 (طی آن مولکولهای آب هم نقش اسید آرنیوس و هم نقش باز آرنیوس را دارند.0
 

 است؟ نادرستچند تا از عبارت های زیر  -93
 دارد جامعه سالمت سطح در ای نقش تعیین کننده درمانی و دارویی بهداشتی، خدمات ارائه میزان و آ(نوع

 افزایند می شیرین جوش ها شوینده به ها، چربی کردن پاک قدرت افزایش ب(برای
 .است هیدروکسید منیزیم شامل که داروی ضد اسید است ترین رایج از یکی پ(شیرمنیزی

 .شود می آن خونریزی و معده سوزش تشدید سبب آسپرینت(
 است همراه جانبی عوارض با بیش و کم درمانی، خاصیت بر افزون همچون آسپرین داروها ث(مصرف اغلب

 3(0   2(3   0(2   (صفر0
 

 است؟ نادرست کدام یك از عبارت های زیر -98
 .شود شیره ی معده میو افزایش  معده های بیماری تشدید سبب اسیدی داروهای و غذاها (مصرف0
 خونریزی گاهی و التهاب درد، سبب و یافته افزایش شده جذب های یون باشد،شمار اندازه از بیش معده اسید مقدار (اگر2

 .شود می معده
 های سازنده سلول نابودی سببجذب می کند که را هیدرونیوم های یون از مقدارکمی طبیعی طور به معده داخلی (دیواره3

 شود می معده دیواره
 استاسید ازغدد موجود دردیواره معده  ترشح هیدروکلریک سبب غذا نیازاست وخوردن اسید به غذا (برای گوارش0
 

 است؟ نادرست کدام یك از عبارت های زیر -92
 .روند می شمار به ضعیف الکترولیت کوچک، یونش ثابت با بازها و ها اسیدآ(0
 .هستند ضعیف شده شناخته بازهای و اسیدها (اغلب2

 کمتر از نیتریک اسید استاتاق، غلظت دمای در اسید موالر نیتریک 0/4محلول  (در3

 کمتر از فورمیک اسید استغلظتاتاق، دمای در موالر فورمیک اسید 0/4محلول  در(0

C H SO Na14 29 3C H SO Na14 29 4
C H SO Na20 33 3C H SO Na20 33 4

(OH )

HH
OH3

OH

2)(OHMg2)(OHBa2)(OHCa2)(OHSr

H O H OH 2

PH

NO3
HCOO
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 است؟ نادرستدر مورد آسپرین کدام مطلب  -96

 دارای گروه های عاملی اسیدی و استری می باشد (2   یک ترکیب آروماتیک است (0
 شیره ی معده می شود(مصرف آسپرین موجب افزایش 0   است (فرمول مولکولی 3
 

وجود  همواره در آب خالص مقادیر . . . . . . . . یون های آبپوشیده وجود دارد که رسانایی . . . . . . . . . آب خالص را به -99
 آنها نسبت می دهند. این  یونها طی واکنش . . . . . . . ایجاد می شوند.

  (ناچیز ـ اندک ـ تفکیک یونی کامل2  یونش خود تعادلی –(ناچیز ـ اندک 0
 (مناسب ـ زیاد ـ تفکیک یونی کامل0  (نسبتاً زیاد ـ مناسب ـ خود یونش3
 

 ؟می باشد نادرستکدام عبارت   -90
 دسته بندی می کند. ، مبنای میزان یونش یا تفکیکی که به هنگام حل شدن در آب دارند (اسیدها را بر0
 نسبت تعداد مول های یونیده شده به تعداد کل مول های حل شده ثابت یونش است که برای محلول در شرایط معین (2

 همواره ثابت می باشد
 .تر است قوی اسید آن شدبا تر بزرگ اسیدی یونش ثابت هرچه یکسان، غلظت و دما در (3
 (مدل آرنیوس تنها در حالت محلول، آن هم هنگامی قابل کاربرد است که از آب به عنوان حالل استفاده شود.0
 

 است؟ نادرستچه تعداد  از عبارت های زیر  -91

 است باز و اسید  شدن خنثی واکنش دهنده نشان آ(معادله
 سدیم غلیظ محلول باید از لوله این کردن باز برای .است شده مسدود چرب های اسید از مخلوطی با ای لوله ب(مسیر

 کرد استفاده هیدروکسید
 شمار ، آمونیاک های کمی از مولکول مقدار بر افزون آن محلول در که طوری به .است  قوی بازهای جمله از پ(آمونیاک

 شود می یافت نیز پوشیده آب های یون از بسیاری
 استفاده می شود بازکن لوله ک کن و پا شیشه برای جمله از که دارند روزانه زندگی در ای گسترده ت(بازهاکاربردهای

0)0   2)2   3)3   0)0 
 

 است؟ نادرستکدام یك از عبارت های زیر  -38
 می شود کاسته دیگری از نسبت همان به بیشترشود درمحلولی هیدروکسید یا هیدرونیوم های یون از یکی (اگرغلظت0
 (آب مقطر در هر دمایی خنثی است چون غلظت یونهای هیدرونیم و هیدروکسید برابر است2
 هیدروکسید را دارد و هیدرونیوم های یون اندکی از مقدار دارد زیرا الکتریکی ناچیزی رسانایی خالص آب (3
 باشد آن نمونه آب اسیدی است 20/3نمونه ای از آب مقطر برابر درجه  04(اگر در دمای 0
 

 ؟نیستکدامیك از واکنشهای زیر با نظریه آرینوس قابل توجیه  -39

0)  2) 

3)  0) 
 

 کدام عبارت زیر نادرست است؟ -39
 (برای از بین بردن جوش های صورت و قارچ های پوستی به شوینده گوگرد اضافه می کنند.0
 کلردار می افزایند(به منظور افزایش ضدعفونی کنندگی و میکروب کشی به صابون ترکیبات 2
 (به منظور افزایش قدرت پاک کنندگی صابون به آن ها ترکیب های فسفردار اضافه می کنند3
 (برای افزایش قدرت پاک کننده در آب سخت به آن ها ترکیبات منیزیم و کلسیم دار می افزایند0
 

 چه تعداد  از عبارت های زیر درست است؟ -33
 شود می تولید موالر 43/4معده  شیره لیتر سه تا دو بین روزانه بالغ انسان بدن آ(در

 .شود می معده های بیماری تشدید سبب اسیدی داروهای و غذاها ب(مصرف
 دارند بازی خاصیت شوند، غالبا می و مجاری ها لوله گرفتگی سبب که پ(موادی
 .کرد استفاده هیدروکسید سدیم غلیظ محلول باید از لوله فاضالب کردن باز ت(برای

C H O9 8 4PH

H OH H O   2

PH

2442 HZnSOSOHZn   ClNHCHHClNHCH 3323
  3252 22 NOHOHONHClOClHOHCl  

22
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 باز واکنش می دهد اسید با یون  ث(در فرایند خنثی شدن یون 
0)3   2)0   3)2   0)0 

 آب و خاصیت آن در این شرایط کدام است؟ PHباشد  1610برابر C5آب در دمای  Kwدر صورتی که -38
 خنثی-3(0  اسیدی -3(3  خنثی -3(2  قلیایی -3(0
 

 است؟ماده اسید   کدام آرنیوساز دیدگاه  -32
0 )  2 )  3 )  0 ) 
 

 است؟ نادرستکدام یك از عبارت های زیر  -36
 است اسید آن تعادلی غلظت به را محلول در های موجود یون تعادلی غلظت ضرب حاصل نسبت اسید، یونش (ثابت0
 .است بیشتر آن در محلول موجود های یون غلظت باشد، تر بزرگ معین دمای در یونش اسیدی ثابت چه (هر2
 .سرعت واکنش های رفت و برگشت برابر می شود ها و فراورده و ها دهنده واکنش غلظت (در واکنش های تعادلی3

 استاست در این نمونه  2/3برابر  (در نمونه ای آب غلظت0

 
 است؟ نادرستکدام گزینه ی زیر  -39

 (هرچه ثابت یونش اسید یا باز بیشتر باشد، رسانایی الکتریکی آن بیشتر است.0
 آن باالتر است. باشد  کمتر برای بازی (هرچه 2
 بدست می آید.(از حاصلضرب غلظت آب در ثابت تعادل حل شونده در محلولهای آبی، ثابت یونش 3
PHموالر پتاسیم هیدروکسید، 40/4در محلول (0 12.است 
 

 است؟درست  نا کدام مورد زیر-30
 (در واکنش همه ی اسیدها و بازها نمک و آب تولید می شود و نمک حاصل همواره خنثی است.0
 ( قدرت یک اسید با غلظت محلول آن رابطه ی مستقیم دارد.2
3)PH  باشد. 0/3ثابت و برابر  غالباخون انسان باید 
 (محلول همه ی اسیدها در آب رسانای جریان برق است.0
 

 است؟ نادرستکدام گزینه  -31
 .آورد می هیدروکسید پدید یون آب در شدن حل هنگام به که است ای ماده باز، آرنیوس نظریۀ مطابق (0

 .است معروف هیدرونیوم یون به ، ( محلول یون2
 .شود استفاده عنوان حلّال به آب از که است کاربرد قابل هنگامی هم آن محلول، حالت در تنها آرنیوس ( نظریۀ3
 باالتر است.هرچه اسید قوی تر باشد یونش بیشتر و غلظت یون هیدروکسید در محلول آن کمتر و  (0
 

کنند که . . . . . . . . . . نامیده می شود و در همه ی بازهای محلول و بازهای نامحلول با اسیدها در واکنشی شرکت می  -88
 واکنشهای مذکور بین یونهای . . . . . . . . . . . صورت می گیرد.

 ناظر یا تماشاچی -(خنثی شدن2   ناظر یا تماشاچی -(نمک زایی0

 و   -(خنثی شدن0   و   -(نمک زایی3
 

 داشته باشند نقش تماشاچی را دارند؟کدام دو ذره در محلول آبی کنار هم قرار  -89

  در کنار  (2    در کنار  (0

 درکنار(0   در کنار  (3
 

 ؟شدیدتر آب پوشیده می شوند  کدامیك از یونهای زیر در محلول آبی- 89

0)   2)   3)  0) 
 
 

HOH

2CaH3NHOHCH3HCOOH

PHH OH    
      

KbPH

H

PH

HOH
HOH


4NHOHKOH

2
3COOH3

OH3
COOCH3

ClNaOH
H
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 دارد؟ رسایی نا نظریه ی اسید و باز آرنیوس در توجیه کدامیك از موارد زیر -83
  HNO3(نقش بازی آب در واکنش با2   (خواص مشترک اسیدها و بازها0
 (خاصیت بازی آمونیاک در واکنش با آب0   (مقایسه ی قدرت اسیدها و بازها3
 

 رسانایی برق یك محلول به کدام عامل زیر بستگی کمتری دارد؟ -88
 (جرم مولی0 تفکیک یونی(ثابت 3 (درجه ی تفکیک یونی2  (حاللیت جسم0
 

Hدر فرایند  -82 O H O OH , H   2 02  برسانیم . . . . . . .  C95به   C25اگر دما را از 3
 قلیایی می گردد. -(ثابت یونش آب زیاد می شود0
 خاصیت اسیدی پیدا می کند. -(ثابت یونش آب زیاد می شود2
  آب خنثی می ماند. -زیاد می شود  (غلظت 3
 آب باال می رود.  PH -زیاد می شود (غلظت 0

  
 قدرت اسیدی یك اسید در آب به کدام عامل زیر بستگی کمتری دارد؟ -86

 (تعداد هیدروژن0 (موالریته ی محلول3 (درجه ی تفکیک یونی2 یونی ک(ثابت تفکی0
 

 باالتر دارد؟ PHب آمحلول هم موالر کدام جسم زیر در -89
0)HF   2)HCl   3)HBr   0)HI 
 

 ؟کم تر استکدام اسید زیر در آب تفكیك یونی  -80
0)  2)  3)  0)HI 
 

/برابر Clاگر غلظت ACl3موالر ترکیبی با فرمول9/8در محلول -81 mol.L10  آنباشد درجه ی تفكیك یونی  009
 کدام است؟

0)43/4   2)420/4   3)43/4   0)43/4 
 

Hدر این محلول غلظت یابد یونشمولكول  98مولكول تنها  9888از  HFموالر  9/8در محلول  اگر-28 O
 کدام است؟ 3

0)  2)  3)   0) 
 

 های محلول این دو اسید درست است؟PHزیر درباره وردبزرگتر باشد کدام مHAاز اسیدHAاسیدش یوناگر ثابت  -29
 کوچکتر است. از اسید  اسید  (با موالریته ی یکسان 0
 بزرگتر است. از اسیداسید  (در دمای یکسان 2
 بزرگتر است. همواره از اسید  اسید  ( 3
 کوچکتر است. همواره از اسید  اسید  ( 0
 

29-Ka اسیدHAصد برابرKaاسیدHA است در محلول هم موالر آنها قدرت اسیدHA  چند برابر اسیدHA 
 است؟

0 )0/4   2 )04   3)044   0)40/4 
 

23-PHمحلولHAو3برابرPHمحلولHB است غلظت 2برابرH O
 HBچند برابر محلولHAدر محلول3

 است؟
 (یک صدم0           (صد3   (ده2   (دو0
 

 غلظت یون هیدرونیم کدام است؟   HOClموالر  9/8در محلول  -28

0)  2)  3)  0) 

OH3
OH

4HClO43POH42SOH

31042 /310769 /4101 210241 /

PHHAAH 

PHHAAH 

PHHAAH 

PHHAAH 

K /a
83 6 10

5106 4106 91063 /41063 /
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 در چه حدود است؟HFاست درجه ی تفكیك یونی  8/9برابر  PHموالر هیدروفلوئوریك اسید  9/8در محلول  -22

0 )  2)  3)  0)  
 

26- PH محلول یك موالر کدام جسم زیر بیشتر است؟ 
0)  2)  3)   0) 
 

 است؟ نادرستکدام یك از عبارت های زیر  -29
 کنند ترشح معده، دیواره در های موجود غده که دارد نیاز اسید هیدروکلریک به غذا گوارش برای معده(0
 (آسپرین و شیرمنیزی دو نمونه از داروهای ضد اسید می باشد2
 می باشد 3/3شیره ی معده حدود  استراحت  زمان (در3
 .شود می معده های بیماری تشدید سبب اسیدی داروهای و غذاها (مصرف0
 

 است؟ نادرستکدام مطلب زیر درباره ی استرها  -20
 (استرها از واکنش کربوکسیلیک اسیدها با الکلها بدست می آیند. 0
 (استرهای سبک بوی بسیار مطبوعی دارند.2
  (استرها در محیط اسیدی و قلیایی آبکافت می شوند.3
 شدن برگشت ناپذیر و سریع است. (واکنش استری0
 

C)مول از یك چربی)تری گلیسرید( با فرمول  9/8 -21 H COO) C H17 35 3 3 چند گرم NaOHدر واکنش با 5
 صابون تولید می کند؟

0)3/30   2)0/230   3)0/33   0)0/233 

 
Cصابونی شدن چربی با فرمولمحصول  -68 H O54 98  کدام است؟6
0) C H OONa17 31 2) C H OONa17 33 3) C H OONa18 31 0) C H OONa18 33 
 

/ )سدیم هیدروکسید(میلی لیتر محلول سود 98به  -69 mol.L10 می  موالر 89/8هیدروکلریك اسید ml908مقدار   01
 ؟ کدام استاین محلول  PHافزاییم. 

0)3  2)0/2  3)4  0)2/3 
 

 است؟ نادرستمطلب زیر  کدام -69 
 (استرها در محیط اسیدی و قلیایی آبکافت می شوند.0
 جوشانده شود صابون و گلیسرول تولید می شود. (اگر چربی با محلول آبی سدیم هیدروکسید2
 (کربوکسیلیک اسید حاصل ازآبکافت استرهایی که درعطربکاررفته است دربدن بویی نامطبوع ایجادمی کند.3
 تولید کنند. (استرها مانند کربوکسیلیک اسیدها می توانند با فلزات فعال واکنش دهند و 0
 

PHاز محلولی با  ml98 هب  -63 2  ،ml18  .آب مقطر اضافه می کنیمPH؟محلول جدید چقدر است 
 (دو0  (چهار 3  (شش2  (پنج0
 

  ؟برسد به هر لیتر آن چند میلی گرم نیتریك اسید باید افزود 8به  9آب خالص از  PHبرای آنكه   -68
0)3/3  2)33/0  3)23/0  0)33/4 
 

PHآب با  ml988به  -62  PHبا   HClمیلی لیتر محلول  چند 7 1 بیفزاییم تا PH 2 ؟شود 
0)3/04  2)00/00  3)0/04   0)3/3 
 

KOH)برسد چند گرم پتاس 99به  9آب خالص از  PHبرای آنكه -66 g / mol) باید در یك لیتر محلول داشته 56
  ؟باشیم

 گرم 403/4(0 گرم 03/4(3 گرم 3/0(2 گرم 02/0(0

1104 11042 /21042 /2104 

COOHCH33HNOHClHI

PH

2H
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آب چند  PHکنیم.  حل می C25آب مقطر در دمای ml288را در HClمیلی لیتر گاز 9998در شرایط استاندارد   -69
 ؟واحد کاهش می یابد

0)3  2)3   3)0   0)0 
 

60- Vلیتر گاز میلیHCl   آب مقطر با  حل می کنیم. چنانچه  میلی لیتر 928خالص را درPH  واحد کاهش یابد.  2محلول
 ؟در شرایط استاندارد چند میلی لیتر استVحجم 

0)002  2)30  3)03  0)033 
 
 

PHبا هیدروکسید پتاسیم محلول لیتر میلی 28در-61 9دارد.  وجود آن از گرم میلی چند(KOH g / mol) 56  
0)400/4  2)423/4  3)402/4 0)403/4 
 
 

PHمیلی لیتر محلول پتاسیم هیدروکسید که  988در  -98 12  ؟ سولفوریك اسید را خنثی می کنداست. چند مول 
0)440/4  2)442/4  3)40/4 0)42/4 
 
 

PHباHClلیترمحلول میلی 99-988 2شود  می خنثی هیدروکسید پتاسیم گرم میلی چند با(KOH g / mol) 56  
0)3/0  2)0/3  3)02/0 0)3/2 
 

PHبا  HBrمیلی لیتر محلول اسید  988  -99 2  ؟با چند میلی گرم منیزیم اکسید واکنش می دهد(MgO ) 40 
0)0/2  2)3/0  3)0/4  0)2/4 
 

موالر موجود است. کدام یك از  9/8یك اسید فرمموالر و  9/8اسید  نیتریكدر دو ظرف جداگانه حجم های مساوی از   -93
 ؟این دو اسید صحیح است PHعبارت های  زیر در مورد مقایسه ی 

 در آن کمتر است. یک اسید بیشتر است. چون غلظت یون فرممحلول  (0

 در آن کمتر است. یک اسید کمتر است. چون غلظت یون فرم محلول (2

 در آن بیشتر است. اسید بیشتر است. چون غلظت یون  نیتریکمحلول  (3
 این دو محلول یکسان است. چون غلظت مولی آنها برابر است. (0
 

این  PHدرصد تفكیك شده باشد.  92/9مول بر لیتر خود به میزان  80/8اگر در دمای معین استیك اسید در محلول   -98
 ؟محلول کدام است

0)0  2)2  3)3  0)0 
 
 

92- PH  ؟است. غلظت مولی این محلول کدام است 9/99محلولی از سدیم هیدروکسید در آب 

0) 2)  3) 0) 
 

 8889/8موالر سدیم هیدروکسید چند برابر غلظت مولی این یون در محلول 89/8در محلولی OHغلظت مولی یون  -96
 ؟موالر هیدوکلریك اسید است

0) 2)  3) 0) 

 

OHغلظت یونHAدر محلول اسید قوی -99   OHمرتبه رقیق شود. غلظت یون 98است. هرگاه محلول 1210
 ؟چه عددی خواهد شد

0) 2)  3) 0) 

PH
H

PH
H

PH
H

PH

2110 /81210 /2210 /2010 /

810
2
1
1010

2
1
810210102

1110121013101010
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 ؟در این دما کدام است و خاصیت آن آب خالصPHاست.   1210در دمای مناسب برابر  Kwحاصلضرب یونی آب -90
 بازی-02(0 خنثی-3(3    بازی    - 3(2 خنثی-3(0
 

PHگرم بر لیتر توسط چند میلی لیتر محلول سود با 0/1میلی لیتر محلول فسفریك اسید به غلظت  988 -91 12  بر پایه

                  ؟واکنش زیر خنثی می شود 
0)044  2)344  3)244 0)044 
 
 

PHاسید بامیلی لیتر محلول هیدروکلریك  98حجم   -08  آن چند واحد  PH رسانیم. میلی لیتر می 9888را با آب به  3
 ؟تغییر می کند

 د.شومی  کمواحد  0(0 واحد افزایش می یابد. 0(3 واحد افزایش می یابد.  2(2 د.شومی  کمواحد  2(0
 

 واکنش . . . . و بسیار . . . . . . به . . . . و کربوکسیلیك اسید سازنده تجزیه می شود.استرها براثر واکنش با آب طی یك  -09
 الکل -کند -(برگشت پذیر2    الکل -سریع -(برگشت ناپذیر0
 صابون -سریع -(برگشت پذیر0    صابون -کند -(برگشت ناپذیر3
 

 در محیط قلیایی چه موادی بدست می آید؟ )تری گلیسرید(از آبكافت چربی -09
 (اسید پرکربن و اتانول0  (صابون و گلیسرول3     (اسید پر کربن و گلیسرول2         (صابون و اتانول0
 

 اکسیدهای فلزی و اکسیدهای نافلزی، ضمن حل شدن در آب، به ترتیب خصلت . . . . . و . . . . . در آب ایجاد می کنند. -03
 بازی -(بازی0  اسیدی -(اسیدی3   اسیدی -(بازی2  بازی -(اسیدی0
 

Cاز آبكافت استری با فرمول   -08 H COOCH2 5  کدام دو جسم زیر بدست می آید؟ 3
 (متانوئیک اسید و پروپانول2     (اتانوئیک اسید و اتانول0
 (متانوئیک اسید و اتانول0     (پروپانوئیک اسید و متانول3
 

 کدام واکنش زیر، خصلت اسیدی یك ماده را براساس مدل آرنیوس نشان می دهد؟-02

0)  
2) 

3)  
0)  
 

 کدام ترکیب اسید است؟-06
 محلول (0   محلول (3   ()گاز( 2  ()گاز( 0
  

 ؟نمی شودآزاد  OHاز حل شدن کدام ماده در آب یون -09
0)Na   2)   3)   0) 

  
 ؟ندارد قدرت اسیدی یك اسید به کدام عامل بستگی-00

 (حاللیت اسید در آب 2     (غلظت اسید0
 (تعداد هیدروژن موجود در اسید0    (تفکیک اسید در آب 3

 قدرت بازی یك ماده، به کدام عامل بستگی دارد؟-01
  (جرم حجمی2    (تعداد عامل بازی در مولکول 0
 (میزان حاللیت آن در آب 0    (درجه تفکیک یونی در آب3
 

(H PO )983 4H PO NaOH Na HPO H O  2 23 4 2 4 2

)aq(OH)aq(NH)L(OH)g(NH  423
)s(ClNH)g(NH)g(HCl 43 

)aq(HSO)aq(OH)g(OH)g(SO  33222
)g(BFNH)g(BF)g(NH 3333 

HCl3NHCaO104OP

ONa23NHOHHC 52
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)بین درجه تفكیك یونی محلول یك موالر از اسیدهای ضعیف -18 )HA1 )و   1 ) HA2 با توجه به مشخصات داده  2

Kشده، چه رابطه ای موجود است؟ ,KHA HA
  6 410 102 1  

0)  2)  3)  0) 

 
 تفكیك یونی برای یك ماده ی محلول در آب، به ترتیب چقدر است؟درصدکمترین و بیشترین -19
0)4 ، %044%  2)0 ، %33%  3)0/4  ، %34%  0)440/4 ، %34 % 
 

 مولكول آن یونیزه شود، درصد تفكیك یونی آن کدام است؟ 38مولكول از یك ترکیب،  9888اگر از -19
0)0/0   2)3/3   3)00   0)33 
 

 یونیزه می شود. ثابت تفكیك اسیدی آن چیست؟ % 9/3به اندازه ی  (HCOOH)رمیك وموالر اسید ف9/8محلول  -13

0)  2)  3)   0)  

18-PH  که  اسید یك پروتونیمول بر لیتر  89/8محلولKa آن برابر410  باشد، چقدر است؟ 
0)2   2)0   3)3   0)3 
 

12-PH  می باشد. غلظت معمولی آن چقدر است؟  3محلولی از هیدروکلریك اسیدHCl / 36 5  
  4330/4(0  گرم  30/3(3  گرم  440/4(2  گرم  0/33(0
 

/گرم اسید حل شده است. اگر  08/9محلول استیك اسید،  ml 388در -16 0  محلول کدام است؟ PHباشد، 01

 
0)3   2)0/0   3)2   0)0/3 
 

PHیك اسید با یدمیلی لیتر محلول هیدرو 988در -19 1  گرم ، چند(CaO g / mol)  ؟را خنثی می کند 56
0)23/4   2)03/4   3)3/2   0)3/0 
 

10-PH محلولی از بازNH OH4 است، غلظت موالر محلول این باز کدام است؟ 9/8و درجه تفكیك یونی آن  99برابر 
0)42/4   2)43/4   3)40/4   0)0/4 
 

KOH) گرمچند -11 g / mol) PHلیتر محلول باشد تا  دهم باید در یك56 12 باشد؟ 
0)403/4   2)03/4   3)423/4   0)23/4  
 

 محلول جدید چند واحد تغییر می کند؟ PHبرابر کنیم،  988را در محلولی  OHاگر غلظت یون-988
 واحد افزایش  2(0  واحد کاهش  0(3   واحد افزایش 0(2  واحد کاهش  2(0
 

ml,PHاز محلولی با  mL 98 هب-989 90  محلول جدید چقدر است؟ PHآب مقطر اضافه می کنیم.  3
 (دو0   (چهار3   (شش2   (پنج0
 
 

برسد، به هر لیتر آن چند میلی گرم نیتریك اسید باید افزود؟ )از تغییر حجم  8به  9آب خالص از  PHبرای آنكه -989

     صرفنظر می شود(
0)3/3   2)33/0   3)23/0   0)33/4 
 
 

K)برسد چند گرم  99به  9آب خالص از  PHبرای اینكه -983 O g / mol)942 در یك لیتر محلول باید باشد؟ 
 گرم 403/4( 0  گرم  423/4(3  گرم 430/4 (2  گرم 403/4(0

100
2

1 


210
2

1 


10
2

1 




10
1

2
1 




4100482 /6100241 /51046 /31069 /

)H,O,C( 11612 

)N,O,H( 14161 
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آب چند  PHحل می کنیم.  C25آب مقطر در دمای ml 288را در HClمیلی لیتر گاز 9998در شرایط استاندارد -988
 واحد کاهش می یابد؟

0)3   2)3   3)0   0)0 
 

PHآب با  ml 988به -982  PHبا  ml  ،HClچند  7 1  بیفزاییم تاPH 2 گردد؟ 
0)3/04       2)00/00   3)0/04   0)3/3 
 
 

 است؟ نادرستدر مورد ترکیب مقابل کدام مطلب -986
 
 
  در آب سخت قدرت پاک کنندگی ندارد( 2     شوینده غیر صابونی است(0
 مادۀ اولیه آن از منابع شیمیایی و پتروشیمی تهیه می شود( 0   با صابون معمولی کربن برابر دارد (3
 

RNH)گرم از یك آمین 989-82/9 موالر  9/8میلی لیتر اسید  388یك ظرفیتی سیر شده ی زنجیری، به وسیله  2(
 خنثی می شود. جرم مولكولی آن کدام است؟

0)30   2)00   3)34   0)34 
 
 

 ، چند مورد از مطالب زیر، درست اند؟ HF,HCl,HBrدربارۀ  -980
HFتر تیب آنتالپی پیوند آن ها به صورت  * HCl HBr .است 
*PH  محلول یک موالرHF ازHCl,HBr.بیش تر است 

 در مقایسه با دو ترکیب دیگر، باالتر است. HF*نقطة جوش 
 می توانند پیوند هیدروژنی تشکیل دهند.ن HCl,HBr,*مولکول های 

0 )0              2)2                3)3                  0 )0 
  

 درجه الكترولیت قوی تر است؟ 92کدام یك در دمای محلول هم موالر -981
0) HNO2   2) HCN  3) HCl  0) HF 
 

PHدرصد آن یونیزه شود و  9/8میلی لیتر حل شده است اگر  288در  HAگرم از یك اسید ضعیف 12/9 -998  شود 4
 جرم مولی آن کدام است؟

0)04   2)33   3)33   0)30  
 
 
 

 چه تعداد از عبارت های زیر درست است؟-999
 * در هنگام تعادل غلظت واکنش دهنده ها و فراورده های ثابت و یکسان است.

Fغلظت یون HF*در محلول یک موالر 
 از غلظتHF.کمتر است 

Hغلظت یون HNO3در محلول یک موالر  * O


 بیشتر است.HNO3از غلظت 3
N*محلول  O2 Kدر آب اسیدی و محلول 3 O2.در آب بازی است 

 *از محلول آمونیاک به عنوان شیشه شور و از محلول سدیم هیدروکسید برای لوله بازکنی استفاده می شود.
0)0   2)0   3)3   0)2 
 

 است؟ نادرست در مورد محلول آمونیاک -999
 هر مول آن می تواند حداکثر با یک مول هیدروکلریک اسید واکنش دهد.( 0
 موالر سود کمتر است. 0/4موالر آن از محلول  0/4(رسانایی محلول 2
 موالر آن غلظت یون های آمونیوم و هیدروکسید برابر است. 0/4(در محلول 3
PHدرجه در محلول یک مول بر لیتر آن  20(در دمای 0 14است 

HA
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 محلول ............ و محلول خاصیت ............ دارد؟PHهر چه غلظت یون ............ در محلولی ............ باشد، -993
 اسیدی -3بیشتراز-کمتر-هیدرونیوم(2  بازی -3کم تراز-بیش تر-هیدرونیوم( 0
 اسیدی-3بیش تر از-کم تر-هیدروکسید(0  بازی-3بیش تر از-تربیش -هیدروکسید(3
 

 درآب حل می شوند؟ با پیوند هیدروژنی و چند مورد با برهم کنش یون دوقطبی ،چند مورد  زیرمواد  از بین -998
 آمونیاک(-روغن زیتون-هیدروژن کلرید-سدیم کلرید-پتاسیم نیترات-نفتالن-گریس-اتیلن گلیکول-وازلین-اوره)
0)2-2   2)3-2   3)2-3   0)3-3 
 

 صحیح است؟  تعداد از مطالب زیرچه  -992
 به تعادل رساندمی توان ظرف سربسته هر واکنشی را ک اتمسفر در یدرجه و فشار  20در دمای *
 است.در هر دمایی ،غلظت مواد ثابت بوده و برابر  یتعادل واکنش در یک*
 واکنش در حال تعادل است ،ماده با سرعت مصرف آن برابر باشد یک در یک واکنش،سرعت تولید اگر*
 ستبرابر ا ها واکنش دهنده با سرعت مصرف ها فرآوردهیک واکنش تعادلی،سرعت تولید در*
0)0   2)2   3)3   0)0   
 

کربوکسیلیك اسید ها از جمله اسید های ............هستند که تنها هیدروژن گروه ............آن ها می تواند به صورت  -996
 یون ............ وارد محلول شود؟ 

 هیدرونیوم -هیدروکسیل-قوی(2   هیدرونیوم-کربوکسیل-ضعیف(0
 هیدروکسید-هیدروکسیل-قوی(0   هیدروکسید -کربوکسیل-ضعیف(3
 

ل ال. و آب ............ است و در حصابون، نمك سدیم اسید های ............ است که زنجیر هیدروکربنی آن ........... -999
 های ............ حل می شود

 قطبی -گریز-قطبی-آلی(2   قطبی -دوست-قطبی-چرب(0
 یناقطب-دوست-ناقطبی-آلی(0   ناقطبی -گریز-ناقطبی-چرب(3

 چند مورد از مطالب زیر درست است ؟  -990
  .شوینده ها بر اساس خواص اسیدی و بازی عمل می کنندآ(

  .انسان ها تنها با الهام از طبیعت ، راهی برای زدودن آلودگی پیدا کردندب(
  . سال است 30-30شاخص امیدبه زندگی برای بیشتر مردم دنیا در حدود امروزه پ(
 تعداد زیادی گروه کربوکسیل براحتی در آب حل می شوند مولکول های عسل با داشتنت(

0)0   2)2   3)3   0)0 
 

 چه تعداد از موارد زیر درباره اسید آرنیوس درست است؟  -991
 در آب به طور جزیی یا کامل به یون تبدیل می شود. *
 جریان برق است )قوی(محلول آبی آن رسانای خوب*
 هیدروژن هالیدها نمونه ای از آنها هستند. محلول *
 سبب افزایش غلظت یون هیدرونیوم در آب می شود*
0)0   2)3   3)2   0)0 

 چند مورد از مطالب زیر درست است؟  -998
 می شودبه همان نسبت از دیگری کاسته  ،هراندازه غلظت یکی از یون های هیدرونیوم یا هیدروکسید در محلولی بیشتر شودآ(
 هیدروفلوئوریک اسید، اسید قوی تر از نیتریک اسید است(ب
 است.استیک اسید، کوچکتر  موالر 0/4از محلول اسیدهیدروکلریک  موالر 0/4محلول PH پ(
 .، یون هیدروکسید وجود نداردقوی یهادر محلول های اسیدت(

0)0   2)2   3)3   0)0 
 

 است؟  درستنااز مطالب زیر  کدام یك -999
  .داروهایی مانند آسپرین استفاده کنند اززیاد ه بر کاهش مصرف غذاهای اسیدی،نباید الکه بیماری معده دارند ع کسانی(0
 در فرمول ساختاری آسپرین گروه های عاملی الکلی و کتونی دیده می شود(2
  .های هیدرونیوم را دوباره جذب می کند دیواره داخلی معده به طور طبیعی تعداد زیادی از یون(3
 واکنش خنثی شدن اسید و باز، مبنایی برای کاربرد شوینده ها و پاک کننده هاست(0
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مول اسید مصرف شود، چند گرم استر تشكیل می شود؟  2/8در واکنش اتانوییك اسید با اتانول، اگر در شرایط مناسب -999

  
0)03   2)22   3)00   0)00 

 است؟ نادرست  چند مورد از مطالب زیر -993
  .شیر منیزی یکی از رایج ترین ضد اسید هاست که شامل منیزیم هیدروکسید است *
  .در یک داروی ضد اسید امکان دارد بیش از یک ماده با خاصیت بازی وجود داشته باشد*
  .یون های هیدرونیوم بیشتری جذب کنند بیماری های معده کمتر می شوند ،هر چه سلول های دیواره داخلی معده*
اگر لوله یا مجاری با موادی با خاصیت بازی گرفته شده باشند برای باز کردن آنها از محلول غلیظ سدیم هیدروکسید استفاده *

 می کنند
 3(0   2(3   0(2   (صفر0
 

 است ؟  نادرست کدام گزینه درباره ضد اسید ها  -998
 ی هستند که برای کاهش عوارض قرص هایی مانند آسپیرین توسط پزشکان تجویز می شوند یداروها (0
 ولی جز مواد موثر در داروهای ضد اسید می باشد  داردبازی ن خاصیتاگر چه جوش شیرین  (2
 شیر منیزی یکی از رایج ترین ضد اسید ها است که شامل منیزیم هیدروکسید است (3
 یک داروی ضد اسید امکان دارد بیش از یک ماده با خاصیت بازی وجود داشته باشددر (0
 

Hعلت تبدیل  – 992


 به یون هیدرونیم چیست و ساختار آن کدام است ؟ 

  (مثبت بودن2  (مثبت بودن 0

  (تراکم بار زیاد0 (تراکم بار زیاد3

 نیتریك اسید یونهای ناظر کدامند؟ آور با در واکنش سود سوز-996

0) 2) 3) 0) 
 

 در واکنش خنثی آب آهك با سولفوریك اسید فرآیند اصلی خنثی شدن کدام گزینه است؟ -999

0)  2) 

3)    0) 
 

Hکدام ترکیب هم با-990 O
 ؟واکنش می دهد OHو هم با 3

0) 2) 3)  0) 
 

 ست؟کدام امحدودیت دیدگاه آرنیوس در مورد اسید و باز -991
 هستند محدود می شد. و(به موادی که دارای 2              ( به تعریف اسید محدود می گشت0
 ( به محلولهایی است که حالل آن فقط آب باشد.0  ( فقط در مورد حاللها قطبی درست است.3
 

. . . گفته می شود و در همه آنها بین یونهای .آن . . . . .  هیدروکسیدهای محلول و نامحلول با اسید واکنش می دهند که به-938
 . . . . واکنش صورت می گیرد. . . و .

 (خنثی شدن 2    -(نمک زایی0
 ناظر با تماشاچی  -(خنثی شدن0   ناظر با تماشاچی  –(نمک زائی 3
 

مول اسید به صورت مولكولی وجود دارد درجه ی  810/8در دمای معین موالر اسید ضعیف  9/8محلول یك لیتر در -939
 تفكیك یونی آن در این دما کدام است ؟

0)40/4  2)42/4    3)33/4  0)33/4 
 

H ,O ,C )  1 16 12
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  باشد ثابت تفكیك اسیدی کدام است 9/8درجه تفكیك یونی برابرموالر اسید  2/8اگردرمحلول -939

0) 2)  3)  0) 
 

 است؟ نادرستچه تعداد از عبارتهای زیر  -933
 لکه ایجاد و رسوب تشکیل از و دهند واکنش می سخت های آب در موجود منیزیم و کلسیم های آ(گروه فسفات با یون

  .کنند می جلوگیری
 خواهد  بیشتر آن جانبی عوارض ایجاد احتمال باشد، داشته بیشتری شیمیایی مواد ای چه شوینده ب(هر

  .کند می ایجاد های تنفسی بیماری و پوستی عوارض آنها، بخار تنفس و ها شوینده زیاد پ(مصرف
 شود می توصیه مناسب و طبیعی های مالیم، شوینده از استفاده زیست، محیط و بدن سالمت حفظ ت(برای

 بخار از شوینده های صابونی استفاده می شود های و دیگ ها راه آب ها، لوله کتری، دیواره روی ث(برای زدودن رسوب
 3(0   2(3   0(2   (صفر0
 

 است؟ نادرستکدام مورد زیر  -938
   .شود می استفاده پوستی های قارچ همچنین و جوش صورت بردن بین از برای گوگرددار، (صابون0
 .کنند می اضافه دار کلر شیمیایی ماده آنها به ها صابون کشی میکروب و کنندگی عفونی خاصیت ضد (برای افزایش2
  افزایند، کلسیم می  های نمک آنها به شوینده، مواد کنندگی پاک قدرت افزایش (برای3
 شود می توصیه مناسب و طبیعی های مالیم، شوینده از استفاده زیست، محیط و بدن سالمت حفظ ( برای0
 

 در کدامیك از محلولهای زیر بیشتر است؟ یون هیدروکسید غلظت -932

PH(محلولی با0 2     2 با غلظت (محلولی دارای یون 

PH(محلولی با 3 11   0 با غلظت  (محلولی دارای یون 
 

 کدام است؟ نادرستگزینه  Cدر مورد ویتامین -936
 (یک اسید زنجیری است.2   (نام آن اسکوربیک اسید است.0
 (به مقدار فراوان در مرکبات یافت می شود .0   قوی می باشد.حل(یک استر3
 

 ؟فرمول مولكولی می باشد کدام استری که از اتانول و پروپانوئیك اسید حاصل شود دارای-939
0)  2) 3) 0) 
 

 در آب کمتر است؟ ترکیبانحالل پذیری کدام  -930
 (بوتانوییک اسید0 (استیک اسید3 (متانوییک اسید2 (آمونیاک0
 

 ؟نیستدو ماده به عنوان داروی ضد اسید  گزینه کدامدر -931
0) NaHCO ,Mg(OH)3 2   2)      
3)    0) NaOH,Mg(OH)2 
 

 ؟نیستکدام شوینده خورنده -988
 (صابون آمونیم0  (سفید کننده3  (سود سوزآور2  (جوهر نمک0
 

 ؟نمی شودکدام ماده به شوینده افزوده -989
 (موادگوگرد دار0  (کلسیم نیترات3  (جوش شیرین2  (مواد کلردار0
 

 برای از بین بردن رسوبات جدار دیگ و کتری کدام شوینده مناسب تر است؟-989
 (سدیم هیدروکسید0 (هیدروکلریک اسید3  (جوش شیرین2  (مواد سفید کننده0
 

 برای کاهش اسیدی بودن خاک کشاورزی کدام ماده به کار می رود؟-983
 (پتاسیم سولفات0 (کود پتاسیم نیترات3  (کود آمونیم نیترات2  (آهک0

HA

21052 /31052 /4102 5105 

OH3
610

OH3
810

242 OHC2105 OHCOHC 105284 OHC

NaHCO ,Al(OH)3 3
Mg(OH) ,Al(OH)2 3
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محصول  PHموالر هیدروکلریك اسید اضافه شود،  9/8محلول ml 988گرم سدیم هیدروکسید جامد به  0/8اگر  -988

  (         18-حاصل، کدام است و چند مول فراورده یونی تشكیل می شود؟)ر
0)0 ،40/4  2)0 ،42/4  3)03  ،40/4   0)03  ،42/4  
 

 است؟ نادرستنوعی شوینده پودر مخلوط سدیم هیدروکسید و آلومینیم است کدام مطلب زیر در باره آن - 982
 زدودن رسوبات چربی تشکیل شده در لوله های فاضالب بکار می رود(برای 0
 (در واکنش آن عالوه بر گاز هیدروژن و گرما ،سدیم آلومینات نیز تولید می گردد2
 (تولید گرما و گاز هیدروژن حاصل در زدودن کثیفی و آالینده ها موثرند3
 جداکردن رسوبات دیگ بخار کاربرد دارد (نمونه ای از شوینده صابونی خورنده محسوب می شود که برای0
 
 

PHباHAلیتر اسید قوی  98باید به  NaOHچند مول -986   (18-خ-اضافه شود تا کامال خنثی شود؟) ر 3
0)40/4   2)0/4   3)40/4   0)0/4 
 
 

 (18-خ-شمار اتم های هیدروژن اسیدی در مولكول کدام ترکیب ، بیش تر است؟) ر -989
 پروپانول-2(0  (اگزالیک اسید3 (سدیم هیدروژن سولفات2 ( کلرواتانوئیک اسید0
 

 صابون مول از این ترکیب با سدیم هیدروکسید کافی چند گرم 9/8گرم است ، از واکنش  018جرم مولی یك چربی برابر  -980

 (18-خ-خالص به دست می آید؟ ) ر
0)040   2)3/30   3)2/33   0)33 
 

/محلول یك اسید که در هر میلی لیتر آن  PHاگر -981



72 5 باشد درصد تفكیك  2مول از آن موجود است،برابر 10

 12-یونی آن در شرایط آزمایش کدام است؟ ر 
0)0/4   2)2/4   3)0   0)2  
 

است با فرض سوختن کامل گوگرد در موتور و تبدیل گاز حاصل به  ppm6888غلظت گوگرد در یك نمونه گازوئیل برابر  -928
لیتری را  9888آب خالص یك مخزن  PHسولفوریك اسید در آب،اسید حاصل از سوختن یك کیلوگرم از این سوخت می تواند 

SO  16به تقریب چند واحد کاهش دهد)هردو مرحلۀ یونش را کامل فرض کنید( ر  g / mol 803 

0)3/3   2)2/0   3)3   0)0 
  

 
و مقدار ثابت یونش آن به  3محلول چند موالر آن برابر PHدرصد باشد   98برابر  HAبرای یك اسید  aاگر مقدار -929

 (16-تقریب کدام است  ؟)ر

0)   2)  

3)   0) 
 
 

 988% باشد غلظت موالر آن کدام است و 2/9و درصد یونش آن برابر  8/3برابر  HAمحلول اسید ضعیف  PHاگر  -929
log(     16-میلی لیتر از آن چند مول سدیم هیدروکسید را خنثی می کند؟)ت /4 0 6       

0)   2) 

3)   0) 
 

کاهش می یابد ،برای خنثی شدن  9به  PHمیلی لیتر محلول 18به HAمیلی لیتر از محلول اسید قوی  98با افزودن  -923
NaOH)کامل هر لیتر از محلول غلیظ اولیه چند گرم  g / mol)  12-الزم است؟ ت40

0)0   2)0   3)04   0)04 

(H ،O،Na)g/mol  1 16 23

(H ,C ,O ,Na )   1 12 16 23

/ ,  6 31 11 10 9 10/ ,  6 21 11 10 10

/ ,  4 31 11 10 9 10/ ,  4 21 11 10 10

/ , /  3 21 6 10 1 4 10/ , /  3 23 20 10 1 4 10

/ , /  3 21 6 10 1 6 10/ , /3 23 2 10 1 6 10  
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 10-افزودن کدام ماده، بهتر است؟ ریاضیبرای افزایش قدرت پاک کنندگی شوینده ها،  -928
 ( سدیم هیدروژن کربنات      0 (آلومینیم هیدروکسید3( کلسیم هیدروکسید         2   ( منیزیم کلرید          0

   

dآب سخت ml988به -922 g / ml1که دارای یون هایCa
2

گرم از صابون با  99/8است،  ppm9888با غلظت
gجرم مولی  / mol936  اضافه شده است. با فرض کامل بودن واکنش صابون با یون کلسیم، چند درصد از آن، به صورت

         10-رسوب، درآمده است؟ ریاضی

 
0 )04                2 )24                   3 )04                  0 )044 
 
 

آیا ترکیب زیر را به عنوان شوینده جهت تولید صنعتی پیشنهاد می کنید و دلیل آن، کدام  -926
 10-است؟ تجربی

 کربنی، در آب حل می شود. 02( آری، زیرا، بهتر از شوینده های موجود با زنجیر هیدروکربنی 0
 کربنی، در آب، کمتر است. 02زیرا، انحالل پذیری آن از شوینده های موجود با زنجیر هیدروکربنی ( خیر، 2
 ( آری، زیرا، بخش ناقطبی آن، جاذبۀ بیشتری با لکۀ چربی روی لباس، نسبت به شوینده های موجود دارد.3
 ویند های موجود دارد.( خیر، زیرا، بخش ناقطبی آن، جاذبۀ کمتری با لکۀ چربی روی لباس، نسبت به ش0
 

 10چند مورد از مطالب زیر، دربارۀ ترکیبی که ساختار مولكول آن نشان داده شده، درست است؟ ریاضی خارج -929
 * به یک استر مربوط است.          

 * به یک اسید چرب سه ظرفیتی مربوط است.
 * در بنزین حل می شود و در آب حل نمی شود.

 بخش قطبی آن غلبه دارد.* بخش ناقطبی آن بر 
0 )0    2)2    3)3    0)0 

    

موالر یك اسید ضعیف، غلظت یون هیدرونیوم برابر  9/8اگر در محلول  -920



34 مول بر لیتر باشد، درصد یونش اسید  10

logمحلول، به تقریب کدام است؟ PHو  /4 0  10-ر   6
0 )2/0  ،0/2                   2 )2/0  ،3/2          3 )0  ،0/2           0 )0  ،3/2 
 
 

تقریبی محلول به  PHدر نیم لیتر آب مقطر به طور کامل حل شده است. STPدر شرایطHCl(g)میلی لیتر 921-0/88
logدست آمده کدام و در این محلول، غلظت موالریون هیدرونیوم چند برابر غلظت موالر یون هیدروکسید است؟ /4 0 6

 10-ت

0)3/2 ،       2)3/2  ، 3)0/2  ، 0)0/2  ، 
 
 

از آن در دمای معین، به ترتیب برابراگر غلظت یون هیدرونیوم و مولكول یونیده نشدۀ یك اسید در محلولی  -968

/



45 5 /و 10




22 5  10-مول بر لیتر باشد، ثابت تعادل یونش این اسید، کدام است؟ ت 10

0)  2)  3)  0)  
  

 10-خ  -ر چند مورد از مطالب زیر، دربارۀ ترکیبی که ساختار مولكول آن نشان داده شده، درست است؟ -969
 * به یک استر مربوط است.          

 * به یک اسید چرب سه ظرفیتی مربوط است.
 * در بنزین حل می شود و در آب حل نمی شود.
 .* بخش ناقطبی آن بر بخش قطبی آن غلبه دارد

0 )0   2)2   3)3   0)0   
 

Ca ,Na 40 23
RCOONa(aq) CaCl (aq) (RCOO) Ca(s) NaCl(aq)2 2

/ 
91 5 10/ 

91 6 10/ 
91 5 10/ 

91 6 10

/



42 12 10/




42 21 10/



51 21 10


5112 10
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969- PH در  آناست. غلظت موالر اسید در 8/9و در حالت فعالیت آن، برابر  9/3معدۀ فردی، در حالت استراحت برابر

/  10 –خ  -حالت فعالیت، به تقریب چند برابر حالت استراحت است؟ ر /
( / , / )
 

 
0 7 0 410 0 7 10 0 4  

0 )244              2 )004            3 )044                 0 )03 
 

963- HX وHYبه ترتیب اسید قوی و ضعیفa % آب  ml988مول از هر یك، در دو ظرف دارای 89/8هستند. اگر 2
log) ، به تقریب کدام است؟ )از تغییر حجم چشم پوشی شود(HXبه HYمحلولPHمقطر حل شوند، نسبت / )2 0 3

 10-خ -ر
0 )3/2             2 )3/2                3 )3/3                   0 )3/3 
 

 10-خ  -، چند مورد از مطالب زیر، درست اند؟ رHF,HCl,HBrدربارۀ  -968
 ها ، قطبی است. *مولکول هر سۀ آن

 محلول یک موالر هر سۀ آن ها در آب، یکسان است. *
 در مقایسه با دو ترکیب دیگر، باالتر است. *نقطۀ جوش 

 *مولکول های هر سه، می توانند پیوند هیدروژنی تشکیل دهند.
0 )0              2)2                3)3                  0 )0 
 

Cاستری با فرمول مولكولیروغن زیتون،  -962 H O57 104 است. فرمول مولكولی اسید چرب سازندۀ آن، کدام است؟   6
 10-خ  -)تری گلسیریدی که اسیدهای چرب یكسانی در ساختار آن وجود دارد.( ت

0 )          2 )         3 )         0 ) 

 
 

966- PH  است. غلظت یون هیدروکسید در آن برابر چند مول بر لیتر و چند برابر  9/98یك نمونۀ محلول آمونیاک برابر

/غلظت موالر یون هیدرونیوم در آن است؟ ) / 0 710 0  10-خ  -( ت2

0)     2)  

3)    0) / ,


 
7 42 5 10 5 10 

 

موالر در دمای معین، برابر 82/8( با غلظت HAمحلولی از یك نوع اسید )اگر غلظت یون هیدرونیوم در  -969



45 10  

 10-خ  -مول بر لیتر باشد، ثابت تعادل یونش این اسید، به تقریب کدام است؟ ت

0 )             2 )              3 )            0 )  
 

PHمیلی لیتر آب، محلولی با  988درHAگرم اسید آلی 920/8از انحالل اگر -960  به دست آید، جرم مولی این اسید 2

Kaچند گرم است؟)از تغییر حجم محلول چشم پوشی شود 



 ( 11( )تجربی210

  0 )032           2 )023                    3 )33                       0 )30 
 

عبور می دهیم. اگر  Ba(OH)2موالر  882/8میلی لیتر محلول  28را از درون  CO2لیتر مخلوط گازی دارای  9 -961
در مخلوط گازی، به تقریب CO2خنثی شود، غلظت HClموالر  89/8میلی لیتر محلول  6/93باقیماندۀ باز در محلول ، با 

Oچند میلی گرم بر لیتر است؟ ) ,C 16     (11، گازهای دیگر مخلوط با باز واکنش نمی دهند( )تجربی12
         Ba(OH)2(aq) + CO2(g)    BaCO3(s) + H2O(l) 

Ba(OH)2(aq) + HCl(aq)    BaCl2(aq) + H2O(l) (معادلۀ واکنش ها موازنه شود) 
0 )3/3                  2 )3/3            3 )3/2                        0 )3/2 
 

لیتر از آن، چند مول اسید وجود دارد و این میلی  988باشد، در  8/9( برابر 9/8=α) HAمحلول اسید PHاگر  -998
 (11)تجربیدرصد واکنش می دهد؟ 08محلول با چند گرم سدیم هیدروژن کربنات با خلوص 

(H ,O ,Na ,C g / mol)   1 16 23 12  
NaHCO3(s) + HA(aq)    NaA(aq) + CO2(g) + H2O(l) 

0)40/4  ،33/3  2)42/4  ،24/0  3)42/4  ،33/3  0)40/4  ،24/0  

PH

HF

C H O18 33C H O18 34 2C H O19 39C H O19 39 2

,


 
6 44 10 5 10,


 

6 44 10 2 10

/ ,


 
7 42 5 10 2 10

/



52 5 10


65 10/




62 5 10


55 10
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999- HX  وHY  گرم از دومی را در دو ظرف جداگانه دارای دو لیتر آب  98گرم از اولی و  90دو اسید ضعیف اند. اگر
 (11)تجربی دو محلول برابر می شود. چند مورد از مطالب زیر دربارۀ آن ها درست است؟ PHحل کنیم، 

HX)    * شمار یون های موجود در دو محلول، برابر است. ,HY g / mol) 60 50  
 * شمار گونه های موجود در دو محلول، نابرابر است.

 *Ka  اسیدHX  بزرگتر ازKa  اسیدHY .است 
 است. HXبرابر درجۀ یونش اسید  HY ،0/0* درجۀ یونش اسید 
 است. HY، به تقریب نصف درجۀ یونش اسید HX* درجۀ یونش اسید 

 0د(                         3( 2                 2( 2              0( 0
 (         11کدام مطالب زیر درست اند؟)ریاضی -999

OH)ار خود، یون هیدروکسیدتآ( همۀ بازهای آرنیوس در ساخ )
 .دارند 

 برای اسیدها یا بازها، به محلول های آبی محدود می شود. ب( تعریف آرنیوس
 مول سدیم هیدروکسید خنثی می شود. 3/4مول سولفوریک اسید با  0/4پ( 

 برگشت پذیر است. HCNیک طرفه، ولی معادلۀ یونش  HNO3ت( معادلۀ یونش 
 ( پ ، ت0         ( آ ، ت              3 ( ب ، ت             2      ( آ ، ب        0
 

993- PH  گرم بر لیتر اسید ضعیف  9/8یك نمونه محلولHA است. ثابت یونش اسیدی  99/8گرم، برابر  98با جرم مولی

) آن در دمای آزمایش به تقریب کدام است و چند درصد آن یونیده شده است؟  / )
/


1

0 6
0 2210

 ( 11)ریاضی 

              0/4و  3/0×04-3 (0           3/4و  3/0×04-3( 3          0/4و  3/3×04-3( 2          3/4و  3/3×3-04( 0
 

 خارج( -11چند مورد از مطالب زیر درست است؟)تجربی -998
 * بیشتر اسیدها و بازهای شناخته شده ضعیف اند.

 است.[-CN]=0/4در دمای اتاق، HCNموالر 0/4* در محلول 
 *pH  موالر فرمیک اسید از 42/4محلولpHموالر استیک اسید، کوچک تر است.42/4محلول 
 آمونیاک با تشکیل پیوند هیدروژنی به خوبی در آب حل می شود و محلول الکترولیت قوی تولید می کند.* 
0 )0                  2 )2                   3 )3                   0 )0 
 

992- PHمیلی لیتراز این  988تقریبی آن کدام است واست. درصد یونش  9/9موالر هیدروفلوئوریك اسید برابر 9/8محلول
  خارج(-11)تجربیسوب کلسیم فلوئورید تشكیل می دهد؟محلول در واکنش با مقدار کافی کلسیم هیدروکسید،چند میلی گرم ر

Ca(OH)2(aq) + HF(aq)   CaF2(s) + H2O(l) (معادلۀ واکنش موازنه شود)      (F ,Ca g.mol )


 
119 40  

0)2  ،330  2)2 ،334  3)0/2 ،034  0)0/2  ،334 
 

 خارج( -11چند مورد از مطالب زیر، درست است؟)ریاضی -996
 * از دید آرنیوس، جامدهای یونی اکسیژن دار، اسید به شمار می آیند.
 * یک ترکیب کم محلول در آب، می تواند یک الکترولیت قوی باشد.

 یونیده شوند و رسانای الکتریکی به شمار آیند.* برخی از ترکیب های مولکولی می توانند در آب 
 * فرآیند یونش یک اسید ضعیف تا جایی پیش می رود که غلظت مولی یون ها با مولکول ها برابر شود.

0 )0         2 )2                      3 )3                          0 )0 
محلول چند گرم بر  PHاین محلول کدام و با PHاست،  9/8موالر آن برابر  9/8در محلول HAثابت یونش اسید  -999

-0) خارج(-11لیتر نیتریك اسید برابر است؟)ریاضی
H=0,N=00,O=03 g.mol ) 

0 )2  ،3/3              2 )2  ،3/3                  3 )0  ،3/3                        0 )0  ،3/3 
 

/در دمای اتاق،MOHمیلی لیتر ا زمحلول باز قوی  928در  -990



102 5 Hمول یون  10 O (aq)


وجود دارد،  3

OHمحلول این باز، چند موالر است و غلظت یون 


در آن با غلظت این یون در محلول چند موالر باریم هیدروکسید برابر  
 خارج(-11است؟)ریاضی

0) / ,
 

 
10 92 5 10 1 102) ,

 
 

10 95 10 1 103) ,
 

 
6 52 10 1 100) ,

 
 

6 55 10 1 10 
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یكسان PH( با حجم و دما و II( و محلول هیدروفلوئوریك اسید)محلول Iدر باره محلول هیدروکلریك اسید)محلول -991
 888رچند مورد از مطالب زیر درست است؟

 نابرابر است. *شمار مول های آغازی دو اسید برای تشکیل دو محلول
 بیشتر است. Iاز شمار مولکول ها در محلول  II*شمار مولکول ها در محلول 

 *شمار آنیون های حاصل از یونش دو اسید و رسانایی الکتریکی دو محلول برابر است
 کمتر است. IIاز مجموع شمار گونه های موجود در محلول  I*مجموع شمار گونه های موجود در محلول 

0)0   2)2   3)3   0)0 
 

 888کدام موارد از مطالب زیر درست است؟ر-908
 آ(شربت معده و شیر مخلوط های ناهمگن و از نوع سوسپانسیون اند

 ب(مخلوط آب و روغن با استفاده از صابون به یک کلوئید پایدار تبدیل می شود.
 می آید پ(پخش کردن نور ناهمگن بودن و ته نشین شدن از ویژگی های کلوئیدها به شمار

 ت(ذرات سازندۀ محلول ها ،یون ها و مولکول ها اما ذرات سازندۀ کلوئیدها توده های مولکولی اند.
 (ب و پ و ت0  (ب و ت3  (آ و ب و پ2   (آ و پ0
 

گرم پتاسیم هیدروکسید اضافه شود چند مورد از مطالب زیر در بارۀ  9/8میلی لیتر آب مقطر  992اگر در دمای اتاق به -909
O لول حاصل درست است؟)از تغییر حجم محلول چشم پوشی شود(مح ,H ,K g / mol  16 1  888ر39

/میلی لیتر آن  204*  22 5  را به طور کامل خنثی می کندHClمول 10

OH*غلظت موالر یون  (aq) برابر غلظت موالر یون 1210در آنH (aq).است 
 مول کاتیون و آنیون وجود دارد. 40/4میلی لیتر از این محلول در مجموع 04*در 

OHگرم پتاسیم هیدروکسید دیگر اضافه شود  0/0*اگر به این محلول  
  

 برابر خواهد شد 3،

0)0   2)2   3)3   0)0 
 

برابر در دو ظرف جداگانه موجود PHو با  2/9و  99به ترتیب با درصد یونش HDو HAمحلول اسیدهای ضعیف -909
است نسبت  HD  به HA پیش از یونش کدام و اگر HA برابرmol/L 882/8 باشدPH محلول دو اسید کدام

 است؟)گزینه ها را از راست به چپ بخوانید(
 30/3و  3/0(0  22/3و  3/0(3  30/3و  3/0(2  22/3و  3/0(0
 

 888ها در آب اسید قوی تری است؟تکدام اکسید ها اسید آرنیوس به شمار می آیند و محلول کدام یك از آن -903

 
0)d,d,a   2)a,d,a   3)b,c,b   0)c,c,b 
 

 888در دمای ثابت کدام مطلب نادرست است؟ت-908
 با افزایش غلظت آن در آب کاهش می یابد.HA(درصد یونش اسید ضعیف0

2) OH 
  

Hدر محلول یک اسید ضعیف می تواند برابر  O 
  3.در محلول یک باز ضعیف باشد 

 است. 3موالر اسید برابر 0محلول PHباشد HXدو برابر درصد یونش اسید YOH(اگر درصد یونش باز قوی 3
 قرار گیرد آن اسید از هیدروبرومیک اسید ضعیف تر است. 3در گسترۀ صفر تا PHموالر یک اسید  3ر برای محلول (اگ3
 

 888است؟ت نادرستچند مورد از دادهای جدول زیر در بارۀ ترکیب های داده شده -902

 
0)2   2)3   3)0   0)0 
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با غلظت مولی و دمای یكسان نشان داده شده است و برای سادگی HZ,HY,HXدر شكل زیر محلول اسیدهای -906

      888ت؟ت مطالب زیر در بارۀ آن ها درست اسمولكول های آب حذف شده است چند مورد از 
 ضعیف ترین اسید است.HX*در میان اسید ها 

 تعادلی است. *واکنش یونش هرسه اسید در آب
 کمتر استHY*قدرت اسیدی اتانوئیک اسید به یقین از 

HYبزرگتر و از ثابت یونش  HX از ثابت یونش HZ*ثابت یونش 
 کوچکتر است

می تواند هیدروفلوئوریک HZهیدروسیانیک اسید باشد  HX*اگر 
 اسید باشد

0)2   2)3   3)0   0)0 
 

αبا درجۀ یونش  HAمحلول PHاگر در دمای اتاق-909 /0 با درجۀ یونشHDمحلول PHباشد و  9برابر 1
α /0 کدام و در حالت تعادل غلظت موالر یون HDبه غلظت موالر اولیۀHAباشد نسبت غلظت موالر اولیۀ  3برابر 2

 888است؟تHDچند برابر غلظت موالر این یون در محلول HAهیدروکسید در محلول 
 04و  40/4(0  04و  24(3  0/4و  40/4(2  0/4و  24(0
 

 888چند مورد از مطالب زیر درست است؟ر خ
 محلول هاست.*کلوئیدها مخلوط های شفاف اند و عبور نور از آن ها همانند عبور نور از 

 *کلوئیدها ظاهری همگن دارند و از توده های مولکولی با اندازه های متفاوت تشکیل شده اند.
 *ذرات سازندۀ کلوئیدها از ذرات سازندۀ محلول ها بزرگتر و از ذرات سازندۀ سوسپانسیون کوچکترند

 در آن رسوب می کندآب گل آلود مخلوط ناهمگن از سوسپانسیون است و با گذشت زمان مواد حل شده 
0)0   2)2   3)3   0)0 
 

( با حجم یك لیتر و دمای IIموالر نیتریك اسید)محلول  9/8(و محلول Iموالر نیترو اسید)محلول  9/8در بارۀ محلول -900
  888یكسان کدام مطلب درست است؟ر خ

 مقدار یکسانی از فلز منیزیم برابر است. (سرعت واکنش دو محلول با0
 گرم است. 3/0(تفاوت جرم آنیون های حاصل از یونش دو اسید 2
 کمتر است. II،از شمار مولکول ها در محلول  I(شمار مولکول ها در محلول 3
0)PH.دو محلول برابر است زیرا غلظت مولی و دمای دو محلول یکسان است 
 

 9/3و  0در دو ظرف جداگانه با غلظت مولی آغازی برابر ،به ترتیب دارای درصد یونش HDو  HAاسیدهای ضعیف-901

Hنسبت .موجودند  O 
  3در محلولHA بهH O 

  3 در محلولHD کدام است و اگرPH اسیدHA باشد  8برابر

PH محلول اسیدHD به تقریب چند برابرPH  888رخموالر پتاسیم هیدروکسید در دمای اتاق است؟ 9/8محلول 
 23/3و  3(0  33/4و  3(3  23/3و  0/2(2  33/4و  0/2(0
 

 888است؟ت خ نادرستکدام مطلب زیر -918
(غلظت یون هیدروکسید در آب گازدار از غلظت این یون در اسید معده بیشتر و از غلظت این یون در محلول آمونیاک کمتر 0

 است.

X(اگر غلظت تعادلی2 (aq) و غلظت آغازیHX(aq)  به ترتیب برابر/ , /  20 8 1 6 مول برلیتر باشد درصد 10
 است. 2در آن محلول برابر HXیونش 

/به ترتیب برابر  HY(aq)اگر غلظت تعادلی هیدرونیوم و  (3 , /0 02 0 در محلول HYمول برلیتر باشد ثابت یونش 003

/برابر  45 4  است.10
محلول موالر سدیم PHمحلول موالرآمونیاک و محلول موالر استیک اسید کمتر از تفاوت PH(در دمای اتاق تفاوت 0

 هیدروکسید و محلول موالر هیدرویدیک اسید است.
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 888مشاهدۀ زیر را بر پایۀ مدل آرنیوس در دمای معین می توان توجیه کرد؟ت خکدام -919
 کمتر است.HFاز محلول آبی CO2(غلظت مولی یون هیدرونیوم در محلول آبی0
Na(قدرت رسانایی الکتریکی محلول 2 O2 و محلول آبیN O2  متفاوت است.3
 کمی متفاوت است.NaOHو محلول آبی NH3در محلول آبی PH(رنگ کاغذ 3
Rb(غلظت مولی یون هیدرونیوم در محلول آبی 0 O2 از محلولHCN.کمتر است 
 

Kدر دمای ثابت اگر غلظت آغازی یك اسید تك پروتون دار-919 /   82 5 را در آب افزایش دهیم تا غلظت آن در 10
محلول چند واحد PHبرابر شود تغییر درجۀ یونش اسید نسبت به حالت آغازی به تقریب چند درصد بوده و  92حالت تعادل 

 888آغازی تغییر می کند؟ت خنسبت به محلول 
 3/4و  34(0  3/4و  34(3  3/4و  24(2  3/4و  24(0
 

بر اساس قدرت اسیدی گونه ها اگر واکنش دهنده ها و فراورده ها با غلظت مولی برابر در یك ظرف مخلوط شوند کدام -913
 888واکنش در خالف جهت واکنش های دیگر پیش می رود؟ت خ

0) HF(aq) Cl (aq) HCl(aq) F (aq)   

2) HSO (aq) HCN(aq) H SO (aq) CN (aq)   4 2 4 

3) HNO (aq) NO (aq) HNO (aq) NO (aq)  2 3 3 2 

0) CH COO (aq) HBr(aq) CH COOH(aq) Br (aq)  3 3 
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 فصل دوم
    

              
 

 دبیرستان غیردولتی دکترحسابی

 و مراکز کنكور

 تهیه و تدوین:مرتضی یعقوبی نیكو
 11آخرین تغییرات کتاب چاپ بر اساس 

 صدها نكته مشتمل بر خط بر خط کتاب درسی
 صدها سوال تالیفی
 صدها تست تالیفی

 بعالوه
 (دوازدهم)شیمی  3دوره سواالت نهایی طبقه بندی شدۀ داخل و خارج کشور از شیمی 96

 رشته های تجربی و ریاضی داخل و خارج کشور 9888و11و  10تست های طبقه بندی شدۀ کنكور 
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 آسایش و رفاه در سایۀ شیمی     9فصل 
الکتروشیمی را علم استفاده از انرژی الکتریکی برای انجام یک واکنش شیمیایی )پدیده ی برقکافت( و یا تولید انرژی الکتریکی 

 تعریف می کنند.بوسیله ی انجام یک واکنش شیمیایی )سلولی الکتروشیمیایی یا پیل( 
 
ها قرار می  که بار منفی دارد و وقتی که بین اتم،ذره ای الکترون است  ،آنچه که شیمی و الکتریسیته را به هم مربوط می کند*

 گردد و هنگامی که الکترون از جایی به جای دیگر انتقال می یابد جریان برق ایجاد می گردد حاصل میو مولکول گیرد پیوند 
 
مباحث مربوط به پیل ها و باتری ها و سلولهای گوناگون و فرایند الکترولیز  و اکسایش و کاهش شیمی الکترو یدر مطالعه *

 و خوردگی فلزات و بسیاری از واکنشها بررسی و توجیه می گردد. )فلزگری()برقکافت( و آبکاری فلز و متالوژی
 

 سامانه میان الکتریکی انرژی شکل به ممکن است انرژی که می دهند نشان آذرخش و تندر همچون طبیعی های پدیده
 تا شد سبب می گیرند سرچشمه ماده الکتریکی ماهیت از که دست این هایی از پدیده.شود جاری پیرامون محیط و واکنش
 تولید انرژی مبنای که هایی واکنش.شوند دنبال به شکل هدفمند الکترون ستد و داد شامل های شناسایی واکنش برای تالش

 .هستند الکتریکی
 
 سطح افزایش، پیشرفته های فناوری سایه در که الکتروشیمی است دانش از دستاوردی ارزان و پاک الکتریکی انرژی تولید*

 در می تواند الکتریکی انرژی کمک به جدید مواد تهیه بر افزون الکتروشیمی. داشته است دنبال به جهان در را آسایش و رفاه
 صنعتی اقتصادی، فردی، های فعالیت انجام فناوری، پیشرفت و دانش رشد .بردارد گام سبز شیمی اصول کردن راستای پیاده

 تر، آسان وسرمایش گرمایش روشنایی، تأمین .است داشته دنبال به را آسایش و رفاه سطح و افزایش ترکرده آسان و. . . را
 و رفاه سطح افزایش از رخی نیم آشامیدنی ایمن آب انتقال و عضو نقص اثر کاهش و درمان تر، ایمن و تر سریع نقل و حمل

 دهند می نشان را آسایش
 
 انرژی شکل ترین پرکاربرد که دانید می.است انرژی تأمین و مناسب مواد به دستیابی ها، فناوری این تحقق اساسی رکن دو*
 و مواد خواص بهبود در که است شیمی دانش از ای شاخه الکتروشیمی.است الکتریکی انرژی ها فناوری این کارگیری به در

 دارد نقش بسزایی انرژی تأمین
 

 الكتروشیمی قلمروهای برخی
 )آنها سوخت و سوختی های سلول ها، باتری( انرژی تأمینآ(

 )برقکافت،آبکاری )مواد ب(تولید
 )فراورده ازکیفیت اطمینان(کیفی کنترل و گیری پ(اندازه

 
می  تولید الکتریسیته های شیمیایی، واکنش انجام با نیاز مورد محل در که است صنعتی مهم های فراورده از یکی باتری

  کند.
 قابل رایانه دیجیتال، دوربین مصنوعی، اندام همراه، تلفن سمعک، قلب، کننده ضربان تنظیم برای الکتریکی انرژی تأمین*

 است  وابسته باتری به الکتریکی وخودروی حمل
 
 از مانع و هستند مقاوم خوردگی برابر در که لوازم آشپزی غذایی، مواد محتوی های قوطی آب، انتقال فلزی های لوله ساخت*

 ...و غذایی بهداشتی، دارویی، های فراورده تولید کیفیت از اطمینان کسب شوند، همچنین می غذایی مواد و آب شدن آلوده
 الکتروشیمی دانش گیری از بهره گرو در ها موفقیت این به دستیابی .هستند آسایش و رفاه سطح افزایش از ای دیگر چهره
 مردم برای بیشتر آسایش ایجاد در و آورد به ارمغان بشر رفاه برای را گوناگونی دستاوردهای تواند می که دانشی. است

 .کند ایفا نقش کشورمان پیشرفت همچنین
 
 یک با نمونه برای .است یکدیگر به مناسب شرایط در آنها فلزها،اتصال در شده ذخیره انرژی از گیری بهره های راه از یکی*

 روشن را LEDالمپ یک آن با و ساخت باتری نوعی توان می لیمو مانند ای میوه با و روی دیگر مانند ای تیغه و مسی تیغه
 کرد 
 که است مولدی باتری، واقع در.کندمی  کار باتری در شده ذخیره انرژی با که است وسایلی از ای نمونه برقی موتورسیکلت*
 به را موتور و شود تبدیل الکتریکی انرژی به مواد انرژی شیمیایی از بخشی تا دهد می رخ شیمیایی های واکنش آن در

 واکنش از بتوان تا کرد خواهد کمک ها باتری درون های واکنش انجام شیوه و نوع توصیف شناخت ین. با ادرآورد حرکت
 برد بهره درستی به نیازها رفع برای های شیمیایی
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 .است شده تشکیل شارژ قابل باتریو  سلول خورشیدیو  LEDالمپ  از است که روشنایی ابزار یک خورشیدی چراغ*
 

 واکنش های اکسایش و کاهش
 واکنش اکسایش و کاهش از دیدگاه قدیم: 

نامند و جسمی که اکسیژن از  شدن یا اکسایش میواکنشی که در آن جسم اکسیژن بگیرد یا هیدروژن از دست بدهد اکسید 
 .دست می دهد یا هیدروژن می گیرد کاهیده می شود

که اکسیژن  کاهنده است و بلعکس هر جسمی ،هر جسمی که اکسیژن می گیرد یا هیدروژن از دست می دهد اکسید می شود*
   اکسید کننده است.  ،هیدروژن می گیردیا دهد و  از دست می

   
  و کاهش از دیدگاه الكترونی: اکسایش

اکسایش یا اکسید شدن می گویند و واکنشی که در  ،واکنشی که در آن جسمی بطور کامل یا نسبی الکترون از دست می دهد
 کاهیده می شود و اکسنده است. ،آن جسمی بطور کامل یا نسبی الکترون دریافت می کند

 
ده می یمی شود، کاهنده است و بلعکس ذره ای که الکترون می گیرد و کاه هر ذره ای که الکترون از دست می دهد و اکسید*

 اکسنده است. ،شود
 

Sهر عنصر با کمترین عدد اکسایش خود همواره کاهنده و با باالترین عدد اکسایش خود همواره اکسنده است . مثالً *
2 

2کاهنده و 
4SO  اکسنده است همچنینFe  کاهنده و3Fe  اکسنده و نیزCl  کاهنده و

4ClO  اکسنده می باشد 

C ,N ,P ,O ,Cl ,F ,....
     4 3 3 POهمواره کاهنده و 2 ,NO ,...

 3
4 اتم مرکزی همواره اکسنده و با اعداد 3

 اکسنده و هم کاهنده است.بین آن دو هم 
 نافلز قوی تر اکسنده قوی تر و فلز قوی تر کاهنده قوی تر است.*
 
هر ذره ای که در واکنش اکسایش و کاهش شرکت نکرده است و تنها برای خنثی سازی محیط از نظر بار بکار رفته است. *

 شود. یون ناظر یا تماشاچی نامیده می
 

322233 OFeOFe   
کاهنده  اکسید شده       اکسنده   

2COFeFeOCO   
کاهنده  اکسنده     کاهیده   اکسید شده   

222 HCOOHCO   
اکسنده   کاهنده    اکسید شده   کاهیده    

223 NOSONOSO   
اکسنده   کاهنده       اکسید شده   کاهیده  

OHCuHCuO 22   
اکسنده   اکسید شده   کاهیده      کاهنده   

2222 NOONO   
 اکسنده    کاهنده
 33222 CHCHHCHCH        

 اکسنده کاهنده                      

44: در واکنش 0مثال FeSOCuFeCuSO ، یون2
4SO  تماشاچی و2Cu  اکسنده وFe .کاهنده است 

              

در واکنش:2مثال  HNOSOOHSNO 242
332334 ، 2O و H تماشاچی وN  اکسنده وS  کاهنده

 است. هر واکنش اکسایش و کاهش شامل دو نیم واکنش می باشد.
CuOOCu                                   چون اکسیژن گرفته است. -اکسایش 22               
NONO      اکسیژن از دست داده است -کاهش 

3 
                الکترون گرفته است. -کاهش 23 FeFe        
HCHOOHCH              هیدروژن از دست داده -اکسایش 3                   
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OHCHCO           هیدروژن گرفته است -کاهش 3  
            الکترون از دست داده است. -اکسایش 2MgMg  

                          اکسیژن از دست داده است. -کاهش 2
4 MnMnO  

222             هیدروژن از دست داده است. -اکسایش                    OOH        
32                               هیدروژن گرفته است. -کاهش NHN                                        

 عدد اکسایش:
شیمیایی مبادله کرده است و در عدد اکسایش یک یون برابر تعداد الکترونهایی است که آن ذره بطور کامل یا نسبی در ترکیب 

 ی کسب کرده است.یواقع تعداد بار مثبت یا منفی است که در آن گونه ی شیمیا
نسبت دهیم برای تعیین عدد اکسایش هر اتم در گونه ی شیمیایی  یبه هر اتم در گونه ی شیمیایی می توانیم عدد اکسایش

 طبق قواعد زیر عمل کنید.
 
 الت آزاد صفر است چون اتمهای یک عنصر مشابه هستند و بین اتمها الکترونی مبادله عدد اکسایش هر عنصر به ح-0

 نشده است.
 
 
 
 
+ می باشد و در هیدریدهای فلزی چون الکترونگاتیوی هیدروژن از فلز بیشتر 0عدد اکسایش هیدروژن در اغلب ترکیبات -2

 است. -0است عدد اکسایش آن 
 
 
 
 
 می باشد -2عدد اکسایش اکسیژن در اغلب ترکیبات  -3

2222222

4332
2
47223







                     

OFeONCOSOOClOHHClO

 

چون .است  برابر صفر HOFو در  +0برابر  22FO+ و در 2برابر  2OFو در  -0عدد اکسایش اکسیژن در پراکسیدها برابر 
 الکترونگاتیوی اکسیژن فقط از فلوئور کمتر است اما از همه ی عناصر دیگر بیشتر می باشد.

 اکسیدها
H O Na O MgO Al O MnO

    

    

2 2 2 3

2 2 2 2 2
               

                      پراکسیدها: 

11111

22222222



               

BaOCaOOKONaOH

 

 
 مثبت آن است.عدد اکسایش کاتیونها برابر تعداد بار  -0

 Ag نقره       Cs سزیم   Rbروبیدیم  Kپتاسیم  Naسدیم  Liلیتیم 

آمونیم 
4NH ( مسI)  Cu ( جیوهI ) 22Hg  

 
       2Znروی            2Baباریم 2Srاسترانسیم     2Caکلسیم 2Mgمنیزیم
       2Ni(IIنیکل )           2Hg (IIجیوه )      2Cu( IIمس )    2Fe( IIآهن)  2Cd کادمیم
 2Pb  (IIسرب )     2Sn  (IIقلع )     2Mn (IIمنگنز )  2Cr( IIکروم ) 2CO(IIکبالت )

00000000

228432


ClHSXeFePON

 

 

KH NaH H PO KHSO CaH3 4 3 2

1 1 1 1 1

                     

      
         

HCl H SO CH H S CH OH2 4 4 2 3

1 1 1 1 1 1
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 3Fe(  IIIآهن )  3Scاسکاندیم    3Inایندیم 3Ga  گالیم  3Alومآلومینی
 3CO( IIIکبالت )         3Cr( IIIکروم )

 
بدست می آید که برای  هاگر به تعداد بار مثبت کاتیون در سمت راست آنها گروه هیدروکسید قرار دهیم بازهای مربوط*

 نامگذاری ابتدا کاتیون و سپس هیدروکسید را ذکر می کنیم.
باریم هیدروکسید NaOH  سدیم هیدروکسید 2OHBa              پتاسیم هیدروکسید  KOH  

 
آلومینیم هیدروکسید 3OHAl   کلسیم هیدروکسید 2OHCa     ( نیکلIIهیدروکسید ) 2OHNi     

      
( هیدروکسیدIIمس )  2OHCu ( آهنIIهیدروکسید ) Fe OH هیدروکسید(III)آهن    2 3OHFe 

 
روی هیدروکسید Zn OH هیدروکسید(III)کبالت      2 Co OH منیزیم هیدروکسید  3 Mg OH 2 

 
 عدد اکسایش آنیون برابر بار آنها می باشد مانند: -0

 الف(آنیونهای فاقد اکسیژن:

 3N      نیترید  2S       سولفید  Br   برمید  H    هیدرید 

2     پراکسید   CN     سیانید   I      یدید   F  فلوئورید 
2O 

 2O      سوپراکسید  3P   فسفید   2O  اکسید   Cl     کلرید 
 

 ب( آنیونهای اکسیژندار:

        کلریت           IOهیپو یدیت              BrOهیپوبرومیت           ClOهیپوکلریت
2ClO       

       کلرات
3ClO          برومات     

3BrO               یدات        
3IO                فسفات     3

4PO               

   پرکلرات
4ClO          پربرومات   BrO4                 پریدات    

4IO                پرمنگنات
4MnO  

     نیتریت 
2NO            نیترات        

3NO              سولفیت  2
3SO              سولفات       2

4SO 

2کرومات 
4CrO             دی کرومات2

72OCr           کربنات    2
3CO             سیلیکات 23SiO  

2    منگنات 
4MnO       تیوسولفات2

32OS             تیوسیاناتSCN            هیدروژن فسفیت2
3HPO         

  یدیت       2BrO    برومیت  
2IO                       هیدروکسیدOH          دی هیدروژن هیپوفسفیت

22POH 
 

قرار دهیم اسید بدست می آید برای نامگذاری اسیدها ابتدا بنیان  Hاگر به اندازه ی بار منفی آنیونها در سمت چپ آنها *
   قرار می دهیم.« آت»را بجای « یک»و پسوند « یت»را  بجای « و»سپس پسوند 

 
 اسیدهای اکسیژن دار

   HClOهیپوکلرواسید    32SOH سولفورو اسید        33POH دفسفرو اسی
 2HClO کلرواسید    42SOHسولفوریک اسید    23POH هیپوفسفرواسید

 33BOH بوریک اسید      32COHکربنیک اسید                   3HClOکلریک اسید
 3HNOنیتریک اسید   4HClOپرکلریک اسید    43POHفسفریک اسید

 
اگر کاتیون را سمت چپ و آنیون را سمت راست قرار دهیم و ظرفیت آنها را عوض کنیم نمک ها یا ترکیبات یونی مربوطه *

 کاتیون و سپس نام آنیون را می نویسیم.بدست می آیند برای نامگذاری ابتدا نام 
( نیترات IIIآهن )         4CaSOکلسیم سولفات  43PONaسدیم فسفات  33NOFe 

 4KClOپتاسیم پرکلرات                 32COLi لیتیم کربنات              2CuI( یدیدIIمس )
Ngیم فسفاتمنیز (PO )3 4 Alسولفاتآلومینیم      2 (SO )2 4 تی( نیترIIآهن ) 3 Fe NO2 2 

اهش یا احیاء آن ذره اگر در واکنشی عدد اکسایش ذره ای زیاد شود اکسید شده است و کم شدن عدد اکسایش بیانگر فرایند ک*
 می باشد.
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 برای محاسبه ی عدد اکسایش اتم مرکزی به روش زیر عمل کنید:*
 الکترونهای الیه ی ظرفیت اتم = عدد اکسایش عنصر –تعداد الکترونهای تحت اختیار آن اتم   آ(
 

 ( تعداد اکسیژنها = عدد اکسایش اتم مرکزی2) –مجموع ظرفیت کاتیون بار منفی ویا  Hتعداد تعدادهالوژن راست+   ب(
 

4635

324235





      

          

SOHSOKPClPCl

544667

3
2
32

2
72

2
44







                     

                      

HClOCOMnOOCrMnOMnO

 

 
اغلب فلزها در واکنش با محلول اسیدها، گاز هیدروژن و نمك تولید می کنند. با توجه به واکنش فلز روی و  هیدروکلریك -9

 .اسید ، به پرسش ها پاسخ دهید
 چرا؟ است؟ یافته کاهش گونه کدام و اکسایش گونه کدام )آ

 
 .کنید موازنه و بنویسید را کاهش و اکسایش های واکنش نیم )ب
 
 .آید دست به واکنش معادله ها، الکترون حذف با تا کنید جمع هم با را ها واکنش نیم )پ
 
 .کنید کامل را شده داده عبارت مورد، هر در نادرست واژه زدن خط با )ت
-سبب)کاهش و اند اکسایش( یافته-آورده( و )کاهش دست به-داده  دست الکترون )از روی های اتم واکنش، این در

 های هیدروژن، یون حالی که در .کاهنده(دارند-نقش)اکسنده روی های اتم رو این از اند، شده هیدروژن های اکسایش(یون
 این از اند، روی شده های اتماکسایش(-سبب)کاهش و اند اکسایش( یافته-آورده( و )کاهش دست به-داده  دست الکترون)از

  .کاهنده(دارند-نقش)اکسنده هیدروژن های یون رو
 
 در هر یك از واکنشهای زیر اکسنده و کاهنده را مشخص کنید: -9

        4223 SnClFeClSnClFeCl آ( 
 

           OHSNOHNOSH 232 ب( 
 

              OHNOONH 223 پ( 
 

             NOPOHOHHNOP   )ت43234
 

                                    23 SOKClSKClO ث( 
 

                                       223 IKClFeClKIFeCl ج( 
 

                      OHNOCOCHNO 223 چ( 
 

                  OHSnONONOHSn 2223 ح( 
 

               OHKClOKClKOHCl 232 خ( 
 

              22324 POHPHOHOHPد( 
 

       S HNO H O H SO NO8 3 2 2  )ذ3
 

         S H O H SO H O2 2 2 3  )ر2
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درجه سانتیگراد  98سولفات در دمای  (II)جدول زیر داده هایی را از قرار دادن برخی تیغه های فلزی درون محلول مس-3
 .نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید

 مس روی طال آهن نام فلز
 Fe Au Zn Cu نشانه شیمیایی

)مدتیدمای مخلوط واکنش پس از  C) 23 24 23 24 

 چیست؟ دهنده نشان واکنش مخلوط دمای تغییر )آ
 
 .کنید مشخص را اکسنده و کاهنده های گونه سپس کرده کامل را زیر های واکنش از یک هر )ب

Fe(s) Cu (aq) ........(aq) .......(s)

Zn(s) Cu (aq) ........(aq) .......(s)

2

2
 

 چرا؟ دارد؟ الکترون دادن دست از به بیشتری تمایل فلز کدام سامانه، هر دمای تغییر به توجه با )پ
 
 .کنید مرتب کاهندگی قدرت اساس بر را CuوZnوAuو Fe فلزهای )ت
 
 چرا؟ شود؟ می واکنشی انجام آیا گیرد، قرار سولفات روی محلول درون مس تیغه هرگاه کنید بینی پیش )ث
 

Cuسولفات حل شده باشد،چند گرم مس آزاد می شود؟(II)مول روی درمحلول مس 42/4ج(اگر در واکنش   64 
 
 ؟در کدام نیم واکنش زیر اکسایش و در کدامیك کاهش صورت گرفته است -8

الف( 2
4 MnMnO     )42  ب SnClSnCl   

 

KClKClO پ( 3     )ت  NOHNO 3      
 

OHOH ث( 222       )2 جCOClCO  
  

24 چ( COCH        )23 ح NNH        
 

خ( IIO3         )22د MnClMnO  
 
با برخی  اکسیژن نافلزی فعال است که با اغلب فلز ها واکنش می دهد و آنها را به اکسید فلز تبدیل می کند، در حالی که-2

را با ساختار الیه ای  فلزها مانند طال و پالتین واکنش نمی دهد. شكل زیر الگوی ساده ای از واکنش بین اتم های روی و اکسیژن
 .اتم نشان می دهد

 
 نشان را اکسیژن اتم یک کدام و روی اتم ساختار کدام )آ

 دهد؟ می
 
 است؟ گرفته الکترون کدام و داده دست از الکترون اتم کدام )ب
 
 یافته اکسایش کدام و گونه کاهش کدام بنامیم،  اکسایش را الکترون دادن دست از و کاهش را الکترون گرفتن اگر )پ

 است؟
 
 .کنید موازنه را زیر های واکنش نیم از هریک)ت

Zn Zn (aq) .....

O (g) ....... O (aq)

2

2
2  

 دهد؟چرا؟ می را نشان کاهش واکنش نیم یک کدام و اکسایش واکنش نیم باال، های واکنش نیم از یک کدام )ث
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 کاهش سبب الکترون دادن با ای که ماده و اکسنده شود، می دیگر گونۀ اکسایش سبب الکترون گرفتن با که ای ماده )ج
 .کنید مشخص را کاهنده و اکسنده گونۀ با اکسیژن، روی واکنش در .دارد نام کاهنده شود، می دیگر گونۀ

 
 

 نیم سلول :
اگر تیغه ای را در محلول کاتیون آن قرار دهیم بین تیغه و محلول مبادله ی الکترون صورت می گیرد و اختالف پتانسیلی 

ی فلزی و یونهای آب پوشیده ی در حال تعادل با آن نیم سلول و به اختالف پتانسیل حاصل می گردد به مجموعه ی تیغه 
 حاصل پتانسیل الکترودی می نامند.

 آند:
اگر تیغه ای از فلز فعال که پتانسیل الکترودی استاندارد آن منفی است در محلول کاتیون آب پوشیده ی خودش قرار دهیم  

و بصورت یون مثبت وارد محلول می گردند و الکترونها بر روی تیغه باقی می ماند برخی از اتمهای فلز اکسید می شوند 
 درنتیجه تیغه دارای بار منفی و محلول دارای بار مثبت می گردد چنین الکترودی را آند یا الکترود منفی می نامند.

nM M ne

Zn Zn e

Fe Fe e

Al Al e

2 2
2 2
3 3

 

شود. و پتانسیل الکترودی  سریعتر اکسید می شود و بار منفی بیشتری روی تیغه جمع می ، هر چه فلزی فعال تر باشد*
 دارداستاندارد کمتری 

 
 کاتد: 

اگر تیغه ای از فلز پایدار که پتانسیل الکترودی آن مقدار مثبت است در محلول کاتیون خود قرار گیرد چون فلز پایدارتر از 
آن نفوذ می کند کاتیونهای خود است برخی از کاتیونها به منظور جذب الکترون به سمت تیغۀ فلزی می روند و در ساختار 

درنتیجه تیغه دارای بار مثبت و محلول دارای بار منفی می گردد در این حالت تیغه مثبت و محلول منفی است چنین الکترودی 
 مثبت یا کاتد می باشد.

Ag e Ag

Cu e Cu

Au e Au

2 2

3 3

 

 (SHEمقیاس: الكترود استاندارد هیدروژن )الكترود شاهد یا مبنا یا 
وارد شده و 2Hرا در مجاورت تیغه وارد محلول نمائیم بین گاز2Hاگر تیغه ای ازپالتین را در محلول اسید قرار دهیم و گاز

موجود در محلول مبادله ی الکترون صورت می گیرد و اختالف پتانسیلی حاصل می گردد اگر شرایط  OH3یونهای 
در آن یک موالر باشد تعادل  OH3با فشار یک اتمسفر وارد محلول اسیدی شود که غلظت  2Hاستاندارد باشد یعنی گاز 

H e H22 الکترود هیدروژن  .طبق قرارداد صفر فرض می شود، ایجاد شود و اختالف پتانسیلی که ایجاد می گردد  2
  نشان داده می شود. SHEدر این شرایط بعنوان نیم سلول استاندارد انتخاب شده است و با عالمت 

 نكات: 
 شده است.از یک الکترود پالتینی تشکیل رابط الکترونی -0
 (0PHقرار دارد. ) HClالکترود در محلول یک موالر -2
 از کنار الکترود پالتینی عبور می کند. atm0گاز هیدروژن تحت فشار -3

g(He(نیم واکنش کاهش آن به صورت -0
)aq(

H 222  .است 
 آن در همه ی دماها برابر صفر در نظر گرفته می شود.پتانسیل الکترودی -0

 پتانسیل الكترودی استاندارد 
پتانسیل هیچ نیم سلولی به تنهایی قابل اندازه گیری نیست. اگر دو نیم سلول را به هم متصل کنیم سلول الکتروشیمیایی بوجود 

( متصل می کنیم سلول الکتروشیمیایی SHEد هیدروژن )می آید. برای تعیین پتانسیل هر نیم سلول آن را به الکترود استاندار

- - 

- 

- 
- 
- + 

+ + 
+ 
+ 

 

+ 

+ 
+ 
+ - 

- - 
- 
- 

+ 
+ 

 نیم واکنش اکسایش

 نیم واکنش اکسایش

 نیم واکنش اکسایش

 نیم واکنش اکسایش

 نیم واکنش کاهش

 نیم واکنش کاهش

 نیم واکنش کاهش



 81998602190تهیه و تدوین:مرتضی یعقوبی نیكو           همراه:         شیمی دوازدهم

64 

 

برابر صفر می  SHEگردد و اختالف پتانسیل دو سر پیل را اندازه گیری می کنیم چون طبق قرارداد پتانسیل  یا پیل تشکیل می
باشد پتانسیلی که دستگاه ولت سنج اندازه گیری می کند بیانگر پتانسیل نیم سلول دیگر است، پتانسیلی که به این صورت 

 اندازه گیری می شود 
 .اوالً نسبی و مقایسه ای است

 والر بکار می رود.ثانیاً برای شرایط استاندارد یعنی فشار گاز ورودی یک اتمسفر و محلول نسبت به کاتیون یک م
 ثالثاً برحسب واکنش کاهش گزارش می شود و پتانسیل الکترودی کاهشی نامیده می شود. 

 
را  Hاگر الکترودی در مقابل الکترود استاندارد هیدروژن قطب منفی یا آند باشد پتانسیل آن مقداری منفی است و می تواند *

قطب مثبت یا کاتد باشد، پتانسیل آن مقداری مثبت  SHEشود و برعکس اگر الکترودی در مقابل بکاهد و خود اکسید می 
 کند و خود کاهیده می شود. را اکسید می 2Hاست و 

 
 سری الكتروشیمیایی عناصر :

سلول الکتروشیمیایی تشکیل می شود و پتانسیل الکترودی استاندارد با  اتصال هر الکترودی با الکترود استاندارد هیدروژن یک 
هر یک را تعیین می کند و براساس پتانسیلهای بدست آمده، سری الکتروشیمیایی عناصر ترسیم می شود بر این اساس 

 گیرد هیدروژن در وسط سری قرار می
 
هیدروژن قرار می گیرند و هرچه پتانسیل  پاییندر  ، میایینیم سلولهایی که پتانسیل الکترودی منفی دارند در سری الکتروشی*

 قرار می گیرد  ترپایین  الکترودی منفی تر باشد در سری الکتروشیمیایی 
 
هیدروژن قرار می گیرند و هرچه این پتانسیل مثبت  باالینیم سلولهایی که پتانسیل الکترودی استاندارد کاهشی مثبت دارند *

 قرار می گیرد. باالترشیمیایی تر باشد در سری الکترو
 
 کمتری دارد. Eو  شتهتر قرار داپایین الکترودی موفق تر است که در سری الکتروشیمیایی  ، در رقابت برای اکسایش*
  

در مقابل  ب می کند وبعنوان اکسنده است و الکترون جذ پایینیهر عنصری در سری الکتروشیمیایی در مقابل الکترودهای *
 نقش کاهنده را دارد و اکسید می شود.باال  نیم سلولهای

 
هرچه پتانسیل الکترودی استاندارد نیم سلولی کمتر باشد کاهنده ی قوی تر است و بلعکس نیم سلولی که پتانسیل بیشتر دارد *

ی ترین کاهنده است و فلوئور با سری قرار می گیرد و قو پاییندر با کمترین پتانسیل  Liاکسنده ی قوی تر است بنابراین 
 سری قرار دارد و قوی ترین اکسنده است باالی بیش ترین پتانسیل الکترودی در

 

 بیش تر داردEتر بوده و باال*ظرفی برای نگهداری محلول مناسب تر است که در سری الکتروشیمیایی 
 

 شیمیایی بیش تر باشد پیل الکتروشیمیایی با ولتاژ بیش تر ایجاد می شود*هر چه فاصله ی دو الکترود در سری الکترو
 

 *پتانسیل های الکترودی استاندارد تنها برای واکنش هایی به کار می رود که در محلول آبی رخ می دهد
 
 توجه به واکنش انجام شده به سواالت پاسخ دهید.با ( قرار می دهیم IIتیغه ی نیكل را در محلول آبی رنگ ترکیبات مس ) -6

 آ(قدرت کاهندگی مس بیشتر است یا نیکل؟
 

Cuموالر  2/4میلی لیتر محلول  244ب(اگر  2واکنش داده باشد چند گرم نیکل در محلول حل شده است؟ 
 
 
 

 سلول الكتروشیمیایی:
 خودبخودی صورت می گیرد و انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنددستگاهی است که در آن واکنش شیمیایی 
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 )رسانای الکترونی(هر سلول الکتروشیمیایی از دو نیم سلول تشکیل شده است و هر نیم سلول خود شامل یک تیغه ی فلزی*
است تیغه ی فلزی که در محلول  قرار گرفته )رسانای یونی (است که در یک محلول آبی دارای یونهای آب پوشیده ی خودش

 کاتیون آب پوشیده ی خود قرار دارد الکترود نامیده می شود.
همواره الکترودی که پتانسیل الکترودی استاندارد کوچکتری دارد به عنوان آند می باشد و در سطح آن عمل اکسایش )اکسید *

 .ولی غلظت کاتیون زیاد می گردد دشدن( صورت می گیرد و تیغه خورده می شود و جرم تیغه کاهش می یاب
 
همواره الکترودی که پتانسیل الکترودی استاندارد بزرگتر دارد نقش کاتد را دارد و در سطح آن عمل کاهش )احیاء( صورت می *

 .و غلظت کاتیون در محلول سمت کاتد کم می شود  گیرد و جرم تیغه افزایش می یابد
 
به هم متصل می کنند. الکترونهایی که در فرایند اکسایش در آند تولید شده اند  الکترونی ( رابط )تیغه های الکترود را با سیم*

از طریق سیم رابط به سمت کاتد حرکت می کنند و این الکترونها می توانند در مسیر حرکت کار انجام دهند و این کار بصورت 
ولت سنج دیجیتالی  و یا نشان دادن اعداد در دستگاه بکار انداختن یک مصرف کننده یا روشن شدن المپ یا انحراف عقربه

 ظاهر می گردد.
محلولهای الکترولیت را بوسیله ی پل نمکی یا رابط یونی به هم وصل می کنند تا یونها را از محلولهای الکترولیت منتقل کند *

خاک چینی)کائولن(و آزبست و یا گرد دیواره ی متخلخل که از جنس سفال و و باعث گردد که محلولها از نظر بار خنثی گردند.
فشرده شده ی شیشه است که از مخلوط شدن مستقیم و سریع دو الکترولیت جلوگیری می کند ولی یون های موجود در 

 محلول ها را عبور می دهد
 

نباید با محلول *در پل نمکی محلول پتاسیم نیترات، پتاسیم کلرید، آمونیم نیترات  و  یا هرمحلول دیگری که استفاده شود، 
 های الکترولیت واکنش دهد.پل نمکی ضمن برقراری مدار با مبادله ی یون ها محلول را از نظر بار خنثی می کند

 
برای محاسبه ی نیروی الکتروموتوری پیل یا سلول الکتروشیمیایی باید پتانسیل الکترودی کاهشی کاتد را منهای پتانسیل *

 آند     الکترودی کاهشی آند می کنیم. 



E کاتد  



 EE   

 
شتر تهیه کنیم یا باید نیم سلولها را طوری انتخاب کنیم که در سری الکتروشیمیایی بیشترین یاگر بخواهیم پیلی با ولتاژ ب*

 یا باید غلظت کاتیون آب پوشیده در سمتفلوئور تهیه کنیم و  -فاصله را داشته باشند یعنی قوی ترین پیل را می توانیم با لیتیم
  .کم کنیم کاتیون را غلظت و در سمت محلول آند کنیم محلول کاتد زیاد

 
اگر غلظت کاتیون آب پوشیده در سمت محلول کاتد بیشتر و در سمت محلول آند کمتر باشد دو واکنش زیر بیشتر به سمت *

 نتیجه ولتاژ باالتر می باشد.راست می روند و مبادله ی الکترون بیشتر است و در 
MnenM کاهش کاتدی   
 اکسایش آندی ennMM  

می یابدچون ولتاژ حاصل در فرایند واکنش خودبخودی سلول  انتقال اگر بجای پل نمکی از سیم استفاده کنیم جریان*
گردد که در دو طرف سیمی که بجای پل نمکی قرار گرفته است فرایند برقکافت صورت گیرد و برای  الکتروشیمیایی باعث می

 ادامه کار سلول الکتروشیمیایی باید سطح سیم مذکور را همواره پاک کنیم.
 

 اجزای پیل ولتایی
ل یا پیل ولتایی از دو نیم سلول تشکیل شده که در یکی هر سلو-0

 واکنش اکسایش و در دیگری واکنش کاهش رخ می دهد.
 
هر نیم سلول شامل یک الکترود است و الکترود وسیله ای است که به -2

الکترون اجازه می دهد تا به الکترولیت وارد یا از آن خارج شود، و الکترود 
 عروف استبه نام رسانای الکترونی م

 
تواند جریان برق را  محلولی که در هر نیم سلول وجود دارد و می-3

 عبوردهد، الکترولیت نام دارد و الکترولیت به نام رسانای یونی معروف است.
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پر شده است و باعث عدم  3NaNOیا  KClاز  شکل به نام پل نمکی که معموالً با محلول غلیظی« U»لوله ای -0
 ال ارتباط الکتریکی آنها می شود.و در عین ح اختالط محلولها

 یک سیم فلزی که کار آن این است که الکترون ها بتوانند از یک نیم سلول به نیم سلول دیگر بروند.-0
 
مجموعه ی حاصل از یک رسانای الکترونی با یک رسانای فلز رسانای الکترونی و محلول الکترولیت رسانای یونی است و *

یونی در تماس با آن الکترود است یعنی الکترود مرز میان دو رسانای ذکر شده را در بر می گیرد و واکنشها در این ناحیه انجام 
 می گیرند.

 
کاتد وارد پیل می شوند و در آنجا الکترونها در سطح آند تولید می شوند و از طریق سیم آند را ترک می کنند و در سمت *

 گردد. مصرف می
 
 عالمت منفی یا مثبت پتانسیل کاهشی استاندارد چه معنایی دارد؟ -9
 

Feمی تواندMgآیا-0 2ازمحلول راFeSO4گرم منیزیم   80/8؟ چرا؟ در صورت وقوع واکنش از واکنش خارج کند
E)  ،چند مول الكترون مبادله می گردد؟ (Fe / Fe) / ,E (Mg / Mg) / )V2 20 44 2 36  

 
 
 
 به سواالت زیر پاسخ دهید.  آهن -منیزیمدر سلول الكتروشیمیایی  -1

)mol.gMg,Fe(),V/)Mg/Mg(E,/)Fe/Fe(E( 1245636224402    
  آند و کاتد کدامند؟ )باذکر علت(-0
 
 .نیم واکنش های الکترودی و واکنش کلی را بنویسید-2
 
    نقش پل نمکی چیست؟ -3
 
 ولتاژ پیل چه تغییری می کند؟ چرا؟ ،کنیمغلظت کاتیون را کم اگر درسمت کاتد  -0
 
  علت استفاده از رابط الکترونی کدام است؟ -0
 
 نیروی الکتروموتوری پیل چقدر است؟ -3
 
 مول الکترون مبادله شود جرم کاتد چند گرم زیاد می شود؟ 40/4اگر -3
 

 پتانسیل کاهش استانداردکاربرد 
 آند و کاتد تعیین -0

 E سلولیE کاتد E آندتروموتوری سلول با کمک رابطه ی  کمحاسبه ی نیروی ال-2
 

 نیم سلولی بیشتر باشد اکسنده ی قوی تر است و بلعکس. Eتعیین قدرت اکسید کنندگی و کاهندگی: چون هرچه -3
 
پیشگویی انجام پذیری واکنش : چون اگر در واکنش اکسایش و کاهش پتانسیل الکترودی کل مثبت شود واکنش انجام -0

وی تر باشد یعنی اگر اکسنده و کاهنده قپذیر و خود بخودی است و اگر پتانسیل کل سلول منفی باشد واکنش انجام نمی گیرد.
 واکنش انجام پذیر و خودبخودی است ولی اگر اکسنده و کاهنده ضعیف باشند واکنش انجام نمی شود

 اگر واکنشی در یک طرف خودبخودی باشد، در جهت دیگر انجام ناپذیر است.*

15024770234223مثال:  /SnSnE/FeFeESnFeSnFe  3Fe 
 که اکسید می شود آند است  2Snکاهیده می شود نقش کاتد را دارد و 

620150770سلول مثبت شد واکنش خودبخودی است  Eچون  ///  سلول E       آند E کاتد E سلولی E 
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مثال: در واکنش  ClBrClBr  43/0+ و پتانسیل الکترودی برم برابر 30/0پتانسیل الکترودی کلر برابر  2222
 آند است و پتانسیل کل مثبت می شود و واکنش خود بخودی است. Brکاتد و  Cl2ولت است 

 
 کدام واکنش زیر انجام شدنی و کدام یك انجام نشدنی است؟ -98

53020277023
760235123402

/IIEHHE/FeFeE

/ZnZnE/ClClE/CuCuE








 

2
2 HCuHCu آ( 

 
22 CuClClCu ب( 

 
CuZnClCuClZn   )پ 22

 
223 IKClFeClKIFeCl ت( 

  

2
32 HFeHFe ث( 

 

Fe Zn Fe Zn   3  )ج 2
 

KCl I KI Cl  2  )چ 2
 لیتیم، فلزی ارزشمند برای ذخیره انرژی الكتریكی

 وسایلی جمله از همراه تلفن مچی و ساعت .می کنند کار باتری با که یابید می را وسایلی کنید توجه خود پیرامون به اگر
 تفاوت یکدیگر با کارایی و اندازه شکل، در که هایی باتری .شود تأمین می باتری از استفاده با آنها الکتریکی انرژی که هستند

 شود برقرار می بیرونی مدار در الکتریکی جریان کاتدی، و آندی های واکنش نیم شدن انجام با همه آنها در اما دارند آشکاری
 
 و گوناگون های ویژگی ها با باتری ساخت برای پیوستهی تقاضا و نیاز روز هر گوناگون صنایع چشمگیر پیشرفت و رشد با

 فناوری به توانستند بسیاری های پژوهش طی این نیازها به پاسخ پی در ها دان شیمی .است یافته افزایش معین کاربرد
و  چگالی کمترین فلزها میان در لیتیم زیرا است پررنگ لیتیم فلز نقش فناوری، این در. یابند دست جدید های باتری ساخت

Eانرژی بیشتر ذخیره با توانایی و سبکتر و کوچکتر باتری های ساخت برای راه شد سبب لیتیم های ویژگی این .دارد را 
 ای دسته .رود می کار به گوناگون های اندازه و ها شکل که در است لیتیمی های باتری جمله از ای دگمه باتری. شود هموار
 کرد شارژ بارها را آنها توان می و روند می کار به همراه رایانه و تلفن در که آنهایی هستند لیتیمی های باتری از دیگر

 
 ساالنه که طوری به کند پیدا انرژی جهان تأمین در ممتازی جایگاه فلز این شد سبب لیتیمی، های باتری برای تقاضا افزایش

 به ها دستگاه این سرانجام و شود می استفاده جهان سرتاسر الکترونیک در های دستگاه درون لیتیمی باتری میلیاردها از
 الکترونیکی پسماندهای از انبوهی حجم ترتیب این به .شوند می ریخته دور پسماند به شکل خود درون های باتری همراه

  .شود می تولید ...و لیتیمی های باتری همراه، رایانه و مانند تلفن
 

 را زیست محیط زیرا شوند دفن یا رها طبیعت در نباید و هستند سمی گوناگون، مواد شیمیایی داشتن دلیل به پسماندها این
 گران و ارزشمند و فلزهای مواد از توجهی قابل مقدار داشتن دلیل به پسماندها این از برخی دیگر سوی از. آلوده می کنند

 .هستند مواد این بازیافت برای منبعی قیمت،
 سلول های سوختی:

 مصرف و استخراج رو این از .رود شمار می به ها نیروگاه و خودروها برای سوخت ترین مناسب همچنان فسیلی های سوخت
  .یابد سرعت کاهش به آن ذخایر تا شده سبب ها سوخت این رویۀ بی

 کرده رو روبه کننده  نگران چالشی با را فسیلی، جهان های سوخت مصرف از ناشی آلودگی روزافزون گسترش دیگر ازسوی
  .است ضروری خودروها ویژه به فسیلی های برای سوخت مناسب جایگزینی یافتن توصیف این با .است

 می زیست پیشنهاد محیط آلودگی کاهش و انرژی تأمین برای ها دان شیمی که گالوانی است سلول نوعی سوختی سلول
 دهند
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 محیط دوستدار که طوری به دهند را کاهش اکسید دی کربن ردپای توانند بیشترمی کارایی بر افزونی سوختی  ها سلول*
 .روند می شمار به سبز انرژی منبع و بوده زیست

 
از نوع سلول های گالوانی هستند که در آن یک سوخت گازی شکل )هیدروژن ، متان و . . . . . ( به  ی سوختیسلول ها*

 منظور تولید برق به آرامی اکسید می شود
 کنترل صورت به اکسیژن گاز با گاز هیدروژن آن در که دستگاهی .است اکسیژن  هیدروژن سلول سوختی، سلول رایج ترین

شکل  که گونه شود همان می تبدیل الکتریکی انرژی به انرژی شیمیایی از توجهی قابل بخش و دهد می واکنش شده
 آند سلول، این در .است کاتد الکترود و آند الکترود غشا، یک شامل و دارد اصلی جزء سه سوختی سلول هر دهد می زیرنشان

  .بخشند می سرعت کاهش و اکسایش های واکنش نیم به که کاتالیزگرهایی هستند دارای کاتد و

 
 :واکنش سوختی هیدروژنی به صورت زیر است

آب تولید می گردد و بصورت بخار  همراه اکسیژن و  وارد سلول می گردد و2Hو در سمت آند گاز  2Oدر سمت کاتد گاز 
  هیدروژن اضافی خارج می گردد

H                              اکسایش آندی       H e2 22 
O    کاهش کاتدی H e H O4 4 22 2 

OHOH   واکنش کلی سلول سوختی هیدروژن 22222  
 گاز آن با زمان هم و یابد اکسایش می شده، وارد پیوسته سوخت عنوان به هیدروژن گاز که پیداست سلول این عملکرد از

 کننده شرکت های گونه همه زیرا شود نمی دیده معادله واکنش در که روندی .یابد می کاهش سوخت با واکنش در اکسیژن
 .نمی کند  تغییر واکنش در ها اتم ظرفیت های الکترون شمار هستند و خنثی های مولکول واکنش، در
 

 های سلول و ها باتری مانند گالوانی های سلول کاهش در  اکسایش های واکنش از توان می الکتریکی انرژی تأمین برای
  .برد بهره سوختی

 کنترل شرایط در سوخت پیوسته نیز آنها در اما کنند نمی ذخیره را شیمیایی انرژی ها، باتری برخالف های سوختی سلول *
 شود می برقرار الکتریکی جریان و مصرف شده،

 .آنهاست سوخت تأمین می کند، خودنمایی اکسیژن-هیدروژن سوختی های سلول در کاربرد که هایی چالش از یکی*
 

 اکسیژن به سواالت پاسخ دهید-در مورد سلول سوختی هیدروژن-99
 ؟آ(در سمت آند و کاتد چه گازهایی وارد می شود

 ب(نیم واکنش ها و واکنش کلی را بنویسید
 مول گاز مصرف شود در سمت آند در شرایط متعارفی چند لیتر گاز مصرف می شود 2/4پ(اگر در سمت کاتد 

E)ت(نیروی محرکه پیل را حساب کنید (H / H ) ,E (O / H O) / )V0 1 232 2 2 
 ث(مهمترین چالش استفاده از آن چیست؟
 و سلول سوختی هیدروژنی چیست؟ ج(تفاوت های اساسی بین باتری لیتیمی
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شده است.  انرژی شیمیایی موجود در یك سوخت به انرژی الكتریكی نشان داده در هر یك از روشهای زیر مراحل تبدیل-99
 .با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید

 برق انتقالبرق           تولید توربین و اندازی راه      بخار تولید      سوخت سوزاندن        سوخت آ(انتقال
 برق تولید و سوختی سلول  سوخت ب(انتقال

 چرا؟ است؟ کمتر گرما شکل به انرژی اتالف روش کدام در )آ
 
 .دهید توضیح دارد؟ باالتری کارایی روش کدام )ب
 
 

 انواع سلولهای الكتروشیمیایی
سلولهایی هستند که هر دو واکنش الکترودی آنها بطور الف( سلولهای گالوانی یا سولهای ولتایی یا پیل الکتروشیمیایی: 

گیرد و براثر وقوع آنها انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود در این سلول یک واکنش  خودبخود انجام می
ی خودی انجام می گیرد و الکترون در مدار خارجی از سمت آند به سمت کاتد حرکت می کند و مه اکسایش و کاهش خودب

 مصرف کننده ای را به کار اندازد.تواند 
ب( سلولی الکترولیتی یا الکترولیز )برقکافت(: سلولهایی هستند که توسط جریان الکتریسیته مستقیم یک ماده ی مرکب تجزیه 

واقع می گردد و واکنش انجام نشدنی با صرف انرژی صورت می گیرد و انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی تبدیل می شود در 
نوع سلول با اعمال یک ولتاژ خارجی دو واکنش الکترودی انجام نشدنی کاتدی و آندی به زور به سمت ایجاد تغییر  در این

 شیمیایی دلخواه رانده می شوند.
 سلول الکترولیتی سلول گالوانی)ولتایی(

 (هر دو واکنش الکترودی خود به خودی است0
 (پتانسیل الکتریکی مثبت است2
شیمیایی به الکتریکی تبدیل می شود ) واکنش  (انرژی3

 صورت می گیرد و الکترسیته تولید می شود.(
 (الکترود کاتد قطب مثبت و الکترد آند قطب منفی است0
(سطح انرژی فراوردها پایین تر و فرایند انرژی ده 0

 )گرماده(است

 (هر دو واکنش الکترودی غیر خود به خودی است0
 فی است(پتانسیل الکتریکی من2
(انرژی الکتریکی به شیمیایی تبدیل می شود )الکترسیته مصرف 3

 می شود تا واکنش صورت می گیرد.(
 (الکترود آند قطب مثبت و الکترد کاتد قطب منفی است0
 (سطح انرژی فراوردها باالتر و فرایند انرژی خواه )گرماگیر(است0

 

   
 سلولهای الكترولیتی )الكترولیز یا برقكافت( :

دستگاهی است که در آن واکنش انجام نشدنی با صرف انرژی به زور به سمت راست پیشرفت می کند و پتانسیل الکترودی 
 شود و با صرف انرژی الکتریکی، واکنش شیمیایی صورت می گیرد. کل منفی می

 و نمی کنند شرکت واکنش در که اثری الکترودهای بی .دارند قرار الکترولیت یک درون الکترود دو الکترولیتی، سلول در
 الکترولیت و است متصل باتری مثبت قطب به آند و باتری منفی به قطب کاتد ها، سلول این در .هستند گرافیتی اغلب

 .شوند می جا جابه آزادانه است که هایی یون محتوی
 
کاتیون ها به سمت آن می روند و  الکترودی که به قطب منفی مولد متصل شده است الکترود منفی یا کاتد نامیده می شود و*

 با جذب الکترون کاهیده می شوند.
 
در کاتد همواره کاتیونها یا ذراتی کاهیده می شوند که پتانسیل کاهشی الکترودی باالتر دارند اگر در محلول آبی کاتیونهای *

، 2Fe ،3Feمی شوند مانند  ولت باشد کاهیده -3/4عناصر واسطه موجود باشد که پتانسیل الکترودی آنها بزرگتر از 
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2Cu ،Ag،2Hg ،Au3 ،2Pt  2و . . . کاهیده می شوند در غیر اینصورت آب کاهیده می شود وH  وOH 
تولید می کند و اگر در سمت کاتد که آب کاهیده می شود به محلول چند قطره فنول فتالئین اضافه کنیم پس از مدتی ارغوانی 

 می شود. 
آن می روند و در سطح  الکترودی که به قطب مثبت مولد وصل است الکترود مثبت یا آند نامیده می شود و آنیونها به سمت*

 آن با از دست دادن الکترون اکسید می شوند.
 Iو  OHدر آند همواره آنیونها یا ذراتی اکسید می شوند که پتانسیل کاهشی الکترودی کمتری دارند اگر در آند آنیونهای *
تولید می گردد و  2Oو  Hغلیظ موجود باشند اکسید می شوند در غیر اینصورت آب اکسید می شود و  Clو  Brو 

 محلول سمت آند اسیدی می شوند.
 
 باشد.حداقل ولتاژ الزم برای فرایند برقکافت باید از نیروی الکتروموتوری مربوط به آن سلول بیشتر *
 :در کاتد در فرایند برقکافت به شرح زیر است ه شدنتمایل ذرات برای کاهید*

OHZnCrGaFeIn

CONiSnFeCuCuAgHgPdPtAu

2
23323

2223222223





 

 تمایل آنیونها برای اکسایش در آند در فرایند برقکافت: *
 FNOSOOHClBrINOSOH 3

2
422

2 
 

 بصورت زیر است: 4CuSOمثال: فرایند برقکافت محلول 











83022222
34022

/EOHHeOH

/ECueCu




در کاتد        

آزاد می شود و آب تغییری  Cuکاهیده می شود و  2Cuبا توجه به آنکه پتانسیل کاهشی الکترودی مس بیشتر است در کاتد 
 نمی کند.












23144222

05222
82

2
4

/EeHOOH

/EeOSSO




                            در آند 

 کاهشی الکترودی آب کمتر است سریعتر اکسید می شود و واکنش کلی بصورت زیر است:چون پتانسیل 
 2
424222242 SOHOCuOHCuSO  

570231340 ///  سلول E آند E کاتد E سلول E 
 ولت باشد. 03/4فرایند فوق الزم است باید بیش از حداقل ولتاژی که برای 

 برقكافت آب 
 برای رو این از دارد الکتریکی ناچیزی رسانایی خالص آببه منظور تامین هیدروژن پیل سوختی باید آب را تجزیه کرد. 

 به آب برقکافت هنگام الکترولیتی سلول در شده انجام های واکنش نیم .آب افزود به الکترولیت اندکی باید برقکافت آن
 :است زیر صورت

Hکاهش کاتدی در کاتد     O e H OH2 2 22 2 

Hاکسایش آندی در آند        O H O e4 4 42 2 
Hواکنش کلی                                O H O2 22 2 2 

 برقكافت سدیم کلرید مذاب:
 در صورت می گیرد.« سلول دانز»سدیم است. این کار توسط  صنعتی برقکافت سدیم کلرید مذاب راه مناسبی جهت تولید  
 

 سلول دانز
آند از جنس گرافیت است و در سطح آن یون کلرید اکسید می شود و گاز کلر -0

 تولید می گردد
 
شود و سدیم کاتد از جنس آهن است و در سطح آن یون سدیم کاهیده می -2

 مذاب تولید می گردد
 الکترولیت از جنس سدیم کلرید مذاب است. -3

 پتانسیل کاهشی
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درجه انرژی زیادی الزم  0233درجه(و برای تجزیه ی گرمایی آن به دمایی حدود  340نسبتا باالست )NaClدمای ذوب -0
 درجه کاهش می دهد 033به آن دمای ذوب را تا حدود  2CaClاست و افزودن مقداری 

 eClCl  نیم واکنش آندی: 222
NaeNa 222  :نیم واکنش کاتدی  

222 ClNaNaCl واکنش کلی : 
 E سلول E کاتد E آند پتانسیل کل 

074    ولت      / سلول   E//   E سلول 361712
 ولت است. 43/0مورد نیاز بیش از  حداقل ولتاژ

 برقکافت محلول غلیظ سدیم کلرید :

   
 aqCl

aq
NaNaCl 

  در کاتد   
Na e Na E / V

H O e H OH E / V

2 2 2 2 71

2 2 2 0 832 2
  

   در آند                  
Cl Cl e E / V

H O H O E / V

2 2 1 352

2 4 1 232 2
  

در کاتد مولکولهای آب کاهیده می شوند چون پتانسیل الکترودی آن بیشتر است. اما در آند به نظر می آید که چون پتانسیل 
استاندارد تفاوت دارد و کاهشی آب کمتر است باید آب اکسید گردد اما چون محلول غلیظ است پتانسیل الکترودی کلر با شرایط 

 اکسید می شوند. Clدر اطراف آند زیاد است و بجای آب یونهای  Clاز طرفی تراکم یونهای 
 

زیاد می گردد زیرا در کاتد تولید OHکم می شود زیرا در آند مصرف می شود. و غلظت Clبا ادامه ی برقکافت غلظت 

 زیاد می گردد زیرا آب مصرف می شود و غلظت آن باال می رود.Naمی گردد و همچنین غلظت 
 

 دگاز هیدروژن و محلول سدیم هیدروکسید به دست می آید. کاتگاز کلر و در  دآن*در این فرایند در 
 

 محلول سدیم هیدروکسید ، آب ژاول )مایع سفید کننده( تهیه کرد.*می توان از واکنش گاز کلر و 
 

سلول ) Eحداقل ولتاژ الزم برای این فرایند باتوجه به   182351830 ///  سلول E ولت  03/2( باید بیشتر از
 باشد.

 بصورت زیر است: NaIمثال: فرایند برقکافت محلول 
                              INaNaI 

  در کاتد 

Na e Na E / V

H O e H OH E / V

2 71

2 2 2 0 832 2
     

تولید می گردد و محلول سمت  OHو  H2در کاتد چون پتانسیل کاهشی الکترودی آب بیشتر است، آب کاهیده می شود و 
 کاتد قلیایی می گردد.

  دآندر 

I I e E / V

H O H O e E / V

2 2 0 532

2 4 4 1 232 2
                                                                                

 اکسید می گردد و واکنش کلی بصورت زیر است: Iدر آند چون پتانسیل کاهشی الکترودی ید کمتر است

22222 IOHNaOHNaI  
ولت   261530830 ///  سلول E  آند

E کاتد E سلول E 
 ولت است. 23/0حداقل ولتاژی که برای فرایند فوق الزم است بیش از 
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تولید می گردد، محلول سمت کاتد قلیایی می شود و اگر چند قطره فنول فتالئین  OHدر کاتد چون آب کاهیده می شود و 
 اضافه کنیم محلول سمت کاتد ارغوانی می شود.

 
 2HgIمثال: برقکافت محلول 

 IHgHgI 22
2     

Hg e Hg E / V

H O e OH H E / V

2 2 0 85

2 2 2 0 832 2
 در کاتد 

 کاهیده می شود. 2Hgدر کاتد چون پتانسیل الکترودی کاهشی جیوه بیشتر است 

I I e E / V

H O H O e E / V

2 2 0 532

2 4 2 1 232 2
 در آند 

تولید می کند پس نتیجه می گیریم که در این واکنش آب تنها نقش حالل را دارد و در فرایند  2Iاکسید می شود و  Iدر آند 
 برقکافت در کاتد و آند شرکت نمی کند.

 مراحل تهیه منیزیم از دریا
(آب دریا را وارد استخرهایی کرده و به آن 0

OH (aq) یعنیNaOH و یاKOH اضافه می کنند
 رسوب کندMg(OH)2به صورت Mg2تا 
 را جداسازی می کنند Mg(OH)2(به کمک صافی2
به دست آمده  Mg(OH)2به رسوب HCl(افزودن 3

 MgCl2و تبدیل به 
 و ذوب نمودن آن MgCl2(جدا سازی 0
مذاب و تولید منیزیم در کاتد و  MgCl2(برقکافت 0

 گاز کلر در آند
 

 خوردگی، یك واکنش اکسایش کاهش ناخواسته
 آهن، راه و لوکوموتیو کشتی، ساختمان، پل، اسکلت نفتی، اسکله ساختن برای گوناگون فلزهای از تن میلیون صدها ساالنه
 می در اکسید شکل به و یافته اکسایش اغلب گیرند، می قرار در هوا فلزها هنگامیکه .شود می مصرف ...و هواپیما خودرو،

 این در .ریزد می فرو تدریج به که شود می تشکیل شکننده و ترد ای الیه اکسایش، با ادامه آهن مانند فلزهایی در .آیند
  .است شده خورده فلز گویند حالت می

 می کند به وارد کشورها اقتصاد هنگفتی به های خسارت آن خوردگی است، جهان در فلز ترین مصرف پر آهن که آنجا از
 شود می مصرف شده خورده های قطعه برای جایگزینی تولیدی آهن از درصد 24 حدود ساالنه که طوری

 
را مستقیماً و بطور خودبخودی اکسید  Ptو  Auاکسیژن بعد از فلوئور واکنش پذیرترین نافلز است و می تواند تمام فلزات بجز 

کند واکنش زنگ زدن فلز درمجاورت هواخوردگی نامیده می شود خوردگی یا زنگ زدن فرایند الکتروشیمیایی است که درآن 
حال یون های آهن  .ت و اکسید و خورده می شود و اکسیژن منطقه ی کاتدی است و کاهش می یابدفلزمنطقه ی آندی اس

(II به هنگام عبور از آب به صورت )2)OH(Fe  رسوب می کنند، سپس اکسیژن هوا باعث می شود که2Fe  به3Fe 
 ( اکسید آبپوشیده یا زنگ آهن تشکیل شود: فرایند زنگ زدن آهن بصورت زیر است:IIIاکسید شده و آهن )
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Fe Fe e

Fe OH Fe(OH)

Fe(OH) OH Fe(OH) e

O H O e OH

Fe(OH) H O O Fe O . H O

Fe H O O Fe O . H O

2 2

2 2 2

2 3

2 4 4 32 2

2 2 2 22 2 2 2 3 2
4 4 3 2 22 2 2 3 2

 

جریان می یابند )مدار درونی ـ رسانای الکترونی( در حالی که یون الکترون ها از میان فلز و پایگاه آندی به سمت پایگاه کاتدی 
 ها در قطره ی آب )مدار بیرونی ـ رسانای یونی( جریان یافته و مدار الکتریکی را کامل می کنند.

PH  باران اسیدی  جوو گوگرد درو اکسید های نیتروژن به دلیل وجود گاز کربن دی اکسید  اما است 3/0باران طبیعی در حدود
 می گردد

)aq(COH)g(OH)g(CO 3222  
باشد، باران اسیدی نام دارد. این باران توسط گازهایی ایجاد می شود که از سوختن سوخت ها  0آن کمتر از  PHبارانی که 

اسید  د آلی و . . . حاصل شده اند. و دوفسیلی و به ویژه زغال سنگ، ذوب کردن سنگ های معدنی سولفید فلزی، فساد موا
 زول باران اسیدی، آب و خاک را اسیدی مـی کند ریک اسید و نیتریک اسید هستند. ندی، سولفوعمده ی موجود در باران اسی

 
میزان تأثیر باران اسیدی در یک منطقه ی معین به شدت، به ترکیب خاک و بستر سنگی، بستگی دارد که در زیر الیه ی 

ی زمین آن منطقه واقع است و مناطقی که در زیر الیه ی سطحی، گرانیت یا کوارتز دارند به شدت آسیب می بینند. در سطح
 مقابل اگر بستر سنگی از سنگ آهک یا گچ باشد، اسید به مقدار مؤثری خنثی می شود :

 )aq(HCO
)aq(

Ca
)aq(

H)s(CaCO 3
2

3 

)aq(OH)g(CO)aq(COH
)aq(

H)aq(HCO 22323  
 و در واقع همین واکنشها هستند که علت از بین بردن مجسمه ها، ساختمان ها، پل ها و . . . می باشند. 

کند  گیاهان و جانواران نیز با نزول باران اسیدی آسیب می بینند، همچنین باران اسیدی به خاک هم زیانهای زیادی وارد می
خاک از  PHمنیزیم سرعت رشد گیاهان نیز کاهش می یابد و کاهش  برای مثال با کاهش مواد معدنی نظیر کلسیم، پتاسیم و

 ه ها و رشد آنها جلوگیری می کند.سبز شدن دان
 ؟باران چگونه بر سرعت خوردگی می افزایدآب -93
 
 

 تقسیم بندی فلزات از نظر خوردگی:
 فلزات بی اثر: -9

 که پتانسیل الکترودی باال دارند بسادگی در دمای معمولی با اکسیژن هوا ترکیب نمی شوند و Au ،Pt ،Hg ،Agفلزاتی مانند 
 زنگ نمی زنند و خورده نمی شوند.

 فلزات با اکسید محافظ:-9
فلزاتی مثل سرب، آلومینیم، روی، قلع، کرم، نیکل، زنگ می زنند و یک الیه ی اکسید متراکم و چسبنده و نفوذ ناپذیر ایجاد 

کنند که مانند عایقی از نفوذ رطوبت و اکسیژن جلوگیری می کند و مانع از زنگ زدن و خوردگی آن می شود این الیه ی می 
ر از است در مجاورت هوا خیلی دیرت Feکمتر از  E ،Al ،Zn ،Crچسبنده را الیه ی اکسید محافظ می نامند. مثالً با آنکه 

 می شوند.آهن اکسید و خورده 
 فلزات فساد پذیر: -3

مدتی تمام فلز سایر فلزات دارای الیه ی اکسید متخلخل هستند و بسادگی رطوبت و اکسیژن در آنها نفوذ می کنند و پس از 
 شود خورده می

 
 عوامل مؤثر بر زنگ زدن

 جنس و ماهیت فلز:-9
ی تر باشد سریعتر اکسید و خورده می شود به همین علت هرچه فلز فعال تر باشد و پتانسیل کاهشی الکترود استاندارد آن منف

 است که فلزات قلیایی را باید زیر نفت یا پارافین نگهداری کرد چون در مجاورت هوا سریع اکسید و خورده می شوند.

 در منطقه ی آندی

 

 واکنش کلی 

 در  منقطه ی کاتدی



 81998602190تهیه و تدوین:مرتضی یعقوبی نیكو           همراه:         شیمی دوازدهم

74 

 

 اکسیژن: -9
 در زیر روغن یا پارافین که اکسیژن کم است فلز دیرتر زنگ می زند.

 رطوبت: -3
 مرطوب فلز سریعتر زنگ می زند زیرا در منطقه ی کاتدی باید آب موجود باشد.در مناطق       

    واکنش منطقه ی کاتدی  OHOHeO 42242 
OH.OFeOHOFe   واکنش کلی 2232222234  

 یونها: -8
دارند و جابجایی وجود ناخالصی یونی: مواد نمکی سرعت زنگ زدن را افزایش می دهد چون یونها نقش الکترولیت کننده را 

 الکترون را آسان می کنند مثالً در آب شور فلز سریعتر از آب معمولی زنگ می زند.
 
 ناخالصی اسیدی: -2

2CO ،2NO ،2SO ،Hدر مناطق آلوده که گازهای اسیدی مثل  S2  و . . . در هوا موجود است در اثر بارندگی این گازها در

حاصل  OHدارند که می تواند با  OH3آب حل می شود و موجب ریزش باران اسیدی می گردد و این بارانهای اسیدی 

Oی کاتدی واکنش می دهد و واکنش کاهش کاتدی  در منطقه H O e OH2 4 42 را بیشتر به سمت  2
 راست جابجا می کند.

 
 مجاورت با فلز دیگر: -6

 کمتر دارد سریعتر اکسید و خورده می شود Eاگر دو فلز کنار هم قرار داشته باشند و بهم متصل باشند فلزی که 
 آب الزم است و این سه جزء به سرعت همدیگر را پیدا می کنند. رای خوردگی فلز سه شرط وجود اکسیژن و یونها و*ب
 

 :راه های جلوگیری از خوردگی
 پوشاندن سطح فلز با رنگ یا ضد زنگ-0
 
 قیراندود کردن سطح لوله های نفتی. . .-2
 
 آغشته کردن به روغن یا پارافین-3
 
 ندن سطح فلز با مواد مقاوم و سختلعاب دادن یعنی پوشا-0

و . . . . . می پوشانند و در محل  Znیا  Mgکمتر دارند مانند  Eحفاظت کاتدی: در این روش سطح فلز را با فلزاتی که  -0
شود و فلز پوشیده اتصال پیلی )سلول الکتروشیمیایی( تشکیل می شود که فلز پوشاننده نقش آند را دارد و اکسید و خورده می 

شده نقش کاتد را دارد و سالم می ماند مثالً بدنه ی فوالدی کشتی ها و پایه های اسکله ها و لوله های نفت و گاز را با 
 می پوشانند. Znیا  Mgنوارهایی از 

 
 و ...... می پوشانندبرای این منظور سطح آهن را با قلع و یا روی و یا نیکل و کروم  پوشاندن سطح فلز با فلزات مقاوم: -3

 حلبی:
 اگر سطح آهن را با قلع بپوشانیم حلبی بدست می آید چون قلع با اسید 
 غذا و میوه واکنش نمی دهد از قوطی های حلبی برای نگهداری مواد 
 غذایی مانند روغن و کنسرو و کمپوت استفاده می شود. 

 اگر سطح حلبی خراشیده شود در محل خراش پیلی تشکیل
 قلع بیشتر از آهن است قلع نقش کاتد Eمی شود و چون  
 ماند و آهن نقش آند دارد و اکسید و خورده را دارد و سالم می 
 می شود در نتیجه پس از مدتی حلبی سوراخ می شود. 
 :واکنشهای مربوط به حلبی 











OHeOHO

eFeFe

44222

22
 

 

كاهش 
 كاتدي

 

اكسايش 
 آندي
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 آهن گالوانیزه )آهن سفید (:
 اگر سطح آهن را با روی بپوشانیم آهن سفید یا آهن گالوانیزه بدست می آید

آن کمتر از آهن است و  E0که به دو علت آهن را حفاظت می کند: اوالً  
آهن را حفاظت کاتدی می کند. ثانیاً روی الیه ی اکسید چسبنده و محافظ 
دارد اگر سطح آهن سفید خراشیده شود در محل خراش یک سلول گالوانی 

نقش آند را دارد و اکسید می شود و آهن بعنوان  Znتشکیل می شود که 
 کاتد است و سالم می مانند.

 آهن گالوانیزه )آهن سفید( به شرح زیر است: واکنشهای مربوط به
 











OHeOHO

eZnZn

44222

22
 

در هیچ سلول گالوانی واکنش اکسایش و کاهش در یک مکان صورت نمی گیرد و واکنش اکسایش در پایگاه آندی و نیم *
 واکنش کاهش در منقطه ی کاتدی انجام می شود.

کروم یا نیکل پوشانده شود استیل بدست می آید اگر سطح آهن با کروم پوشانده شود چون کروم آهن را اگر سطح آهن با *
 حفاظت کاتدی می کند دیرتر خراب می شود.

 
 آبكاری:

 که شود می استفاده ...و درب ساختمان، دستگیره شیرآالت آشپزخانه، وسایل مانند گوناگونی ابزار و وسایل از روزانه زندگی در
 سوی از و شود می وسیله زیبایی رفتن بین از سبب سو یک از این فلزها خوردگی .است مس یا آهن آنها سازنده اصلی فلز

 نیکل و کروم، نقره، مانند فلزهایی با را فلزی وسایل این اغلب سطح دلیل، همین به .رساند آسیب می بدن سالمتی به دیگر
 پوشانند می طال

 
 سلول در که فرایندی .دارد نام آبکاری خوردگی، برابر در مقاوم و ارزشمند فلزهای از نازکی الیه با فلز یک سطح پوشاندن *

 شود می انجام الکترولیتی
 
 جسمی که روکش فلزی روی آن ایجاد می شود باید رسانای جریان برق باشد.*
 
الکترولیت که باید برای آبکاری استفاده شود فلزی که می خواهند سطح آن پوشانده شود را در کاتد قرار می دهند و محلول *

باید دارای کاتیونهای مربوط به آن فلزی باشد که قرار است سطح فلز دیگر با آن پوشانده شود و جنس آند از فلز پوشاننده 
 است.

و محلول الکترولیت مثالً اگر بخواهیم ظروف مسی را با نقره آبکاری نمائیم در این حالت ظروف مسی را در کاتد قرار می دهیم 
 نقره نیترات است و آند از جنس تیغه ی نقره می باشد 

    بنابراین نیم واکنشها بصورت زیر است :
     اکسایش آندی      eAgAg  

AgeAg کاهش کاتدی   
 استخراج آلومینیم 

 که برد بهره گوناگونی ساخت وسایل برای توان می فلزها این از .شوند نمی خورده اما یابند می اکسایش اینکه با فلزها برخی
 هوا در سرعت به که فعال هاست فلزی فلز این یکی از آلومینیم .می کنند حفظ را خود استحکام تریی طوالن مدت برای

 شود می اکسید
 مدت برای های زیرین الیه که طوری بهکند  می جلوگیری اکسایش ادامه از متراکم و چسبنده الیه تشکیل با این فلز
 ساخت در آن از که شده سبب ویژگی آلومینیم این .می کند حفظ را خود استحکام و ماند می باقی نخورده دست طوالنی

 فناوری و دارد گوناگون صنایع در نقش کلیدی آلومینیم فلز توصیف این کرد با استفاده ... و کشتی هواپیما، ، خانگی لوازم
 فلز این رو این شود از می یافت ترکیب شکل به طبیعت در فعال فلزهای دیگر همانند آلومینیم .است بسیار ارزشمند آن تولید
 .آید می دست به آن مذاب های نمک برقکافت از تنها

آلومینیم فلز بسیار مهم و پر کاربرد است ترکیبات طبیعی آلومینیم شامل زاج )آلومینیم سولفات آبدار( و سنگ معدن بوکسیت 
 ( می باشد.32OAl)آلومینای ناخالص 

 كاتديكاهش 

اكسايش 
 آندي
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مذاب از نظر اقتصادی مقرون به  32OAlقکافت ( بنابراین فرایند برC2054بسیار باالست )حدود  32OAlدمای ذوب 
 مذاب مشکل است. 32OAlصرفه نیست و تأمین دمای الزم برای تهیه 

 
دانشمندی بنام مارتین هال آلومینا را پس از خالص سازی در جسمی بنام کریولیت  63AlFNa  مذاب حل کرد چون دمای

 است و در این حالت دمای ذوب کاهش می یابد و سپس آن را برقکافت نمود. C960ذوب کریولیت حدود 
 
عمل  را کاهش می دهد. ثانیاً بعنوان حالل الکترولیت مناسب 32OAlکریولیت در این فرایند دو نقش دارد اوالً دمای ذوب  

 می کند.
 

 Alدر کریولیت مذاب در سطح الکترودهای زغال آلومینیم تهیه می کنند در سطح کاتد  32OAlامروزه با برقکافت محلول 
گردد و به علت چگالی بیشتر ته نشین می شود و در سطح آند اکسیژن تولید می گردد که در دمای باال با زغال  تولید می

 د و کربن دی اکسید خارج می شود.واکنش می ده
 
 

 
AleAl  کاهش کاتدی 41234  

 اکسایش آندی  eOO 122326 
23233 COOC  

234633322واکنش کلی   COAl
AlFNa

COAl   
 تذکر: 
 ضمن توان می آلومینیم فلز با بازیافت رو این از دارد باالیی هزینۀ الکتریکی انرژی زیادی مقدار مصرف علت به هال فرایند

 تولید نمونه برای .داد کاهش را فلز این تولید های هزینه از طبیعت، برخی ناپذیر تجدید منابع ترین مهم از یکی عمر افزایش
 دارد نیاز هال فرایند از قوطی تعداد همان تهیۀ برای الزم انرژی از درصد 3 به فقط کهنه های از قوطی آلومینیمی های قوطی

 هریك از مفاهیم زیر راتعریف کنید.-98
  آبکاری   -ولیتی          ث رسلول الکت -حلبی             پ اکسایش          ت -کاتد        ب -الف 

 
 
       .درستی یا نادرستی هریك از عبارت های زیر را با بیان علت مشخص کنید-92  

 است. ندالکترون ها از کاتد به آ دریک سلول گالوانی جریان  -الف 
 

 به کاهش دارد.  ی مورد نظرتمایل بیشتری گونه کهاست   ی این نشان دهنده رت پتانسیل کاهشی استاندارد باال  -ب 
 
 یکی ازمزایای فرآیند هال در تهیه آلومینیوم صرفه جویی درانرژی الکتریکی است.  -پ
 
 آند الکترودی است که درآن فرآیندکاهش صورت می گیرد.  -ت
 

 جای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.-96
H ، غلطت مولیSHEدر الکترود استاندارد هیدروژن ،  -الف 

+  
 است.  ……. و فشارگاز هیدروژن …

 . . . . . . تولید می گردد.در فرایند هال برای تهیۀ آلومینیم در سطح کاتد . . . . . . . و در سطح آند .  -ب
 شده است. انده . پوش…الیه ای  از  در حلبی آهن با و ……الیه ای از  آهن با هدر آهن گالوانیز -پ

 برقکافت
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 در مورد سلول لیتیمی به سواالت پاسخ دهید-99
 آ( کدام ویژگی لیتیم سبب شده تا کاربرد وسیع در تهیه پیل ها به کار رود

 
 لیتیم نقش آند را دارد؟ب(چرا در اغلب باتری ها 

 
  پ(دو دسته مهم از باتری های لیتیمی را نام ببرید

 
 پیل گالوانی و پیل الكترولیتی  را بنویسید.های تفاوت   -90
 
 

 به موارد زیر پاسخ دهید.-91
   ؟چرا در پیل گالوانی ، بایستی از یک پل نمکی یا یک دیواره متخلخل استفاده شودآ(
 

 هیدروژن از سمت آند و کاتد چه موادی خارج می شود؟ب(در پیل سوختی 
 

  :به هریك از موارد زیر پاسخ دهید -98
 ی  چیست ؟ تدحفاظت کا -ا لف 

 
 د . یسه روش برای حفاظت  فلزها در برابر خوردگی بنویس -ب 
 

 پ(برای حفاظت کاتدی فلز پوشاننده از نظر پتانسیل الکترودی چه ویژگی دارد؟
 
 

 هایی را که زیر آنها خط کشیده شده است  را تعیین کنید.  از مواد زیر ، اعداد اکسایش اتم در هریك -99
Naب (      HNO3 -الف  C O2 H -پ           42 O2 Crت            2 O32     

 
 

کاهش  را نشان می دهد، در ضمن گونه هایی را که در  -کدام یك از معادله های زیر ، واکنش های اکسایش مشخص کنید  -99
 . طی واکنش اکسایش و کاهش می یابند را مشخص کنید

      )g(H)aq(ZnCl)aq(HCl)s(Zn  آ(  
 
 

 )g(H)g(CO)g(OH)g(CH  ب( 
 
 

)aq(Cl)aq()NH(Ag)aq(NH)s(AgCl 
  (پ 

 
 ك داده های جدول پتاسیل کاهشی استاندارد پاسخ دهید.مبه پرسش های زیر به ک -93
aq(Cu(و تبدیل آن به  Cu)s(قادر  به اکسید کردن  H)aq(آیا  -الف   هست ؟ 

 
aq(I(قادر به اکسید کردن  H)aq(آیا   -ب    هست ؟ 
 
aq(Fe(آیا  -پ    قادر  به اکسید کردن)aq(I    هست ؟ 
 

aq(Fe(آیا     -ت       قادر به اکسید کردنBr (aq)  هست ؟ 
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 پاسخ دهید. با ذکر علت پرسش های زیر به کمك داده های جدول پتانسیل کاهشی استاندارد  به -98
 است  aq(Ag(قادر به کاهش دادن   H)g(آیا   -الف 

 

Ni(aq)قادر به کاهش دادن   g(H(آیا   -ب  2 . است 
 

aq(Fe(آیا   - پ    قادر به کاهش دادن(aq)Cr 3  است  وتبدیل آن به)s(Cr هست ؟  
 

aq(Fe(آیا  ت(    قادر به کاهش دادن(aq)Sn 2  وتبدیل آن به)s(Sn است ؟ 
 

 به موارد زیر پاسخ دهید. به کمك جدول پتانسیل کاهشی استاندارد -92

Crذراتآ( ,H ,Fe ,Fe ,F ,Na   3 3 2
2  را به ترتیب  افزایش قدرت اکسایش بنویسید.  2

 
 ب( پیل حاصل از کدام دو ذره ، بیشترین نیروی الکتروموتوری را ایجاد می کند؟

 
 می توان نگهداری کرد؟ رویرا در ظرف FeCl3پ( آیا محلول 

 
 آلومینیم کمتر از آهن است،فلز آلومینیم دیرتر از آهن خورده می شود؟ث(چرا با آنکه پتانسیل الکترودی 

 
 :به کمك  داده های  جدول پتانسیل کاهش استاندارد  -96

MnOمواد زیر را به ترتیب افزایش قدرت کاهش بنویسید. آ( ,Cl ,Mg ,Fe ,Fe   2 2 3
4 2  

 
 موادی تولید می شود؟را وارد آب نمائیم چه F2ب( اگر گاز 

 
 پ(اگر فلز سدیم را با آب واکنش دهیم اکسنده و کاهنده را مشخص کنید.

 
 

Fکدامیك از گونه های  -99 ,Co ,H ,Br2
2 2 اکسیدکرد؟  دلیل پاسخ خود را  MnO4می توان در اسید با نرا   2

 بنویسید
 
 

Niکدامیك از گونه های   -90 ,Al ,Na ,Cd   2 3 کاهش داد ؟ دلیل پاسخ خود را  Zn(s)را می توان با    2
 بنویسید.

 
 

 به سواالت پاسخ دهیدسلول  الكترو شیمیایی نشان داده شده به فرض عبور جریان  Eبا توجه به شكل مقابل  -91

Eواکنش کلی را بنویسیدآ( نیم واکنش ها و  (Mg / Mg / ,Sn / Sn / )2 22 36 0 25 
 
 

 ب(نیروی محرکه سلول را محاسبه کنید
 
 

 شود در کاتد چند مول الکترون جذب می شود مگرم ک 03/4پ(اگر جرم آند 
 

 ت(جهت حرکت الکترون و یون ها را بنویسید
 

 ث(در کدام محلول غلظت کاتیون باال می رود؟
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Eاکسیژن به موارد خواسته شده پاسخ دهید-هیدروژندر پیل سوختی  -38 (O / H O / )1 232 2 

 آ(جنس کاتد و آند را بنویسید
 

 ب(نیم واکنش ها و واکنش کلی را بنویسید
 

 ؟پ(مهمترین چالش این پیل چیست
 

 ؟ت(مهمترین مزیت آن چیست
 

 کنید.درصد باشد نیروی محرکۀ پیل مذکور را محاسبه  30ث( اگر بازده 
 

 در تهیه آلومینیم به موارد زیر پاسخ دهید. -39
 واکنش کلی برقکافت آلومینا در روش هال را بنویسید.آ(
 

 ب(چرا بازیافت آلومینیم از آلومینیم قراضه از روش هال برتر است؟
 

 پ(کدام الکترود خورده می شود؟چرا؟
 

 متعارفی در آند چند لیتر گاز تولید می گردد؟مول الکترون مصرف شود، در شرایط  43/4ت(اگر در کاتد 
 
 

Eنیم سلولEبه توجه با استولت 8 /62 سرب-مس سلول پتانسیل استاندارد-39 (Cu / Cu) / V0 2 0 34 

Pdآ(مقدار پتانسیل استاندارد  / Pd2  کنیدرا حساب 
 

 کلی را بنویسیدب(نیم واکنش ها و واکنش 
 

 مول الکترون در کاتد چند گرم فلز آزاد می شود؟  42/4درصد باشد به ازای تولید  34پ(اگر بازده 
 
 
 

  :با توجه به شكل داده شده به سؤاالت  زیر پاسخ دهید -33
 متر عبور جریان را نشان نمی دهد؟  چرا  ولت آ(
 

 ی جریان چه باید کرد؟رب(برای برقرا
 

 سلول را محاسبه کنید.  Eبا فرض عبور جریان  پ(
 

 ؟درصد جرم تولید شده بر سطح تیغه بنشیند ، جرم آن چند گرم افزایش می یابد 34 ومول کاهش یابد  40/4ت(اگر آند 
 

FeClواکنش  در-38 (aq) Zn(s) FeCl (aq) ZnCl (aq)2 23 2 به با کمك پتانسیل کاهش استاندارد  2

E  پاسخ دهیدموارد زیر  (Zn / Zn / ,Fe / Fe / )2 3 276 0 77 
 آ(کاتد و آند را تعیین کنید

 
 ب(نیروی محرکه پیل را حساب کنید

 
 پ(نیم واکنش های الکترودی را بنویسید

 
 ت(چند مول الکترون مبادله می گردد؟
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Tiتوجه به واکنش با-32 (aq) Cr Ti(aq) Cr (aq)    2 2 32 Eکه دارای   2 / V0 است  به سؤاالت   69
 :زیر پاسخ دهید

Ti یکاهشپتانسیل در صورتیکه  -الف  / Ti2   ولت باشد پتانسیل  کاهش  -23/4برابرCr / Cr 3  را محاسبه کنید.  2
 
 چه گونه ای اکسایش می یابد؟  ددر آن می شود و هچه گونه ای کاهید کاتددر -ب
 

 زیر پاسخ دهیدبه موارد -36
 آ( چرا آلومینیم با آن که سریع تر از آهن اکسید می شود اما بر خالف آهن خورده نمی شود؟

 
 ب(چرا باز یافت آلومینیم برای تهیه آلومینیم مناسب تر از روش هال است؟

 
 پ(چرا در تهیه آلومینیم الکترود آند به تدریج مصرف می شود؟

 
درصد به دست آید چند مترمکعب گاز در کاتد در شرایط  34کیلوگرم آلومینیم با خلوص  24ت(در فرایند هال اگر در کاتد 

Alمتعارفی تولید می گردد؟ g / mol27 
 
 

Niواکنش کلی یك سلول گالوانی به صورت -39 (aq) Cr(s) Ni(s) Cr (aq)   2 33 2 3   است. 2
 موارد زیر را مشخص کنید: رو برروی شکل روبه  -الف 

 آند، جهت جریان الکتریکی حاصل ، جنس کاتد  جنس
 
 سلول را حساب کنید . E -ب
 

       سه شرط الزم  برای انجام خوردگی فلزات را بنویسید. -30
  

 
 :توجه به آن شكل مقابل آبكاری یك قاشق فوالدی را با فلز نقره نشان می دهد با-31

 است؟ متصل باتری قطب کدام به فوالدی قاشق )آ
 
 .بنویسید را کاتدی واکنش نیم )ب
 
 اند؟ کرده انتخاب نقره نمک از محلولی را الکترولیت چرا )پ
 

 مول الکترون مبادله شده باشد چند گرم نقره بر روی قاشق نشسته است؟ 42/4ت(اگر در این فرایند 
 

       
 هستند که در آنها واکنش زیر صورت می گیردنقره از جمله باتری های دگمه ای -باتری های روی -88

Ag O(s) Zn(s) ZnO(s) Ag(s), E (Ag / Ag / ,E (Zn / Zn / )      2
2 2 0 8 0 76 

 .کنید مشخص آن در را کاهنده و اکسنده های گونه )آ
  

 .کنید مشخص باتری این در را کاتد و آند )ب
 

 پ(نیم واکنش ها را بنویسید
 

 ت(نیروی محرکه پیل را محاسبه کنید
 

 درصد رسوب می کند 34آند، در کاتد چند گرم فلز با خلوص مول کاتیون در  40/4ث(به ازای تولید 
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 سواالت نهایی

 19(   دی 2/8با استفاده از واژه های درون کادر، عبارت های زیر را کامل کنید.) -9
 اکسایش  –کاهش –افزایش 

گذشت زمان جرم آن ...)ت(... می * در یک سلول گالوانی کاتد الکترودی است که در آن نیم واکنش ...)ت(... رخ می دهد و با 
 یابد.

 

Snبا توجه به واکنش-9 (aq) Fe (aq) Sn (aq) Fe (aq)     2 3 4 ( 2/9،پاسخ دهید.)2
 19دی 

 آ( کدام گونه کاهش یافته است؟ دلیل بنویسید؟
 

 ب( کدام گونه کاهنده است؟
 

 پ( معادله نیم واکنش اکسایش را نوشته و آن را موازنه کنید.
 
 
 (19( دی 2/8یك از عبارات زیر را مشخص کنید. شكل درست عبارات نادرست را بنویسید )درستی یا نادرستی هر  -3

 در آبکاری یک قاشق مسی با فلز نقره، قاشق باید به قطب مثبت باتری متصل شود.
 
 19( دی 2/8برای هر یك از عبارت های زیر دلیل بنویسید.)-8

Sn ی شود.آ( در اثر ایجاد خراش در سطح حلبی، فلز آهن خورده م / Sn / ,Fe / Fe /    2 20 14 0 44 
 
 
 19( دی 92/9با توجه به پتانسیل کاهشی استاندارد مس و روی به پرسش های زیر پاسخ دهید.) -2

E (Zn / Zn / ,Cu / Cu / )v   2 20 74 0 34 
 مس، کدام فلز نقش آند را ایفا می کند؟ چرا؟ –آ( در سلول گالوانی روی 

 
 مس را حساب کنید. –سلول روی  emfب( 

 
 مس به درستی نشان می دهد . –کدام نمودار تغییر غلظت یون ها را در سلول گالوانی روی پ( 

 
 19( دی 9با توجه به جدول زیر، پاسخ دهید.) -6

Ptآ( آیا با کاتیون پالتین  2  می توان یون کرومCr 2  را اکسید
 کرد؟ چرا؟

 
ب( آیا محلول نقره نیترات را می توان در ظرفی از جنس فلز آلومینیوم 

 نگه داری کرد؟ چرا؟
 
 
( 2/8با استفاده از واژه های درون کادر، عبارت های زیر را کامل کنید. )چند مورد از واژه های درون کادر اضافی است.() -9

 خارج کشور 19دی 
 

 کاهش گونه هایی که الکترون از دست می دهند )ت( یافته اند و )ث( محسوب می شوند –* در یک واکنش اکسایش 

(v )E
 نیم واکنش کاهش 4

34/4+ Ag (aq) e Ag(s)   
2/0+ Pt (aq) e Pt(s)  2 2 

02/4- Cr (aq) e Cr (aq)  3 2 
03/0- Al (aq) e Al(s)  3 3 

 کاهنده -اکسایش  -کاهش  –اکسنده 
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 خارج کشور 19(دی 2/9با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید.)  -0
 کاهنده را بر حسب کاهش قدرت کاهندگی مرتب کنید. آ( گونه های

 
Cب( کدام گونه یا گونه ها می توانند یون 2 چرا؟ را اکسید کنند؟ 

 
 پ( آیا واکنش زیر به طور طبیعی انجام پذیر است؟

D(s) B (aq) D (aq) B(s)   2 32 3 2 3 
 
 
 خارج19(دی2/8)مشخص کنید.شكل درست عبارات نادرست را بنویسیددرستی یا نادرستی هر یك از عبارت های زیر را  -3

 در آبکاری یک قاشق مسی با فلز نقره باید قاشق به قطب مثبت باتری متصل شود.
  

 برای هر یك از عبارت های زیر دلیل بنویسید. -98
Eدر اثر خراش در سطح حلبی ،فلز آهن خورده می شود     (Sn / Sn / ,Fe / Fe / )V    2 20 14 0 44 

 
 خارج 10( خرداد 92/9با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید. ) -99

 آ( کدام فلز کاهنده تر است؟ چرا؟
 

روی، با گذشت زمان از جرم کدام فلز کاسته  –ب( در سلول گالوانی آهن 
 می شود؟

 
موالر روی  0پ( کدام ظرف )مسی یا آهنی( برای نگه داری محلول 

 نیترات مناسب تر است؟ چرا؟
 

Hبا توجه به نیم واکنش -99 O(l) H (aq) O (g) 2  خارج10( خرداد 2/9به پرسش ها پاسخ دهید.)  2
eبا وارد کردن نماد )آ( 

 ( در این نیم واکنش، مشخص کنید این نیم واکنش اکسایش یا کاهش است؟-
 

 ب( معادله این نیم واکنش را موازنه کنید.
 

 پ( این نیم واکنش در قطب مثبت یا منفی یک سلول الکترولیتی می تواند انجام شود؟
 

 خارج 10( خرداد 2/8برای عبارت زیر دلیل بنویسید.) -93
 ب( قدرت کاهندگی فلزات بیشتر از نافلزات است.

 
 خارج 10( خرداد 2/9پاسخ دهید.) -98

 آ( عدد اکسایش اتم نشان دار شده با ستاره را مشخص کنید.

H*آ( S O2 N*ب(   4 O
  پ(  3

 قرار می گیرد؟ب( فرایند هال برای تولید چه فلزی در صنعت مورد استفاده 
 

  10( خرداد 92/8در هر مورد از بین دو واژۀ داده شده، واژۀ مناسب را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید.) -92
 الکترولیتی( است.-ت( سلول دانز نوعی سلول)گالوانی

 
درست آن را در پاسخ نامه درستی یا نادرستی هر یك از عبارت های زیر را تعیین کرده و در صورت نادرست بودن شكل  -96

  10( خرداد9بنویسید.)
 پ( جسمی که آبکاری می شود به قطب مثبت باتری اتصال دارد.

E (V) نیم واکنش کاهش 

33/0+ A (aq) e A(s)   

33/4+ B (aq) e B(s)  2 2 
02/4- C (aq) e C (aq)   3 2 
03/0- D (aq) e D(s)  3 3 

(v )E
 نیم واکنش کاهش 4

00/4- Fe (aq) e Fe(s)  2 2 

30/4+ Cu (aq) e Cu(s)  2 2 
33/4- Zn (aq) e Zn(s)  2 2 
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 در پیرامون آند، به رنگ آبی در می آید. pHث( در سلول برقکافت آب، کاغذ 
 10( خرداد 92/9پوشیده شده است.)M(s)شكل زیر بخشی از یك ورقه آهنی را نشان می دهد که از فلز  -99

E (Fe / Fe / ,Cu / Cu / ,Mg / Mg / )V      2 2 20 44 0 34 2 36 
( می تواند باشد؟ Mg( یا منیزیم )Cuکدام یک از فلزهای مس ) Mآ( فلز 

 چرا؟
 

 ب( نیم واکنش موازنه شدۀ کاهش را بنویسید.
 
 
 
 

را نشان می « نیكل –مس »با توجه به شكل روبه رو، که طرحی از یك سلول گالوانی  -90
10( خرداد 92/9دهد به پرسش های زیر پاسخ دهید.)

E (Cu / Cu / ,Ni / Ni / )V   2 20 34 0 23  
 آ( کدام الکترود نقش کاتد دارد؟

 
 را نشان می دهد؟ آنیون هاجها حرکت « 2»یا « 0»ب( در شکل مقابل کدام مورد 

 
 پ( در واکنش کلی سلول، ذره کاهنده را مشخص کنید.

 
 سلول را محاسبه کنید.( emfت( نیروی الکتروموتوری )

 
 10( خرداد 92/9اکسیژن را نشان می دهد.) –زیر نوعی سلول سوختی هیدروژن   -91

 واژه های توصیفی یا نماد شیمیایی مناسب قرار دهید.« Cو  A ،B»آ( به جای 
 

 ب( یک تفاوت سوختی و باتری را بنویسید.
 

 خودنمایی می کند را بنویسید.پ( یکی از چالش هایی که در کاربرد سلول های سوختی 
 

 10( تیر 2/8با استفاده از واژه های درون کادر، عبارت زیر را کامل کنید) -98
 کاهنده -هیدروکسید-اکسایش  -پاک کنندۀ غیر صابونی -هیدرونیوم-کاهش –اسید-اکسنده -صابون

 . . . .رخ می دهد و با گذشت زمان جرم آن  . . . . . می یابد ترودی است که در آن نیم واکنش . *در یک سلول گالوانی آند الک
 

Zn(s)با توجه به واکنش  -99 Fe (aq) Zn (aq) Fe(s)   2  10( تیر 2/9پاسخ دهید)2
 آ(کدام گونه اکسید شده است؟دلیل بنویسید

 
 ب(کدام گونه اکسید کننده است؟

 
 پ(معادلۀ نیم واکنش کاهش را نوشته و آن را موازنه کنید.

 
 10(تیر 92/9شكل رو به رو فرایند هال برای تولید آلومینیم را نشان می دهد) -99

 آ(نوع این سلول چیست؟)الکترولیتی یا گالوانی(چرا؟
 

 در این سلول آند است یا کاتد؟Aرا بنویسید الکترودAب(جنس الکترود 
 

 را کامل کنید پ(معادلۀ این فرایند
Al O (s) C(s) Al(l) ..........  2 3 
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 10(تیر 2/8برای هر یك از عبارت های زیر دلیل بنویسید.) -93
 از آهن گالوانیزه نمی توان برای ساختن ظروف بسته بندی مواد غذایی استفاده کرد؟

 
 

 شكل درست آنر را بنویسید درستی یا نادرستی هر یك از عبارت های زیر را تعیین کرده و در صورت نادرست بودن -98
 10شهریور (92/8)

 را داردEآ( در ساخت باتری های جدید از فلز لیتیم استفاده می شود که در میان فلزها کمترین چگالی و 
 

 ب(اکسایش گاز هیدروژن در سلول های سوختی بازدهی سلول را تا سه برابر افزایش می دهد
 
 

 10(شهریور 2/9به شكل به پرسش های زیر پاسخ دهید) با توجه -92

E (Fe / Fe / ,Zn / Zn / )V    2 20 44 0 76 
 آ( این نوع آهن به چه نامی معروف است؟

 
 ب(در اثر خراش در سطح این نوع آهن ،کدام فلز خورده می شود؟

 
 پ(نیم واکنش کاهش را بنویسید.

 
 مواد غذایی استفاده کرد؟چرا؟ت(آیا از این نوع آهن می توان برای ساختن ظروف بسته بندی 

 
 

در نمودار زیر هر خط نشان دهندۀ یك سلول گالوانی تشكیل شده از دو فلز است،با توجه به آن به پرسش ها پاسخ -96
 10(شهریور2/9)دهید

E (Fe / Fe / ,Zn / Zn / ,Cu / Cu / ,Mg / Mg / ,Ag / Ag / )V           2 2 2 20 44 0 76 0 34 2 37 0 8 
آ( بدون محاسبه بیان کنید کدام سلول گالوانی می تواند 

 کند؟چرا؟بیشترین ولتاژ را ایجاد 
 

 ب(نیروی الکتروموتوری سلول گالوانی روی نقره را حساب کنید.
 
 

Cu)پ(بین ذره های  ,Cu,Zn ,Zn) 2 کدام یک 2
 کاهندۀ قوی تر است؟چرا؟

 
 خارج10(شهریور92/8)با استفاده از واژه ها ، عبارت زیر را کامل کنید-99

 الگترولیتی( است.-)گالوانیسلول نوعی دانز سلول
 

 آن درست شكل بودن نادرست صورت در و کرده تعیین را زیر عبارتهای از یك هر نادرستی یا درستی-90

 خارج10(شهریور9).بنویسید را
 .دارد اتصال باتری مثبت قطب به شود می آبکاری که جسمیآ(
 

 .آید می در آبی رنگ به آند، پیرامون درPHکاغذ آب، برقکافت سلول درب( 
 

 خارج10(شهریور2/8به موارد زیر پاسخ دهید)-91
 گیرد می قرار استفاده مورد صنعت در فلزی چه تولید برای هال فرایند

 
 10(دی2/8)در هر مورد از بین دو واژۀ داده شده ، واژۀ مناسب را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید -38

 کاهنده(می باشد و کمترین چگالی را دارد.-است چون قوی ترین)اکسنده لیتیم(پر رنگ-در ساخت باتری نقش فلز )پتاسیم
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در پاسخ نامه را آن شكل  ،نادرست بودن  در صورتدرستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. -39
 10دیبنویسید.

 در فرایند هال ،گاز کربن دی اکسید در آند تولید می شود.
 

 10(دی2/9)با توجه به ولتاژی که ولت سنج ،در سلول گالوانی نشان داده،به پرسش ها پاسخ دهید -39
 (نقش کاتد را ایفا می کند؟Mیا   Fe( در این سلول کدام فلز)آ

 
 ( کاهش می یابد؟Mیا   Feجرم کدام تیغه)ب(با انجام واکنش 

 
  جهت حرکت آنیون ها را نشان می دهد؟ 2یا  0پ(کدام جهت 

 
 ت( کدام ذره اکسنده است؟

Feث(اگر پتانسیل کاهشی استاندارد  / Fe2
ولت باشد پتانسیل  -00/4برابر   

Mکاهشی استاندارد  / M2
 را محاسبه کنید 

 
 10(دی92/9)با توجه به واکنش های زیر به سواالت پاسخ دهید-33

   
را به ترتیب افزایش قدرت کاهندگی مرتب  Caو  Sn,Znآ( فلزات 

 کنید
 
 

ب( اگر فلز کلسیم را درون محلول هیدروکلریک اسید قرار دهیم،آیا گاز 
 شود؟دلیل بنویسید.هیدروژن آزاد می 

 
 10(دی2/9)شكل زیر آبكاری یك قاشق فوالدی را با فلز مس نشان می دهد-38

 آ( قاشق نقش کدام الکترود)کاتدیا آند(را دارد؟
 

ولیت سولفات و یا نقره نیترات به عنوان الکتر(II)ب(در این فرایند از محلول کدام نمک مس
 ل بنویسید.استفاده می کنیم؟ دلی

 
 پ( نیم واکنش آندی را بنویسید.

 
 ت( این فرایند در چه نوع سلول الکتروشیمیایی)گالوانی یا الکترولیتی( انجام می شود ؟چرا؟

 
 10(دی92/8با استفاده از واژه های درون پرانتز)کمانك(،عبارت های زیر را کامل کنید.) -32

 . . .وصل می شود)منفی/مثبت(در آبکاری جسمی که آبکاری می شود به قطب . . 
 

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. دلیل نادرست بودن یا شكل صحیح عبارت های نادرست را -36
 10(دی9بنویسید.)

 در آهن حلبی فلز قلع نقش حفاظت از آهن را دارد.آ(

 
 گاز در موتورهای درون سوز استبازدۀ سوزاندن هیدروژن در سلول سوختی ،کم تر از بازدۀ سوزاندن این ب(

 
 10(دی2/8برای هر مورد دلیل بنویسید) -39

 چرا بازیافت پسماندهای الکترونیکی ضروری است؟
 
 

 انجام نمی شود   

a)Sn (aq) Zn(s) Sn(s) Zn (aq)

b) H (aq) Sn(s) H (g) Sn (aq)

c)zn(s) Ca (s)

   

   

 

2 2

22 2
2
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 10(دی9با توجه به شكل که نمایی از یك سلول گالوانی است به پرسش ها پاسخ دهید) -30
 آ( نیم واکنش آندی این سلول را بنویسید

 
 این سلول جرم الکترود کاتد چه تغییری می کند؟چرا؟ب( با انجام واکنش در 

 
 پ( نیروی الکتروموتوری این سلول را محاسبه کنید

 10(دی92/9)با توجه به نیم واکنش های داده شده پاسخ دهید. -31
 

 را با قرار دادن الکترون موازنه کنید 0آ( نیم واکنش 
 
 

 اکسایش است یا کاهش ؟چرا؟ 2ب( نیم واکنش 
 
 

Cu)کدام گونه کاهند تر است؟  2و  0نیم واکنش های  Eپ( با توجه به  Mn) بنویسیددلیل 
 

 (11است( )خرداد اضافی واژه )چند کنید کامل را زیر های عبارت ، کادر درون های واژه از استفاده با -88
 
 

 داده پیشنهاد زیست محیط آلودگی کاهش و انرژی تأمین تنگنای از گذر برای شیمیدانها که گالوانی سلول نوعیب(
 .است ....................اند،
 

 (11)خرداد .دهید پاسخ سواالت به زیر، جدول به توجه با -89
 است؟ اکسنده قویترین گونه آ( کدام

 
Zn)مس - روی گالوانی الکتروموتوری سلول ب( نیروی Cu) محاسبه را 

 نمایید
 

 فلز موجود دو ازکدام شده ساخته گالوانی سلول کنید تعیین محاسبه پ( بدون
 چرا؟ کند؟ می تولید را ولتاژ مقدار بیشترین جدول، این در

 
 

 (11)خرداد .دهید پاسخ ها پرسش به است مذاب کلرید سدیم برقكافت به مربوط که زیر شكل به باتوجه -89

 
 چرا؟  الکترولیتی؟ یا است گالوانی سلول این آ(نوع

 
 چیست؟ فرایند این در کلرید سدیم به کلرید کلسیم مقداری افزودن ب(علت

 
 .بنویسید را کاتدی واکنش پ(نیم

 
 (11)خرداد .بنویسید را زیر عبارتهای از یك هر دلیل -83

 . کند می حفظ را خود استحکام و شود نمی خورده اما ، شده اکسید هوا در سرعت به که است فعال فلزی آ(آلومینیوم

 الکترولیتی سلول -کلر – دما- سوختی سلول - فوالد - آهک - نیتینول - آب

 E°(V ) نیم واکنش کاهش

Ag
+
(aq) + e

- 
→ Ag (s) +08/0 

Cu
2+

(aq) + 2e
- 
→ Cu (s) +08/0 

Zn
2+

(aq) + 2e
- 
→ Zn (s) -08/0 

Mg
2+

(aq) + 2e
- 
→ Mg (s) -28// 

a)Sn (aq) Sn (aq) ....

b)Mn e Mn(s), E /

C))Cu e Cu(s), E /

 

 

 

 

   

  

2 4

2

2

2 1 18

2 0 34
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نامه  پاسخ در را آن تدرس شكل بودن نادرست صورت در و کرده تعیین را زیر عبارتهای از هریك نادرستی یا درستی -88
 (11بنویسید)خرداد

 Eبودن و زیاد چگالی بودن کم شود، استفاده ای دگمه باتری ساخت در آن از شده سبب که لیتیم های ویژگی جمله پ(از
 .آن است

 
 .دهد می رخ بیشتری میزان به اسیدی محیط در آهن ت(خوردگی

 
 
 

 (11کنید)خرداد تعیین را کاهنده و اکسنده گونه ، اکسایش عدد تغییر محاسبۀ با زیر واکنش در -82
Al(s) CuSO (aq) Al (SO ) (aq) Cu(s)  2 3 34 2 4 3 

 
 (11)خرداد .کنند می تهیه روی فلز از پوششی با صنعت در را آهنی های ورقه -86

 ؟ است معروف نامی چه به آهن نوع آ(این
 

 شود؟ نمی استفاده غذایی مواد بندی بسته ظروف ساخت در ها ورقه این از علت چه ب(به
 

 .بنویسید را اکسایش واکنش نیم ، شود ایجاد آهنی ورقه نوع این سطح در خراشی پ(اگر

 
 

 خارج(11عدد اکسایش اتم نشان دار شده با ستاره را محاسبه کنید)خرداد -89

 
 

 خارج(11هاپاسخ دهید)خرداد پرسش به مقابل جدول به باتوجه-80
 آ(کدام گونه ،قوی ترین و کدام ضعیف ترین اکسنده است؟

 
 را اکسید کنند؟ Xب(کدام گونه ها می توانند

 
emf)پ(نیروی الکتروموتور سلول گالوانی مربوط به واکنش بین (

A  وB.را محاسبه کنید 

 
 

می  نشان را هال روش به آلومینیم استخراج فرایند زیر شكل -81
 خارج(11دهد)خرداد

 الکترولیتی( انجام می شود؟چرا؟ –آ( این فرایند در چه سلولی )گالوانی 
 

کدام قطب باتری است؟ دلیل  Aب( قسمت نشان داده شده روی شکل با حرف
 بنویسید.

 
 

Alپ(طرف دوم واکنش کلی این سلول را بنویسید                   O (s) C(s) ........ ........  2 32 3 
 
 

 خارج(11نقره را نشان می دهد  با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید)خرداد –شكل زیر سلول گالوانی مس  -28
 آ( کدام فلز نقش آند را دارد؟چرا؟

 
 ب( با انجام واکنش ، جرم کدام تیغه بیشتر می شود؟چرا؟

نقره نیترات                                                                                                                        سولفات(II)مس
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 (11کنید: )شهریور در هر مورد از بین دو واژۀ داده شده، وازۀ مناسب را انتخاب -29
از انرژی الزم برای تهیۀ همان تعداد قوطی از فرآیند « کمتر/بیشتر»ج( انرژی الزم برای تولید قوطی های آلومینیومی از بازیافت قوطی های کهنه 

 هال است.
 ( 11درستی یا نادرستی هر یك از عبارت های زیر را تعیین کرده و شكل درست عبارات نادرست را بنویسید. )شهریور -29

 ب( بازده اکسایش گاز هیدروژن در سلول سوختی، سه برابر بازدهی سوزاندن این گاز در موتور درون سوز است.
 
 

 ( 11نشان می دهد: )شهریورشكل رو به رو آبكاری یك قاشق فوالدی را با فلز مس  -23
 الف( قاشق نقش کدام الکترود )کاتد یا آند( را دارد؟

 
( سولفات یا نقره نیترات( به عنوان الکترولیت استفاده می کنیم؟ دلیل IIب( در این فرآیند، از محلول کدام نمک )مس)

 بنویسید.
 

 ج( تیغۀ مسی به کدام قطب باتری متصل است؟
 
 

 (11عبارت های زیر را بنویسید: )شهریوردلیل هریك از -28
 د( به جای رها کردن یا دفن کردن پسماندهای الکترونیکی )مانند تلفن و باتری های لیتیمی(، باید آنها را بازیافت کرد.

 
 

 ( 11با توجه به شكل مقابل که برقكافت آب را نشان می دهد، به پرسش ها پاسخ دهید: )شهریور -22
 این فرآیند درچه نوع سلولی )گالوانی یا الکترولیتی ( انجام می شود؟ چرا؟الف( تعیین کنید 

 
eب( با وارد کردن نماد الکترون )

( درهر نیم واکنش زیر مشخص کنید کدام نیم واکنش، آندی وکدام کاتدی است؟ -
 )موازنۀ نیم واکنش ها الزامی نیست.(

H O(l) O (g) H (aq)

H O(l) H (g) OH (aq)

 

 

2 2

2 2
 

 
 

خط عمودی نشان دهندۀ یك سلول گالوانی تشكیل شده از دو فلز است؛ با توجه به آن پاسخ دهید:  در نمودار زیر هر -26

E (11)شهریور (Al / Al / ,Cu / Cu / ,Zn / Zn / ,Fe / Fe / )v          3 2 2 21 66 0 34 0 76 0 44 
 الف( بدون محاسبه بیان کنید کدام سلول گالوانی می تواند بیشترین ولتاژ را ایجاد کند؟ چرا؟

 
  ( را حساب کنید.Al-Znروی )-سلول گالوانی آلومینیوم emfب( نیروی الکتروموتوری 

 
 

 ( کدام یک کاهندۀ قوی تری است؟ چرا؟Cu , Fe , Znج( بین ذره های )
 
 
 

 (11در واکنش زیر با محاسبۀ تغییر عدد اکسایش، گونۀ اکسایش یافته را مشخص کنید: )شهریور -29
Mn(s) + CuSO4(aq)    MnSO4(aq) + Cu(s) 

 
 (11)دی .بنویسید نامه پاسخ در و کرده انتخاب را مناسب واژۀ ، شده داده واژۀ دو بین از مورد درهر-20
 .شود می تولید آند(-)کاتددر اکسید دی کربن گاز هال، فرآیند در
 

 (11)دی .رابنویسید آن درست شكل بودن نادرست صورت در و کرده تعیین را زیر عبارتهای از یك هر نادرستی یا درستی-21
 .است الکترولیتی سلول نوعی سوختی سلولآ(
 

 (11)دی .بنویسید را زیر های عبارت از هریك دلیل -68
 .کنند می استفاده لیتیم فلز از انرژی، بیشتر ذخیره توانایی با و تر کوچک ، تر سبک های باتری ساخت برایپ( 
 

 .خورده نمی شود و استحکام خود را حفظ می کندآلومینیوم، فلزی فعال است که به سرعت در هوا اکسید شده، اما ت( 

 



 81998602190تهیه و تدوین:مرتضی یعقوبی نیكو           همراه:         شیمی دوازدهم

89 

 

 (11)دی .دهید پاسخ ها پرسش به زیر جدول به توجه با -69

 
 
 .کنید محاسبه را (2 ) واکنش Eآ( 
 

 ؟چرا است؟ کاهنده دهنده واکنش ،کدام(0 )واکنش ب(در
 

 مدار در ها الکترون حرکت جهت نقره، – منگنز سلول درپ(
 .بنویسید دلیلاست؟ بیرونی چگونه

 منگنز سوی به نقره ( از2      نقره  سوی به منگنز ( از0
 
 

 (11)دی M(s)ازفلز که دهد می نشان را آهنی ورقه یك از بخشی زیر شكل-69
 تواند میZn(s)است یا روی Cu(s)مس فلزهای از یک کدامM(s)آ( فلز 
 ؟چرا؟باشد؟

 
 .بنویسید را کاهش شدۀ موازنه واکنش نیم (ب
 
 از غذایی مواد بندی بسته ظروف ساختن برای چرا دهید توضیح (پ

 کنند؟ می استفاده حلبی
 
 

 ( 9888کنید )خرداد  کامل را زیر های عبارت ، کادر درون های واژه از استفاده با-63

 مولکولی شاره –اکسیژن گاز–دارند–آب–یونی– افزایش– ندارند –یونی شاره–فلزی – کاهش
 شیمیایی انرژی ذخیرۀ توانایی سلول این و باشد می ................. سوختی سلول در نهایی فرآوردهت(
 . ................... را
 

  ( 9888رابنویسید)خرداد  نادرست های عبارت درست شكل کنید مشخص را زیر های عبارت از یك هر نادرستی یا درستی -68

Crواکنش  درپ( (aq) Sn (aq) Cr (aq) Sn(s)
  

  
2 2 32 Snیون 2 (aq)

2 دارد را کاهنده نقش.  
 

CH)مایع  کلروفرم در کربن اکسایش عددت(  Cl)3است.3 برابر+ 
 

Snکه این به توجه با( پ Fe ZnE E E  آهن یا حلبی « آهن  نوع کدام سطح در خراش ایجاد با کنید، تعیین 
  چرا؟ شود؟ می محافظت خوردگی برابر در آهن، فلز از »گالوانیزه

 
 
 

 ( 9888دهید)خرداد  پاسخ زیر های پرسش به منیزیم و نقره استاندارد کاهشی پتانسیل به توجه با -62

E (Mg / Mg) / ,E (Ag / Ag) /
 

  
2 2 36 0 80 

 چرا؟ کند؟ می ایفا را کاتد نقش فلز کدام ، نقره – منیزیم گالوانی سلول درآ( 
 

 بنویسید؟ را آند در گرفته انجام واکنش نیمب( 
 

  .کنید حساب را نقره – منیزیم سلول emfپ( 
 

 یابد؟ می کاهش الکترود کدام جرم واکنش انجام بات( 
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 (9888دهید)خرداد  پاسخ ها پرسش به است آلومینیوم تولید برای هال فرآیند به مربوط زیرکه شكل به توجه با -66
 

 چرا؟ شود؟ می » الکترولیتی - گالوانی«سلولی   نوع چه در فرآیند انجام این
 

 ایفا را این سلول آند نقش A» یا «Bگرافیتی  بخش کدام کنید تعیین ب( 
  چرا؟، ؟ کند می
 

 نیست( الزامی واکنش )موازنۀ .کنید کامل را سلول این کلی واکنش پ(
Al O (s) C(s) .......(l) .........(g)  2 32 3 

 
 9888شهریور.بنویسید را نادرستهای  عبارت درست شكل.کنید مشخص زیررا های عبارت از هریك نادرستی یا درستی -69

 .دارد اتصال باتری مثبت قطب به شود می آبکاری که جسمیب( 
 

 9888شهریور .کنید محاسبه را ستاره با شده دار نشان اتم اکسایش عدد -60

                     
 

 9888شهریور .دهید پاسخ زیر، جدول به توجه با -61
 چرا؟ است؟ کاهنده ترین قوی گونه کدامآ( 
 

 فلز جنس از ظرفی در توان می را اسید هیدروکلریک محلول آیاب( 
 چرا؟کرد؟ داری نگه مس

 
 

 9888شهریور .بنویسید را زیر عبارتهای از یك هر دلیل -98

 .کنند می استفاده غذایی مواد بندی بسته ظروف ساختن برای حلبی ازآ( 
 

 .است گالوانی سلول نوعی سوختی سلولپ( 
 

 9888شهریور .دهید پاسخ زیر های پرسش به ، آن به توجه با داده نشان گالوانی سلول در را سنج ولت ولتاژ ،زیر شكل -99
 

 ؟ کند می ایفا را کاتد نقش Fe یا  Mفلز  کدام سلول این درآ( 
 یابد؟ می کاهش Fe یا  Mتیغه  کدام جرم واکنش انجام باب( 

 
 می نشان را ها آنیون حرکت جهت « 0 » یا « 2 »مورد  کدامپ( 

 دهد؟

Feذره کدامت( 
2  یاM

است؟ تر اکسنده  

Feاستاندارد  کاهشی پتانسیل اگرث(  / Fe
2 ولت  -00/4برابر

M استاندارد کاهشی پتانسیل باشد / M
کنید محاسبه را.  

 
 
 

 سواالت تستی

 است؟ نادرستکدام مورد زیر -9

 .است یکدیگر به مناسب شرایط در آنها فلزها،اتصال در شده ذخیره انرژی از گیری بهره های راه از (یکی0
 مورد نیاز با انجام واکنش های شیمیایی، الکتریسیته تولید می کند.(باتری از فراورده های مهم صنعتی است که در محل 2

E (V) نیم واکنش کاهش 
44/4 H (aq) e H (g)  2 2 2 

33/0- Al (aq) e Al(s)  3 3 

03/0- Mn (aq) e Mn(s)  2 2 
30/4+ Cu (aq) e Cu(s)  2 2 
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تندر و آذرخش نشان می دهند که بخشی از انرژی به شکل انرژی الکتریکی میان سامانه واکنش و محیط پیرامون ۀ (پدید3
 جاری شود

 بخشی از انرژی الکتریکی مواد به انرژی شیمیایی تبدیل شود و واکنش های شیمیایی رخ می دهد در آن که(در باتری های 0
 
 در گستره الكتروشیمی چند کاربرد زیر درست است؟-9

  آنها( سوخت و سلول سوختی ها، باتری( انرژی تأمینآ( 
  )برقکافت،آبکاری مانند( مواد ب(تولید
  )فراورده ازکیفیت اطمینان( کیفی کنترل و گیری پ(اندازه

 انرژی الکتریکی برای تنظیم کننده ضربان قلب،سمعک،تلفن همراه،اندام مصنوعی،دوربین دیجیتال،رایانه قابل حملت(تأمین 
 ث( ساخت لوله های فلزی انتقال آب، قوطی های محتوی مواد غذایی، لوازم آشپزی که در برابر خوردگی مقاوم هستند

0)2    2)3   3)0   0)0 
 

 ؟ستکدام ا ClO4عدد اکسایش اتم کلر در یون -3
0)0+  2)3+ 3)0+ 0)3+ 
 
NH)شرکت کننده در ترکیب CrوNاعداد اکسایش اتم های اختالف -8 ) Cr O4 2 2  ؟کدام است  7
 (شش0 سه(3 نه(2  (صفر0
 
 ؟با عدد اکسایش فسفر در کدام ترکیب برابر است NO3عدد اکسایش نیتروژن در  -2
0)104OP 2)64OP  3)PNa3 0)3PCl 
 
 است؟ +6 در کدام یون یا مولكول زیر عدد اکسایش منگنز -6

0)32OMn 2)2MnO  3)4MnO 0)24MnO 
 
 ؟کدامیك از ترکیبهای زیر همواره کاهنده است -9
0)3FeCl 2)SH2  3)3O 0)3HNO 
 
Crدر کدام مورد عدد اکسایش اتم مرکزی با عدد اکسایش کروم در  -0 O2

2 7
 ؟یكسان است 

PO)(فسفات0 )3
ClO)(پرکلرات2 4 NO)(نیترات3 4( SO)سولفات(0 3( )2

4 
 

HBrدر واکنش-98 HNO Br NO H O3 2  ؟چقدر است ضرایب استوکیومتری جمع 2
0)00   2)03  3)3 0)3   
 
 ؟کدام یك می تواند در شرایطی اکسید کننده و در شرایط دیگر کاهنده باشد - 99

0)3SO  2)2SO  3)24CrO 0)Cr O2
2 7 

 
KMnOدر واکنش  -99 HCl KCl MnCl Cl H O4 2 2 2  . . . . . . . . . . 
 (تعدادی از یونهای کلر، اکسید شده اند.2 (تمام اتم های منگنز اکسید شده اند.0
 (تمام یونهای هیدروژن کاهیده شده اند.0 (تعدادی از اتم های اکسیژن کاهیده شده اند.3

PHدر واکنش  -93 HNO H PO NO H O3 3 3 3 نسبت تغییر عدد اکسایش عنصر کاهنده به اکسنده   2
 ؟کدام است

0)
4
1  2)

3
1  3)2 0)0 

 است؟ نگرفته صورتکدام یك از تبدیل های زیر اکسایش و کاهش در -98

0)32232 AlIIAl   2)
3ClOClO 

3)424 MnOKKMnO   0)K Cr O K CrO2 2 7 2 4 
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Hدو واکنش  -92 S SO H O S  2 2 Hو  2 O SO H SO 2 2 2 2 مفروض اند: کدام عبارت در توصیف 4

                                           ؟است نادرستاین دو واکنش 
0)2SO .2(2 در معادله ی اول اکسیده کننده استSO .در معادله ی دوم کاهنده است 
3)SH2 .22(0 در معادله ی اول کاهیده می شودOH ددر معادله ی دوم کاهیده می شو 
 

 ؟است نادرستکدام عبارت  -96
 الکترون از دست می دهد.               (ماده ی کاهنده، 0
                (نقش ماده ی اکسنده، افزایش عدد اکسایش ماده ی کاهنده است. 2
      (در عامل کاهنده، عدد اکسایش، کاهش می یابد. 3
 کاهیده می شود(جسمی که موجب اکسید شدن عنصر دیگر می شود 0
 

 ؟ننده استاکسید ک ،در کدام واکنش زیر هیدروژن-99
0)OHNHON 2222   2)OHCHHHCHO 32  
3 )KHHK 222   0 )832243 HCHHC  
 

عنصری که . . . . . . . می شود . . . . . . . می باشد، یعنی الكترون دهنده است و عنصری که . . . . . . . می شود . . . . . .  -90
 می گیرد. است، یعنی الكترون

 (کاهیده ـ اکسنده ـ اکسید ـ کاهنده2  (اکسید ـ کاهنده ـ کاهیده ـ اکسنده0
 (اکسید ـ کاهنده ـ کاهیده ـ کاهنده0  (کاهیده ـ کاهنده ـ اکسید ـ اکسنده3
 

 است؟ نشده کدام مطلب زیر به درستی بیان-91
 .نیست یکسان آبی های محلول در الکترون دادن دست از برای فلزها (تمایل0
 .بکاهد فلزی های اتم به را فلزی های تواند برخی کاتیون کاهنده ترمی فلزی کاهش،-اکسایش واکنش یک (در2
 داد عبور معین مسیر یک از را ها الکترون باید الکتریکی جریان ایجاد (برای3
 غالبا به شکل گرما ظاهر می شودشده  آزاد بیرونی،انرژی مدار یک ازطریق کاهش-اکسایش واکنش در ها (هدایت الکترون0
 

 کدام دو ذره زیر همواره کاهنده هستند؟-98

0) H ,S  2) Fe ,Cu2 2  3) NH ,H S3 2  0) HNO ,H SO3 2 4 
 

 کدام ترتیب در باره قدرت کاهندگی عناصر داده شده درست است؟-99
0) Na K Rb 2) Na Mg Al  3) F Cl Br2 2 2 0) Cl S P2 
 

Nدر واکنش-99 O(g) S(s) N (g) SO (g)  2 2 22 مول اکسنده مصرف شود در شرایط  6/8در صورتی که  2
STP چند لیتر گاز تولید می شود؟ 

0) 03/24   2) 00/03   3) 32/3   0) 33/3 
 

چگونه برای اکسایش آنها  تمایلحل می گردد  HgSO4حل نمی شود اما در محلول  FeCl2در محلول  Mتیغه  -93
 است؟

0)HgMFe   2)FMHg   3)HgFeM   0)FeHgM  
 

با توجه به اینكه کروم با هیدروکلریك اسید واکنش می دهد اما این اسید بر جیوه اثر ندارد. کدام مقایسه درباره ی قدرت  -98
 ؟درست است H2و  Cr ،Hgالكترون دهی 

0)Hg H Cr2 2)2HHgCr   3)HgHCr  2 0)2HCrHg  
 

 مدتی :اگر یك تیغه ی فلزی را در محلول دارای یون های آن فلز قرار دهیم. در آن صورت پس از  -92
 تیغه همواره دارای بار الکتریکی منفی و محلول دارای بار الکتریکی مثبت می شود.(0
 تیغه همواره دارای بار الکتریکی مثبت و محلول دارای بار الکتریکی منفی می شود.(2
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 تیغه و محلول هیچگونه اختالف پتانسیل الکتریکی برقرار نمی شود. بین(3
 می شود. ایجاداختالف پتانسیل الکتریکی  الکترون مبادله می شود و تیغه و محلول بین(0
 

 ؟است  نادرست( SHEکدام مطلب در مورد الكترود استاندارد هیدروژن ) -96

g(He((نیم واکنش کاهش آن به صورت 0
)aq(

H 222  .است 

02)E  صفر در نظر گرفته می شود. برابردر هر دمایی آن 
 وارد می شود. سطح پالتیندر atm0(گاز هیدروژن با فشار 03
 سولفوریک اسید است. M0(الکترولیت آن محلول 00
 

MnOواکنشEزیربا توجه به داده های -99 Fe H Mn Fe H O2 2 3
4  ؟کدام است2

                          











511242584

77023

/E,OHMneHMnO

/E,FeeFe




 

00)30/4+ 2)23/2+ 3)30/4- 0)23/2- 
 

      ؟کدام مطلب درباره ی سلول الكتروشیمیایی )روی ـ مس( درست است-90
3402 /

)Cu/Cu(
E 




و  
7602 /

)Zn/Zn(
E 




 
 افزایش می یابد. 2Cu(ضمن واکنش سلول در بخش کاتدی مقدار یون 0
 (ضمن واکنش سلول، در بخش آندی، آنیونها از پل نمکی به درون محلول نفوذ می کند.2
 + ولت است.02/4(ولتاژ آن در شرایط استاندارد برابر 3
s(Zne((نیم واکنش کاتدی در آن به صورت 0

)aq(
Zn   است. 22

 
یك رسانای . . . . . . . است که با به جریان انداختن . . . . . . بین دو . . . . . . مدار الكتریكی را  )سطح متخلخل(پل نمكی -91

 .کامل می کند
 (الکترونی ـ الکترونها ـ تیغه فلزی2 (یونی ـ گونه های باردار ـ تیغه ی فلزی0
 محلول الکترولیت(الکترونی ـ الکترون ها ـ 0 (یونی ـ گونه های باردار ـ محلول الکترولیت3
 

 Eولت باشد. مقدار  -92/8+ و 38/8، -36/9، -96/8روی، منیزیم، مس و نیكل به ترتیب  Eدر صورتی که -38
 ؟سلول حاصل از کدام دو فلز بیشتر است

0)NiMg 2)CuMg 3)CuZn 0)NiZn 
 

Znدرسلول الكتروشیمیایی) -39 Cu ؟کاتد اضافه می شود مول از آند، چند گرم بر وزن 89/8(ضمن خورده شدن(
Zn  65،Cu  64) 

0)30/4  2)32/4 3)30/4 0)20/0 
 

Hgپتانسیل کاهشی   -39 / Hg2  مقدار مثبت ولیZn / Zn2 .   . . . . . . . . . منفی است. بنابراین 
 قطب منفی است. Hgقطب مثبت ولی  Zn(در سلول های الکتروشیمیایی 0
 اضافه می شود. Znکم و بر وزن  Hg(در سلول های الکتروشیمیایی از وزن 2
 است. 2Znاکسید کننده تر از یونهای  2Hg(یون 3
 است Zn اتم هایکاهنده تر از  Hg اتم های(0
 

Znسلول ) نیروی الكتروموتوریدر صورتی که  -33 Cu سلول  نیروی الكتروموتوری ولت و 9/9( برابر(Zn Ag) 
Cu)پیل  نیروی الكتروموتوریولت باشد  26/9برابر  Ag)؟برحسب ولت کدام است 

0)32/4  2)03/4 3)33/4 0)33/0 
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 ؟نشان داده شده است نادرست مقابلکدام مورد در شكل -38

E (Fe / Fe / ,Cu / Cu / )V2 20 41 0 34    
                 (جهت حرکت الکترون ها در مدار خارجی0
 سلول E(مقدار 2
  (جهت حرکت آنیون ها در محلول3
 (نام قطب ها0
 

Snبه با توجه -32 e Sn :E / V4 22 0  می توان دانست که :   15

0)Sn2  ازAg  .الکترون دهنده تر است         
(واکنش2 42 SnAgSnAgاست انجام ناپذیر. 
3)4Sn  ازAg  .اکسید کننده تر است       
0)E ( پیلAgSn  ولت است. 30/4( برابر 
 

ولت است و در ضمن اختالف پتانسیل بین دو نیم سلول  9/9در سلول الكتروشیمیایی )روی ـ مس( اختالف پتانسیل برابر با  -36
 .قدرت . . . است ولت است. می توان نتیجه گرفت که 21/8در سلول )نیكل ـ مس( برابر 

 بیشتر است. sZn)(از  sNi)((اکسندگی 2 بیشتر است.  sZn)(از  sNi)((کاهندگی 0
 کم تر است. sZn)(از  sNi)((کاهندگی 0 کم تر است.  sZn)(از   sNi)((اکسندگی 3
 

 ؟می دهد خ( نیترات می ریزیم.کدامیك از اتفاقات زیررIIمحلول آهن )،  نقرهو جداگانه ی روی ظرف دو در -39
 پدید می آید. نقره (رسوب آهن در ظرف2  سوراخ می شود. نقره(ظرف 0
 باال می رود. 3به  2(در هر حال ظرفیت آهن از 0  سوراخ می شود. روی (ظرف3
 

 ؟است درستنابا توجه به جدول روبرو که بخشی از سری الكتروشیمیایی است. کدام مطلب  -30

 بیشتر است. 2Feدر مقایسه با  2Cu(قدرت اکسندگی 0
 تر است.بیش(قدرت کاهندگی هیدروژن از قدرت کاهندگی مس 2
 (محلول نمک های مس را می توان در ظرفی از جنس آهن نگهداری کرد.3
 ( مس می تواند نقره را از محلول نمک های آن آزاد کند.0
 

Eپتانسیل الكترود استاندارد یك نیم واکنش -31 (M / M)2  نیم واکنش تعادلی الكترود مزبور: پساست.  0
 (همیشه نقش آند را دارد.2  (همیشه نقش کاتد را دارد.0
 (کاهنده ی ضعیف تر از هیدروژن است.0  (کاهنده ی قویتر از هیدروژن است.3
 

بخش الكترود . . . . . . . . کاهش یابد، ولتاژ سلول . . . . . . . . می شود و اگر غلظت یونهای اگر غلظت یون های فلزی  -88
 فلزی بخش الكترود    . . . . . . . . کاهش یابد، ولتاژ سلول . . . . . . . می شود.

     (کاتدی ـ زیاد ـ آندی ـ کم2  (آندی ـ کم ـ کاتدی ـ کم0
 (آندی ـ زیاد ـ کاتدی ـ زیاد0     (کاتدی ـ کم ـ آندی ـ زیاد3
 

 ؟ کدام واکنش خود به خودی است -89

E )ولت (Fe / Fe) / ,E (I / I ) / ,E (Br / Br ) /2 0 43 2 0 53 2 1 062 2) 
0)222 BrFeBrFe    2)2222 BrIBrI  
3)2222 IHIH    0) IFeIFe 22

2 
 است؟ نادرست کدام مطلب زیر-89

 شود برقرار می بیرونی مدار در الکتریکی جریان کاتدی، و آندی های واکنش نیم شدن انجام با همه باتری ها ( در0
 انرژی مناسب است بیشتر ذخیره با توانایی سبکتر و کوچکتر های باتری ساخت برایEو چگالی کمترین با ( لیتیم2
 .رود می کار به گوناگون های اندازه و ها شکل در که است لیتیمی های باتری جمله از ای دگمه ( باتری3

Fe 

 
Cu 

Ag 

 

H
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 مفیدند زیست برای محیط شوند دفن یا رها طبیعت در سمی گوناگون، مواد شیمیایی داشتن دلیل بهی باتری ها ( پسماندها0
 

 است؟ نادرست چه تعداد از عبارت های زیر-83
 .شود تأمین می باتری از استفاده با آنها الکتریکی انرژی که هستند وسایلی جمله از همراه تلفن مچی و آ(ساعت

 موادند این بازیافت برای قیمت دارند ومنبعی وگران ارزشمند و فلزات مواد توجهی قابل مقدار پسماندهای باتری از ب( برخی
 انرژی مناسب است بیشتر ذخیره تواناییبا  سبکتر و کوچکتر های باتری ساخت برایEو چگالی کمترین پ( لیتیم با

 مفیدند زیست برای محیط شوند دفن یا رها طبیعت در گوناگون،سمی مواد شیمیایی داشتن دلیل ی باتری هابه ت(پسماندها
 کند پیدا انرژی جهان تأمین در ممتازی جایگاه فلز این شد سبب لیتیمی، های باتری برای تقاضا ث( افزایش

 کرد شارژ بارها را آنها توان می روند، می کار به همراه رایانه و تلفن در که لیتیمی های باتری از ای ج( دسته
 3(0    2(3    0(2   (صفر0
 

 (18-خ-عبارت درست است؟) ر-88
 اکسیژن ، بخار آب فقط از بخش کاتدی آن خارج می شود. –(در سلول سوختی هیدروژن 0
 ، پتانسیل الکترودی منفی ، مشاهده می شود.SHE(در اتصال نیم سلول استاندارد همه فلزها به 2
 سولفات به عنوان الکترولیت در محلول استفاده می شود.(II)مس از مس  –(در سلول الکترودی آلومینیم 3
 مس استفاده کرد.-را می توان به جای پل نمکی در سلول الکترولیتی روی(دیواره متخلخل از جنس مناسب 0
 

 است؟ نادرست در مورد سلول سوختی هیدروژنی کدام مطلب-82
 (هر سلول سوختی سه جزء اصلی دارد به طوری که شامل یک غشا، الکترود آند و الکترود کاتد است0
 .آنهاست سوخت تأمین می کند، خودنمایی اکسیژن-هیدروژن سوختی های سلول در کاربرد که هایی چالش از (یکی2
  .بخشند می سرعت کاهش و اکسایش های واکنش نیم به که کاتالیزگرهایی هستند دارای کاتد و آند سلول، این (در3
(دستگاهی که در آن گاز هیدروژن با گاز اکسیژن به صورت کنترل شده واکنش می دهد و بخش قابل توجهی از انرژی 0

 الکتریکی به انرژی شیمیایی تبدیل می شود
 

 کدام مطلب در باره سلول های سوختی درست است؟ -86

  .بخشند می سرعت کاهش و اکسایش های واکنش نیم به که کاتالیزگرهایی هستند دارای کاتد و آند سلول، این در (0
 است.(واکنش آندی در آن ها ، اکسایش گاز هیدروژن و واکنش کاتدی کاهش آب 2
 (نوعی سلول الکترولیتی اند که آند و کاتد در آن ها می تواند از جنس گرافیت منفذ دار باشد.3
 (جریان الکترون در مدار بیرونی آن ها ، با حرکت آنیون ها در الکترولیت همسو است.0
 

 ؟می شوندتولیددر برقكافت سدیم کلرید مذاب چه موادی در کاتد و آند -89
 (در آند گاز کلر و در کاتد فلز سدیم2  کلر و در آند فلز سدیم(در کاتد گاز 0
 (در آند سود و گاز هیدروژن و در کاتد کلر0  (در کاتد سود و در آند گاز کلر3
 

 محلول آبی آن هیدروژن و کلر تولید می کند. زیرا  ولیبرقكافت سدیم و کلر تولید می کند  ضمنسدیم کلرید مذاب -80
 فوراً با آب واکنش می دهد و هیدروژن آزاد می کند(سدیم آزاد شده 0
 (مولکول های آب که دور یون سدیم را پوشانده اند مانع از رسیدن الکترون به آن می شوند.2
 برای کسب الکترون، یون هیدروژن برنده است. Naو  H(در رقابت بین 3
0)E  زوجNa/Na  در پایینE  22زوج H/H .واقع است 
 

 ؟الزم برای برقكافت سدیم کلرید مذاب چقدر است ولتاژ-81

E (Cl / Cl / ,Na / Na / )V1 35 2 712          
 ولت 03/2(0 ولت 43/3(3 ولت 03/0(2 ولت 43/0(0

OHدر برقكافت محلول غلیظ سدیم کلرید، غلظت یونهای -28 ,Cl و  ،Na  ؟با گذشت زمان چه تغییری می کنند 
   (افزایش ـ افزایش ـ ثابت2  (کاهش ـ افزایش ـ ثابت0
 (افزایش ـ ثابت ـ افزایش0     (کاهش ـ افزایش ـ افزایش3
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 ؟در مورد زنگ زدن آهن کدام مطلب درست است -29
 (برای زنگ زدن آهن تماس آن با اکسیژن کافی است.0
 (تماس آهن با نمک های اسیدی تأثیری بر زنگ زدن آن ندارد.2
 (اگر خراشی بر سطح آهن سفید وارد شود. آهن زنگ نمی زند.3
 ن به شدت اکسایش می یابد.آه  (هنگام اتصال آهن و روی در مجاورت یک الکترولیت مناسب،0
 

 ؟است نادرست کدام توصیف در ارتباط با پیدایش یك خراش در حلبی -29
 (آهن در آن الکترون از دست می دهد و اکسید می شود.2                     (قلع در آن حفاظت می شود.0
 پیرامون قلع کاهیده می شوند.O2(مولکول های0      (آهن نقش کاتد و قلع نقش آند را دارد.3
 

ی زنگ زدن به کار برده ایم. در کدام آزمایش میخ  ی پدیده تعدادی میخ آهنی مشابه را در آزمایشگاه برای تحقیق درباره -23
 ؟آهنی زودتر زنگ می زند

 
 
 
 
 
 
 

 ؟موجب کندی زنگ زدن آهن می شودوجود کدام یون در هوای مرطوب  -28

0)2CO  2)H  3)2SO 0)OH 
 

یك ورق فلز قلع را از طریق آبكاری به وسیله ی الیه ی نازکی از فلز مس می پوشانیم. هرگاه خراشی بر الیه ی مس وارد -22
  ؟اتفاقی روی می دهدشود. چه 

 .کند میرا حفاظت قلع  ،(چون پتانسیل الکترودی مس مثبت تر از قلع است، مس0
 .کند میحفاظت  را مس،، قلع دارداز مس  پتانسیل الکترودی کاهشی کمتر(چون قلع 2
 د و فقط نقش انتقال الکترون را دارد.وش می (قلع حفاظت کاتدی3
 آزاد می شود. 2H(یون های هیدروژن آب بر سطح مس کاهیده شده و 0
 

 ؟است نادرست زمین کدام عبارت در مورد حفاظت کاتدی یك لوله ی آهنی در زیر -26
 (حفاظت کاتدی از طریق وصل کردن لوله به یک تکه مس میسر است.0
 فلز روی میسر است.(حفاظت از طریق وصل کردن لوله به یک تکه 2
 (حفاظت از طریق وصل کردن لوله به قطب منفی یک پیل میسر است.3
 کمتری دارد میسر است. E(حفاظت از طریق وصل کردن آن به فلز مناسبی که 0
 

 ؟کدام یك از فلزات زیر همیشه حافظ کاتدی هستند  -29
0)Sn  2)Fe  3)Al  0)Cu 
 

 ؟عنوان شده است غلط کدام عبارت در رابطه با خوردگی آهن-20
 .دنزمی زنگ اکسید می شود و( آهن در پایگاه آندی 0
 است. کم(نیم واکنش آندی در جایی روی می دهد که غلظت اکسیژن 2
 وجود سه شرط اکسیژن، آب و یون ها الزم است.(برای خوردگی فلز 3
 دی می روند.کاتدی به سمت پایگاه آنکترونی، الکترون ها از پایگاه (در رسانای، ال0
 

 ؟است نادرستدر توصیف عمل آبكاری یك کلید آهنی به وسیله ی مس کدامیك  -21
     (باریکه ای از فلز مس را در قطب مثبت قرار می دهند. 0
2به جای یونهای  OH(یونهای 2

4SO اکسید می شوند  
 ( کلید آهنی را در کاتد قرار می دهند. 3

1
) 

2

) 

3

) 

4

)  
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( نیم واکنش 0 22 CueCu .در آند صورت می گیرد 
 
 

 زیرا. . برای تهیه ی فلز آلومینیم نمی توان روش برقكافت محلول کلرید آن را به کار گرفت.  -68
 (ذرات آلومینیم آزاد شده در کاتد به شدت کاهنده بوده و با آب واکنش می دهند.0
 نامحلول می دهد. OH(Al(3(آلومینیم کلرید در آب آبکافت شده و 2
 (آلومینیم کلرید دارای پیوندهای کوواالنسی بوده و محلول آن رسانای جریان برق نیست.3
0)H  مولکول های آب، اکسید کننده تر از3Al .بوده و به جای آن در کاتد آزاد می شوند 
 

در نیم واکنش زیر پس از Z,Y,Xاگردر یك سلول سوختی ، از متانول به عنوان سوخت استفاده شود مجموع مقادیر  -69

aCH                     (19-کدام است؟)رموازنه  OH(l) H O(l) xCO yH (aq) ze    3 2 2 
0)3    2)3    3)02    0)03 
 

 است؟ نادرست کدام مطلب زیر  -69
 .است کاتد الکترود و آند الکترود غشا، یک شامل دارد که اصلی جزء سه سوختی سلول (هر0
 کنند می تر را آسان کاهش و اکسایش واکنش های نیم انجام کاتالیزگرهایی هستندکه وکاتد درسلول سوختی آند(2
 (سلولهای سوختی ازنوع سلولهای گالوانی غیر قابل شارژاندکه درآن یک سوخت گازی شکل به آرامی اکسید می شود3
 آنها زیاد کند کارایی و کند تقویت سوختی سلول در کاتالیزگرها را تواند می CO اندک مقادیر وجود (0
 

 (19-ر-است؟)خ نادرستکدام عبارت  -63
 کاهش عامل اکسنده کاهش و عامل کاهنده اکسایش می یابد-(در واکنش های اکسایش0

O(در فرایند خوردگی آهن نیم واکنش2 H O(l) e OH (aq)(g)
  2 4 42  انجام می گیرد 2

 خودبخودی انجام می گیردکاهش –(سلول های سوختی سلول های گالوانی نوع دوم هستندو در آن ها اکسایش 0
Hکاهش-(در واکنش اکسایش0 O (aq) O H O(l)(g)2 22 2 2 2  اکسیژن هم اکسنده و هم کاهنده است 
 

 کدام عبارت زیر درست است؟-68
 (در الکترود استاندارد هیدروژن ، الکترود پالتین در آند اکسید می شود0
 کمتری دارد. هزینۀ آلومینیم فلز بازیافت به الکتریکی نسبت انرژی کم مقدار مصرف علت به هال فرایند (2
 برابر است.STPاکسیژن حجم گاز مصرف شده در آند و کاتد در شرایط -(در سلول سوختی هیدروژن3
 آید.(در فرایند تهیه منیزیم از آب دریا در آخرین مرحله از برقکافت منیزیم کلرید مذاب در کاتد منیزیم به دست می 0
 

 با استفاده از کدام ماده ی زیر به عنوان حالل، مارتین هال فلزآلومینیم را در حد صنعتی و به مقدار فراوان تهیه کرد -62
0)3AlCl 2)63AlFNa 3)OH.OAl 2232 0)4)OH(NaAl 
 

Znکدام در بارۀ واکنش-66 H SO ZnSO SO H O(s) (aq) (aq) (g) (l)2 22 4 4 2  (08-است؟)ر نادرست2
 ( عددهای اکسایش اتم های هیدروژن و اکسیژن ،بدون تغییر می ماند.0
 ( اتم روی الکترون از دست می دهد و عامل کاهنده است.2
 است و شماری از اتم های گوگرد اکسید می شوند. (اتم روی ،اکسنده3
 گیرند و اکسنده اند.(شماری از اتم های گوگرد الکترون می 0
 

 (08-منگنز فلز روی قطب مثبت است ضمن کار کردن پیل کدام پدیده زیر صورت می گیرد؟ )ر-در پیل روی-69
 ( بر وزن تیغه منگنز اضافه می شود 2( اتمها روی اکسید می شوند                                   0
 ( اتمها منگنز اکسید می شوند 0            ( کا تیون های روی اکسید می شوند             3

 (02-ضمن برقكافت سدیم کلرید مذاب . . . . . .)ر-60
 ( یون سدیم در کاتد کاهش یافته و فلز سدیم آزاد می کند.2  (یون سدیم اکسید و یون کلر کاهش می یابد 0
 کاتد اکسید شده و فلز سدیم آزاد می کند.( یون سدیم در 0 هش یافته و گاز کلر آزاد می کند.(یون کلرید درکاتد کا3
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 (02-چه شباهتی بین سلول های گالوانی و سلول های الكترولیتی وجود دارد؟)ر-61
 ( در هر دو به مرور زمان از وزن کاتد کاسته می شود.2 (در هر دو به مرور زمان بر وزن آند افزوده می شود. 0
 ( در هر دو انرژی شیمیایی به الکتریکی تبدیل می شود.0 دعمل اکسایش در آند انجام می شو ( در هر دو3
 

Niدر واکنش -98 Cu Cu Ni2  (02-. . . . . )ر2

0)Cu22 کاهنده است) Ni3 کاهنده است) Cu0 اکسنده است) Niکاهش یافته است 
 

آهن  Eآن از  Eدر فرایند حفاظت کاتدی اشیای آهنی )فوالدی( ، باید از فلزی مانند .............. استفاده کرد که  -99
 (00-.............. باشد، تا آهن نقش ............. را پیدا کند و خورده نشود.)ر

 کاتد -کوچکتر -(منیزم0 کاتد -کوچکتر-( قلع3 آند -بزرگتر -(منیزم2 آند -بزرگتر -(قلع0
 

هر گاه در سطح آهن سفید در هوای مرطوب خراشی به وجود آید در محل آن خراش ،یك سلول گالوانی تشكیل می شود -99
 (02-شود. )تو در نتیجه . . . . در نقش . . . . . ، . . . . .یافته و . . . . .می 

0)Fe-2    خورده-کاهش-کاتد) Zn-خورده-اکسایش-آند 
3) Zn-0   محافظت-کاهش-کاتد) Fe-محافظت-اکسایش-آند 
 

 (09-)ر. .و در آند . . . .آزاد و بر مقدار یون . . . . افزوده می شوددر برقكافت محلول غلیظ سدیم کلرید ، در کاتد. . . -93

  OH–Cl-( سدیمOH   2-گاز کلر  –(سدیم 0
 OH-گاز کلر-(گاز هیدروژنOH   0-گاز هیدروژن–(گاز کلر3
 

 (00-است؟)ر نادرستکدام عبارت -98
 (باتری های معمولی، نوعی سلول های گالوانی اند که قابل شارژ نیستند.0

s(Zn)aq(Cu)s(Cu)aq(Zn(( واکنش 2   ، در شرایط استاندارد، خود به خودی است.22
 ( از سلول های سوختی، برای تامین برق و آب آشامیدنی در فضاپیماها استفاده می شود.3

q(H)aq(Zn)s(Zn)aq(H(هیدروژن، واکنش:  -( در سلول الکتروشیمیایی روی0 2
22 .انجام می گیرد ، 

 
 (02-کدام عبارت در باره سلول الكترولیتی درست است؟)ت-92

 (در آن بر اثر نیروی برق، تغییر شیمیایی در مواد بوجود می آید.0
 شود.(در آن یک واکنش شیمیایی در جهت طبیعی پیش رانده می 2
 (کاتد در آن بر خالف سلول الکتروشیمیایی ، قطب مثبت است.3
 (الکترودی که به قطب منفی برق متصل است ، محل اکسایش است.0
 

 (06-آ(اگر خراشی بر روی حلبی ایجاد شود در پیل الكتروشیمیائی حاصل . . .  -96
 می دهد . (فلز آهن کاتد را تشکیل2  رور زمان فلز قلع خورده می شود.( به م0
 را تشکیل می دهد ( فلز آهن آند0   فلز قلع آند را تشکیل می دهد .(3
 

 (02-کدام است؟)ر PCl5عدد اکسایش و یا کاهش فسفر در  -99
0)3-   2)0-   3)3+   0)0+ 
 

Naدر واکنش،  -90 B O (q) HCl(aq) H O(l) H BO (aq) NaCl(aq)2 5 4 22 4 7 2 3 ، تغییر عدد اکسایش هر 3
 (00-است؟)راتم بور، کدام 

0)4   2)2    3 )0 +    0)2+ 
 

 (18-)تنمی آیدکدام فرایند ، جزو واکنش های اکسایش و کاهش به شمار -91
s(OAl((حل شدن 2    (حل شدن سدیم در آب0  در اسیدها32
 در مجاورت یون های آهن(تجزیه هیدروژن پراکسید 2MnO 0(تجزیه گرمایی پتاسیم کلرات در مجاورت 3
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با توجه به شكل رو به رو که طرحی از یك سلول الكتروشیمیایی روی نقره را نشان می دهد کدام مطلب در باره آن درست -08
 (18-است؟)ت

E (Zn / Zn / ,Ag / Ag / )V0 2 0 76 0 80     

0)0E است33/2آن برابر + 
 انجام واکنش اکسایش است(الکترود نقره در قطب مثبت و محل 2
(الکترود روی در آن آند است و الکترون در مدار بیرونی به سوی الکترود نقره 3

 است

(واکنش کلی آن به صورت 0 AgZnAgZn  است222
              

 (18-اتم نیتروژن در کدام دو ترکیب )از راست به چپ(بزرگترین و کوچكترین عدد اکسایش را دارد؟ )ر-09
0)32 HNO,NaNO 2)522 ON,ON 3)34 NaNO,OHNH 0)ClNH,NO 4 
 

 (18-؟)رنداردکدام واکنش یا نیم واکنش در فرایند زنگ زدن آهن در هوای مرطوب دخالت -09

0) eFeFe 22    2) OHeOOH 44222 
3) H O O e H2 22 4 4  0) 3422224 )OH(FeOHO)OH(Fe  
 

  (18-است؟)ر نادرستبا توجه به شكل روبرو کدام مطلب -03
 (قطعه ای از حلبی در مجاورت قطره ای از آب است0
 (در محل خراش بر سطح آن یک سلول گالوانی تشکیل می شود که آهن قطب منفی است2
 قلع ، آهن زنگ می زند و خورده می شود(در صورت خراش برداشتن الیه 3

(در آند سلول گالوانی تشکیل شده نیم واکنش0 eSnSn  انجام شود22
 

با توجه به اینكه در جدول پتانسیل کاهشی استاندارد، منگنز باال تر از آهن و مس پایین تر از هیدروژن جای دارد ، می -08
 (19-توان دریافت که )ر

0) Cu (aq)2 اکسنده تر از ،Mn (aq)2. است 
2) Fe(s) کاهنده تر ازMn(s) .است 
 ( محلول نمک های مس را می توان در ظرف آهنی نگه داری کرد.3

0) E  آهن  کوچکتر است . –سلول ولتایی منگنز 
 

 (19-کدام مطلب در باره سلول های سوختی درست است؟)ر -02
 (الکترولیت بکار رفته در آن ها می تواند از نوع محلول پتاسیم هیدروکسید باشد.0
 (واکنش آندی در آن ها ، اکسایش گاز هیدروژن و واکنش کاتدی کاهش آب است.2
 کاتد در آن ها می تواند از جنس گرافیت منفذ دار باشد.(نوعی سلول الکترولیتی اند که آند و 3
 (جریان الکترون در مدار بیرونی آن ها ، با حرکت آنیون ها در الکترولیت همسو است.0
 

با توجه به شكل روبرو ، که یك سلول برقكافت محلول غلیظ نمك خوراکی را نشان می دهد ،  -06
 (19-است؟)ر نادرستکدام مطلب 

  کاتد است. Bآند و تیغه A(تیغه 0
 (مولکول های آب در قطب منفی کاهیده می شوند2
 (یون های کلرید در بخش آندی اکسایش می یابند و به صورت گاز کلر آزاد می شوند.3
 (محلول در بخش قطب مثبت ، با افزودن فنول فتالئین ، به رنگ ارغوانی در می آید.0

    
 کدام عبارت درست است؟ -09

  به پر اکسید یا اکسید تبدیل شود.(هر مولکول اکسیژن می تواند با جذب دو یا چهار الکترون 0
 در سلول نور الکتروشیمیایی دسترسی به انرژی آسان و در کاتد سیلس کاهیده می شود(2
 تولید می شوددر فرایند هال از برقکافت آلومینای خالص در کریولیت مذاب در آند اکسیژن و در کاتد آلومینیم ( 3
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 درجه برابر صفر است و با افزایش دما افزایش می یابد 20در  SHE(پتانسیل 0
 

 19-درسلول الكترولیتی مورد استفاده در روش هال،در آند. . .تولید می شود و جنس آند و کاتد به کار رفته .  . .است.ت-00
 متفاوت –( کربن دی اکسید 0 متفاوت –( اکسیژن 3 یکسان –( آلو مینیم 2 یکسان –(کربن دی اکسید 0
 

کاهش است و شمار بیشتری از الكترون ها در آن جابجا می -واکنش تبدیل کدام دو گونه به یك دیگر از نوع اکسایش -01
 شوند؟

 ( سدیم اکسید به سدیم هیدروکسید2    اکسید(III)( یون کرومات به کروم 0
 تری اکسید به سولفوریک اسید ( گوگرد0     ( یون پراکسید به یون اکسید03
 

 ( 19-کدام مطلب درست است؟)ر -18
 ( در آبکاری ، شیء مورد آبکاری را باید در آند دستگاه برقکافت قرار داد.0
 ( در فرایند پاالیش الکتروشیمیایی مس ، سولفوریک اسید نقش اکسنده را دارد2
 پوسته زمین است.( آلومینیم فراوان ترین فلز و سومین عنصر فراوان در 3
  ( از سلول دانز برای تهیه ی سدیم از محلول غلیظ کلرید آن استفاده می شود.0
 

 (19-ت است؟)تنادرس IIو  Iکدام مطلب در باره شكل های -19

 
0)I  یک سلول الکترولیتی وII (30-ریک سلول گالوانی است) 
 تیغه ی روی قطب منفی است IIتیغه ی مس کاتد و در  I(در 2
 واکنش الکتروشیمیایی غیر خود به خودی انجام می گیرد Iواکنش الکتروشیمیایی خودبه خودی و در  II(در 3
 از تیغه ی مس به سوی تیغه ی روی است  Iجریان الکترون در مدار از تیغه ی روی به تیغه ی مس اما در  II (در0
 

 در مورد سلول نور الكتروشیمیایی کدام مطلب درست است -19

SiOدر کاتد واکنش (0 H e Si H O    2 24 4     صورت می گیرد2

H در کاتد واکنش( 2 O e H OH   2 22 2   صورت می گیرد 2
    کم ولی سرعت و بازده باالستemf ( دارای 3
 روشی برای تولید هیدروژن است که مصرف انرژی باال و آلودگی کم دارد.( 0
 

 ( 19-نیم واکنش های داده شده کدام مطلب درست است؟)رEبا توجه به مقدار  -13

E (Ni (aq) / Ni(s) / V,E (Zn (aq) / Zn(s) / V,E (Fe (aq) / Fe(s) / V0 2 0 2 0 20 25 0 76 0 44        
  

 (در شرایط استاندارد فلز آهن با محلول های روی واکنش می دهد.0
Ni(قدرت کاهندگی این سه فلز به صورت 2 Fe Zn .است 
Zn( قدرت اکسندگی این سه کاتیون به صورت 3 (aq) Fe (aq) Ni (aq)2 2 2   .است 

 ولت است. 32/4نیکل برابر -سلول های الکتروشیمیایی رویE0نیکل با -سلول های الکتروشیمیایی آهنE0( تفاوت 0
 ( 19-سلول گالوانی استاندارد است کدام گزینه درست است ؟)تبا توجه به شكل زیر که تصویری از یك  -18
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Cu( آند در آن قطب مثبت است و فلز مس در آن اکسید و به یون 0 (aq)2 .مبدل می شود 
 آند به دست می آید . Eکاتد از  Eآن با کم کردن  Eالکترود روی آند است و  ( الکترود مس کاتد و2
Zn( الکترود روی قطب منفی است و ضمن کار کردن سلول غلظت یون 3 (aq)2 . در آن کاهش می یابد 
 ( جریان الکترون در مدار بیرونی از سوی آند به سوی کاتد است و کاتیون از پل نمکی به سوی الکترود مس حرکت می کند .0
 

 ( 19-؟)ت نداردسلول های الكترولیتی در کدام مورد کاربرد -12
 ( حفاظت کاتدی اشیای آهنی 2                                     شیمیایی فلزات( پاالیش الکترو0
 ( آبکاری با طال 0( تهیه ی فلز سدیم و گاز کلر                                        3
 

Mg(s)اگر واکنش:  -16 Fe (aq) Mg (aq) Fe(s)2 2     در شرایط استاندارد خود به خودی باشد کدام
 ( 19-است ؟)ت نادرستمطلب 

 زیم باال تر از آهن جای دارد .یشی استاندارد منکاه( در جدول پتانسیل 0
 زیم نقش آند را دارند .یآهن من–زیم ی( در سلول گالوانی استاندارد من2
 زیم را می توان در ظرف آهنی نگهداری کرد .ی( محلول نمک های من3
0 )E زیم از یالکترود منE . الکترود آهن کوچک تر است 
 

 ( 19-)ربا تغییر ؟نیستکدام مطلب درست  - 19

CuClل می تواند دو مول از و(الکترون های حاصل از اکسایش کامل یک مول متان0  را بطور کامل کاهش دهد.2
 .آب افزود به الکترولیت اندکی باید برقکافت آن برای رو این از دارد الکتریکی ناچیزی رسانایی خالص ( آب2
 می رود پیش طبیعی جهت را خالف شیمیایی واکنش،الکترولیت ازدرون جریان عبور و ولتاژ بیرونی اعمال بادربرقکافت ( 3
 واحد است. 3( در سوختن کامل متان تغییر عدد اکسایش کربن 0
 

 است؟ نادرست کدام مطلبدر فرایند برقكافت آب  -10
  (در آند گاز اکسیژن و در کاتد گاز هیدروژن تولید می شود0
 (محلول در سمت کاتد بازی و در سمت آند اسیدی می شود2
   (روشی برای تولید هیدروژن سلول سوختی است3
 در پیرامون کاتد قرمز و در آند آبی می شودPH(کاغذ 0
 

 است؟ نادرستدر مورد سلول الكترولیتی کدام مطلب  -11
 دارند قرار الکترولیت یک درون الکترود دو الکترولیتی، سلول (در0
 غالبا از جنس گرافیت است الکترود دو الکترولیتی، سلول ( در2
 است متصل باتری مثبت به قطب آندو  باتری منفی قطب به که است الکترودی کاتد ، ها سلول این ( در3
 اکسایش و در قطب مثبت نیم واکنش کاهش صورت می گیرد د(در قطب منفی فراین0

  
 است؟ نادرستگزینه درباره ی تهیه ی فلز سدیم در سلول دانز مطابق شكل روبه رو،  کدام-988

0) C و گرافیت جنس از سلول، این آند B است آهن جنس از کاتد 
 .شود می تشکیل کلر گاز مول نیم سدیم، فلز مول هر تولید ازای (به2
  شود می جمع آوری سرد آب درون A .ظرف  در آمده، دست به مذاب (سدیم3
  .افزایند می آن کلرید به کلسیم مقداری کلرید، سدیم ذوب دمای آوردن پایین (برای0

        
 (13-)ر مثبت باشد، کدام گزینه همواره درست است؟ bواکنشEمنفی وaواکنش Eاگر-989

 a)A (aq) B(s) A(s) B (aq)2 2    
b)D (aq) B(s) D(s) B (aq)2 2    

 استD > A > B صورت به فلزها، این کاهندگی (ترتیب0
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  2صورت  به فلز، سه کاتیونهای اکسندگی (ترتیب2
A

2
D

2
B است 

A( واکنش3 (aq) B(s) A(s) B (aq)2 2   است غیرخودبه خودی استاندارد، شرایط در. ،  
  میدهد. اسید واکنش هیدروکلریک محلول با A فلز  ولت باشد ، 33/4برابر  D الکترود، استاندارد کاهشی پتانسیل (اگر0
 

کدام تغییر  استاندارد جیوه،الكترود استاندارد آهن قرار داده شود،جیوه، به جای الكترود -اگر در سلول استاندارد روی-989

 (13-است()ر-88/8+ و 02/8و  -96/8الكترودهای استاندارد روی، جیوه و آهن به ترتیب برابرE0روی خواهد داد )
0) E میشود. مبدل کاتد به آند از روی الکترود (2  .می یابد کاهش ولت،  23/0اندازه به سلول  

Znکاتیون  (مقدار3
2
(aq) می شود عوض بیرونی مدار در الکترون جریان جهت (0  .می یابد کاهش محلول در 

 
. است و حجم ………در فرایند برقكافت آب نمك غلیظ نسبت جرم گاز آزاد شده در آند به جرم گاز آزاد شده در کاتد -983

H)  (13-است)ت ……آن در شرایط یكسان  ,O ,Cl / , Na )g / mol   1 16 35 5 23 
 ، نابرابر 0/30(0   ، برابر0/30(3   ،نابرابر30(2  ، برابر30( 0
 

 ………الكترود استاندارد فلز Xبا توجه به شكل زیر که طرح ساده ای از یك سلول گالوانی رو نشان می دهد، اگر -988
    ( 13-)ت……باشد

E (Zn / Zn / ),E (M / M / ),E (M / M / )V2 2 20 76 1 18 1 2         

0)  M  کاتیون های پل نمکی در محلول الکترود روی وارد می شوند'
2)    Mبا انجام واکنش در سلول ، از جرم تیغه روی کاسته می شود ، 
3)    M الکترود روی آند و ،Eο ولت است. 00/4سلول برابر 
0)M  ولت است. 02/4سلول برابر Eοالکترود روی کاتد و  '
 
 

 درست است : SHEهمه موارد زیر به جز گزینه . . . . . . . . . . درباره  -982
 است.(از رابط الکترونی پالتین استفاده شده 2 (محلول الکترولیت ، فسفریک اسید یک موالر است0

222(نیم واکنش آن بصورت3 HeH .پتانسیل آن در هر دمایی صفر است.0  است) 
 

 در پیل دکمه ای کدام زوج زیر به کار می رود؟-986
 مس -(لیتیم 0  منیزیم –(روی 3  مس-(منیزیم2  نقره -(روی0

    
 ؟است نادرستکدام مورد زیر -989

  .باشد الکتریکی موازنه بار نظر از هم و)جرم موازنۀ( اتم تعداد از نظر هم باید واکنش نیم هر (0
 باشد، اکسایش معنای به آن دادن دست از و کاهش معنای به الکترون ( گرفتن2
 اکسنده گویند شود، می دیگر گونۀ اکسایش سبب الکترون گرفتن با که ای ماده (3
 .شد می تعریف گرفتن اکسیژن با ارز هم کاهش هیدروژن و گرفتن با ارز اکسایش هم گذشته، در (0
 

 است؟ نادرست کدام مطلب زیر -980
 (اکسنده ماده ای است که با گرفتن الکترون از گونه های دیگر آنها را اکسید می کند.0
 (کاهش به فرایندی گفته می شود که ذره بطور کامل یا نسبی الکترون دریافت نماید.2
 اکسیژن توسط ذره ای موجب اکسایش است.(از دست دادن هیدروژن یا گرفتن 3
 کاهش عدد اکسایش آن زیاد می شود.راکسایش گونه ی شیمیایی کم و دد(در فرایند اکسایش عد0
 

 در کدام فرایند زیر کاهش صورت گرفته است؟ -981
0)2ClHCl   2)NONH 3  3)22 SnClSnO  0)HCHOOHCH 3 

 است؟ نادرست کدام یك از مطالب زیر - -998
 .آنها مذاب یا محلول الکتریکی از جریان دادن عبور اثر بر شیمیایی مواد (برقکافت ،تجزیۀ0
 .آید می وجود به محلول آبی الکترولیت و تیغۀالکترود  بین که پتانسیلی پتانسیل الکترودی، اختالف (2
 .کند می تولید الکتریکی انرژی ،شیمیایی واکنش یک طی که الکتروشیمیایی سلول گالوانی، نوعی(سلول 3
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 .کنند می الکترون دریافت ها مولکول یا ها یون ها، اتم آن طی که ( اکسایش ،فرایندی0
 

 (18-خ-چند مورد از مطالب زیر ، درست اند؟) ر -999
  نقره در آند اکسید می شود.*در آبکاری با نقره بر سطح یک جسم فلزی ، 

 *در برقکافت نمک خوراکی مذاب ،شمار مول های فراورده در کاتد دو برابر آند است.
 *در فرایند پاالیش الکتروشیمیایی مس ،تیغه مس ناخالص در قطب منفی قرار داده می شود.

 لید می شود.وتSTPلیتر گاز در شرایط  3/03*به ازای تولید هر مول آلومینیم در فرایند هال 
0)0   2)2   3)3   0)0 
  

 (18-خ-کدام عبارت درست است؟) ر -999
 اکسیژن ، بخار آب فقط از بخش کاتدی آن خارج می شود. –(در سلول سوختی هیدروژن 0
 الکترودی منفی ، مشاهده می شود.، پتانسیل SHE(در اتصال نیم سلول استاندارد همه فلزها به 2
 سولفات به عنوان الکترولیت در محلول استفاده می شود.(II)مس از مس  –(در سلول الکترودی آلومینیم 3
 مس استفاده کرد.-(دیواره متخلخل از جنس مناسب را می توان به جای پل نمکی در سلول الکترولیتی روی0
 

 منفی پیلهای الكتروشیمیایی کدام عمل انجام می گیرد؟در قطب -993
 (جذب الکترون0  (اکسایش3  (افزایش جرم تیغه2   (کاهش0
 

 در کدام ترکیب زیر عدد اکسایش کربن کوچكتر است؟ -998
0)2CO   2)HCHO   3)OHCH3   0)HCN 
 

 سلول گالوانی )ولتایی( سلولهایی هستند که : -992
 خودی است و براثر وقوع آنها انرژی شیمیایی به الکتریکی تبدیل می شود.ه (هر دو واکنش الکترودی آن خودب0
 (هردوواکنش الکترودی آن انجام نشدنی است وبر اثر وقوع اجباری آنها انرژی الکتریکی به شیمیایی تبدیل می شود.2
 است والکترون رادرمدار خارجی ازآند به کاتدجریان می دهد.اپذیر(واکنش کاتدی خودبخودی وواکنش آندی انجام ن3
 (واکنش آندی خودبخودی و واکنش کاتدی انجام نشدنی است و انرژی شیمیایی به گرمایی تبدیل می شود.0
 

 هیم کدام تغییر روی می دهد؟اگر تیغه ای از فلز روی را در محلول رقیق روی سولفات قرار د-996

  در محلول اندکی افزایش می یابد.2Zn(غلظت یون0
  ( محلول دارای اندکی بار منفی می گردد.2
 از محلول در سطح تیغه متراکم می شوند. 2Zn(یونهای3
 (تیغه فلز دارای بار مثبت می شود0
 

 درست تر از یك الكترود است؟کدام گزینه توصیف -999
  ی فلزی که در محلول حاوی کاتیون خود قرار دارد.  (تیغه2   (هر میله یا رسانای الکتریکی0
  ی فلزی که در محلول یک موالر اسید قرار دارد.  (تیغه0    (هر نوع رسانای الکتریکی3
 

 ؟کدام عمل انجام می گیرد« منیزیم ـ مس » ضمن کار کردن سلول -990
   (تبدیل منیزیم به کاتیون در قطب منفی0
          (ایفای نقش کاتد توسط منیزیم ونقش آند بوسیله مس2
 (حرکت الکترونها در مدار خارجی از کاتد به آند3
 (حرکت یونهای منفی در داخل محلول از تیغه منیزیم به تیغه مس0
 

  
 ؟نیستکدام گزینه در مورد سلول الكتروشیمیایی گالوانی صحیح -991

 (غلظت یون فلز آند کاهش می یابد.2  خود به خودی انجام می شود های شن( واک0
 (کاتد قطب مثبت است.0  (تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی3
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Aدر سلولی که معادله واکنش آن به صورت -998 B B A22  است کدام مطلب زیر درست است؟ 2

 افزوده می شود. B(به غلظت یون 2   اضافه می شود. A(به وزن الکترود 0
 کاسته می شود. 2A(از غلظت یون 0   اضافه می شود. B(به وزن الکترود 3
 

تبدیل  یكدیگردرتماس مستقیم باشند،انرژی. . . .به انرژی. . . .اگردر فرآیند اکسایش وکاهش مواد واکنش دهنده با -999
 شود. می

 (الکتریکی ـ شیمیایی0 (شیمیایی ـ الکتریکی3 (شیمیایی ـ گرمایی2 (جنبشی ـ گرمایی0
 

 درست است؟ عنصرها کدام عبارت زیر در توصیف فلزها در سری الكتروشیمیایی-999
 درت کاهندگی آن بیشتر است.(هرچه فلز باالتر از هیدروژن باشد ، ق0
 یده شدن بیشتر است.اکس(هرچه فلز باالتر از هیدروژن باشد، آمادگی آن برای 2
 دادن الکترون بیشتر است. (هرچه فلز پایین تر از هیدروژن باشد، آمادگی آن برای3
 .شدن بیشتر است هیدکاهآن برای کاتیون (هرچه فلز پایین تر از هیدروژن باشد ، آمادگی 0
 

 ست؟ا درستنا کدام گزینه در مورد سری الكتروشیمیایی فلزها -993
 (قدرت کاهندگی فلزها از باال به پایین افزایش می یابد. 0
 می یابد. کاهش(قدرت اکسید کنندگی کاتیونها از باال به پایین 2
 می یابد کاهش(قدرت کاهیده شدن کاتیون ها از باال به پایین 3
 از باال به پایین کاهش می یابد. (قدرت اکسید شدن فلزها0
 

Alدر سلول  -998 Ag  ست؟ا درستنا کدام عبارت 
 (تعداد یونهای موجود در کل محلول تغییر نمی کند.0
AgAlAlAg(واکنش2 333  است. یخودبخود 
 است. Agبه طرف  Al(انحراف عقربه ولت سنج از 3
 دهنده باالتر است.(سطح انرژی مواد واکنش 0
 

 ؟با توجه به داده های زیر ضعیف ترین کاهنده کدام است-992

E (Fe / Fe ,Cl / Cl / ,Cr O / ,MnO / Mn / )V2 2 2044 1 36 1 33 1 512 2 7 4 

0)Fe2  2)3Cr  3)Cl   0)2Mn 
 

+ ولت است نیروی 08/8و  -66/9+ و 38/8و  -96/8روی مس وآلومینیم ونقره به ترتیب  Eبا توجه به اینكه -996
 الكترو موتوری استاندارد سلول حاصل از کدام دو فلز زیر بیشتر است؟

0)Al-Ag  2)Al-Cu  3)Zn-Ag  0)Zn-Cu 
 

ولتاژ داده شده برای کدام سلول   -36/9+و0/8و +38/8و  -96/8 روی و مس و نقره و منیزیم به ترتیب Eبا توجه-999
 نادرست است؟

0)Mg/Zn 3/0 2 ولت)Zn/Ag 03/0 3 ولت) Mg/Cu 0/3 0 ولت) Mg/Ag 03/3 ولت 
 

Snبا توجه به داده های -990 e Sn ,E / Ag e Ag,E /4 2 0 02 0 15 0 کدام 8
 درست است؟

0 )E0  پیلSn/Ag  واکنش2     ولت است. 30/4برابر) 42 SnAgSnAgانجام نشدنی است .           
3)   2Sn  ازAg .0   اکسید کننده تر است)2Sn  ازAg الکترون دهنده تر است   
 یك سلول باشد؟کدام واکنش زیر نمی تواند مربوط به واکنش کلی -991  

0)AgAlAlAg 333   2) 22 FeCuCuFe 
3) 22 ZnMgMgZn  0)SnNiNiSn  22 
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 است؟ نادرست نقره کدام مورد زیر-در پیل دکمه ای روی -938

 گردد(در کاتد فلز نقره تولید می 2   به کار می رودZnO(در آند 0
3) AgدرAg O2واکنش کلی0  نقش اکسنده را دارد)Ag O Zn Ag ZnO22صورت می گیرد 
 

Cواکنش داده وCتوانند با نمك محلول فلزمی Bوتیغه فلز Aش در شرایط استاندارد تیغه فلز نبا توجه به انجام واک -939

 این فلزات درست است؟ Eرا آزاد کند کدام گزینه زیر در در مورد مقایسه Aمی تواند Bتیغۀآزاد کنند و 

0)0E فلزاتAوB0با هم برابرند وکوچکتر ازEفلزC .0(2 استE  فلزA  0ازE   فلزاتBوC .بزرگتر است 
3)0E  فلزاتAوB 0با هم برابر وبزرگتر ازE فلزC .0(0    استE فلزB  ازA  وC .کمتر است 
 

 8/8با توجه به پتانسیل اکسایش استاندارد نیمه پیل های مربوط به آهن کروم ، روی ، مس و آلومینیوم که به ترتیت برابر  -939
 ؟استتر  ولت می باشد کدام فلز برای حفاظت کاتدی آهن مناسب 66/9و  -38/8و  96/8و  98/8و 
 (مس0   (کروم3   (روی2  (آلومینیوم0
 

   کدام واکنش انجام پذیر است؟زیر  با توجه به داده های  -933

Au e Au,E / H e H ,E

Br e Br ,E / Fe e Fe E /

3 0 03 1 5 2 2 02
0 3 2 02 2 1 06 0 772

   

0)2222 BrHBrH    2)2
3222 HFeHFe   

3) 322326 AuHAuH  0)AuFeAuFe  33323 
 

با توجه به داده های زیر قرار دادن کدام فلز در آند یك پیل الكتروشیمیایی با محلولهای الكترولیت مناسب که قطب کاتد -938

 به جذب الكترون بیشتر خواهد کرد؟ Cu2آن را مس تشكیل می دهد تمایل 



















340022
130022

740033
51033

/E,CueCu

/E,PbePb

/E,CreCr

/E.AueAu
 

 (مس0   (طال3   (سرب2   (کروم0
 

 کدام است؟ کاهندهبا توجه به داده های ، ضعیف ترین -932

0)




  Br/Br/BrE 07122
0   2) 3331322

72
0 Cr/)Cr/OCr(E 

3) Cl/)Cl/Cl(E 36122
0   0) 25112

2
0 Mn/)Mn/MnO(E 

 
 ؟نمی گیرددر قطب مثبت پیل های الكتروشیمیایی کدام عمل انجام -936

 (جذب الکترون0 تیغه(افزایش جرم 3  (اکسیداسیون2   (کاهش0
 

 ؟نمی گیردکدام عمل انجام « منیزیم ـ مس » ضمن کار کردن پیل -939
  (ایفای نقش کاتد به وسیله مس و نقش آند بوسیله منیزیم2  (تبدیل منیزیم به کاتیون در قطب منفی0
 آندتیغۀسمت  (حرکت یونهای  منفی در داخل محلول به0 ها در مدار خارجی از آند به کاتد(حرکت الکترون3
 

 کدام است؟ کاهنده قوی ترین ی زیربر اساس داده ها-930

E)ولت( (I / I ) / ,E (Fe / Fe) / ,E (Zn / Zn) / ,E (Cl / Cl ) /        2 0 20 53 0 44 0 76 1 352 2  
0)I   2)2Cl   3)2Fe  0)Zn 

 می دهند؟با توجه به سری الكتروشیمیایی فلزها کدام دو گونه شیمیایی با هم واکنش -931

0)2Fe,Ag  2)K,Pb  3)2Cu,Mg  0)2Ca,Fe 
 

 ولت
 ولت
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 کدام مطلب درست است؟« منیزیم ـ مس » با توجه به آزمایش مربوط به پیل  -988
 استفاده کرد.(به جای پل نمکی می توان از کاغذ صافی آغشته به محلول پتاسیم نیترات 0
 (از وزن تیغه مس کاسته شده ، بر وزن تیغه منیزیم افزون می شود2
 اکسید کننده است 2Mg(مس کاهنده و 3
MgCuCuMg(واکنش کلی پیل 0   است 22
 

 از یك الكترود است؟ نادرستکدام گزینه توصیف -989
  خود قرار دارد(تیغه فلزی که در محلول حاوی کاتیون 0
 موالر اسید قرار دارد 0(تیغه ای فلزی که در محلول 2
 (تیغه ای که فعال تر است دارای بار منفی می شود. 3
 (اختالف پتانسیل بین تیغه و محلول تعادلی، پتانسیل الکترودی است0
 

 ند در پیل ودستگاه الكترولیز درست است؟آکدام مطلب زیر در مورد -989
 صورت می گیرد. ایش(الکترودی است که درآن واکنش اکس2            ل را تشکیل می دهد(قطب مثبت پی0
 صورت می گیرد. کاهش الکترودی است که در آن واکنش(0   (قطب منفی دستگاه الکترولیز را تشکیل می دهد3
 

Eاست؟       نادرستدر سلول روی ـ ئیدروژن کدام مطلب  -983 (Zn / Zn) / V0 2 0 76   

0)0E  )(الکترود روی قطب منفی سلول را تشکیل می دهد.2  ولت است.  33/4سلول )پیل 
 وارد می شود. HClدر محلول موالر  جو 0 فشار با(در آند گاز هیدروژن 0  آزاد می شود 2H(در کاتد گاز 3
 

 الكتروشیمیایی عناصر در شرایط استاندارد ، کدام مطلب زیر درست است؟با توجه به موقعیت مس و روی در سری -988
 تر است کاهنده Znاز  Cu (2  روی ، کاتد است«  Zn-Cu» (در پیل 0
3)2Cu  از2Zn در پیل 0  اکسید کننده تر است) «Zn-Cu  »مس قطب منفی است 
 

 های  مقابل نگهداری کدام محلول در کدام ظرف عملی است؟با توجه به داده  -982

E (Fe / Fe / ) ,E (Ni / Ni / ) ,E (H / H )      0 2 0 2 00 44 0 25 02 
 (نمکهای آهن در ظرف نیکلی2   (نمکهای نیکل در ظرف آهنی0
 (محلول رقیق اسیدها در ظرف نیکلی0   (محلول رقیق اسیدها در ظرف آهنی3
 

 کدام مطلب زیر در مورد کاتد در پیل ودستگاه الكترولیز درست است؟ -986
 (قطب منفی پیل را تشکیل می دهد2  صورت می گیرد اکسایش( در آن نیم واکنش 0
 صورت می گیرد. کاهش (الکترودی است که درآن نیم واکنش0   (قطب مثبت دستگاه الکترولیز را نشکیل می دهد3
 

 ترودی ، ضعیف ترین کاهنده وضعیف ترین اکسنده کدام است؟در جدول پتانسیل الك-989

0)Au و)aq(k 2))aq(F و)aq(Li 3))g(O2 و)aq(Li    0 )
)aq(F  وAg (aq) 

 

 را اکسید کند؟ Fe2با توجه به داده های زیر کدام ماده بهتر می تواند یون  -980

Eولت  (Fe / Fe ) /   0 3 2 0 E   ولت     77 (Sn / Sn ) /   0 4 2 0 15      

Eولت     (Br / Br ) /  0 2 1 Eولت        062 (Au / Au) /  0 3 1 50  
0)H             2)4Sn  3)3Au  0)2Br  
 
 

Eتوجه به با-981 (Br / Br / ),E (I / I / ),E (Cl / Cl / )0 0 01 06 0 53 1 362 2  می شودکدام واکنش انجام 2
0)2222 BrNaIINaBr    2)2222 ClNaBrBrNaCl  
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3)2222 ClKlIKCl    0)2222 IKClClKI  
 

MnOواکنش  E. زیر با توجه به داده های-928 Fe H Mn Fe H O2 2 3
4  کدام است؟ 2

Fe e Fe ,E / / E,OHnMeHOnM3و 2 0 2 00 77 8 5 4 1 514 2
               

0)30/4+   2)23/2+   3)30/4-   0)23/2- 
 

 می باشد.و جنس آند. . . . . . .برای تهیه . . . . .  از طریق برقكافت می باشد که جنس کاتد آن . . . .   نزسلول دا-929
 گرافیت-آهن -(سدیم0        گرافیت-آهن -(کلر3 گرافیت-گرافیت -(سدیم2گرافیت-گرافیت-(کلسیم0
 

. . . . . و . . . . . تولید می شود ضمن اینكه در  به ترتیبو کاتد  آند  های محلول نمك طعام غلیظ در قطب برقكافتدر  -929
 قطب کاتد فنل فتالئین .. . . .  خواهد بود .

0)2ClوOH  2(2  و ارغوانیCl  2وCl 2(3    و بی رنگCl  وH0     و ارغوانی)OH2وCl  و بی رنگ 
      

 فلزهایی با هیدروکلریك اسید واکنش می دهند که . . . . . . . -923
 آنها مثبت باشند یترودی کاهشک(پتانسیل ال2 (در تشکیل سلول با هیدروژن نقش قطب مثبت داشته باشند0
 آنها منفی باشد ی(پتانسیل الکترودی کاهش0      (در تشکیل با هیدروژن نقش کاتد داشته باشند3
 

 در یك آزمایش نتایج زیر بدست آمده است. ترتیب قدرت کاهندگی این سه فلز چگونه است؟-928
 .نیترات ترکیب نشده است Bبا محلول یک موالر  Cالف(فلز خالص 
 .پدید آمده است Aنیترات حل شده وبلورهایی از فلز  Aوالر در محلول یک م Bب(فلز خالص 
 .نیترات ترکیب نشده است Aبا محلول یک موالر  Cج(فلز خالص 

0)ABC   2)BAC   3)BCA   0)CBA  
 

 کاهیده می شود بنابراین zبوسیله عنصر  yکاهیده می شود واکسید  yبه وسیله عنصر  xاکسید عنصر -922
 را نیز می کاهد yو xرا می کاهد اکسیدهای  z(هر عنصری که اکسید 0
 کاهیده می شود zرا می کاهد اکسید آن بوسیله  y(هر عنصری که اکسید 2
 کاهیده می شود نمی کاهد zعنصری را که بوسیله  x(عنصر 3
 کاهیده می شود نمی کاهد zاکسید عنصری را که بوسیله  y(عنصر 0
 

سولفات می شود اما بر محلول روی نیترات اثر ندارد کدام گزینه ترتیب قدرت  IIجانشین مس در محلول مس  Mفلز -926
 اکسید کنندگی مربوط به کاتیونهای این سه فلز را نشان می دهد؟

0) 222 ZnMCu   2) 222 MZnCu 
3) 222 ZnCuM   0) 222 CuMZn 
 

 کاتد در دستگاههای الكتروشیمیایی همواره به الكترودی گفته می شود که در آن -929
 (نیم واکنش اکسید اسیون صورت می گیرد2   صورت می گیرد کاهش (نیم واکنش0

 مثبت دستگاه باشد(قطب 0    (قطب منفی دستگاه باشد03
 

 ترتیب قدرت اکسندگی در کدام گزینه درست ذکر شده است؟ زیر،مشاهده های آزمایشگاهی با توجه به -920

*AuBiBiAu  واکنش انجام نمی گیرد  *    33 BiIn3         
*BiGaGaBi  33    *InGaGaIn  33 
0) 3333 GaInBiAu   2) 3333 GaBiInGa 
3) 3333 AuInBiGa   0) 3333 GaBiInAu  
 

         Ag,Fe,Cr,Ca,Cu,Auکدام عبارت در توصیف فلزهای مقابل درست است؟     -921
 جلوتر است(فلز آهن از نظر قابلیت اکسید شدن از بقیه 0
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 را نمی کاهند H(فقط فلزهای نقره وطال یونهای 2
 (فلزهای کلسیم کرم وآهن را می توان از طریق کاهیدن یون آنها به وسیله گاز هیدروژن آزاد کرد3
 کاهنده ترین است Caاکسید کننده ترین وفلز  Au(یون مربوط به 0
 

 با توجه به موقعیت فلزها در سری الكتروشیمیایی کدام دو ماده با یكدیگر واکنش می دهند؟- -968
0)Fe,CaSO4  2)Cu,FeSO4  3 )Ca,FeSO4  0)Hg,MgSO4 

Co)هرگاه تكه ی بزرگی از فلز سرب در محلول محتوی  یونهای کبالت  -969  قرار بگیرد انتظار چه تغییری را خواهیم 2(
 از سرب قرار دارد( باال تر داشت؟ )فلز کبالت در سری الكتروشیمیایی

 رسوب می کند(سرب به تدریج حل شده و کبالت 2  (اکسید سیاه رنگ سرب رسوب خواهد کرد0
 (واکنش انجام نمی گیرد0  (حبابهای هیدروژن روی سرب جمع می شوند3
  

 است؟ نادرست کدام عبارت زیر-969
 سولفوریک اسید رقیق حل نمی شودمحلول (فلز نقره در2 (فلز آهن در محلول هیدروکلریک اسید حل می شود0
 را از نمک آن جدا کند Ag(فلز آهن می تواند 0نمک آن آزاد کندمحلول را از 2Fe(فلز مس می تواند3
 

Aاز واکنش :  -963 B B A2  می توان دریافت که : 2

 دارد Aخاصیت کاهندگی بیشتری از  B(2   است 2Bاکسید کننده تر از  2A(یون 0
  نگهداری کردBرا می توان در ظرفA(نمک های محلول0                        کاهیده شده است A (عنصر 3
 

 کدامیك از فلزهای زیر نمی توانند نقره را از محلول نمك آن جدا نمایند؟ -968
 (پتاسیم0   (روی3   (آهن2  (آلومینیم0
 

 سولفات کدام گزینه صورت می گیرد؟ IIبا قرار دادن یك میخ آهنی در محلول مس -962
  (الیه ای از فلز سبز رنگ سطح میخ آهنی را می پوشاند0
 (رنگ محلول از آبی به قرمز روشن تبدیل می شود2
   بنیان سولفات بدون تغییر باقی می ماند(3

 می باشد Fe3(رنگ نهایی محلول سبز روشن است که به دلیل 0
 

 ؟نمی گیردسولفات کدام واکنش انجام  IIبا قرار دادن میخ آهنی در محلول مس -966

0)CueCu  22    2)CuFeCuFe  22  
3) eFeFe 33    0)CuFeSOCuSOFe  44 
 

HgCl)کلرید IIپنبه آغشته به محلول جیوه  -969  ؟نمی شودرا به تیغه ای از فلز روی می کشیم کدام واکنش انجام  2(

0)HgeHg  22    2)Cl e Cl2 22  
03) eZnZn 22    0)HgZnClZnHgCl  22 
 

 کدام نیم واکنش به طور خود به خود قابل انجام است؟ رخ دهد نیم واکنش اکسایش درالكترود استاندارد هیدروژناگر -960

0))s(Ale
)aq(

Al  33   2))s(Lie
)aq(

Li  

03 ))s(Cre
)aq(

Cr  33   0))s(Age
)aq(

Ag  
 

نیم واکنش  . . . . . . وقتی که پتانسیل الكترودی یك الكترود مقدار منفی است ، در آن نیم واکنش . . . . . در ازای انجام -961
 در الكترود هیدروژن بطور خود به خود انجام پذیر است

 (اکسایش ـ کاهش0 (کاهش ـ اکسایش3 (اکسایش ـ اکسایش2  (کاهش ـ کاهش0
Oبا توجه به داده های زیر واکنش : -998 H Br H O Br4 4 2 22 2  در شرایط استاندارد 2
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 Br e Br ,E / V O H e H O,E / V            0 02 2 1 06 4 4 2 1 232 2 2 
 (سریع است0 (در حال تعادل است3     (غیرخود به خودی است2 خودی است (خود به0
 

میلی لیتر آهن کلرید واکنش دهد درصد خلوص آن چند است و چند مول الكترون  88گرم قلع کلرید قادر است  8/8 -999
Cl)مبادله می شود؟ / ,Sn )g / mol35 5 119 

1) ,32 10 95 2) ,32 10 90 3) ,34 10 95 4) ,34 10 90 
 

 نسبی یك الكترود مثبت باشد . . . . . . . . کاهشی هرگاه پتانسیل -999
  (در تشکیل سلول همواره نقش کاتد را خواهد داشت0
22(زوج 2 H/H به وسیله الکترود یاد شده کاهش می پذیرد 
22(به وسیله زوج استاندارد 3 H/H قابل کاهش است  
 نقش آند را خواهد داشت SHE(در تشکیل سلول الکتروشیمیایی با 0
 

است که از این محلول گاز ازون عبور می دهیم با توجه به داده های زیر چه گاز یا  Clو Fمحلولی دارای یونهای -993

F    گازهایی از محلول بر می خیزد؟ e F ,E / V   02 2 2 872  

    (O H e O H O,E / V     02 2 2 073 2 Clو2 e Cl ,E / V   02 2 1 362) 
 سرانجام فلوئور(در آغاز کلر و 0  و اکسیژن (کلر3  (فلوئور2  فلوئور و (کلر0
 

 خارج وآن را از محلول از مدتی  بعد قراردهیممحلول یك موالر نیترات نقره  ml988در یك صفحه مسی با وزن معین را  -998
به وزن آن افزوده شده است موالریته محلول نقره نیترات در پایان  gr 382/8 مشاهده می کنیم کهپس از شستشو وخشك کردن 

Ag)مایش کدام است؟زآ gr.mol ,Cu / gr.mol )1 1108 63 5   
0)42/4   2)40/4   3)33/4   0)33/4 
 

 کدام عبارت در مورد اثر هیدروکلریك اسید بر مس و روی  صحیح است؟-992

 مربوط به هیدروژن مثبت تر است 0Eمس از  0E(تنها بر مس اثر می کند چون 0
 هیدروژن منفی تر است 0Eروی از  0E(تنها بر روی اثر می کند و چون 2
 (بر هر دو اثر می کند ولی سرعت اثر آن بر روی بیشتر است3
 (بر هر دو اثر می کند ولی سرعت اثر آن بر مس بیشتر است0
 

 (18الكترولیتی برای برقكافت آب شهری استفاده شود،کدام عبارت درست است؟)راگر ازدو الكترود آهنی دریك سلول -996
 (در آند، گاز هیدروژن آزاد می شود.0
 ( جرم گاز آزاد شده پیرامون هر دو قطب، یکسان است2
 هیدروکسید به وجود می آید. (II)( با عبور جریان برق، مقداری آهن 3
 سلول برقکافت محلول غلیظ سدیم کلرید، است.( واکنش کلی این سلول برعکس واکنش کلی 0
 

 آبكاری در کدام گزینه درست معرفی شده است؟ -999
 (تولیدآلیاژی از دو فلز 2 کترولیتی که محلول آن آبی باشد. (ایجاد سلول ال0
 (حفظ یک فلز به واسطه حفاظت کاتدی0 ل الکترولیتیسلو(پوشاندن جسم با فلز به کمک 3
 

 کدام گزینه درست است؟در کریولیت مذاب در مورد آند گرافیتی در الكترولیت آلومین  -990
 سالم باقی می ماند.تیغه (همواره 0
 می باشد و اکسید می شود. 3Al(قطب کاهنده 2
 تبدیل می شود.  2CO(با آلومین واکنش می دهد و به 3
 تبدیل می شود . 2COناشی ازاکسایش در آند ترکیب و به 2O(با0

 ارزانترین آلومینیم از کدام راه بدست می آید؟ -991
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 (برقکافت آلومین از طریق حل در کریولیت2  (برقکافت مستقیم آلومین مذاب 0
 با گرافیت(واکنش آلومین 0  (بازیافت زباله های آلومینیم3

 پتانسیل الكترودی فلز در کدام گزینه درست معرفی شده : -908
 (اختالف پتانسیل بین دو الکترود2  (اختالف پتانسیل بین دو نیم سلول0
 (اختالف پتانسیل بین الکترود و محلول نیم پیل دیگر 0 پتانسیل بین الکترود و محلول آن (اختالف3
  

 درست است؟برای دمای ذوب کدام مقایسه -909
 (بوکسیت = آلومین حل شده در کریولیت2 آلومین حل شده در کریولیت(آلومین0
 آلومین محلول در کریولیت(آلومین 0 آلومین حل شده در کریولیت (بوکسیت3
 

 افزایش غلظت کاتیون های اطراف کاتد چه تغییری حاصل می شود؟ضمن کار یك سلول الكتروشیمیائی با  -909
  (ولتاژ سلول کاهش می یابد.2  (ولتاژ سلول افزایش می یابد .0
 د(از سرعت افزایش وزن کاتد کاسته می شو0  (خورده شدن آند کند می شود. 3
 

 سدیم کلرید مذاب چه قدر است؟ برقكافت ولتاژ الزم برای با توجه به پتانسیل های الكترودی،-903 

E Na / Na / ,E Cl / Cl /2 71 2 1 352 
 ولت 03/2(0  ولت 43/3(0  ولت03/0(2  ولت -43/0(0
 

 گزینه صحیح کدام است؟-908
 (در حفاظت کاتدی فلز آهن قطب منفی را تشکیل می دهد.0
 (عنصری که در حفاظت کاتدی به کار می رود باید اکسنده تر از آهن باشد.2
 عنصری حفاظت کاتدی خواهد شد که نفوذ ناپذیر باشد. (آهن با3
 آهن باشد Eالکترودی عنصری که آهن را حفاظت کاتدی می کند باید کوچکتر از  ی(پتانسیل کاهش0
 

 کدام است؟در سلول الكتروشیمیائی )سطح متخلخل(نقش پل نمكی  - 902
 (بین دو نیم سلول هدایت الکترونی برقرار می کند. 0
 ارتباط الکتریکی آنها می شود. اختالط محلولها وعدم  (2
 هدایت یون ها را آسان می کند. و  ستاختالط محلولهاباعث عدم  (3
 جلوی عبور برخی یونها را می گیرد ست واختالط محلولهاباعث عدم  (0
 

ایجاد شود و در آن صورت آهن در محل خراش  ،را الیه نازکی از فلز دیگر پوشانده آن هرگاه خراشی بر آهنی که سطح - 906
 (09زنگ بزند آن عنصر پوششی کدام است؟)سراسری 

  (مس0  (کروم3 (روی 2 (آلومینیم0
 

 درست است؟« نقره-روی»کدام مطلب درمورد سلول الكتروشیمیائی -909

E (Ag / Ag) / ,E (Zn / Zn) /20 8 0 76     
 در محلول افزایش می یابد Ag(ضمن واکنش غلظت 2  (الکترود روی در آن قطب مثبت است. 0
3 )E  الکترون درآن ازدرون محلول،از تیغه روی به تیغه نقره می رود. (0                             ولت است 03/0آن برابر 
 

 :قرار میدهیم Fe2رادرمحلول آبیم فلزمنیزی-900

E (Mg / Mg) E (Fe / Fe) / V/ , 
  2 2 0 442 87 

0) E  می باشد پس واکنش انجام شدنی است.03/2سلول معادل + 
2) E  می باشد پس واکنش انجام شدنی است. -03/2پیل معادل 
3) E  می باشد پس واکنش انجام شدنی است.30/3سلول معادل + 
0) E  می باشد پس واکنش غیر قابل انجام است. -03/2سلول معادل 

  است؟ شدهن کدام گزینه در جلوگیری از خوردگی درست معرفی -901
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 حلبی-(پوشاندن آهن توسط قلع2 آهن سفید -Zn(پوشاندن آهن توسط0
 حفاظت کاتدی  -به آهن Zn(اتصال 0  آبکاری  -(اتصال منیزیم به آهن03

  
emf)نیروی الكتروموتوری استاندارد . . . را . . . .-918  می گویند.(

 (اختالف پتانسیل یک نیم پیل 2 (اختالف پتانسیل هر میله با محلول خودش 0
 (اختالف پتانسیل استاندارد دو پیل الکتروشیمیائی 0 دی استاندارد دو نیم پیل و(اختالف پتانسیلهای الکتر3
 
 

 صورت می گیرد؟ در منطقه کاتدیدر خوردگی آهن کدام فرآیند زیر -919

0 )322 OFeOFe             2 ) OHeOHO 44222 
3)eFeFe 33                                     0)OH,OFeOHFe 23322264  
 

   در سلول دانز کدام جسم بكار می رود و محصوالت صنعتی کدام است؟ -9199
 سدیم و کلر-کلرید مذابسدیم -2    و سدیم کلر-محلول سدیم کلرید-0
 سدیم و سود-محلول سدیم کلرید-0    کلسیم و کلر-محلول کلسیم کلرید-3
 

در آند تولید شود ، غلظت سدیم  STPلیتر گاز در شرایط 99/9اگر در برقكافت چهار لیتر محلول غلیظ نمك خوراکی ، -913
 (18-خ-هیدروکسید تولید شده به تقریب چند مول بر لیتر است؟)ت

0)420/4   2)40/4    3)430/4   0)0/4  
 

 ……از آهن خورده می شود زیرا آلومینیم در محیط مرطوب دیرتر از  تر -918
  تشکیل می دهد. (الیه اکسید چسبنده2   (برخالف فلزات دیگر در هوا تیره نمی شود.0
 (پوشش محافظ کربناتی تشکیل می دهد.0    (پتانسیل الکترودی پائینی دارد.3
 

 است؟ نادرستدر کریولیت مذاب کدام گزینه کدام گزینه  اآلومین برقكافتدر سلول الكترولیتی آلومینیم از  -912
 (بخشی از بدنه آهن پوشیده با گرافیت است و نقش کاتد را دارد0
 د.نمی شوو خارج تولید 2COو  و 2Oگازهای(در آند 2
 است.  کمک ذوب(کریولیت بعنوان حالل الکترولیت و 3
 (آلومینیم مذاب تولید شده در قطب منفی ته نشین می شود.0
 

 مذاب کدام است؟در تهیه صنعتی آلومینیم در روش هال هدف از بكار بردن کریولیت -916
  ژن از آلومین و آزاد کردن آلومین(جذب اکسی2  (تصفیه بوکسیت برای تهیه آلومین خالص0
  ل الکترولیتی با دمای ذوب پایین(حل کردن آلومین و تشکی3  (تجزیه کردن آلومین و آزاد کردن فلوئور0
 

لیتر  92چند متر مكعب گاز در شرایطی که حجم مولی در تولید صنعتی یك تن آلومینیم چند کیلوگرم گرافیت نیاز است و -919
 (16-است،تولید می شود؟)ر

0)333 -0/330  2 )000 -0/330  3)333 -0/3330  0)000 -0/3330 
 

ولت قابل انجام باشد با اتصال سلول گالوانی استاندارد تشكیل شده از  2/9اگر برقكافت یك سلول الكترو لیتی با ولتاژ  -910
 16کدام دو فلز به آن برقكافت در آن انجام می شود؟الكترودهای 

E (A (aq) / A / ,B / B / ,D / D / ,B / B / )V2 3 2 20 76 0 44 0 88 0 34+ + + +=- =- =+ =+  
0  )A وD   2)  D وB   3) B   وE    0)  D  وE 
 

Fe(OH)اگر در فرایند زنگ زدن آهن  -911 (s) O (g) H O(l) Fe(OH) (s)4 2 42 2 2 3   ،9/8  مول اکسیژن شرکت
 با تغییر(16-است؟)ت کند تفاوت جرم واکنش دهنده ی جامد با جرم فراورده چند گرم

0)3/0   2)2/3   3)3/3   0)0/3 
 

Mg(s)با توجه به واکنش -988 Sn (aq) Sn(s) Mg (aq)   2  چند مورد داده شده درست است؟2

CO
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E           ولت است 02/2سلول این واکنش برابر E آ( (Mg / Mg / ,Sn / Sn / )    2 22 36 0 14 
Mg(قدرت اکسیدکنندگی ب 2 ازSn 2بیشتر است 
   در شرایط استاندارد ،انجام پذیر است (پ
 قدرت کاهندگی اتم های منیزیم از اتم های قلع بیشتر است.(ت
0)0   2)2   3)3   0)0 
 

 است(با توجه به شكل چند مورد از مطالب زیر درست است)حجم محلول ها یك لیتر -989
Hآ(گاز   کاهنده تر از فلز روی است2

 استSHEب(جهت حرکت الکترون در مدار بیرونی از سوی الکترود روی به سوی
Zn،غلظت یونSTPلیتر گاز هیدروژن در شرایط 0/22تولیدپ(با  2 برابر می شوددو 

Hگرم از فلز روی 0/3ت(پس از مصرف   
 

molدر الکترود هیدروژن / L2/0خواهد شد 
0)0   2)2   3)3   0)0 
 

 ؟است نادرستکدام عبارت -989
 ،الکترود پالتین در آند اکسید می شود (SHE)(در الکترود استاندارد هیدروژن0
 است. یافته اکسایش گونه آن شود، می تر مثبت یک گونه الکتریکی بار که هنگامی شیمیایی واکنش هر در (2
 برابر گاز مصرفی در کاتد است اکسیژن حجم گاز مصرف شده در آند ، دو-(در سلول سوختی هیدروژن3
 .نمود جا جابه دیگر نقطه ای به نقطه از یا داد عبور معین مسیر یک از را ها لکترونا باید الکتریکی جریان ایجاد برای (0
 

 (10-ر  ()است. 92℃کدام شكل، نشان دهندۀ الكترود استاندارد برای نیم سلول مس است؟ )دما ثایت و برابر  -983

0) 2) 

3)                    0) 
 

 (10-ر )با توجه به فرایند زنگ زدن آهن در هوای مرطوب، نقش های آب در این واکنش، کدام اند؟  -988
 ( الکترولیت، اکسند0دهنده       ( الکترولیت، واکنش 3( کاهنده،حالل     2( اکسنده، حالل                    0
 

E)نیروی الكتروموتوری -982 M(s) واکنش: 0( Ag (aq) M (aq) Ag(s)22 E)+ ولت و 26/9، برابر 2 )0

E)+ ولت است. 08/8الكترود نقره برابر  ، ................. از  Ag، برابر .............. ولت است و کاتیونMالكترود فلز  0(

Mکاتیون  (aq)2 .(10-ر  )است 
 ، اکسنده تر - 33/4( 0، کاهنده تر                -33/4( 3+ ، اکسنده تر    0/4( 2 ، کاهنده تر            -0/4( 0

 
 (10-ت  )موازنه شوند.با توجه به واکنش های زیر، کدام مورد درست است؟ )معادلۀ واکنش ها، -986

) g(H)s(lCiL)s(iT)s(HiL)l(lCiT)آ

) qa(OPH)g(lCH)l(OH)s(lCP)ب

4 2

5 2 3 4
 

 آب باالتر می رود. PH( با انجام واکنش )ب( در آب مقطر، 0
 ( هر دو واکنش با تغییر عدد اکسایش برخی از اتم ها، همراه اند.2
 است.( شمار مول های گاز تولید شده در هر دو واکنش پس از موازنه، برابر 3
 ( مجموع ضریب های استوکیومتری معادلۀ )آ( از مجموع ضریب های استوکیومتری معادلۀ )ب( بیشتر است.0

                          (10-ت )دربارۀ دو ترکیب زیر، کدام مورد، درست است؟ 989
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 )آ(                                                      ( ترکیب )آ(، با آب پیوند هیدروژنی تشکیل می دهد.0
 در هر دو یکسان است.O( عدد اکسایش اتم کربن متصل به اتم 2
 ( از ترکیب )آ( می توان به عنوان الکل در تهیۀ پلی استرها استفاده کرد.3
 است های کربن در حلقۀ آرماتیک مولکول )ب( متفات( شماراتم های کربن در مولکول )آ( با شمار اتم 0
 

Zn(s) کدام موارد از مطالب زیر، دربارۀ واکنش:-980 Ag O(s) ZnO(s) Ag(s)22(10-ت)درست است؟ 
 آ( نقره در آن، اکسید شده است.       

Agب(  O2.در آن، گونۀ کاهنده است 
Ag، آند و  Zn(s)پ(  O2  .کاتد آن است ، 

 مربوط است.« نقره –روی »ت( به باتری دکمه ای 
 ( ب، پ، ت0( آ، ب، ت             3  ( پ، ت           2 ( آ، ت       0

 
( و الكترود کروم در IIIموالر یون های کروم ) 9محلول با کروم، از یك لیتر  kg98در آبكاری یك قطعۀ فوالدی به وزن  -981

موالر نقره نیترات و آند نقره ای  9آند استفاده شده است. در آبكاری قطعه مشابه )با جرم برابر( با نقره، از یك لیتر محلول 
 جرم دو قطعۀ آبكاری شده، به تقریب چند گرم است؟استفاده شده است. با عبور یك مول الكترون، از هر دو محلول، تفاوت 

Ag)10ت ,Cr )g / mol108 52 
0 )0/20            2 )03               3 )32             0 )3/34 

 
 (10-خ  -ر)، بیان شده است؟ نادرست شكل زیر، نشان دهندۀ یك قطعه آهن گالوانیزه است. کدام بخش از آن  -998

 آندی( واکنش 0
 ( گونۀ اکسنده2
 ( نوع فلز خورده شده3
 ( شمار الکترون ها در واکنش کاتدی0

 
 

کدام نمودار غلظت گونه های محلول را در آبكاری یك قاشق مسی با استفاده از الكترود آند نقره را به درستی نشان می  -999
 (10-خ  -ر)دهد؟ )الكترولیت به کار رفته، محلول یك موالر از نمك فلز نقره است.( 

 
emfمقدار -999 (V)  به تقریب چند برابر مقدار   ، نقره بر حسب ولت  –سلول گالوانی استاندارد لیتیمemf (V)  سلول

 10-خ  -نقره است؟ ر –گالوانی استاندارد روی 
0 )20/2                             2 )03/2        
3 )03/3                         0 )30/3 

  
 10-خ  -چند مورد از مطالب زیر، درست اند؟ ر -993

 *آهن در طبیعت به صورت هماتیت وجود دارد.
 *زنگ آهن از واکنش آهن با اکسیژن در هوای مرطوب، تشکیل می شود.

 پذیر بودن زنگار، زنگ زدن آهن در هوای مرطوب، به درون آن نیز، سرایت می کند.*به علت نفوذ 
 واحد افزایش می یابد. 2*زنگ زدن آهن، یک واکنش اکسایش است و در آن عدد اکسایش آهن، تنها 

0 )0            2 )2               3)3                  0 )0 
 10-خ  -اکسیژن با غشای مبادله کنندۀ پروتون، درست است؟ ت –روژن کدام مورد، دربارۀ پیل سوختی هید-998

 روی نقره لیتیم نوع فلز
      40/3- 3/4+ 33/4- 
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 ( بخار آب تولید شده از بخش آندی خارج می شود.0
 ( جهت حرکت پروتون ها در غشا، از آند به کاتد است.2
 ( به ازای مصرف هر مول گاز اکسیژن، دو مول پروتون در غشا، مبادله می شود3
 مدار بیرونی با جهت حرکت پروتون ها در غشا، عکس یکدیگر است.( جهت حرکت الکترون ها در 0

 
 10-خ  -، درست است؟ ت« مس-روی»کدام موارد از مطالب زیر دربارۀ سلول گالوانی  -992

(E Zn / Zn / ,E Cu / Cu / )V0 2 0 20 76 0 34  
 ولت است. 0/0، برابر « مس-روی»سلول گالوانی    آ( 

 کاهش می یابد.، [+2  ]برخالف  [+2  ]ب( با برقراری جریان، 
 پ( الکترودی که در آن الکترون مصرف می شود، آند نامیده می شود.

 ی جریان، کاتیون ها از سمت کاتد به سمت آند، از غشای متخلخل عبور می کنند.رت( با برقرا
 ( آ، ب0 ( پ، ت         3     ( آ، پ، ت  2 ( ب، پ، ت   0
 

رنگ  موالر انداخته شده است. اگر از بین رفتن کامل 82/8سولفات  (II)محلول مس ml988یك فویل آلومینیمی درون -996
نجامد، سرعت متوسط آزاد شدن فلز مس، چند مول بر ثانیه است و چند مول الكترون اثانیه به طول بی 98دقیقه و 0آبی محلول

 معادله موازنه شود          +3       +2              10-خ  -شده است؟تدر این واکنش مبادله 
0 )/ , 30 02 2 10              2  )/ , 50 02 2 10        3) / , 30 01 2 10               0 )/ , 40 01 2 10  
 

AgNOدر یك سلول الكترولیتی دارای مقدار کافی از  -999 (aq)3  که نیم واکنش آندی آن اکسایش آب و نیم واکنش

محلول  PHمول الكترون از آن عبور کند،  3/8بوده و  L3است، اگر حجم الكترولیت برابر Agکاتدی، کاهش یون های 
محلول اولیه را PH باقی مانده و وزن نقرۀ تولید شده به تقریب، برابر چند گرم است؟ )گزینه ها را از راست به چپ بخونید.

10Ag-خ  -تخنثی در نظر بگیرید.  g / mol108 

  +      −   معادله موازنه شود        
  معادله موازنه شود  −       +     2      2 

0 )0  ،0/32                 2 )0/4  ،3/04                    3 )0  ،3/04                  0 )0/4  ،0/32 
 

 10-خ  -فلزهای طال، سدیم و منگنز با یكدیگر، قابل استفاده است؟ تچند مورد زیر، برای مقایسه واکنش پذیری  -990
 * سرعت واکنش با محلول اسیدی با غلظت مشخص        * رسانایی الکتریکی        

 * سرعت زنگ زدن)اکسید شدن( در محیط یکسان    * جدول پتانسیل الکتریکی   
0 )0      2 )2                 3 )3        0 )0 

 
 ( 11کدام مطلب دربارۀ سلول گالوانی و سلول الكترولیتی درست است؟ )تجربی-991

 ( در سلول گالوانی، الکترود آند، قطب مثبت است.0
 ( در سلول الکترولیتی، قطب منفی و در سلول گالوانی، آند محل تشکیل اتم از یون است.2
 از جرم تیغۀ فلزی کاسته می شود. ( در سلول الکترولیتی، در قطب منفی، اکسایش انجام شده و3
 روند کاتد می ( درسلول گالوانی،قطب منفی آندودرسلول الکترولیتی قطب مثبت آنداست و در هر دو سلول،کاتیون ها به سمت0
 

الكتروشیمیایی برای تهیۀ هیدروژن کاربرد دارد. چند مورد از مطالب زیر دربارۀ این سلول درست -سلول نور-998
 ( 11است؟)تجربی

SiO2(s) + 0H
+
(aq) + 0e

-
   Si(s) + 2H2O(l)  ,  E

o
=- 4/30 V 

2H2O(l) + 2e
-
   H2(g) + 2OH

-
(aq)  , E

o
=- 4/33 V 

 را قرمز می کند. PH* محلول پیرامون کاتد، رنگ کاغذ
 *SiO2(s) .آند سلول را تشکیل می دهد و اکسایش می یابد 

 محلول پیرامون آند، کاهش می یابد. PH* با انجام واکنش در سلول، 
 * واکنش کاتدی این سلول مانند واکنش کاتدی سلول برقکافت آب است.

 ، است.  SiO2(s) + 2H2(g)    Si(s) + 2H2O(l)* معادلۀ واکنش سلول، به صورت : 
0 )0                 2 )2                      3 )3                           0 )0 
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Aاگر قدرت اکسندگی چند یون به صورت -999 B M Y2 2 و پتانسیل کاهشی استاندارد آن ها بزرگ تر  2
 (33)تجربیاست؟ نادرستاز صفر باشد؛ چند مورد از مطالب زیر 

 انجام پذیر است. …   B+YSO0* واکنش 
 است. Yمناسب تر از فلز  A* برای حفاظت از فلز آهن در برابر خوردگی، فلز 

 *emf  سلول گالوانی«Mg-A » ازemf  سلول گالوانی«Mg-B ».بیشتر خواهد بود 
 نیز انجام پذیر است. …  B+XCl2انجام پذیر باشد واکنش  …  M+XCl2* اگر واکنش 

0 )0             2 )2                        3 )3                           0 )0 
 

اتم مرکزی تشكیل دهندۀ یون .......... در گروه .......... جدول تناوبی جای دارد و عدد اکسایش آن با عدد اکسایش -999
 ( 11اتم کلر در یون ......... برابر است.)تجربی

0 )   0
− , 03 ,   3

2− 2    2 )   0
− , 03 ,   0

2− 3 )   3
− , 00 ,   3

3−  0 )   3
− , 00 ,    0

3− 
 

کاهش زیر کدام است و در نیم واکنش کاهش آن، به ازای -مجموع ضریب های استوکیومتری مواد در واکنش اکسایش-993
 ( 11)ریاضی هر مول گونه اکسنده، چند مول الكترون مبادله می شود؟

Ag(s) +   3
−(aq) + H

+
(aq)    Ag

+
(aq) + NO(g) + H2O(l) 

 3و  00(0                          0و  00( 3                0و  00( 2                  3و  00( 0

 
 ( 11است؟)ریاضی نادرستکاهش بین گونه های داده شده، کدام مطلب -دربارۀ واکنش اکسایش-998

(0 Ce
0+

(aq) + e
-
   Ce

3+
(aq)   , E

o
=-0/32 V 

Ce( کاتیون 0
3+

(aq) .در این واکنش کاهنده است Cr
3+

(aq) + 3e
-
    Cr(s)      , E

o
=-4/30 V             (2 

Ceقدرت کاهندگی (2 
0+

(aq)  ازCr(s) .بیشتر است 
3 )E

o  ولت است و به طور طبیعی )خود به خود( پیشرفت دارد. 33/4واکنش برابر 
 الکترون در آن مبادله شده است. 3است و  3ن، برابر ( مجموع ضریب های استوکیومتری مواد پس از موازنۀ معادلۀ آ0
 

 (11می تواند کدام عدد باشد؟)ریاضی Mبا توجه به موارد زیر، پتانسیل استاندارد کاهشی فلز -992
E

o
(Hg

2+
(aq)/Hg(s))=+0/58 V 

E
o
(Sn

2+
(aq)/Sn(s))=-0/44 V 

E
o
(Mg

2+
(aq)/M(s))=-2/35 V 

E
o
(Mn

2+
(aq)/Mn(s))=-4/45 V 

M(s) + Hg
2+

(aq)   Hg(s) + M
2+

(aq) 
M

2+
(aq) +Sn(s)   انجام نمی شود 

M(s) + Mg
2+

(aq)   انجام نمی شود 
M

2+
(aq) + Mn(s)   M(s) + Mn

2+
(aq) 

0 )00/4  +        2 )00/4-                  3 )04/4-              0)2/0+ 
 خارج(-11کدام مطالب زیر درست اند؟ )تجربی-996

 محیط وابسته است. pHآ( سرعت خوردگی آهن، به 
 ب( نتیجۀ نیم واکنش کاهش در سلول گالوانی، تشکیل اتم فلزی است.

 پ( پتانسیل کاهشی استاندارد اغلب فلزها، منفی و اغلب نافلزها، مثبت است.
 قدرت آن سلول، کمتر است.ت( هرچه تفاوت پتانسیل کاهشی استاندارد نیم سلول ها در سلول گالوانی بیشتر  باشد، 

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

 ( پ ، ت ، ث0پ ، ث                      ب،( آ ،3( ب ، ت                   2 ( آ ، پ               0
 

E با توجه به مقدار-999
o خارج(-11واکنش های زیر، کدام موارد از مطالب زیر درست است؟)تجربینیم  

V
2+

(aq) + 2e
-
  V(s)         ,E

o
=-0/2 V 

Pb
2+

(aq) + 2e
-
   Pb(s)     ,E

o
=-4/03 V 

Ag
+
(aq) + e

-
   Ag(s)       ,E

o
=4/34 V 

 Vآ( 
2+

(aq) اکسنده ای قوی تر از ،Ag
+
(aq) .است 

Vب( تبدیل 
2+

(aq)  بهV(s) آسان تر از تبدیل ،Pb
2+

(aq)  بهPb(s) .است 
Eپ( 

o  از « نقره-سرب»سلول گالوانیE
o  کوچک تر است.« سرب-وانادیم»سلول گالوانی 

2Agت( واکنش
+
(aq) +Pb(s)  Pb

2+
(aq) +2Ag(s) خودی( پیش می در یک سلول گالوانی به طور طبیعی )خود ب

 رود
 ( آ، ب، پ0         ( ب، پ، ت 3   ( آ، ت      2 ( پ، ت       0



 81998602190تهیه و تدوین:مرتضی یعقوبی نیكو           همراه:         شیمی دوازدهم

116 

 

 خارج(-11)ریاضیاند، کدام است؟ کاهش–هایی که از نوع اکسایشتفاوت مجموع ضرایب استوکیومتری در واکنش-990
  3       2  4        2 2 7     
 2       3

−        2         3
−                  −     

      3
−          −          2        

−         −        2     

 2  2 7           2        2            4                     

0 )30           2 )23       3 )23           0 )22  
 

 خارج(-11)ریاضی، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟«پالتین –سرب »ربارۀ سلول گالوانی د -991
  [  2 

   20 4   [             2  ]   و  43 0  [            

 ولت است و در واکنش کلی سلول، سرب نقش کاهنده را دارد. 43/0 سلول برابر    * 

  از   2  قدرت اکسندگی * 
 شود.بیشتر است و سطح تیغه آند، دارای بار منفی می  2

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

40/3،  %20سلول به میزانبا پیشرفت واکنش *   04
23

 شود.الکترون میان دو الکترود مبادله می 

  ها، با گذر از دیوارۀ متخلخل بین دو محلول، از قطب منفی به قطب مثبت رفته، سبب کاهش الکترون* 
2 
 .شودمی     

0 )2               2 )3                 3 )0                0 )0 
 

–واکنش کاتدی سلول سوختی هیدروژنواکنش آندی، در نیمگرم فلز در نیم 08های آزاد شده از اکسایش الكتروناگر -938

                                                          خارج(-11)ریاضیشود؟( مصرف و چند گرم آب تولید میSTPاکسیژن مصرف شود، چند لیتر گاز اکسیژن )در شرایط 

Fe)معادلۀ واکنش موازنه شود(  (aq) Cu(s) Fe (aq) Cu (aq)3 2 2 
  (    4       41        81        14       −4) 

0 )20/00  ، 3  2 )0/22  ، 3                 3 )20/00  ، 00       0)0/22  ، 00 
 
 

 888چند مورد از مطالب زیر درست است؟ر-939
 فرایند هال انتشار گاز گلخانه ای است.*یکی از معایب 

 *آلومینیم یک فلز فعال و اکسید آن چسبنده و متراکم است.
 *در سلول الکترولیتی کاتد و آند می توانند می توانند از یک جنس باشند.
 *قوی ترین عنصرهای اکسنده در سمت راست جدول تناوبی جای دارند.

 مانند آلومینیوم و تهیۀ گازهایی مانند هیدروژن است.*از کاربردهای برقکافت استخراج فلزاتی 
0)2   2)3   3)0   0)0 
 

پس از موازنۀ آن ها کدام است؟ و چند  dو  aتفاوت مجموع ضریب های استوکیومتری مواد در معادلۀ واکنش های -939
 888واکنش از نوع اکسایش و کاهش است؟ر

 
 
 
 
 
 3و  20(0  3و  00(3  2و  20(2  2و  00(0
 

چند مورد از مطالب زیر درست -933
 است؟

 درصد دارد 34*اکسایش هیدروژن در سلول سوختی بازدهی نزدیک به 
 *در واکنش انجام شده در سلول های گالوانی فراورده ها از واکنش دهنده ها پایدارترند.

 پالتین در الکترود منگنز عمل اکسایش انجام می گیرد.-*در سلول گالوانی منگنز
 هر واکنش اکسایش و کاهش اتم های فلزی اکسایش و یون های فلزی کاهش می یابند.*در 

0)0   2)2   3)3   0)0 
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آن برای انجام emfالكترودها کدام واکنش در شرایط استاندارد در جهت طبیعی پیش می رود و Eبا توجه به -938
 888ولت نیاز دارد کافی است؟ت 2/9الكترولیتی که به ولتاژ برقكافت محلول 

 
0)a   2)b   3)c   0)d 
 

 888خط زیر وجود دارد؟ت-چند نوع اتم کربن بر پایۀ تفاوت عدد اکسایش در ترکیبی با فرمول پیوند-932
0)3    
2)0    
3)0   
0)3 
 

 888در بارۀ واکنش زیر چند مورد ازمطالب زیر درست است؟ت-936

 
 *در این واکنش کاهنده آنیون تک اتمی و اکسنده آنیون چند اتمی است.

 + رسیده است.0واحد تغییر کرده و به  3*عدد اکسایش منگنز در این واکنش 
 مول الکترون مبادله می شود. 3مول گونۀ اکسنده  2*در این واکنش به ازای مصرف 

 و یک مول نافلز مربوط آزاد می شود. *هر مول از یون کاهنده یک مول الکترون از دست داده
0)2   2)0   3)0   0)3 
 

CuSOمول  3/8با توجه به شكل زیر که به واکنش کامل فلز روی با -939 (aq)4 در دمای معین مربوط است چند مورد از
 888مطالب زیر درست است؟ت

 
 *با گذشت زمان رنگ محلول موجود در ظرف روشن تر می شود.

 گرم فلز از یون های مربوط آزاد می شود. 2/03*در بازۀ زمانی انجام واکنش 

/*سرعت واکنش در بازۀ زمانی مشخص شده برابر   32 75  مول بر دقیقه است.10
 *مجموعۀ محلول نمک مس و روی می تواند به عنوان نیم سلول یک سلول گالوانی به کار رود.

 ون های فلزی با سرعت متوسط مصرف اتم های فلزی در بازۀ زمانی انجام واکنش برابر است.*سرعت متوسط مصرف ی
0)3   2)2   3)0   0)0 
 
 

 888کدام موارد از مطالب زیر درست است؟ر خ-930
 بیشتر است.Au(s)به از دست دادن الکترون در واکنش ها از Al(s)*تمایل 

 *در سلول الکترولیتی مانند سلول گالوانی ،کاتد محل انجام نیم واکنش کاهش است.
 هیدروکسید رنگ رسوب از سبز به آجری تغییر می یابد.(II)*در فرایند اکسایش آهن

Fe(s)*واکنش  Ag(aq) Fe (aq) Ag(s)  22  در جهت طبیعی پیش می رود.2
0)0   2)2   3)3   0)0 
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 888زیر در بارۀ فرایند برقكافت درست است؟ر خ کدام موارد از مطالب-931
 آ(در برقکافت در آند گاز هیدروژن آزاد می شود.

 ب(در رقابت برای از دست دادن الکترون در آند اتم کلر از اتم برم پیشی می گیرد.
 پ(گونه ای که پتانسیل کاهشی استاندارد بزرگتری دارد زودتر در کاتد کاهش می یابد.

 پتانسیل کاهشی استاندارد کوچکتری دارد ،زودتر در آند اکسید می شودت(گونه ای که 
 (ب و پ و ت0  (پ و ت3  (آ و ب و پ2   (آ و ت0
 

 888سلول کدام واکنش بزرگ تر است؟ت خ Eکدام واکنش های زیر در جهت طبیعی پیش می رود و-988

 
 ت-(آ و پ و ت0  ب-و ت (آ و ب3  ت-(ب پ و ت2 پ-( ب و پ و ت0
 

A(s)اگر در واکنش الكتروشیمیایی -989 D (aq) A (aq) D(s)   2 در جهت طبیعی پیش برود چند مورد 2
 از مطالب زیر نادرست است؟

*E الکترودD (aq) / D(s)2 کوچکتر ازE الکترودA (aq) / A(s)2.است 

D*این واکنش در یک سلول گالوانی انجام می شود و الکترود  (aq) / D(s)2.قطب منفی سلول است 

D(s)*اگر واکنش  X (aq)  در جهت طبیعی پیش برود، واکنشD(s) X (aq) نیزدرهمان جهت پیش می رود 
 است. Yو  Dبه یقین کمتر از ولتاژ سلول گالوانی حاصل از الکترودهای  Yو  Aگالوانی حاصل از الکترود  *ولتاژ سلول

0)0   2)2   3)3   0)0  
 

 888چند مورد از مطالب زیر درست است؟ت خ-989
 + است.0*عدد اکسایش کربن در متانوئیک اسید برابر 

 خوبی در آب حل می شوند. *الکل هایی که مولکول آن ها تا پنج کربن دارد به
 *با افزایش طول زنجیرۀ کربنب کربوکسیلیک اسید ،قدرت اسیدی آن ها کاهش می یابد.

 *در ساختار دست کم یکی از ترکیبات آلی موجود در بادام گروه آلدهید وجود دارد.
0)0   2)2   3)3   0)0 
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 فصل سوم
    

           

 
غیردولتی دکترحسابیدبیرستان   

 و مراکز کنكور

 تهیه و تدوین:مرتضی یعقوبی نیكو
 11بر اساس آخرین تغییرات کتاب چاپ 

 صدها نكته مشتمل بر خط بر خط کتاب درسی
 صدها سوال تالیفی
 صدها تست تالیفی

 بعالوه
 (دوازدهم)شیمی  3دوره سواالت نهایی طبقه بندی شدۀ داخل و خارج کشور از شیمی 96

 رشته های تجربی و ریاضی داخل و خارج کشور9888و 11و  10تست های طبقه بندی شدۀ کنكور 
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 شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری     3فصل 
 پهناور جهان این در خود و تأثیر نقش کردن رنگ پر برای تا است بخشیده زندگی نام به فرصتی ما به هستی آفریدگار
 و امروز شکرانه از باشد ای آینه که چنان آن جاودانه، آفریدن آثاری برای هدفمند و آگاهانه تالشی .کنیم تالش پیوسته
 .آیندگان برای ارزشمند ای سرمایه

 
 رفتارهای با ماده بسیاری چگونه شمار آنکه جمله از پردازند می اسرار کشف به پیوسته پهنه، این در راهی چنین پویندگان
 تا کند می کمک ما به که است دانشی شیمی .اند آمده مند پدید نظام چیدمانی و آرایش با اتم معینی شمار از تنها گوناگون،

 .ببریم بهره ماندگار و زیبا آثاری هنرمندانه، خلق در مواد از هوشمندانه
 

 و کرده تأمین زمین جای در جای شده گسترده الهی های نعمت خوان از را خود زندگی برای ضروری مواد باز دیر از انسان
 آیین زندگی، شیوۀ و محیط بر افزون مواد، این تغییر در دهد که می نشان ها پژوهش .است داده تغییر را آنها نیاز رفع برای

 در ازگذشتگان مانده جای به آثار از یک هر توصیف، این با .اند داشته نقش نیز ها و افسانه ادبیات حتی و رسوم و آداب ها،
 رود می شمار به اثر نیز آن ماندگاری از بازتابی زیبایی، بر افزون که دانست خویش زمان هنر از نمادی توان می جهان را

 
 استحکام کم، پذیری واکنش بودن، باید دسترس در و فراوانی بر افزون آثاری چنین ساخت برای اولیه مواد که است بدیهی

 یادگار عمر چه هر و است ها ویژگی این بر تأییدی آثار، این عمر طوالنی که کنید توجه .باشند داشته مناسبی پایداری و زیاد
 با فاش می کند را ماندگاری و زیبایی هنر، اسرار که هایی گفتنی دارد، خود با بیشتری های باشد، گفتنی بیشتر مانده جا به

 خور در و امروزی بناهای و ها سازه برای ساخت ای پایه تا شد برداشته اسرار این از پرده شیمی، ویژه به علوم پیشرفت و رشد
 .گردد فراهم ستایش

 
 از گیری بهره با سپس کردند، را بررسی مانده جا به آثار سازندۀ مواد رفتار و ساختار مقدار، نوع، نخست، گام در ها دان شیمی
 باورند این بر برخی .داشتند معین کاربردهای که ویژه خواص با موادی .یابند دست جدیدتری مواد به توانستند شیمی دانش

 ماندگار زیبا و های سازه خلق برای مهندسان و هنرمندان طراحان، موفقیت کلید و کار مبنای توان را می موادی چنین که
 .دانست امروزی

 
 افزون دهد که می نشان تجربی های یافته .گیرد برمی در را اکسیدها از مخلوطی رس خاک نوعی سازندۀ مواد

 باعث ماده این وجود .است ماسه و شن نیز و ها صخره ها، سنگ از بسیاری اصلی سازنده از یکی رس، های برخاک
است ، چون سیلیس ساختاری مشبک و سخت و شفاف  شده آنها روی نقشکندهای و سنگی های سازه ماندگاری استحکام و

 دارد
 

 سیلیس،زیبا،سخت و ماندگار

 عنصر دو این گوناگون های که ترکیب طوری به است زمین جامد پوستۀ در عنصر ترین فراوان اکسیژن از پس سیلیسیم

 ما سیارۀ از الیه این در اکسید ترین فراوان سیلیس رو این از دهند، می تشکیل را زمین جامد % پوستۀ34 از بیش

 .است سیلیس ناخالص از ای نمونه ماسه و خالص نمونه ای کوارتز .رود می شمار به
 

تفاوت زیاد دارد با است اما ساختار  کربن درالماس همانند سیلیسیم است ساختار کربن خانوادۀ از فلزی شبه
ساختار مولکولی و مولکول های چون  سیلیس و سیلیسیم همانند الماس ساختار کوواالنسی دارد اما کربن دی اکسید

 مجزا تشکیل شده است.
 رود می کار به ها عدسی منشورها و ساخت در ویژه نوری خواصداشتن  دلیل به خالص *سیلیس

 
 ذره زیرا روند می شمار به مولکولی مواد آب، و اکسید و اکسیدها و هیدرید های نافلزی و مواد آلی دی کربن مانند موادی

 ساختاری دارای و اتم بودهاز  زیادی بسیار شمار شامل سیلیس، مانند موادی اما هستند، مجزا های مولکول آنها های سازندۀ
O هم به Si O بر دلیلی که ساختاری .آساست غول و اشتراکی پیوسته پیوندهای با اکسیژن و سیلیسیم های اتم 

 نام با را آنها هستند، جامد حالت به اتاق فشار و دما در مواد این که آنجا از .است موادی چنین بودن دیرگداز و باال سختی
 کوواالنسی در جامدهای سازندۀ اصلی عنصرهای که دهد می نشان تجربی های یافته .خوانند نیز می کوواالنسی جامد

 اتم نشده است زیرا شناخته ترکیبی هیچ در اتمی تک یون تاکنون آنها از که عنصری دو هستند، سیلیسیم و کربن طبیعت،
 .رسند می تایی هشت است، الکترونی آرایش به اشتراکی پیوندهای تشکیل باCوSi های

 

SiO2

(SiO )2

SiSiO2CO2
(CO )2
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که از یك  خاک رس مخلوطی از مواد گوناگون است. جدو زیر درصد جرمی مواد سازندۀ نوعی خاک رس را نشان می دهد-9
 .های زیر پاسخ دهیدبا توجه به داده های جدول به پرسش .است شده استخراج معدن طال

 و مواد دیگر        ماده
 0/4 00/4 33/4 20/0 32/03 30/33 2/03 درصد جرمی

 .بنویسید را خاک نوع این در موجود مواد از یک هر شیمیایی نام )آ
 
 دهید؟ می نسبت ماده کدام وجود به را رس خاک نوع این بودن فام سرخ )ب
 
 می کاسته بیشتری مقدار به کدام ماده جرم از رس، خاک نوع این از شده تهیه های سفالینه پختن هنگام کنید بینی پیش )پ

 چرا؟ شود؟
 

 ت( در یک تن خاک رس چند کیلوگرم آلومینیم اکسید وجود دارد؟
 
 
 مولكولی جامدات یژگیهایو
 .است شده تشکیل مجزا مولکولهای از

 .دارد وجود واندروالس ضعیف نیروی مولکولها بین
 .است کم جوش و ذوب دمای

 .بیابند تصعید یا فرازش قادرند بنابراین. است کم جوش و ذوب دمایی گستره
 .ندارند آزاد الکترون و یون چون. نیستند الکتریسیته رسانای مذاب، یا جامد حالت در
 
 (کوواالنسی)مشبك جامدات یژگیهایو

 .دارند آسا غول مشبک و ساختار
 .دارد وجود کوواالنسی محکم پیوند ذرات همه بین

 .باالست بسیار جوش و ذوب دمای
 .است کم جوش و ذوب دمایی گستره

 .نیستند الکتریسیته رسانای مذاب، یا جامد حالت در
 .است باالتر کوواالنسی جامد جوش و ذوب دمای باشد، کوتاهتر کوواالنسی پیوند طول هرچه

 نمونه هایی از جامد کوواالنسی هستند ، سیلیسم کربید  ، سیلیس ،سیلیسیم الماس 
 به سواالت پاسخ دهیدCO2و   SiO2در مورد-9

 است؟ مولکولی مواد جزو کدام ماده .دارند مجزا های مولکول خود ساختار در مولکولی آ(مواد
 
 ماده، کدام اساس این بر .دارند اشتراکی پیوندهای هم با که است بسیاری های اتم از ای مجموعه کوواالنسی ماده )ب

 است؟ کوواالنسی
 

 چرا؟ است؟ تر ماده سخت کدام کنید بینی پیش پ(
 
 چرا؟ دارد؟ تری پایین ذوب نقطهکدام  )ت
 

 چیست؟ از ای نشانه سنگ درشت های روی دانه بر سنگک نان شدن ث(پخته
 
 

 دگرشكلی(:  (آلوتروپی 
های  که آلوتروپ O3و   O2بلوری و ملکولی و ساختاری مواد ساده یک عنصر که در طبیعت وجود دارد  ماننداشکال مختلف 

)دگر شکل های( اکسیژن هستند.یعنی به شکل های گوناگونی گفته می شود که از یک عنصر در طبیعت یافت می 
 گرافیت دگر شکل های کربن و گوگردهای منشوری و سوزنی دگرشکل های گوگرد است. همچنین الماس وشود.

 
 الماس : 

به حساب می آید که   شبکه ی  غول آسایی از اتم های   مشبک )کوواالنسی(الماس یکی از  آلوتروپهای کربن است و جامد 
 کربن است که عالوه بر زیبایی کاربردهای صنعتی زیادی دارد.ویژگی های آن بشرح زیر است:

SiO2Al O2 3H O2Na O2Fe O2 3MgOAu

(C)(Si)(SiO )2(SiC)
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 ساختار مشبک و غول آسا است . با کوواالنسیجامد -0
  000 حدود کربن- کربنو طول پیونددرجه  23/043دیگر اتصال دارد و اندازه زوایا چهار کربن هر کربن با پیوند ساده با   -2

 است . پیکومتر 
 سخت ترین ماده طبیعی است  -0
 است . گرما  نیست اما رسانای بسیار قوی برقرسانای  -0
 شود .  مته و سمباده استفاده می اشکاری و نوکو ابزار تر برای تهیه جواهرات  -3

 گرافیت : 
. ساختاری الیه آید به حساب می واندروالسی-کوواالنسیکربن است و یک جامد  های()دگر شکل آلوتروپهایاز  گرافیت یکی

و با آرایش سه ضلعی مسطح به سه اتم کربن  کوواالنسی و یک الکترون آزادپیوند سهای دارد که در هر الیه ، هر اتم کربن با 
ه بهم متصل شده و صفحه ای مشبک به دیگر متصل شده اند . و از اتصال اتم های کربن شش گوشه هایی ایجاد شده ک

 وجود می آید.
 واندروالسی ضعیف است ، اما صفحات به وسیلۀ نیروی بین مولکولی  محکم در گرافیت پیوند های موجود در هر صفحه بسیار

 روی هم قرار گرفته اند و به آسانی روی هم می لغزند.
 برقرار است .  واندروالسها نیروی ضعیف  جامد کواالنسی واندروالسی است و ساختار الیه الیه دارد و بین الیه  -0
طول  درجه و  024های شش ضلعی مسطح با زوایای  کربن دیگر پیوند برقرار کرده است و دارای حلقه سه هر کربن با  -2

 باشد  می  pm004پیوند 
 است .بیش ترپیوند  )آنتالپی(و انرژی کوتاه تراست چون طول پیوند کربن ـ کربن پایدارتر از الماس  -3
 .شود  چون هرکربن یک الکترون آزاد دارد مانند فلزات رسانای برق است و برای ساخت الکترود ذغالی استفاده می -0
 کنند . تهیه می، نوک مداد  است از مخلوط آن با خاک رس  نرمبسیارشوند و  ها به راحتی از هم جدا می چون الیه  -0
 شود . برای تهیه مواد لغزنده و روغنهای روان کننده استفاده می  -3
 شود .  های ذوب فلز استفاده می چون دمای ذوب بسیار باال دارد برای بدنه راکتورها و همچنین کوره  -3

                                                                  
 زیر ساختارهای به توجه با. کوواالنسی هستند جامدهای جزو که بوده کربن طبیعی های دگرشكل جمله از گرافیت و الماس-3
 .دهید پاسخ ها پرسش به

 نشان را ها اتم بُعدی سه چینش کوواالنسی با جامد یک، کدام و ها اتم بُعدی دو چینش با کوواالنسی جامد ساختار، آ(کدام یک
 دهد؟ می
 

 دارد؟ همخوانی ویژگی این با کدام ساختار گذارد، می جا به اثر کاغذ روی بر مداد مغز در موجود گرافیت اینکه به توجه ب( با
 دهید توضیح

 
 شود؟ می استفاده الماس از شیشه برش ابزار و ها مته ساخت در چرا پ(
 

 چرا؟ داد؟ نسبت توان می گرافیت به مکعب( را متر سانتی بر گرم 0/3یا  23/2(چگالی ت(کدام
 

 ث(چرا گرافیت رسانای برق است اما الماس رسانا نیست؟
 
 .دهید پاسخ ها پرسش به زیر جدول به باتوجه-8

   پیوند
 223 303 میانگین آنتالپی

 چرا؟ سیلیسیم؟ یا است باالتر ذوب الماس نقطه کنید بینی پیش باشد، داشته الماس همانند ساختاری خالص سیلیسیم اگر )آ
 

 چرا؟؟ بیشتر است یا  ب(آنتالپی پیوند 
 

 شود؟ می یافت شکل سیلیس به عمده طور به و نشده یافت خالص حالت به طبیعت در سیلیسیم چرا دهید پ( توضیح
 

 سیلیس خیلی ریاد است؟ گرمایی مقاومت ت(چرا از

C CSi Si
kj / mol

Si SiSi O
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 اتمگرافن، گونه ای به ضخامت یك 
 اند داده تشکیل گوشه های شش حلقه اشتراکی پیوندهای با کربن های اتم آن، در که است گرافیت از ای الیه تک گرافن،
 برابر 044 حدود آن کششی مقاومت که طوری به دارد ای ویژه عسل، استحکام زنبور کندوی مانند الگویی با ساختاری چنین
 انتظار. دانست بعدیدو شیمیایی گونه یک را آن توان است،می کربن اتم یک اندازه به گرافن ضخامت ازآنجا که. است فوالد

 .می کنند تأیید را های گرافن ویژگی این نیز تجربی های یافته .باشد پذیر انعطاف و شفاف رود می

 
 روش، این است در آن از هایی الیه کردن جدا برای نوارچسب نازک و گرافیت از استفاده گرافن تهیۀ برای ساده روش یک

 این به .یکنند م جدا را ها نوارچسب از یکی سپس .دهند می فشار چسب نوار تکه دو بین را گرافیت گرد مقداری نخست
 چسبنده سطح به را نوارچسب این ادامه، در .گیرد می قرار نوارچسب سطح چسبنده روی گرافیت از هایی الیه ترتیب

 .بماند باقی چسب سوم نوار روی گرافیت از تری نازک الیه تا کنند می جدا هم از و دهند می فشار چسبانده، سوم نوارچسب
 است گرافن همان که ماند می چسب باقی نوار های قسمت برخی در نانومتر ضخامت به ای الیه کار این ادامه با

 
 کاربردهای گرافن

 گرافن اکسید و گرافن ، بخشی استحکام جهت ها کامپوزیت ساخت در کاربرد ، الکترونوری کاربردهای ، الکترونیکی کاربردهای
 انعطاف لمسی نمایشگرهای ، ترانزیستور ساخت ، انرژی ذخیره ، قوی فیلتراسیون ، پزشکی مهندسی ، دارو نانوحامل عنوان به

 زنده بافت ، ها ابرباتری تولید ، پذیر
 

 رسانایی الكتریكی گرافن
 به که سیمی دو نوک کوتاهی فاصله در سپس کنیم سیاه کامال گرافیت با را کاغذ صفحه یک اگر است الکتریسته رسانا گرافن

 گرافن پس گردد می روشن المپ که گردد می مشاهده باشد وصل دی ای ال المپ به طرفی از و است متصل باتری یک
 است. برق رسانای گرافیت مثل

 خصوصیات الماس و گرافیت را کامل کنید ای زیر جدول مقایسهدر -2
 گرافیت الماس مقایسه

   نوع جامد
   )نوع چینش(ساختارشکل  
   پیوند بین دو اتم کربننوع  

   گرمایی رسانایی
   رسانایی الکتریکی

   (C – Cطول پیوند )
   جوش دمای ذوب و

   چگالی
   هاکاربرد

 
 زودگدازسازه های یخی، زیبا و سخت اما 

 تراش و خالص حالت در ای که ماده .شدید آشنا کوواالنسی جامدهای از ای نماینده عنوان به سیلیس رفتار و ساختار با
 کار به هنر و بوده شفاف یخی های سازه که طوری دارد به آن به شبیه ظاهری نیز یخ .است سخت و زیبا شفاف، خورده،

 با عسل زنبور کندوی همانند ای شبکه گوشه، شش های های حلقه مولکول دانید می است زیبایی گر جلوه خود آنها، در رفته
از  هیدروژن اتم دو به و اشتراکی پیوند با هیدروژن اتم دو به اکسیژن اتم هر ساختار این در .آورند می پدید ویژه استحکام
 به اشتراکی پیوندهای با ها همه اتم سیلیس در که است حالی در این .است متصل هیدروژنی پیوندهای با دیگر های مولکول
 .اند شده متصل یکدیگر

 
 و بوده اشتراکی پیوندهای با اتم چند یا دو که شامل مجزایی واحدهای هستند، مولکولی مواد سازندۀ واحدهای ها، *مولکول

 بین نیروهای قدرت و نوع به مولکولی مواد فیزیکی رفتار .دارند مواد از این دسته رفتار و خواص تعیین در کلیدی نقشی
 بین نیروهای مایع به حالت به مولکولی ترکیب یک جوش نقطه و تبخیر آنتالپی نمونه برای .دارد آنها بستگی مولکولی
 و )پیوندی های الکترون جفت( اشتراکی به پیوندهای عمده طور به آن شیمیایی رفتار که حالی در است، وابسته آن مولکولی

 است وابسته در مولکول موجود ناپیوندی های الکترون جفت
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 .با خط زدن واژۀ نادرست در هر مورد، عبارت های زیر را کامل کنید-6
 همین به وجود دارد اشتراکی ها پیوندهای از ( اتم معینی شمار -کوواالنسی ( میان ) همه  -مولکولی )جامد یک ساختار آ( در
 .هستند گداز دیر و پایینی (دارند -ذوب)باالیی دمای موادی چنین دلیل
 وفرار پایینی (دارند -ذوب)باالیی دمای موادی چنین دلیل کوواالنسی (هستند– مواد )مولکولی جزو آلی های ترکیب اغلبب( 

 .هستند
می باشد به همین علت دمای  کوواالنسی (– مواد )مولکولی جزو و  کوواالنسی (– مواد )مولکولی جزو پ( 

 ( بیشتر است.-ذوب و جوش )
 
مواد زیر می  واژه های شیمیایی رایج مانند مادۀ مولكولی، فرمول مولكولی و نیروهای بین مولكولی را برای توصیف کدام-9

 توان به کار برد؟ چرا؟

 
 
 

 رفتار مولكول ها و توزیع الكترون ها
 توزیع اساس بر اتم هر که دهد می نمایش طوری را گونۀ شیمیایی یک سازندۀ های اتم ظرفیت های الکترون ساختارلوویس،

الکترون  جفت یک تنها که هیدروژن اتم جز به می کند پیروی تایی هشت قاعدۀ از و ناپیوندی پیوندی های الکترون جفت
  .شود می داده نمایش آن پیرامون اشتراکی پیوند یک یا پیوندی

 
 .دارد الکتریکی میدان در ویژه به آن رفتار تعیین در مهمی نقش مولکول در هر ها الکترون جفت این توزیع

 
 یکسان تشکیل اتم دو از کهو  مانند هایی مولکول .هستند دواتمی ها، مولکول ترین ساده

 به نمی کنند، گیری جهت الکتریکی در میدان هایی مولکول شوند چنین می نامیده هسته جور اتمی دو مولکول اند، شده
 هستند  ناقطبی های و مولکول بوده صفر آنها قطبی دو گشتاور سخن، دیگر

 
 شکل زیر توزیع .هستند قطبی و بوده  هسته ناجور مولکول دواتمی و مانند اتمی دو های مولکول
 .دهد می نشان ها مولکول این برای الکتروستاتیکی نقشۀ پتانسیل اساس بر را ها الکترون

 

 
از  کلر و سایر هالوژن ها بیشتر اتم هستۀ پیوندی پیرامون الکترون جفت حضور احتمالدر مولکول های قطبی فوق   )آ

 و یکسان ها، روی هسته پیوندی های الکترون حضور رو احتمال این از است، بیشتر ها آن نافلزی زیرا خاصیت هیدروژن بوده
 نیست متقارن

 از گذرانند، می آنجا را خود وقت گویی بیشتر است، بیشتر هسته دو بین فضای پیوندی در الکترون جفت حضور احتمال )ب
 است متقارن یکسان و ،ها هسته روی آنها حضور احتمال این رو

 
 در که حالی در است آن بودن ناقطبی نشانۀ جور هسته، اتمی دو های مولکول در ها الکترون متقارن و یکنواخت توزیع

 یکسان آن سازندۀ های اتم روی الکتریکی بار تراکم و نبوده یکنواخت ها توزیع الکترون هسته، ناجور اتمی دو های مولکول

مثبت جزئی بار دیگری به منفی جزئی بار است، بیشتر آن روی الکتریکی بار تراکم که اتمی به شرایط این نیست،

 دارند صفر از تر بزرگ گشتاور دوقطبی هایی مولکول چنین است دهند بدیهی می نسبت 
 

  اتمی سه های مولكول پتانسیل نقشۀ
 اتم به رو این است از اتم کربن از بیشتر اکسیژن های اتم روی بر الکتریکی بار تراکم اکسید، دی کربن خطی مولکول در

 توزیع دلیل به چندکه هر شود، می داده نسبت مثبت جزئی بار کربن اتم به و منفی جزئی بار اکسیژن های
 صفر آن قطبی دو گشتاور و نمی کند گیری جهت الکتریکی میدان در مولکول مرکزی، این اتم پیرامون الکتریکی بار متقارن

 .است

SiO2CO2
SiO2CO2

SiO (s),Cl (g),C H (l),NaCl(s),P (s),SO (g),PH (g),C(s),Si(s),CCl (l)2 2 6 14 4 3 3 4

Cl ,O ,N ,F ,Br2 2 2 2 2H2

HBr,HCl,HFHI

(δ )

(δ )

(δ )(δ )
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جفت  وجود بزند، هم به چند اتمی های مولکول در را بارهای الکتریکی یکنواخت توزیع و تواند تقارن می که عواملی از *یکی
 .است اتم مرکزی روی ناپیوندی های الکترون

 
مولکول خطی بوده و مراکز بارها بر هم منطبق و گشتاور دوقطبی *در مولکول های سه اتمی 

 صفر است
 

NO,......خمیدۀ مولکول در چه *اگر ,SO ,H O,H S,SCl ,OF ,2 2 2 2 2  اتم هسته روی الکتریکی بار تراکم2
 جهت الکتریکی میدان در اکسید دی کربن خالف بر مولکول اما این است بیشترو گوگرد و( اکسیژن) و نافلز قوی تر مرکزی
 می کنند گیری

 
SO,.....مولکول های چهار اتمی ,BH ,BCl3 3 مراکز بارها بر هم منطبق و گشتاور ساختار مولکولی مسطح دارند و  3

 و ناقطبی هستند دوقطبی صفر
 

PF,.....مولکول های چهار اتمی ,NH ,PCl ,PH ,NF3 3 3 3 مراکز بارها بر هم ساختار مولکولی هرمی دارند و  3
 نیست و قطبی هستند منطبق نبوده و گشتاور دوقطبی آنها صفر

  
SiF,.....مولکول های پنج اتمی ,SiH ,CCl ,SiCl ,SiBr ,CF4 4 4 4 4 ساختار مولکولی چهار وجهی دارند و  4

 ست و ناقطبی هستندا مراکز بارها بر هم منطبق بوده و گشتاور دوقطبی آنها صفر
 

 نتیجه گیری :
اگر اتم مرکزی دارای چهار قلمرو الکترونی باشد و چهار اتم اطراف آن قرار گیرد چهار وجهی است و اگر سه اتم اطراف آن 

 باشد هرمی و دو اتم داشته باشد خمیده است
 

ح و با دو اتم متصل در صورتی که اتم مرکزی سه قلمرو الکترونی داشته باشد وقتی که به آن سه اتم متصل شود مثلثی مسط
 به آن خمیده است 

 
 اتم مرکزی با دو قلمرو الکترونی مولکولهای خطی ایجاد می کند.

 
MXمولکول وقتی غیرقطبی است که بر  a ( .منطبق شودM ،اتم مرکزیX ، هیدروژن یا هالوژنa گروه اتم

 )یعنی ظرفیت اتم، با شماره ی گروه آن عنصر برابر باشد.(  مرکزی( مثل 
 

  ویژگی های ترکیبات مولكولی
 . گرفت نظر رادر اتانول شکرو ، آب توان می مثال عنوان به . اند شده تشکیل مجزا های مولکول از مولکولی *مواد

 . هستند هیدروژن های واتم غیرفلزات ترکیبات این دهنده تشکیل *عناصر
 نیروهای ها مولکول اندازه افزایش با و گیرند می قرار هم کنار در مولکولی بین نیروی با مواد از دسته این های *مولکول

 هیدروژنی تشکیل پیوند توانایی و مولکول باالی قطبیت . یابد می افزایش جوش و ذوب دمای و شده قویتر مولکولی بین
 دارد. جوش و ذوب دمای و مولکولی بین جاذبه نیروهای روی مشابهی اثر نیز
 

 . باشند داشته وجود گاز )متان(  و  آب(  ( )ساکارز( مایع  جامد حالت سه به توانند می مولکولی *ترکیبات
 به  دارند تری پایین بسیار جوش و ذوب دمای معموال فلزی و کوواالنسی ، یونی  مواد دیگر با مقایسه در مولکولی *مواد
 گراد سانتی درجه 344ردمای د کلرید سدیم یونی ماده ولی شود می ذوب درجه صفر دمای در آب مولکولی ماده مثال عنوام
 . شود می ذوب

 
 خوبی به ید و ب آ در خوبی به اتانول مثال . نمود حل مناسب های حالل در راحتی به توان می معموال را مولکولی *مواد

  . شود می حل کلرید تترا کربن در
 

 این که شود می حل خوبی به ناقطبی های در حالل ناقطبی مولکولی مواد و قطبی های حاللدر قطبی مولکولی *مواد
 . می گردد بیان نیز شود می حل مشابه در مشابه قاعده صورت به مطلب

 

CO ,BeH ,BeCl2 2 2

36534 AlBr,SF,PCl,BCl,SiF
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 جریان نارسانای عمال و دارند ضعیفی بسیار الکتریکی رسانایی معموال مایع حالت در چه و جامد حالت در چه مولکولی *مواد
 . شوند می محسوب الکتریسیته

 
 . نیستند گرما برای خوبی رسانای معموال مواد *این

 می هم از تر راحت ضربه اثر تحت جامدات دیگر با سازنده ذرات بین تر ضعیف کنش برهم علت به مولکولی *جامدات
  پاشند

 
 . شوند می تقسیم ناقطبی و قطبی دسته دو به مولکولی *ترکیبات

 
Sساختار مولكول های کربونیل سولفید-0 C O  و اتینH C C H   با توجه به آنها  

 چرا؟ است؟ صفر با برابر مولکول کدام قطبی دو آ(گشتاور
 

 قطبی و هم پیوند کوواالنسی ناقطبی موجود است؟ب(در کدام مولکول پیوند کواالنسی 
 

 پ(در کدام ترکیب جفت الکترون های پیوندی و جفت الکترون های ناپیوندی اتم ها در الیه ظرفیت برابر است؟
 

 ؟چرا؟   بیشتر است یا     ت( آنتالپی پیوند 
 

  مایع و اتین گاز است؟      چرا کربونیل سولفید  ث(
  

 مولكول های قطبی و ناقطبی رامشخص کنید وتعداد جفت الكترون های نا پیوندی را تعیین کنید -1
 

 
 

 قطبی یا غیر قطبی بودن مولكولهای زیر را مشخص کنید:-98
0)              2 )  3  )       0  )  0   ) 
 
3    )             3 )        3 )              3  )  04  ) 
 

 پیوند یونی )الكتروواالنسی(
 شود. شود،پیوند یونی یا الکتروواالنسی نامیده می که ازطریق انتقال کامل الکترون ازیک اتم به روی اتم دیگر ایجاد می پیوندی

شود. در این پیوند، فلز با از دست دادن  بین فلز و نافلز تشکیل می یونیپیوند*
شود، و نافلز با جذب الکترون،  ون مثبت تبدیل مییا یکاتیون  الکترون به

گردد. سپس یونهای با بار مخالف، همدیگر را جذب  می ون منفییا یآنیون 
تشکیل  هنگام را کلر و سدیم های اتم میان الکترون دادوستدشکل مقابل  کنند. می

 .دهد می نشان کلرید سدیم
 
 
 
 
 
یون با بار مخالف که یون دیگر را احاطه کند، عدد نزدیک ترین به تعداد *

 شود. کوئوردینانس کفته می
توسط شش یون  و هر یونتوسط شش یوناست. یعنی هر یون ششدر نمک طعام، عدد کوئوردینانس *

ش تری را یب ون های یبزرگ تر است و می تواند تعداد ون ید چون شعاع یم کلریاحاطه شده است اما در سز
 است  هشتون برابر یناسیدر اطراف خودجا دهد عدد کورد

 
 

333226322 BClIFSOHCOClSFPClFCH

2BeCl2SCl3PCl4CF4SiH

3BH3HNO3PBr6SeCl7IF

NaClCl

NaCsCl
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یعنی  اد باشدیبیشتر باشد و شعاع نافلز کم و بار آن ز تر است که فلز کوچکتر و الکترونهای غیر مستقر آن وقتی پیوندی محکم*
 هر چه فلز و نافلز قوی تر باشند پیوند یونی محکم تر تشکیل می شود

,Bطریقه بدست آوردن ترکیب حاصل از پیوند یونی )الکتروواالنسی( بین دو اتم )مثالً* A16 19:) 
 نماییم. میکنیم و فلز یا نافلز بودن آنرا مشخص  آرایش الکترونی فلز و نافلز را رسم می -0

 A : Ar / s , B: Ne / s , P1 2 44 3 319 16  

   گیرد الکترون می دو و نافلز است و دهد. الکترون از دست می یک و فلز است
کنیم. یعنی فلز با از دست دادن الکترونهای الیه ظرفیت خود، به آرایش گاز نجیب قبل از  هر اتم را به یون خود تبدیل می -2

 رسد. ل می شود و نافلز با جذب الکترونهای مورد نیاز، به آرایش گاز نجیب بعد از خود مییتبددار یون پایا به یرسد و خود می
 معادله می نویسیم سپس آنها را به صورت دو

A A e , B e B2219 19 1616
       

 کنیم. میضریب الکترون معادله ی  باال را در معادله ی پایین و ضریب الکترون معادله پایین را در معادله باال ضرب  -3
( A A e ) , ( B e B )22 2 119 19 16 16         

آوریم. به صورتیکه فلز در سمت چپ و نافلز در سمت  ها را با هم جمع جبری کرده و ترکیب حاصل را به دست می معادله -0
 دهیم.  ضریب هر اتم را به جای اندیس آن قرار می گیرد و راست قرار می

 
,Clمثال: پیوند بین  Ca17 20 

Ca : Ar / s , Cl : Ne / s , P2 2 54 3 320 17 

Ca Ca e , (Cl e Cl ) Ca Cl CaCl2 2 220 20 2 2          
، فلزها با از دست دادن الکترون های ظرفیت خود و تشکیل کاتیون به آرایش اول و دوم به طور کلی در گروههای اصلی*

 بعد از خود می رسند.الکترونی گاز نجیب قبل از خود و نافلزها با گرفتن الکترون و تشکیل آنیون به آرایش الکترونی گاز نجیب 
 

 های مولكولی و یونی برای تولید برق)سیال(هنر نمایی شاره

 سوی به الکترومغناطیسی با پرتوهای را خود انرژی که پذیر تجدید منبعی .است زمین برای انرژی منبع ترین بزرگ خورشید
 دارد می گسیل ما
 داشت خواهد دنبال به را محیطی زیست پای رد کاهش پاک خورشیدی، این انرژی از بیشتر گیری بهره*

 را آن بخشی از بتوانند که هستند هایی فناوری دنبال به خورشید رایگان و خدادادی انرژی از استفاده بهینه برای دانشمندان
  شود می احساس بیشتر آن به نیاز هنگام که شب ویژه به( نمایند مصرف چرخه وارد الکتریکی انرژی شکل به و نموده ذخیره
 تنها رو این از است، نیازمند پیشرفته فناوری و دانش به الکتریکی به انرژی خورشیدی پرتوهای تبدیل برای که است گفتنی

 م می شودانجا یافته کشورهای توسعه برخی در
 
 شاره این و یابد می افزایش( یونی شاره)کلرید مذاب سدیم دمای برج، گیرندۀ روی بر خورشیدی پرتوهای متمرکزشدن با *

 به آب تبدیل برای الزم انرژی هنگام، شب و ابری روزهای در حتی تا شود سرازیر می گرمایی انرژی ذخیره منبع به داغ بسیار
 .آورد می در حرکت به الکتریکی انرژی تولید برای را توربین داغ، بخار .فراهم کند را داغ بخار
 گسترۀ است، C°304-0304در حدود  فناوری این در مذاب کلرید سدیم دمایی گسترۀ که دهند می نشان تجربی های داده

 گسترۀ دمایی بین ذوب و جوش بسیار کم است  مولکولی مواد برای که دمایی
 

 خورشیدی به شرح زیر است: پرتوهای از انرژی الكتریكی تولید مراحل فناوری
 . تابد می زمین سطح در شده نصب زیاد بسیار های آینه سطح به خورشید پرتوهای-0
 (کلرید شارۀ یونی )سدیم حاوی که شونده متمرکز برج به آنها شده تابیده باز نور که شدند طراحی و نصب طوری ها آینه-2

  یابد می دمای آن افزایش و ذوب آن درون کلرید سدیم نمک ، برج به شده تابیده باز تمرکز نورهای با ، شود متمرکز است
 شب و ابری روزهای در حتی تا شود می سرازیر گرمایی انرژی ذخیره منبع به )سدیم کلرید مذاب(داغ بسیار شاره این-3

 . کند فراهم را داغ بخار آببه تبدیل برای الزم انرژی ، هنگام
  . شود می برق تولید موجب و آورده در چرخش به را توربین های پره داغ آب بخار-0
 وارد دوباره و تبدیل مایع آب به در آنجا و شده منتقل کننده سرد یک به توربین آوردن در حرکت به از پس بخار آب -0

 . شود می برق تولید چرخه
 

AB
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توجه به شكل  شكل زیر شمایی از فناوری پیشرفته برای تولید انرژی الكتریكی از پرتوهای خورشیدی را نشان می دهد. با -99
 به پرسش ها پاسخ دهید

 
 (aاست؟ فناوری این از بخش کدام توصیف زیر، های جمله از یک هر کنید مشخص 

 
 .کنند می متمرکز گیرنده برج روی را خورشیدی پرتوهای )آ

 
 شود می داغ بخار تولید باعث که داغ بسیار ای شاره )ب
 
 .آورد می در حرکت به را توربین که ای شاره )پ
 

 (bدهید پاسخ ها پرسش به زیر جدول به توجه با 
 دمای جوش ذوبدمای  ماده

N 2 243- 033- 

 33- 03 
 340 0003 

 چرا؟ است؟ مایع حالت به کمتری دمایی گسترۀ در ماده کدام )آ
 
  چرا؟ می کنید؟ پیشنهاد Aشاره  جای به را ماده کدام )ب
 

 پ(کدام مواد در دمای اتاق به شکل گاز هستند؟
 

 پایین گاز است؟ ت(کدام ماده در دمای خیلی
 (cکنید کامل را زیر جملۀ مورد، هر در نادرست واژه زدن خط با. 

 دمایی گسترۀ در ماده کمتر( آن -)بیشترخالص مادۀ یک جوش و ذوب نقطه بین تفاوت چه هر کلی قاعدۀ یک مطابق
 تر( است ضعیف -)قوی تر سازندۀ مایع های ذره میان جاذبه نیروهای و بوده مایع حالت به بیشتری

 
 چینش زیبا، منظم و سه بعدی یون ها در جامد یونی

 با ها اتم آن در که دانست، واکنشی نافلز یک با فلز یک واکنش فراوردۀ توان می را دوتایی یونی ترکیب هر که دانید می
 می کنند دادوستد الکترون یکدیگر

 
 و آنیون کاتیون به ترتیب به الکترون، آوردن دست به با نافلز اتم و الکترون دادن دست از با فلز یونی ، اتم های واکنش در*

 .دهد می نشان کلرید تشکیل سدیم هنگام را کلر و سدیم های اتم میان الکترون دادوستد زیرشکل  .شوند می تبدیل
 

میان  و جاذبه نیروی ناهمنام، های یون میان ها، یون تشکیل و الکترون دادوستد از پس
 آید می پدید دافعه نیروی همنام، های یون

 
 از دافعه و جاذبه نیروهای رود می باشد، انتظار باردار ای کره همانند ها یون از یک هر اگر

 محدود ها یون از معینی شمار به این نیروها سخن دیگر به شود، وارد آن به ها جهت همۀ
 شود می گوناگون وارد های فاصله در و آنها همۀ میان بلکه نشده

 

CC

HF

NaCl
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 نیروهای بر ناهمنام های یون میان نیروهای جاذبه که دهد می نشان طبیعت در یونی جامدهای دیگر و کلرید سدیم وجود
 چنین .شوند می کشیده یکدیگر سوی به ها یون از زیادی بسیار که شمار چنان آن است، غالب همنام های یون میان دافعه

 .است یونی جامد بلوری شبکه تشکیل و بعد سه در ها یون از منظمی آرایش آمدن پدید دلیل روندی،
 
 جامدهای نمایندۀ عنوان کلرید به سدیم بلوری شبکه سرتاسر در ها یون آرایش که یابید می در زیر شکل در دقت کمی با

 کاتیون معینی شمار با آنیون هر و آنیون معینی شمار هرکاتیون با که طوری به می کند، پیروی تکراری الگوی یک از یونی
 است شده احاطه

 سدیم بلور گویند، در می کوئوردیناسیون عدد بلور، شبکه در هریون پیرامون موجود ناهمنام های نزدیک ترین یون شمار به
 .)چرا؟( است 3 با برابر های و یون از یک هر کوئوردیناسیون عدد بنابراین +Na و -Cl مساوی هم با کلرید

 
 نكاتی در باره مقایسه شعاع

  است کوچکتر اتمی شعاع از دودلیل به کاتیون (شعاع0
 شود می کمتر الکترونی الیه یک ، ظرفیت الیه های الکترون دادن دست از با فلزی های اتم اغلب آ(در

 . شود می کم تری پخش جاذبۀ هسته بین الکترون های نتیجه در ، شده ها الکترون از بیشتر ها پروتون ب(شمار
 است اتم شعاع از بزرگتر دلیل دو به آنیون (شعاع2

 بیشتر باعث که شود می ایجاد ورودی الکترون و اتم های الکترون میان ای دافعه نیروی ، اتم به الکترون شدن اضافه آ(با
 . شود می یون حجم شدن
 شعاع و شود می کم جاذبه میزان رو این از ، شده ها پروتون از بیشتر ها الکترون شمار ، ها الکترون تعداد شدن زیاد ب(با
 . بود خواهد اتم شعاع از بیشتر یون

 (هر چه بار منفی آنیون بیشتر و یا بار مثبت کاتیون کمتر باشد ،یونی که عدد اتمی کمتر دارد ،شعاع بیشتر است3
 (در یک دوره از چپ به راست شعاع اتمی کم و در یک گروه از باال به پایین شعاع بیشتر می شود0
 

 برای تواند می که است کمیتی آن حجم به بار نسبت با ارز هم بار چگالی بگیرید، نظر در باردار ای کره را هریون اگر-99

 آن شعاع به یون بار مقدار نسبت ، کاربرد به توان که می تری ساده نسبت. رود کار به ها یون برهم کنش میان میزان مقایسۀ

 .دهید پاسخ ها پرسش به .است

 
 را کامل کنید)با محاسبه(آ( جدول 

 
 چرا؟ است؟ بیشتر یک کدام و کمتر کاتیون کدام بار چگالیب(  
 

 چرا؟ است؟ بیشتر یک کدام و کمتر آنیون کدام بار چگالیپ( 
 

 چرا؟ است؟ تر قوی همه از آنیون کدام با کاتیون کدام میان جاذبه نیروی کنید بینی پیشت( 
 
 چرا؟ است؟ تر ضعیف همه از آنیون کدام با کاتیون کدام میان جاذبه نیروی کنید بینی پیشث( 

 
 ج( نیروی جاذبۀ بین یون ها در کلسیم اکسید بیشتر است یا کلسیم سولفید؟چرا؟
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 در مورد سدیم کلرید به سواالت پاسخ دهید -93
  های است؟ ذره میان جاذبه نیروی نوع چه دهنده کلرید نشان آ(دمای ذوب و جوش باال در سدیم

 
 می کنید؟ تصویر آن  ساختاری برای ب(چه

 
 پ(چرا فاصله دمایی ذوب و جوش در آن بر خالف مواد مولکولی خیلی زیاد است؟

 
جدول زیر اندازۀ شعاع برخی یون های متداول را در مقایسه با اندازۀ اتم سازندۀ آنها نشان می دهد. با توجه به آن به -98

 سواالت پاسخ دهید
 

  است؟ آنیون از اتم مربوطه بزرگترآ( چرا شعاع 
 

 شعاع کاتیون از اتم خود کوچکتر است؟ ب(چرا
 
( در یک دوره از چپ به راست شعاع آنیون و کاتیون چه تغییری می پ

 کند چرا؟
 
( در یک گروه از باال به پایین شعاع آنیون و کاتیون چه تغییری می ت

 کند چرا؟
 
 
 ونی :یب های یژ گی های تر کیو
(دمای ذوب 0ت شکنند گی     ی(خاص0  ( داشتن انرژی شبکه ی باال3  ل شبکه ی سه بعدیی( تشک2 ان برقیجر یی(رسانا 0

 و جوش باال
 

 : یونی جامدات ویژگی
 منفی و مثبت یون میلیادها از ای مجوعه شامل بلکه ، نیست منفی یون یک و مثبت یون یک شامل فقط یونی ترکیب *یک
  . است

 
  . برابرند منفی و مثبت بارهای کل تعداد زیرا ، است خنثی بار نظر از یونی ترکیب *یک

 
 در و ناهمنام های یون بین جاذبه نیروی بلکه ، نیست آنیون یک و کاتیون یک به محدود یونی ترکیب یک در جاذبه *نیروی

 . آورد می وجود به بعدی سه آرایش و شود می احاطه مخالف یون چند توسط یون هر و است جهات تمام
 
  . است نام هم های یون بین عهفدا نیروی از بیشتر خیلی نام ناهم های یون بین جاذبه نیروی*
 

 به آن تبدیل برای و است پیوندها ترین قوی جز یونی پیوند که چون دارند باالیی جوش و ذوب دمای معموال یونی *جامدات
 . داریم پیوند نوع این بر غلبه برای زیادی انرژی بخار یا مذاب تحال
 

 در ولی شود می سست یونی پیوندهای از برخی مذاب حالت در زیرا ، هستند مذاب دما از باالیی ی گستره در یونی *جامدات
  است فلزی جامدات مشابه جوش و ذوب دمای اختالف بروندیعنی بین از یونی پیوندهای کلیه باید بخار حالت

 
 حالت در ولی ندارند را شدن جا به جا توانایی ها یون جامد حالت در زیرا ، نیستند الکتریسیته جریان رسانای جامد حالت در*

 شوند جا جابه دیگر مکان به مکان یک از آزادانه توانند می ها یون زیرا ، هستند برق جریان رسانای محلول و مذاب
 هم، به نزدیک فواصل در ها یون گیری قرار و یونی پیوند بودن قوی به توجه با ، هستند گرما خوب رسانای یونی *جامدات
 .شود می منتقل دیگر سر به راحتی به جامد سر یک از ها یون گرمایی ارتعاشات
 در همنام بابار ها یون جایی به جا و ضربه اثر در ، نیستند پذیر انعطاف فلزات مشابه و هستند شکننده معموال یونی *جامدات
 . شود می یونی جامد شدن قطعه قطعه و شدن پاشیده هم از باعث آنها میان دافعه و گرفته قرار یکدیگر مجاورت
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 ان برق :یجر ییرسانا
 باشند.  یون هاو یا ها  ، الکترون ن ذره ها می توانندیداشته باشد و ا باردارد ذره های یک جسم بایان برق، یت جریبرای هدا

ون های سازنده ی آن در جاهای ثابتی قرار دارند و تنها در جای خود حرکت ارتعاشی دارندو یونی, در حالت جامد یب یک ترکی
ون ها می توانند یا محلول باشند یستند اما وقتی بصورت مذاب و یان برق نینمی توانند آزادانه حرکت کنند رسانای جر چون

 ه می شوندیآزادانه جابجا شوند و رسانای برق بوده و تجز
 
 ش تر استیکی بیالکتر ییرسانا،ش تر باشدیط بیون ها در محیون ها و بار یهر چه تعداد*
 

 ل شبكه ی سه بعدی :یتشك
ک بلورگفته می ین واحد تکراری در یک الگوی تکراری است و به کوچک تریونی به صورت یب های یون ها در ترکیش یآرا

 شود 
ن یروی می کند و ایون ها از الگوی خاصی پیون ها و آنیونی با توجه به اندازه ی نسبی کاتیب یک ترکیون ها در بلور یش یآرا

 سلول های واحد در سراسر بلور تکرار می شود
ش سه بعدی و یک جسم در سه بعد حاصل می شود ، در واقع به آرایده شدن ذره های سازنده ی یبه ساختاری که بر اثر چ

 گفته می شود شبکه بلورک بلور یون ها در یا یمولکول ها و  ,منظم اتم ها 
 

 شبكه ی بلور: آنتالپی
ون های مثبت یونی از یک مول جامد یل یمقدار انرژی که به هنگام تشک"است هل شبکه ی بلور با آزاد شدن انرژی همرایتشک

 "ده می شود ینام شبکه بلورو منفی گازی سازنده ی آن آزاد می  شود انرژی 
    خوراکی  انرژی شبکه برابراست با  :مثال در نمک 

 
 د مقدار انرژی شبکه برابر است با: یم اکسینیدر آلوم  

  
ونی باشدومقدارانرژی شبکه به عوامل یب های یدر تر ک قدرت و استحکام رییار خوبی برای اندازه گیانرژی شبکه می تواند مع

 ر بستگی دارد :یز
 و بلعکس تر است بیش تر باشد انرژی شبکه کوچکن ویون و شعاع آنیالف( هرچه شعاع کات

 تر استبیش  تر باشد انرژی شبکه بیشون یون و بار منفی  آنیب( هر چه بار مثبت کات
 دارد مستقیمون ها رابطه ی یو با بار وارونه ون ها رابطه ی یپ( انرژی شبکه با شعاع 

 است : ونی برای مقایسه داده شدهیب یانرژی شبکه برای تعدادی ترک
0433=          303 =         343=       303  =         3330=      2303=       

323=    2030=       330  =         333=      334=         334 = 
 دمای ذوب و جوش باال:

کی ( قوی دمای ذوب و جوش باال یالکتر روهای باریک )نیروهای جاذبه ی الکترواستاتیونی به علت وجود نیب های یتمام ترک
 ش تر استیش تر باشد دمای ذوب و جوش بیوند ها قوی تر باشد و انرژی شبکه بیونی پیب های یدارند و هر چه در ترک

 
 سه  داده شده است یونی برای مقایب های یدمای ذوب و جوش تعدادی از ترک 

 =2344       =332           =330           =303         =300      = 340ذوب: 
 =3344       =0043       =0030         =0040        =0334   =0030جوش: 

 
ون ها یده شود و یونی پاشید شبکه ی یرا برای ذوب بایاد است زین دمای ذوب و جوش زیونی اختالف بیب های یدر ترک*

 ن ذرات غلبه گرددیروهای بیو بر ن وند ها شکسته شودید همه ی پیپراکنده شوند اما برای جوش با
 

 سختی و شكنند گی :
را شبکه بلور ساختار غول آسا دارد و یون ها غالبا سخت و شکننده هستند زین یوند قوی بیونی به علت وجود پیب های یترک

ل شده است و یاری تشکیه های بسیشبکه از الادی الزم است و یار زیون ها انرژی بسین یوند های بیبرای شکستن همه ی پ
رند و اثر متقابل دافعه ی یگر قرار می گیکدیون های هم بار کنار یه ها اندکی جابجا شود یکی از الیا ضربه یبر اثر فشار و 

 ختن شبکه ی بلور می شود.یون ها موجب به هم ریان یم
 

 mol.kg.)s(NaCl)g(Cl)g(Na 5787

 mol.KJ)S(OAl)g(O)g(Al 1591632
2332

LiFLiClLiBrLiIMgO2MgF

NaFONa2RbFRbClRbBrRbI

NaClRbClKFKBrKClMgO

NaClRbClKFKBrKClMgO
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 .کنید کامل را زیر های عبارتاز  یك نادرست،هر واژه زدن خط با مورد هر در -92
به)اتم  آن تبدیل و شبکه یونی مول( از -یک)گرم فروپاشی برای ثابت فشار در شده مصرف(-)آزادگرمای پاشی، فرو آنتالپی )آ

 .است سازنده یون های( گازی -های 
 می پاشیده دشوارتر ( فرو –آن ) آسان تر  شبکۀ باشد، کمتر یونی جامد یک سازندۀ های یون چگالی بار ( –)بار  چه هر )ب

 .شود
 

 .دهید پاسخ ها پرسش به زیر نمودار به توجه با-96
 می توان)کیلوژول بر مول 0433 یا 303،  303) شبکه فروپاشی آنتالپی کدام آ(
 چرا؟ داد؟نسبت  به
 

 تغییری چه شبکه فروپاشی آنتالپی قلیایی، فلزهای کاتیون شعاع افزایش با ب(
 .دهید می کند؟ توضیح

 
 می کند ؟ تغییری چه شبکه فروپاشی آنتالپی هالید، آنیون شعاع افزایش با )ب

 .توضیح دهید
 
 
 

 .دهید پاسخ ها پرسش به دهد، نشان می یونیات ترکیب برخی برای را شبكه فروپاشی آنتالپی که زیر جدول به توجه با-99

 
 ؟ دارد ه ایرابطو شعاع یون ها چه  آنیون الکتریکی بار با هم و کاتیون الکتریکی بار با شبکه فروپاشی آنتالپیآ(
 
 دهید؟ توضیح نظر گرفت؟ در ای رابطه یونی جامدهای ذوب نقطه و شبکه فروپاشی آنتالپی میان توان می آیا )ب
 

 پ(پیش بینی کنید آنتالپی فروپاشی کلسیم کلرید بیشتر است یا کلسم سولفید؟چرا؟
 

بلور منیزیم اکسید از منیزیم فلوئورید خیلی  شبکه فروپاشی آنتالپیت( چرا با آنکه شعاع یون فلوئورید از اکسید کمتر است، 
 بیشتر است؟

 
 زیبا جالیی با پذیر شكل عنصرهایی فلزها،

 بر نیز آغازی های تمدن که به طوری اند بوده ارزشمند و ضروری آن ادامۀ و انسان زندگی برای همواره فلزها جمله از مواد
  .اند شده گذاری نام آنها کاربری گسترۀ اساس

 جایگاه از نشان خود این و چشمگیری شدند رشد و دگرگونی دچار جوامع آهن، سپس و برنز دورۀ در سنگی، دورۀ از پس
 آن روند، می شمار به زندگی کیفیت ارتقای و گسترش رشد، هم کلید هنوز عنصرها این .دارد بشری تمدن در فلزها برجستۀ

 .است وابسته فلزی عنصرهای از استفاده گستردگی به کارآمد فناوری با پیشرفته جامعه دارند پایداری باور بسیاری که چنان
 جای d ،p  ،s و f .دستۀ چهار هر در عنصرهایی که دهند، می تشکیل را ای دوره جدول عنصرهای عمده بخش فلزها
 جمله از پذیری شکل و گرمایی رسانایی الکتریکی، رسانایی جال، دارند متنوعی شیمیایی و فیزیکی رفتارهای داشتنه اما داشته

 .شیمیایی آنهاست رفتارهای جمله از اکسایش اعداد تنوع و پذیری واکنش که حالی در بوده فیزیکی فلزها رفتارهای
 

 فلزی جامد های ویژگی
 و مثبت یون میلیاردها از ای مجموعه شامل بلکه ، نیست خودش ظرفیت الکترون و مثبت یون یک شامل فقط فلز

 . است نامستقر های الکترون
  . برابرند ومنفی مثبت بارهای کل تعداد چون ، است خنثی بار نظر از فلز

 دریای و کاتیون بین جاذبه نیروی بلکه ، نیست خودش الکترون و کاتیون یک به محدود فلز یک در جاذبه نیروی
 . آورد می وجود به بعدی سه آرایش و شود می مشاهده جهات تمام در الکترون

KCl
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 است باال معموال فلزی مواد جوش و ذوب دمای رو این از است قوی پیوندی فلزی پیوند
  . است زیاد معموال فلزی جامدات جوش و ذوب دمای اختالف کوواالنسی جامدات خالف بر
 جهت همین به و شوند جا جابه توانند می راحتی به خارجی الکتریکی های میدان تاثیر تحت فلزی مواد آزاد های الکترون*

 . هستند الکتریسیته جریان خوب رسانای مذاب حالت در هم و جامد حالت در هم فلزات
  به آزاد های الکترون وجود و فلزی پیوند ، هم با مثبت ی ها یون دافعه علت به گرمایی نامنظم های جوش و جنب*

 . هستند نیز گرما خوب رسانای لذا شده منتقل دیگرآن سر به سر یک از راحتی
 و خواری چکش خاصیت رو این از و دهند می شکل تغییر بلکه شوند نمی خرد ضربه اثر در و پذیربوده انعطاف فلزات*

 . دارند ورقکاری
 ، ندارد شده تابش پرتوهای جذب برای تمایلی فلز اتم ، ظرفیت های الکترون بودن نامستقر دلیل به و جالپذیرند فلزها*

 . کند می بازتابش را پرتوها همه پس
 فلزات از برخی شرایط همین در که صورتی در هست مایع جیوه فلز محیط دمای در . است متفاوت فلزات سختی درجه*

 . هستند سخت بسیار
 

برخی  توجیه برای که دهد می نشان را فلزها بلوری شبکۀ از ساده الگوی یکمقابل  شکل
 است  معروف الکترونی دریای مدل به و شده ارائه آنها فیزیکی رفتارهای

فضای  در که است بعد سه در ها کاتیون از منظمی آرایش فلزها ساختار مدل، این اساس بر*
 جابه آزادانه آن در و اند ساخته را دریایی اتم، در موجود های الکترون ترین سست آنها میان
 .شوند میجا 
 

  در مورد فلزات به موارد زیر پاسخ دهید-90
 دارد؟ هایی تفاوت چه یونی و مولکولی کوواالنسی، ساختار مواد با فلزها بلوری آ(شبکه

 
 چرا؟ سازند؟ می را الکترونی دریای ،)ظرفیت- درونی( ها الکترون کدام کنید بینی پیش ب(
 

 دانست؟ معین اتم یک به تنها متعلق نتوان را آن در موجود الکترون هر که شود می سبب الکترونی دریای ویژگی کدام پ(
 

 .کنید وگو گفت یکدیگر با زیر جملۀ درستی دربارۀ ت(
 » می کند حفظ فلز بلوری شبکه در را ها کاتیون چیدمان که است عاملی الکترونی دریای«
 

 پاسخ دهید ها پرسش به شده داده های شكل به توجه با-91

 
 است؟ فلز فیزیکی رفتار کدام دهندۀ نشان ها شکل از یک هرآ(
 

 .کنید توجیه الکترونی دریای الگوی به توجه با شکل دو این از یک هر در را فلز رفتارب(
 

 پ(در جامدات فلزی چرا در هر حالت رسانای برق است؟
 

 ت(چرا در جامدات فلزی فاصله دمایی ذوب و جوش زیاد است؟
 

 زیبایی نماد رنگ،
 خوشایندترین از یکی آمیزی و رنگ رنگ آن در که .است تجربی علوم برای بزرگ آزمایشگاهی و ما برای زیستگاهی طبیعت

 بخشد می آرامش با همراه لذتی انسان به و است ها جلوه
 
 پرتوهای همان نورها این واقع در رسد، ما می چشم به پیرامون محیط از که است نورهایی دلیل به رنگ درک و احساس *

 بیند می را آنها ما چشم و است نانومتر 344تا  044گسترۀ در آنها موج طول که بوده الکترومغناطیسی
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 جذب را شده تابیده سفید نور از بخشی رنگی مواد  .ببیند را خود پیرامون تواند نمی انسان نباشد، مرئی نور محیطی در اگر *
 .می کنند بازتاب یا دهند عبور می را آن ماندۀ باقی و
 
 دیده سیاه رنگ به کند، جذب را آنها همۀ اگر سفید و رنگ به کند، بازتاب را مرئی های موج طول همۀ ماده نمونه یک اگر*

 بیند می آنها از شده بازتاب یا عبوری های طول موج با را رنگی مواد ما چشم همچنین شود، می
 
TiOنمونه برای دارد، نام دانه رنگ بخشد، می رنگ آن به که رنگی ماده یک اصلی سازندۀ*  ,Fe O2 2  از دوده و 3

 مواد این انسان، گذشته در .می کنند ایجاد سیاه سفید و قرمز، های رنگ ترتیب به که هستند معدنی های دانه رنگ جمله
 .کرد می تهیه ها کانی برخی و گیاهان، جانوران همچون طبیعی منابع از را رنگی

 
 تا می کنند ایجاد سطح روی نازکی که الیۀ هستند کلویید نوعی شوند، می استفاده سطح پوشش برای که هایی رنگ *

 .گردد شیمیایی مواد و اکسیژن، رطوبت برابر در خوردگی مانع زیبایی، بر افزون
 
 رقابتی در ها فراورده که این است چشمگیر و سریع چنان آن صنعتی های فراورده تولید گسترش و پیشرفت امروزه*

 .باشند داشته نیز جذابی و مناسب آمیزی رنگ و رنگ زیباشناختی، باید دیدگاه از کیفی و کمّی های جنبه بر افزون اقتصادی
 به ...و ساختمانی نساجی، غذایی، صنایع در که هایی رنگ .است شده گوناگونی های ساختگی تولیدرنگ باعث اهمیتی چنین

 .روند میر اک
 

زرد رنگ اثر دهیم طی مراحلی به محلول نمك وانادیم به ترتیب وانادیم (V)وانادیم از نمكی محلول با روی فلز اگر-98
(IV) آبی و محلول وانادیم(III) به رنگ سبز و محلول وانادیم(II) به رنگ بنفش در می آید با توجه به آن به سواالت پاسخ

 دهید
  .بنویسید را V23وانادیم اتم الکترونی آرایش )آ

 
 اکسایش بنویسید های حالت در را وانادیم الکترونی آرایش )ب
 
 است؟ دیگری از متفاوت محلول رنگ مرحله هر در چرا دهید توضیح )پ
 
 چرا؟ ؟)کاهنده یا اکسنده( دارد را نقش کدام وانادیم واکنش ها، این معادله هر واکنش را بنویسید و تعیین کنید در )ت
 

)وانادیم از مول 0/4ث( در تبدیل  V  چند گرم روی اکسید می شود؟ (II)به وانادیم  (
 

 انتظار از فراتر فلزی تیتانیم،
 رفتارهای بر افزون فلز هر در واقع دهند، می نشان رفتارها برخی در آشکاری های تفاوت مشابه، رفتارهای بر افزون فلزها

 .دارد نیز را خود ویژۀ رفتارهای مشترک،
 

 گرمایی رسانایی الکتریکی، رسانایی، جال مانند هایی ویژگی دارای s و  pدسته ، فلزهای همانند dدسته  فلزهای نمونه برای
 .دارند تفاوت آنها با اکسایش اعداد تنوع و ذوب نقطه مانند سختی، هایی ویژگی در اما هستند، پذیری شکل نیز و
 
 انتظار از فراتر فلزی های باورنکردنی، ویژگی Ti22تیتانیم ای، دوره جدول چهارم دورۀ از dدسته  عنصرهای میان در

 .هاست ویژگی این جملۀ از مناسب استحکام و ماندگاری .است
 

نیتینول  نمونه برای .دارد صنعت ای در گسترده کاربرد نیز گوناکون آلیاژهای شکل به شده یاد های ویژگی بر افزون تیتانیم
 به کار می پزشکی و صنعتی های فراورده ساخت در آلیاژ این .است هوشمند معروف آلیاژ به که بوده نیکل و تیتانیم از آلیاژی

 تیتانیم آلیاژهای برخی کاربرد .رود
 عینک قاب )پ ها رگ برای استنت )ب ارتودنسی در فلزی سازه )آ

 
 
 

II, III, IV

V
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 داده های پرسش به جدول توجه به با. دهد می نشان نزن زنگ فوالد با مقایسه در را تیتانیم های ویژگی برخی زیر جدول-99

 .دهید پاسخ شده
 

 
 
 ویژگی کدام اساس بر تیتانیم .دارند دمای باالیی )متحرک و ثابت( سازنده اجزای همه کند می کار جت موتور که هنگامی )آ

 .دهید است؟ توضیح رفته کار به موتور این ساخت برای ها
 
 می کنند؟ استفادهتیتانیم  از فوالد جای به پیما اقیانوس کشتی پروانه ساخت در امروزه چرا دهید توضیح )ب
 
 است؟ برخوردار مزایایی چه از بیرونی تیتانیم، پوشش با گوگنهایم موزۀ همانند ماندگار و زیبا هنرمندانه، بناهای ساخت )پ

 .دهید توضیح
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 سواالت نهایی
 19( دی 92/8با توجه به شكل های زیر پاسخ دهید.) -9

 جامدی را نشان می دهد؟( چه نوع 0آ( شکل )
 

 ب( کدام شکل ساختار الماس را نشان می دهد؟
 

g.cm( برابر 0پ( اگر چگالی ساختار)
g.cm ( کدام یک از عددهای زیر است؟2باشد، چگالی ساختار) 223/2-

-333/0 (b         
g.cm

-300/3 (a 
 
 19(دی 92/8عبارت های نادرست را بنویسید. ) درستی یا نادرستی هر یك از عبارت های زیر را مشخص کنید. شكل درست -9

Cبرای ترکیب "فرمول مولکولی"آ( استفاده از واژه  H O (s)6 12  مناسب است. 6
 
 ( ترکیب هایی که در دما و فشار اتاق به حالت مایع هستند، جزو ترکیب های یونی به شمار می روندب
 
 19( دی 2/8کنید.)در هر مورد عبارت درست را کامل  -3

کمتر( باشد، آن ماده در گستره دمایی بیشتری به حالت مایع -آ( هرچه تفاوت بین نقطه ذوب و جوش یک ماده خالص)بیشتر
 است. ضعیف تر(-)قوی تر بوده و نیروهای جاذبه میان ذره های سازنده مایع

 
 19( دی 2/8برای هر یك از عبارت های زیر دلیل بنویسید.) -8

 در تهیه سنباده به کار می رود.(SiC)ب( سیلیسیم کاربید 
 
 19( دی 92/9) با توجه به نمودار زیر پاسخ دهید. -2

آ( با افزایش شعاع آنیون هالید، آنتالپی فروپاشی شبکه چه تغییری می کند؟ دلیل 
  بنویسید.

 
 کنید. ب( چگالی بار یون های لیتیم و پتاسیم را مقایسه

 
بیشتر است یا نقطه ذوب پتاسیم برمید  (LiF)پ( نقطه ذوب لیتیم فلوئورید 

(KBr).؟ دلیل بنویسید 
 
 
واژه های شیمایی متداول مانند ماده مولكولی، فرمول مولكولی و نیروهای بین مولكولی برا توصیف کدام موارد زیر به کار  -6

 خارج 19( دی 92/8می رود؟)
 SiO2(s)ث(    C3H3(l)ت(     HClپ(       C3H02O3(s)ب(       NaCl(s)آ( 
 
 خارج 19( دی 2/8برای جمله ی زیر دلیل بنویسید.) -9

 ( در تهیه سنباده به کار می رود.SiCب( سیلیسیم کاربید )
 
جامد مثال  با پر کردن جاهای خالی در نمودار زیر با یكی از انواع جامدها )مولكولی، یونی، فلزی و کوواالنسی( برای هر -0

 خارج 19( دی 9بنویسید.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آیا ماده سخت و شکننده است؟

است؟ آیا در حالت جامد رسانای برق است؟ برقآیا در حالت مذاب رسانای 
 

 .... Aجامد ... 

 خیر بله

 .... Dجامد ...  .... Cجامد ...  .... Bجامد ... 

 خیر بله خیر بله
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 خارج 10( خرداد 92/8با استفاده از واژه های درون کادر، عبارت های زیر را کامل کنید.) -1
 صابون –درونی  –هیدرونیوم  –بنزن  –ظرفیت  –سنگین  –روغن زیتون 

 دریای الکترونی را می سازند.* بر اساس مدل دریای الکترونی برای فلزات، الکترون های ...)ت(... 
 

 خارج 10( خرداد 2/8برای عبارت زیر دلیل بنویسید.) -98
 پ( تنوع و شمار مواد مولکولی بیشتر از مواد یونی است.

 
با توجه به جدول زیر که درصد جرمی مواد سازنده نوعی خاک رس را نشان می دهد، به پرسش ها پاسخ دهید.  -99

 خارج 10(خرداد 92/9)
 و دیگر مواد SiO2 Al2O3 H2O Na2O Fe2O3 MgO Au ماده

 0/4 00/4 33/4 20/0 32/03 30/33 24/03 درصد جرمی
 ؟   ؟ ؟  ؟ ساختار ذره ای

 تن از این نمونه خاک رس چند گرم سیلیس وجود دارد؟ 0آ( در 
 

 ب( سرخ فام بودن این نوع خاک رس به وجود کدام ماده نسبت داده می شود؟
 

 ساختار ذره ای هر یک از مواد خواسته شده در حالت خالص و جامد با کدام الگوی زیر همخوانی دارد؟پ( 

 
 

 خارج 10( خرداد 2/9با توجه به جدول زیر پاسخ دهید.) -99
 چگالی بار (pmشعاع ) آنیون چگالی بار (pmشعاع ) کاتیون
Na

+
 33 2-04  ×43/0 Cl

-
 030 3-04  ×02/0 

Ca
O ؟ 33 +2

 03/0×  04-2 ؟ -2
Caآ( چگالی بار یون کلسیم )

 ( را محاسبه کنید.+2
 

Oب( شعاع یون اکسید )
 محاسبه کنید. pm( را بر حسب -2

 
 پ( نیروی جاذبه میان کدام کاتیون با کدام آنیون از همه قوی تر است؟ چرا؟

 
 10( خرداد 2/8پاسخ نامه بنویسید.)در هر مورد از بین دو واژۀ داده شده، واژۀ مناسب را انتخاب کرده و در  -93

 است. سیلیس(-آ( کوارتز از جمله نمونه های خالص و ماسه از جمله نمونه های ناخالص )سیلیسیم
 

 است. سه بعدی(  -ب( الماس، جزو جامدهای کوواالنسی با چینش )دوبعدی
 

نادرست بودن شكل درست آن را در پاسخ نامه درستی یا نادرستی هر یك از عبارت های زیر را تعیین کرده و در صورت  -98
 10( خرداد 92/8بنویسید.)

ب( گرافیت تک الیه ای از گرافن است، که در آن اتم های کربن با پیوند های اشتراکی، حلقه های شش گوشه تشکیل داده 
 اند.
 

 کنند.ت( در ساخت پروانه کشتی های اقیانوس پیما، به جای تیتانیم از فوالد استفاده می 
 



 81998602190تهیه و تدوین:مرتضی یعقوبی نیكو           همراه:         شیمی دوازدهم

138 

 

 10( خرداد 92/9( به سواالت پاسخ دهید.)9( و )9با توجه به نقشه پتانسیل مولكول های شكل ) -92
 است؟« NH3»( نشان دهندۀ مولکول 2( یا )0آ( کدام شکل )

 
 ( قطبی است یا ناقطبی؟ چرا؟2ب( مولکول شکل )

 
« − » یا « + »از کدام عالمت  A( به جای 0پ( در شکل )

 استفاده کرد؟ چرامی توان 
 
 

 10( خرداد 92/9با توجه به جدول زیر پاسخ دهید.) -96
Fآ( چگالی بار یون 

Clبیشتر است یا یون  -
 چرا؟ -

 
( بیشتر است یا سدیم MgOب( آنتالپی فروپاشی شبکه منیزیم اکسید )

 (؟ چرا؟Na2oاکسید )
 

 نقطه ذوب را دارد؟ کمترینپ( با توجه به داده های جدول کدام ترکیب 
 

 10( تیر 92/8با توجه به شكل پاسخ دهید) -99
 چه نوع جامدی را نشان می دهد؟ 2آ( شکل 

 
 ب(کدام ساختار دارای چینش سه بعدی اتم هاست؟

 
 

 پ(با توجه ن که گرافیت موجود در نوک مداد بر روی کاغذ اثر می گذارد کدام شکل با این ویژگی همخوانی دارد؟
 
 

درستی یا نادرستی هر یك از عبارت های زیر را تعیین کرده و در صورت نادرست بودن شكل درست آن را  -90
 10(تیر92/8بنویسید)

 مناسب است؟ NaCl(s)آ(استفاده از واژۀ فرمول مولکولی برای 
 

 بلور،عدد کوئوردینانسیون می گویند.ب(به شمار نزدیک ترین یون های نا همنام موجود پیرامون هر یون در شبکۀ 
 

 10( تیر 2/8برای هر یك از عبارات زیر دلیل بنویسید ) -91
 سیلیسیم کاربید در تهیۀ سمباده به کار می رود.

 
 10و شهریور  10( تیر 9پاسخ دهید ) -98

 آ(هر یک از شکل های زیر نشان دهندۀ کدام رفتار فیزیکی فلزهاست؟

   
 توجه به الگوی دریای الکترونی توجیه کنیدرا با  2ب(رفتار 

 
 10(شهریور 2/8در هر مورد از بین دو واژۀ داده شده،واژۀ مناسب را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید)-99

بیشتر(باشد آن ماده در گسترۀ دمایی -آ(مطابق یک قاعدۀ کلی هر چه تفاوت نقطۀ ذوب و جوش یک مادۀ خالص )کمتر
 ت مایع است؟بیشتری به حال

 
 لیتیم(در سازه های فلزی مانند ارتودنسی استفاده می شود.-ب( از برخی از آلیاژهای )تیتانیم
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 10(تیر 9با توجه به جدول زیر پاسخ دهید) -99

 
O)آ( چگالی بار یون اکسید )2 را محاسبه کنید 

 
Na)بیشتر است یا سدیم اکسید (NaCl)ب(آنتالپی فروپاشی شبکۀ سدیم کلرید  O)2 ؟چرا؟ 

 
 

درستی یا نادرستی هر یك از عبارت های زیر را تعیین کرده و در صورت نادرست بودن شكل درست آن را  -93
 10(شهریور 2/8بنویسید)

و با تشکیل حلقه های شش گوشه ،شبکه ای با استحکام ویژه آ( مولکول های آب در ساختار یخ در یک آرایش منظم دو بعدی 
 پدید می آورند

 
 10(تیر 9با توجه به جدول زیر پاسخ دهید) -98

Cl)آ( چگالی بار کدام آنیون ,O ) 2 بیشتر است؟چرا؟ 
 
 

بیشتر است یا سدیم اکسید (NaCl)ب(نقطۀ ذوب سدیم کلرید 
(Na O)2 ؟چرا؟ 

 
 

 10(شهریور 9با توجه به نقشه های الكترواستاتیكی شكل ها به پرسش ها پاسخ دهید) -92
  

آ(گشتاور دو قطبی در کدام شکل را می توان برابر با صفر در نظر 
 گرفت؟چرا؟

 
 باشد؟SO2ب(کدام شکل می تواند نشان دهندۀ مولکول 

 
 در نقشۀ الکترواستاتیکی رنگ سرخ نشان دهندۀ چیست؟پ(
 

 10(دی2/8در هر مورد از بین دو واژۀ داده شده ، واژۀ مناسب را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید) -96
 سفید( دیده می شود.-آ(اگر یک نمونه ماده همۀ طول موج های مرئی را بازتاب کند به رنگ )سیاه

 
 الکترون های ظرفیت(بستگی دارد. –ب( رفتار فیزیکی مواد مولکولی همانند چگالی و دمای جوش به )نیروهای بین مولکولی 

 
درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.در صورت نادرست بودن ، شكل آن را در پاسخ نامه  -99

 10(دی2/8بنویسید.)
 چگالی الماس از گرافیت بیشتر است.

 
 10(دی9با توجه به معادله های داده شده به پرسش ها پاسخ دهید) -90

( را می 333یا  304کدام عدد) 2آ( به جای عالمت ؟ در معادلۀ 
 توان قرار داد؟ دلیل بنویسید.

 
( یا منیزیم NaClب(کدام ترکیب سدیم کلرید )

 (نقطۀ ذوب باالتری دارد؟MgOاکسید)
 



 81998602190تهیه و تدوین:مرتضی یعقوبی نیكو           همراه:         شیمی دوازدهم

141 

 

 10(دی2/8هر یك از عبارت های زیر دلیل بنویسید)برای  -91
 سختی سیلیس بیشتر از یخ است.

 
با توجه به شكل زیر که شمایی از فناوری پیشرفته برای تولید انرژی الكتریكی از پرتوهای خورشیدی را نشان  -38

 10(دی9می دهد به پرسش ها پاسخ دهید)

 
 کدام یک از مواد موجود در جدول داده شده است؟چرا؟A آ( شارۀ

 
 ب( نقش آینه ها در این فناوری چیست؟

 
با توجه به نقشۀ پتانسیل الكترواستاتیكی کربونیل سولفید که به صورت زیر است مشخص کنید آیا این مولكول در  -39

 10(دی92/8میدان الكتریكی جهت گیری می کند؟چرا؟)
 
 

کامل با استفاده از واژه های درون پرانتز)کمانك(،عبارت های زیر را  -39
 خارج10(دی2/8کنید.)

 از جمله نمونه های خالص سیلیس می توان به . . . . اشاره کرد)گرافن/کوارتز(
 

 ت(در ساختار یک جامد . . . . .میان تمام اتم ها پیوند اشتراکی وجود دارد)مولکولی/کوواالنسی(
 

شكل صحیح عبارت های نادرست را درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. دلیل نادرست بودن یا  -33
 خارج10(دی92/8بنویسید.)

 است  N2بیش ترNaClآ( تفاوت نقطۀ ذوب و جوش در 
 

 خارج10(دی92/9با توجه به شكل زیر که نقشۀ پتانسیل الكترواستاتیكی چند مولكول را نشان می دهد پاسخ دهید) -38

                                
            (0(                                )2(                                                )3) 

 آ( کدام مولکول ها در میدان الکتریکی جهت گیری می کنند؟چرا؟
 

C)انسیل مولکول اتینب( نقشۀ پت H )2  مشابه کدام مولکول است؟چرا؟2
 

 خارج10(دی9برای هر مورد دلیل بنویسید) -32
 است KClبیش تر NaClآ( نقطۀ ذوب 

 
Kب( واکنش پذیری فلزهای پتاسیم و کلسیم به صورت  Ca19  است20
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 (11است( )خرداد اضافی واژه )چند .کنید کامل را زیر های عبارت ، کادر درون های واژه از استفاده با -36
 
 
 قاب همانند وپزشکی صنعتی فراوردههای ساخت در امروزه است معروف هوشمند آلیاژ به که ................. آلیاژ ازآ(

 .شود می عینک استفاده
 

نامه  پاسخ در را آن درست شكل بودن نادرست صورت در و کرده تعیین را زیر عبارتهای از هریك نادرستی یا درستی-39
 (11بنویسید)خرداد

C آنتالپی پیوند میانگین که آن به ث(باتوجه C پیوند آنتالپی میانگین از بیشترSi Si ،سیلیسیم ذوب نقطه پس است 
  .است الماس از باالتر

 
 (11دهید)خرداد پاسخ ها پرسش اکسید به دی گوگرد الكتروستاتیكی پتانسیل نقشۀ به توجه با -30

 چرا؟ ناقطبی؟ یا است قطبی مولکول آ( این
 

 کنید دار نشان  (-δ)یا (+δ)با نقشه در را (S)اتم گوگرد  ، دلیل بیان ب(با
 
 
 

 (11)خرداد .دهید پاسخ ها پرسش به زیر جدول به توجه با -31
 چرا؟ است؟ مایع حالت به کمتری دمایی گسترۀ در ماده آ(کدام

 
 چرا؟ برد؟ کار به توان ماده نمی کدام توصیف برای را مولکولی فرمول و مولکولی مادۀ ب(واژه

 
 
 
 
 
 
 
 

 (11دهید)خرداد پاسخ ها پرسش زیربه های شكل به توجه با -88
 نشان را فلزها بلوری شبکه از ساده الگوی یک شکل آ(کدام

 دهد؟ می
 

 دارد؟ همخوانی شکل کدام باMgO(S)ذره ای  ب(ساختار
 

 فرو درهم ، شکل کدام بلوری شبکۀ چکش، ضربۀ براثر پ(
 چرا؟ شکند؟ می و ریخته

 
 
 

 خارج(11با استفاده از واژه های درون کادر ، عبارت های زیر را کامل کنید)خرداد -89
 HNO3-کروم-گوگرددار-صابونی-کلردار - Mg(OH)2-نیکل -غیر صابونی

 که به آلیاژ هوشمند معروف است.پ(نیتینول ،آلیاژی از تیتانیم و . . . . . است 
 
 

CO)با توجه به نقشه پتانسیل الكترواستاتیكی مولكول کربن دی اکسید -89  در شكل زیر ،به پرسش ها پاسخ دهید 2(
 خارج(11)خرداد

 آ(چگالی بار بر روی کدام اتم)ها(،بیشتر است؟چرا؟
 

 الکتریکی جهت گیری می کند؟چرا؟ب(آیا این مولکول در میدان 
 
 

 الکترولیتی سلول -کلر – دما- سوختی سلول - فوالد - آهک - نیتینول - آب

 (℃نقطه جوش ) (℃نقطه ذوب ) ماده

N2 243- 033- 

SiO2 0304 2234 
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 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید .دلیل نادرست بودن یا شكل صحیح عبارت های نادرست را بنویسید -83
 خارج(11)خرداد

 آ(شارۀ یونی،در گسترۀ دمایی بیشتری نسبت به شارۀ مولکولی ،به حالت مایع است.
 

 شکل گیری دریای الکترونی نقش دارند.ب(الکترون های درونی فلزها،در 

 
 خارج(11علت را در هر مورد بیان کنید)خرداد -88

 پ(سختی الماس ، بیشتر از یخ است.

 
 خارج(11با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید. )خرداد -82

Caآ( نسبت بار به شعاع را برای یون 2 .محاسبه کنید  
 

 ب( چگالی بار کدام کاتیون از همه بیشتر است؟چرا؟
 

 ؟چرا؟ CaF2بیشتر است یا CaCl2پ( آنتالپی فروپاشی شبکه 
 
 
 

 (11در هر مورد از بین دو واژۀ داده شده، وازۀ مناسب را انتخاب کنید: )شهریور -86
 به کار می رود.« SiO2(g)یا  Cl2(g)»الف( واژۀ شیمیایی ماده مولکولی برای توصیف 

 
 

 ( 11درستی یا نادرستی هر یك از عبارت های زیر را تعیین کرده و شكل درست عبارات نادرست را بنویسید. )شهریور -89
 الف( گرافیت، تک الیه ای از گرافن است و یک گونه شیمیایی سه بعدی است.

 
 (11با توجه به نقشه های پتانسیل الكترواستاتیكی زیر، به پرسش ها پاسخ دهید: )شهریور -80

الف( گشتاور دوقطبی کدام مولکول)ها( را می توان برابر با صفر در نظر 
 گرفت؟ دلیل بنویسید.

 
 ب( در نقشه پتانسیل الکترواستاتیکی رنگ آبی نشان دهندۀ چیست؟

 
 باشد؟« SO3»ج( کدام شکل می تواند نشان دهندۀ مولکول 

 
 (11دلیل هریك از عبارت های زیر را بنویسید: )شهریور -81

 الف( چگالی الماس بیشتر از چگالی گرافیت است.
 

 ( در تهیۀ سنباده به کار می رود.SiCب( سیلیسیم کربید )
 
 

 (11با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید: )شهریور -28
 کدام ماده در گسترۀ دمایی کمتری به حالت مایع است؟ چرا؟ الف(

  
 ام ماده قوی تر است؟ب( نیروی جاذبه میان ذرات سازنده در کد

 
کیلوژول بر مول است. کدام یك از اعداد زیر  601و  039به ترتیب  KBr(s)و  LiBr(s)آنتالپی فروپاشی شبكۀ بلور  -29

 kJ.mol 334 , 304 , 304-0(              33)شهریورنسبت داد؟ چرا؟  NaBr(s)را می توان به 
 
 
 

 (11واژۀ مناسب را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید.)دی درهر مورد از بین دو واژۀ داده شده ، -29
 .هستند دریای الکترونی ظرفیت( سازندۀ-الکترونهای)درونی فلزها، بلوری شبکۀ در پ(
 

عدد -)عدداکسایشیونی ترکیبات بلور شبکۀ در یون هر پیرامون موجود ناهمنام های یون نزدیکترین شمار بهث( 
 .گویند می کوئوردینانس(
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 (11درستی یا نادرستی هر یك ازعبارتهای زیررا تعیین کرده و در صورت نادرست بودن شكل درست آن رابنویسید.)دی -23
 .است فوالد از بیشتر گرافن کششی مقاومتب(
 

 بار الکتریکی تراکم و بوده یکنواخت ها الکترون توزیع ناجورهسته دواتمی مولکولهای الکترواستاتیکی پتانسیل درنقشۀث(
 .است یکسان آن سازندۀ های اتم روی

 
SiO)ترکیبات سیلیس به توجه با -28 CO)کربن دی اکسید  و2(  (11)دی .دهید پاسخ زیر های پرسش به2(
 کوواالنسی( فلزی، یونی، ، بنویسید؟)مولکولی ترکیب هر در را جامد نوعآ( 
 

 چرا؟سختی کدام ترکیب بیشتر است ؟  ب(
 

 (11)دی .دهید پاسخ زیر نمودار به توجه با -22

Cl)کلرید یون بار چگالی (آ )فلوئورید یون یا است بیشتر(F )

 ؟چرا؟
 

 پتاسیم ذوب نقطۀ یا است بیشتر(NaCl)کلرید سدیم ذوب نقطۀ ب(
 ؟چرا؟(KBr)برمید

 
 شبکه فروپاشی آنتالپی قلیایی، فلزهای های کاتیون شعاع افزایش باپ(

 کند؟ می چه تغییری
 
 

 (11)دی.بنویسید را زیر های عبارت از هریك دلیل-26
 بنویسید( دلیل شود. )دو می استفاده جت موتور ساخت برای تیتانیم از آ(
 

 .( 9888کنید )خرداد  کامل را زیر های عبارت ، کادر درون های واژه از استفاده با-29
 مولکولی شاره –اکسیژن گاز–دارند–آب–یونی– افزایش– ندارند –یونی شاره–فلزی – کاهش

 بخار تولید باعث که داغ بسیار ای شاره خورشیدی، پرتوهای از الکتریکی انرژی تولید برای پیشرفته، فناوری در ب(
 . است ............... شود می داغ
 .شکند می و ریخته فرو درهم ،................... جامد بلوری شبکۀ چکش، ضربۀ براثرپ(
 
 

 (9888)خرداد 9/92دهید.  پاسخ زیر سواالت به -20

COترکیب کدام ذوب نقطۀ کنید تعیینب(  (s)2 یاSiO (s)2 چرا؟ است؟ بیشتر 
  

 مولکول)ناقطبی یک الکترواستاتیکی پتانسیل نقشۀ مقابل، شکل در کنید تعیینت( 
 چرا؟ است؟ شده داده نشان  قطبی( یا
 
 
 
 
 
 

 ( 9888)خرداد  .دهید پاسخ زیر جدول به توجه با -21

Oیون برای را، شعاع بار به آ( نسبت
2 ؟ کنید محاسبه را  

 
 ضعیف همه از آنیون کدام با کاتیون کدام میان جاذبه نیرویب( 

 چرا؟ است؟ تر
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MgF)فلوئورید منیزیم یونی شبكۀ فروپاشی آنتالپی -68  H، مورد کدام کیلوژول بر مول است9162با برابر 2(
 (9888را بنویسید)خرداد  خود انتخاب دالیل ؟ دهد می نشان درستی به را ترکیب واکنش این فروپاشی معادلۀ

 
 
 

 9888شهریور .کنید کامل را زیر های عبارت،کادر درون های واژه از استفاده با-69
 اتیلن - ضعیف - یونها و مولکولها -درونی - مولکولی - پالتین - پارازایلن – یونی - ماده ریز ذرههای - ظرفیت
 قوی - گلیکول

 . کرد استفاده بدن مختلف های بخش در توان می .......... فلز از جراحی هنگامت( 
 . سازند می را الکترونی دریای .......... های الکترون فلزی، جامدهای بلوری شبکۀ درث( 
 .روند می شمار به .......... های ترکیب جزو هستند، مایع حالت به اتاق فشار و دما در که هایی ترکیبج( 
 

 9888شهریور بنویسید را نادرست های عبارت درست شكل.کنید مشخص را زیر های عبارت از یك هر نادرستی یا درستی -69

 .است سیلیس ناخالص های نمونه ازجمله کوارتزآ( 
 

 به آنها به توجه با.است زیر صورت به هم به نزدیك مولی جرم با اتر متیل دی و پروپان الكترواستاتیكی پتانسیل های نقشه -63

 9888شهریور .دهید پاسخ ها پرسش
 

 
دی متیل اتر           پروپان

 
 
 چرا؟ کند؟ نمی گیری جهت الکتریکی میدان در یک کدامآ( 
 

 .دهید توضیح شود؟ می تبدیل مایع به تر آسان شکل، گازی ی ماده دو این از یک کدام ب(
 

و  999اعداد از یك کدام.است برمول کیلوژول 601 و909 ترتیب بهKBr,NaClبلور شبكه فروپاشی آنتالپی -68
 9888چرا؟ شهریور داد؟ نسبت KClبلور شبكه فروپاشی آنتالپی به توان می را 9839و  681

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81998602190تهیه و تدوین:مرتضی یعقوبی نیكو           همراه:         شیمی دوازدهم

145 

 

 سواالت تستی
 است؟ نادرستچه تعداد از عبارت های زیر -9

 اند آمده مند پدید نظام چیدمانی و آرایش با اتم معینی شمار از تنها گوناگون، رفتارهای با آ(تعداد بی شمار مواد
 کم، پذیری واکنش بایدبودن،  دسترس در و فراوانی بر افزون ،زیبا و ماندگار به کار می رود آثار ساخت برای که اولیه ب(مواد

 .باشند داشته مناسبی پایداری و زیاد استحکام
 آثار مهم است. سازندۀ مواد رفتار و ساختار مقدار، نوع، ،توجه به  ماندگار زیبا و های سازه خلقبرای پ(

 ت(در خاک رس درصد آلومینیم اکسید بیش از سایر اکسید هاست
 سیلیس دانست گرمایی مقاومت از ای توان نشانه می را سنگ درشت های روی دانه بر سنگک نان شدن پخته ث(

 3(0    2(3   0(2   (صفر0
 
 سرخ فام بودن خاک رس را به وجود کدام ماده نسبت می دهید؟-9
0)  2)  3)    0)  
 
 وجود کدام ماده باعث استحكام و ماندگاری سازه های سنگی و نقشكندهای روی آنها شده است؟-3
0)  2)  3)    0)  
 
 کدام عبارت های زیر درست است؟-8
 .است سیلیس ناخالص از ای نمونه ماسه و خالص نمونه ای (کوارتزآ

 است زمین جامد پوستۀ در عنصر ترین فراوان اکسیژن از پس سیلیسیم ب(
 است شده آنها روی نقشکندهای و سنگی های سازه ماندگاری استحکام و باعث پ(وجود

 زمین است. جامد پوستۀ در  اکسید ترین فراوان ت(سیلیس
 ( آ و ب و پ0   (آ و ب و ت3  (ب وپ و ت2   (آ و ب0
 
2-CO2 وSiO  از کدام نظر شباهت دارند؟2
 (دمای ذوب و جوش0 (پیوند کوواالنسی بین اتمی3  (شکل مولکولی2 (نوع جامد و شبکه بلور0
 
 در کدام گزینه نوع جامد دو ماده با هم تفاوت دارد؟-6
 (کربن دی اکسید و سیلیس0  آب و (مواد آلی3 (آب و اتانول 2اکسید و هیدروژن کلرید دی (کربن0
 
 است؟ نادرست کدام عبارت در باره کربن و سیلیسیم-9
 هستند. مجزا های مولکول آنها های سازندۀ ذره زیرا روند می شمار به مولکولی (مواد0
 هستند سیلیسیم و کربن طبیعت، کوواالنسی در جامدهای سازندۀ اصلی عنصرهای (2
  نشده است  شناخته ترکیبی هیچ در اتمی تک یون تاکنون آنها از که عنصری دو (3
 .رسند می تایی هشت ، الکترونی آرایش به اشتراکی پیوندهای تشکیل با و  های اتم (0
 
 باره الماس و گرافیت درست است؟کدام مقایسه در -0
 است ها اتم بُعدی سه چینش کوواالنسی با جامد الماس ، و ها اتم بُعدی دو چینش با کوواالنسی جامد (ساختار گرافیت ،0
 (الماس مانند گرافیت رسانی مناسب گرما و الکتریسیته است2
 ساختار الیه ای است(الماس مانند گرافیت جامد کوواالنسی دیرگداز و سخت و دارای 3
 کربن دیگر پیوند دارد 0(در الماس و گرافیت پیوند بین اتم ها کوواالنسی بوده و هر کربن با 0
 
شیمیایی آن به  آنتالپی تبخیر و نقطه جوش یك ترکیب مولكولی به حالت مایع به. . . . . آن وابسته است، در حالی که رفتار -1

 است الكترون های ناپیوندی موجود در مولكول وابستهطور عمده به . . . . . . . و جفت 
 مولکولی بین نیروهای -اشتراکی  پیوندهای (2  اشتراکی پیوندهای -مولکولی بین نیروهای (0
 اشتراکی پیوندهای -اشتراکی (پیوندهای0 مولکولی  بین نیروهای -مولکولی بین نیروهای (3
 

 ؟کدام مولكول ناقطبی است  -98
0) 2)  3) 0) 

SiO2Al O2 3Fe O2 3Na O2

SiO2Al O2 3Fe O2 3MgO

Fe O2 3
(SiO )2

CSi

2COCl3PCl3CHCl4SiCl
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 است؟ نادرستکدام مطلب زیر  -99
 کوواالنسی هستند جامدهای جزو که بوده کربن طبیعی های دگرشکل جمله از الماس و (گرافیت0
 شود می استفاده الماس از شیشه برش ابزار و ها مته ساخت ( در2
 است  آنتالپی پیوند بیشتر از  آنتالپی پیوند  (3
 شود می یافت شکل سیلیس به عمده طور به و نشده یافت خالص حالت به طبیعت در سیلیسیم (0
 

در پیوند کوواالنسی. . . .تشكیل پیوند یونی ، اتم ها برای رسیدن به آرایش الكترونی گاز نجیب به جای . . . . . .الكترون -99
 آنها را میان خود . . . . .

    مبادله می کنند -از دست دادن یا پذیرفتن -(برخالف0
 به اشتراک می گذارند -مبادله ی -(مانند2
  به اشتراک می گذارند -از دست دادن یا پذیرفتن -(برخالف3
 مبادله می کنند -به اشتراک گذاشتن -(مانند0
 

ه پیوند کوواالنسی . . . . .  نوعی پیوند کوواالنسی است که در آن الكترون های . . . . . . به طور یكسان بین دو اتم متصل ب -93
 هم توزیع . . . . . . باشند.

   شده  -پیوندی -(قطبی2  نشده  -ناپیوندی -(قطبی0
 شده  -پیوندی -(ناقطبی0     نشده  -ناپیوندی -(ناقطبی3
 

 ؟کدام است  ناقطبیویژگی مولكول های -98
 (برابر بودن طول پیوندها 2  (توزیع متقارن ابر الکترونی 0
 (یکسان بودن اتم های متصل به اتم مرکزی 0  (ناقطبی بودن پیوند بین اتم ها3
 

 کدام است؟ P15و   K19فرمول ترکیب حاصل از پیوند -92
0)  2)   3)  0 ) 
 

 خصلت یونی پیوند بین کدامیك بیشتری دارد؟ -96
0)   2)   3)   0 ) 
 

 کدام است؟ 39فرمول نیترات عنصری با عدد اتمی  -99
0)  2)  3)  0 ) 
 

 است؟ نادرستکدام عبارت زیر -90
 ما سوی به الکترومغناطیسی با پرتوهای را خود انرژی که استزمین  برای پذیر تجدید انرژی منبع ترین بزرگ (خورشید0

 .دارد می گسیل
 .داشت خواهد دنبال به را محیطی زیست پای رد کاهش پاک خورشید، انرژی از بیشتر گیری بهره (2
 است نیازمند پیشرفته فناوری و دانش به الکتریکی به انرژی خورشیدی پرتوهای تبدیل برای (3
 افزایش )یونی شاره( هیدروژن فلوئورید دمای برج، گیرندۀ روی بر پرتوهای خورشیدی از انرژی الکتریکی تولید فناوری (0

 یابد می
 

 و بوده مایع حالت به بیشتری دمایی گسترۀ در ماده خالص  . . . . . . آن مادۀ یك جوش و ذوب نقطه بین تفاوت چه هر -91
 سازندۀ مایع . . . . است های ذره میان جاذبه نیروهای

 تر ضعیف - -( بیشتر 0  قوی تر-کمتر (3 تر ضعیف -کمتر (2  قوی تر -(بیشتر0
 

الكترونهای موجود در . . .الیۀ الكترونی و دست یابی به آرایش الكترونی .  . .مبنایی برای سنجش . . . . . . . . شدن تعداد  -98
 اتمها و در واقع واکنش پذیری آنها است .

 (جفت شدن ، بیرونی ترین آنیون ، فعالیت شیمیایی 2 (هشتایی ، بیرونی ترین ، گاز نجیب ، پایداری  0
 (جفت شدن ، درونی ترین ، کاتیون ، فعالیت شیمیایی0 ترین گاز نجیب ، پایداری(هشتایی شدن ، درونی 3
 
 

Si SiSi O

PK3PK232PK3KP

KClKBrKIKF

)NO(A 323 )NO(A33 )NO(A332 )NO(A
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 است؟ نادرستکدام مورد زیر -99
 گویند. می نکوئوردیناسیو عدد بلور، شبکه در هریون پیرامون موجود ناهمنام های نزدیک ترین یون شمار به (0
 یابد می افزایش )یونی شاره( سدیم کلرید دمای برج، گیرندۀ روی بر پرتوهای خورشیدی از انرژی الکتریکی تولید(در فرایند 2
 هنگام، شب و ابری روزهای در حتی تا شود سرازیر می گرمایی انرژی ذخیره منبع به داغ بسیار مذاب سدیم کلرید(شاره 3

 فراهم کند را داغ بخار به آب تبدیل برای الزم انرژی
گوناگون  های فاصله در و آنها برخی از میان شده محدود ها یون از معینی شمار دافعه به و جاذبه در تر کیب یونی نیروهای (0

 .شود می وارد
 

 است؟ نشده کدام مورد به درستی بیان-99
 آبی (محلول نمک وانادیم 2  زرد رنگ  (V)وانادیم ( محلول نمک0
 سرخبه رنگ ( محلول نمک وانادیم 0  به رنگ سبز (محلول نمک وانادیم 3
 

 کدام ویژگی تیتانیم از فوالد کمتر است؟-93
 مقاومت در برابر خوردگی(0 مقاومت در برابر سایش (3  (دمای ذوب2   (چگالی0
 

 نیتینول آلیاژی از . . . . . و . . . . . . است -98
 نیکل –(تیتانیم 0  کروم –(وانادیم 3  نیکل–(وانادیم 0  وانادیم-(تیتانیم0
 

 باعث پایداری اتمهای گاز نجیب شده است ؟ کدام عامل زیر-92
 (وجود الیۀ هشتایی در الیۀ ظرفیت 2   (عدم وجود اربیتال خالی در الیۀ ظرفیت0
 (گازی شکل بودن و وجود نیروی ضعیف بین مولکولی0  (عدم وجود جفت الکترون در الیۀ ظرفیت3
 

 است؟ نادرستچه تعداد از عبارت های زیر  -96
 .می کنند دادوستد الکترون یکدیگر با ها اتم آن در است، که نافلز یک با فلز یک واکنش فراوردۀ دوتایی یونی ترکیب هر آ(

 و آنیون کاتیون به ترتیب به الکترون، آوردن دست به با نافلز اتم و الکترون دادن دست از با فلز یونی، اتم های واکنش در ب(
 شوند می تبدیل

 همنام، های نا میان یون و جاذبه نیروی همنام، های یون میان ها، یون تشکیل و الکترون دادوستد از پسپ(در ترکیب یونی 
 .آید می پدید دافعه نیروی

 ها جهت همۀ از دافعه و جاذبه نیروهای رود می باشد، انتظار باردار ای کره همانند ها یون از یک هر اگردر ترکیب یونی  ت(
 شود، وارد آن به

 تشکیل و بعد سه در ها یون از منظمی آرایش آمدن پدید دلیل،ناهمنام  های یون میان نیروهای جاذبه در ترکیب یونی ث(
 است یونی جامد بلوری شبکه

 3(0   2(3   0(2   (صفر0
 

 درست اند؟  در باره فلزها چند مورد از مطالب زیر -99
 انسجام شبکۀ بلور را حفظ می کند.عاملی است که نا مستقر در فلزات * دریای الکترونی 

 هر فلز، در به وجود آمدن دریای الکترونی شرکت دارند.درونی و الیه ظرفیت * مجموع الکترون های اتم های 
 ست.ها متنوع آن خواص شیمیایی، سر منشأ  ات واسطهفلز اغلب * دریای الکترونی در شبکۀ بلور

 لزات را می توان با مفهوم دریای الکترونی توضیح داد.* رسانایی الکتریکی و گرمایی و چکش خواری ف
* جاذبۀ قوی میان هسته اتم های فلز و دریای الکترونی سبب می شود که هستۀ اتم ها در مکان های مشخصی به طور ثابت 

 جای بگیرند و تغییر مکان ندهند.
 0د(               3( 3             2( 2                 0( 0
 

 انجام شدنی ترین واکنشها آنهایی هستند که طی آن اتمها به . . . . .. دست یابند .-90
 (اربیتال خالی 0  (آرایش هشتایی3         منفی(بار2       (الکترون0
 

 است ؟ نشدهدر کدام ترکیب زیر قاعدۀ اوکتت )هشتایی( رعایت -91
0)  2)  3)  0)  
 

IV

IIIII

NaCl2CaClMgO3FeCl
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 به آرایش الكترونی نئون رسیده است ؟ در کدام ترکیب زیر هر دو یون-38
0)   2)   3)  0) 
 

 در کدام ترکیب زیر هر دو یون هم الكترون شده اند ؟-39
0)  2)   3)   0) 
 

 ست ؟اکدام یون زیر تك اتمی -39

0)  2)  3)  0) 
  

 با جذب دو الكترون به آرایش الكترونی هشتایی برسد گروه آن کدام است ؟ Xاگر اتم -33
0)00   2)00   3)03   0)03 
 

 است ؟ نشدهکدام نام یون مناسب انتخاب -38

 سولفید  (0  سیانید (3  یدزآ (2  کلرید (0
 

 است ؟ نادرستکدام مطلب زیر دربارۀ نمك خوراکی -32
 بار مخالف قرار دارد(اطراف هر یون شش یون با 0
 است  3برابر و   برای هر یک از یون های عدد کوئوردینانس(2

 به آرایش الکترونی هشتایی رسیده و هم الکترون هستند  و  (یونهای 3
 (بلورهای نمک خوارکی سخت و شکننده و مذاب و محلول آن رسانای الکتریسیته است 0
 

 ؟ نیستندبه کدام علت زیر جامدات یونی در حالت جامد رسانای الكتریسیته -36
 (یونهای با بار مخالف هم دیگر را خنثی کرده است 2    (فاقد الکترون آزاد هستند 0
 (یونها جز حرکت ارتعاشی حرکت دیگری ندارند 0   (الکترونها توسط یونها خنثی شده اند3
 

 ذرۀ زیر بیشتر است ؟انرژی شبكۀ بلور در کدام -39
0)  2)  3)   0) 

  
 . . . . .مقدار انرژی آزاد شده به هنگام تشكیل . . . . .  جامد یونی از یونهای . . . . . . سازندۀ آن است . -30

 (انرژی شبکۀ بلور ، یک گرم ، گازی 2  نرژی شبکۀ بلور ، یک مول ، گازی(ا0
 (انرژی یونش ، یک مول ، جامد0   (انرژی یونش ، دو مول ، گازی 3
 

 انرژی شبكۀ بلور کدام ذرۀ زیر بیشتر است ؟-31
0)   2)   3)   0) 
 

 مقدار بزرگی انرژی شبكۀ بلور به کدام دو عامل زیر بستگی دارد ؟-88
 (شعاع یونها زیاد و بار یونها کم باشد 2  نهای کم و بار یونها زیاد باشد (شعاع یو0
 (شعاع یونها و بار یونها زیاد باشد 0   اع یونها و بار یونها کم باشد (شع3
 

 انرژی شبكۀ بلور یا بار یونها رابطه ی . . . . . . . و با شعاع یونها رابطه ی . . . . . دارد . -89
 مستقیم –(معکوس 0 معکوس –(مستقیم 3 معکوس  –(معکوس 2 مستقیم  –(مستقیم 0
 

 جامد یونی درست بیان نشده است ؟کدام ویژگی برای  -89
 (شکنندگی در مقابل ضربه 2   (گسترۀ دمایی ذوب و جوش باال0
 (هم الکترونی در یونهای ناهم بار 0  در حالت مذاب برق (سختی زیاد و رسانش3
 
 

LiClCaSPNa3NaF

2CaFKClMgSNaBr

3N2
2HgCNBr

Cl3NCN2S

ClNa

ClNa

32OAlMgO3AlF2MgF

LiClLiFCsFCsCl
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 انرژی شبكۀ بلور در کدام ذرۀ زیر بیشتر است ؟-83
0)   2)  3)  0) 
 

 است ؟ نشدهکدام مطلب زیر درست بیان  -88
 (پیوند یونی بر اثر جاذبه ی میان یونهای با بار ناهمنام تشکیل می شود 0
 (به تعداد نزدیکترین یونهای ناهمنام پیرامون هر یون عدد کوئوردینانس می نامند 2
  (شبکۀ بلور آرایش سه بعدی و منظم اتمها ، مولکولها یا یونها در یک بلور است 3
 (ترکیب یونی میلیاردها کاتیون و آنیون دارد که تعداد کاتیون و آنیون برابر دارد 0
 

 است ؟ نشدهکدام آنیون چند اتمی درست نامگذاری -82

  نیترید (2    ، پرمنگنات (0

 فسفات  (0     دی کرومات  (3
 

 سولفات چند اتم موجود است ؟ (III )در هر واحد آهن-86
0)03   2)00   3)3   0)3 
 

 است ؟ نشدهکدام نام زیر درست انتخاب -89
 (فسفات   IIآهن)  (2     آلومینیم سولفات  (0
 پتاسیم کربنات (0   کلسیم نیترات (3
 

 موجود است ؟ Hهر واحد آمونیم کربنات چند اتم -80
0)0   2)3   3)3   0)02 
 

 د ؟ندارکدام یون زیر با تعداد بار الكتریكی خود مطابقت -81
 -0 ،(منگنات 0  -0،(هیپوکلریت 3   -0 ، انیدی(س2  -2(کرومات ، 0
 

 است ؟ نشده فرمول شیمایی کدام ترکیب یونی درست انتخاب-28
 (روی فسفات 2   کربنات( III )(آهن0
 (سدیم کلرات 0   (منیزیم سولفیت3
 

 در یك واکنش شیمیایی کدام مورد از مواد واکنش دهنده و فراورده ها با هم برابر است ؟-29
 (چگالی 0  (تعداد مولکولها3   (حجم2   (جرم 0
 

 قرار دارد فرمول فسفات آن کدام است ؟ 93در گروه  Xعنصر -29
0)  2)  3)  0)  
 

23-Pb O3  جزء مواد چند تایی است ؟ 4
 (چهار تایی 0  (هفت تایی3  (سه تایی2  (دو تایی0
 

 است ؟ نادرستکدام فرمول زیر -28
0)   2)  3)  0)  
 

 در فرمول شیمیایی منیزیم ئیدروژن سولفیت نسبت تعداد ا تمها به تعداد عناصر کدام است ؟-22

0 )   2 )   3 )   0)  

 
 ؟تعداد اتمهای تشكیل دهنده هر مول باریم نیتریت با تعداد اتمها تشكیل دهندۀ فرمول کدام مادۀ زیر یكسان است -26

 (پرکلریک اسید 0  (کلسیم سولفات3  (گالیم ئیدروکسید2  (آمونیم نیترات0

NaFONa22MgFMgO


4MnO

2NO

2
72OCr3

4PO

342 )SO(Al4FePO

23 )NO(Ca32COK

332 )CO(Fe243 )PO(Zn

3MgSO32ClONa

243 )PO(X4XPO43POX342 )PO(X

AlN23NMgSCa3PK3

4
11

4
9

3
10

3
7
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 کدام است ؟ Aاست عنصر  ASدر هوای گرم مایع است و فرمول سولفید آن به صورت  Aعنصر -29
 (برم 0   (سدیم3   (گالیم 2   (جیوه 0
 

 کدام دسته از عناصر همگی در واکنش با آب ئیدروژن تولید می کند ؟-20
0)Ca  ،Na  ،Zn  ،Ba    2)K  ،Ca  ،Na  ،Ba 
3)Ba  ،Li  ،Fe   ،Cu    0)Ca  ،Na  ،Ba  ،Al 
 

 است فرمول فسفات آن کدام است ؟ 98عدد اتمی عنصری برابر -21
0)  2)  3)  0)  
 

 به کدام علت زیر ئیدروژن را یك گروه تك عضوی می نامند و باالی فلزات قلیایی قرار دارد ؟-68
  (وابستگی زیادی به گروه اول دارد2  ( وابستگی زیادی به گروههای دیگر ندارد0
 (سبکترین عنصر یک اتمی است0  ت قلیایی خاصیت فلزی دارد( مثل فلزا3

  
 است فرمول ترکیب حاصل از آن دو کدام است ؟ 96و  39به ترتیب  Bو  Aاعداد اتمی -69
0)  2)  3)   0)  
 

 پیوند بین ذرات در کدام دو مادۀ زیر از نوع یونی است ؟-69
0)  2)  3)  0)  
 

 هنگامی که اتم سدیم با اتم کلر ترکیب شود : -63
 (به اندازۀ شعاع اتم سدیم افزوده می شود 2    (از اندازه شعاع اتم کلر کم می شود 0
 ند شومی  هم الکترون(0   (پیوند یونی تشکیل می گردد3
 

 عدد کوئوردینانسی یعنی . . . . . . . -68
 (مقدار نیروی جاذبۀ الکتریکی بین یونهای نا هم بار0
 (تعداد یونهای ناهم بار در شبکۀ بلور که یونی را احاطه کرده است 2
  (تعداد اتمهایی که در یک ترکیب یونی بکار رفته است 3
 (تعداد مولکولهای آب که در یک نمک آب پوشیده موجود است0
 

 کدام نام برای فرمول نوشته شده مناسب است ؟-62
 سدیم فسفیت  (2   کلسیم نیترید (0
 پتاسیم منگنات (0   یم سولفاتآمون (3
 

 ش تر است ؟یونی بی یر انرژی شبكه یدر کدام جسم ز -66
0 )                  2 )                3 )                          0  ) 
 

 در یك ترکیب یونی . . . . . . . -69
 (تعداد بارهای مثبت و منفی برابر است 2     ای مثبت و منفی برابر است (تعداد یونه0
 (تعداد الکترونهادر یونهای مثبت و منفی برابر است .0        ای مثبت و منفی برابر است (جرم یونه3
 

 کدام یك دمای ذوب باالتری دارد ؟ -60
0)   2)   3)   0)  
 

 منیزیم اکسید فاقد کدام خاصیت است ؟-61
 (خرد شدن در اثر ضربه 2  (رسانش الکتریکی در حالت جامد و مذاب0
 (آرایش الکترونی هشتایی برای یونها 0    بلور باال (انرژی شبکۀ3
 
 

24)PO(X34)PO(X243 )PO(X)PO(X 4

32BA23BAABBA3

KCl,BaS22 BaCl,CO22 CO,SOKCl,BCl3

22)NO(CaPNa3
424 SO)NH(4KMnO

LiFNaFKFRbF

NaINaClNaBrNaF
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 شبكه ی بلور کمتر است؟ آنتالپی فروپاشی ر یدر کدام جسم ز -98
0  )                 2)                   3)           0 ) 
 

 NaBrونی را می توان به یر می باشد کدام انرژی شبكه ی یم اعداد زید های سدیونی هالیشبكه ی  آنتالپی فروپاشی اگر   -99
 نسبت داد 

0 )340     2 ) 323        3 )303             0 )333 
 

 ر دمای ذوب باال تر است؟یدر کدام جسم ز -99
0)        2 )MgO                  3 )           0 )MgS 
 

 ؟بار الكتریكی کدام یون با بقیه متفاوت است   -93
 (کلرات0  (سیلیکات3   (کربنات2  (منگنات0
 

 ؟نمی گیرددر کدامیك از تغییرات شیمیایی زیر تغییری در عدد اکسایش عنصر مرکزی انجام  -98

 د(      ج(    ب(      الف( 
 (الف و ج و د0   و د (ب3   (ج و د2   (فقط ج0
 

 است؟ نادرستنه در باره ی عناصر تناوب ششم یکدام گز- 92
    شتری دارد    یر تناوب ها تعداد عناصر بیسه با سایدر مقا (0
 رند     ین دوره الکترون می گیدر ا  ه های یر الیز (2
  ن دوره قر ردارند   ید ها در ایا النتانیاب یهای کمیعناصر خاک (3
 دارای الکترون شده است     ن دوره تراز یدر همه ی عنصرهای ا (0
 

 ؟عدد اکسایش اتم مرکزی در کدامیك با بقیه فرق دارد -96
 (سولفات0   (نیترات3   (کلرات2   (فسفات0
 

Xترکیب -99 O2 Xجرم مولكولی% وزنی )جرمی( اکسیژن است. 20/39دارای   3 O2  کدام است؟3
0)02     2)044   3)002   0 )040 
 

 شتر است؟یر بیونی زیب یانرژی شبكه ی بلور در کدام ترک -90
0)               2)                  3)                 0)  
 

 ؟استاست. دامنه تغییرات عدد اکسایش آن کدام  38عدد اتمی عنصری برابر  -91
  -3+ تا 2(0  +3تا  -2(3  +3+ تا 2(2  +3تا  -3(0
 

 شبكه ی بلور نمك خوراکی است؟ تشكیل گرمای مبادله شده در کدام واکنش زیر بیانگر آنتالپی -08

0)                   2) 

3)           0)  

 
 ن دمای ذوب است؟یشتریر دارای بیك از مواد زیکدام -09
0)                 2)                   3)                    0) 
 

 است؟ نشدهان یر بدرستی بیکدام مطلب ز -09
 بلور است. یکونها دریا یش سه بعدی و منظم اتمها مولکولها ویشبکه ی بلورآرا (0
 ند.یون سلول واحد می گویرامون هر یونهای نا هم نام پین یکتریبه تعداد نزد (2
 شتر است.یونها کمتر باشد انرژی شبکه بیشتر و شعاع یونها بیهر چه بار  (3
 رند و آزادی حرکت ندارند. یونها در شبکه ی بلور در گیونی در حالت بلور یبات یدر ترک (0

MgOCaO2MgCl2CaCl

mol.Kjmol.Kjmol.Kjmol.Kj

2MgF2MgCl

 2
44 MnOMnO 2

2 VOVO
 2
4

2
72 CrOOCr 2

4
2 CuClCu

p,d,f,s 6546

f4

SNa2NaClMgS2MgCl

      qgNaClgClgNa       qgNaClgCl
g

Na 

      qSNaClgCl
g

Na  222      qSNaClgCl
g

Na 

MgOBaOOK2ONa2
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 ؟نمی باشدونی یژگی های جامدات یك از ویکدام -03
 ری و چکش خوارییضربه پذ (2   ار باالیدمای ذوب و جوش بس (0
 ن با سلول واحد مکعبی شکلیون معیناسیعدد کوئورد(0      کی در حالت مذاب یالکتر ییرسانا (3  
 

حالت . . .  م کلرید،. . . . شكل است و بین آن نیروی جاذبه بسیار قوی به نام پیوند . . . . وجود دارد.این ماده دریبلور سدِ -08
 (02-است.)ر. . و به صورت. . . . . ،رسانای جریان برق 

 مذاب-جامد-یونی-( مکعبی2   محلول-مذاب-یونی-(مکعبی0
 مذاب-جامد -کوواالنسی –( چهار وجهی 0  محلول-مذاب-کوواالنسی –( چهار وجهی 3
 

 سه در مورد انرژی شبكه بلور درست است؟یکدام مقا -02
0)       2)       3)            0) 
 

 (09-است؟)ت نادرستفرمول کدام ترکیب ،  -06
Ba(MnO(باریم پرمنگناتAlPO4   2(آلومینیم فسفات0 )4 2 
NH) (آمونیم دی کروماتPbCrO4   0(سرب کرومات3 ) Cr O4 2 2 7  
 

با. . . . . پیوند کوواالنسی با آرایش . . . . . ،به . . . . اتم در بلور گرافیت که ساختار الیه ای دارد،در الیه ها ،هر اتم کربن -09
 (02-کربن دیگر متصل شده است و بوسیله نیروی . . . . . روی هم قرار دارد.)ر

 جاذبه ی قوی-چهار –شش گوشه -(چهار2  جاذبه ی قوی-سه-مسطح مثلثی-(سه0
 بین مولکولی ضعیفی - سه-مثلثیمسطح  -( چهار0 بین مولکولی ضعیفی–چهار –شش گوشه  -( سه3
 

 (02-کدام مطلب درست است؟)ت-00
 بیشتر است. از انرژی شبکه بلور  (انرژی شبکه بلور 0
 (جامدهای یونی به دلیل در بر داشتن ذرات باردار ،رسانای جریان برق اند.2
 مستقیم دارد.(انرژی شبکه بلور یونی ،با شعاع کاتیون رابطه وارونه و با بار آن رابطه 3
 (انرژی شبکه بلور جامدیونی، مقدار انرژی آزاد شده هنگام تشکیل یک مول از آن ، از یون های جامد سازنده آن است.0
 

 (09-)ردهد  درصد جرم خود را از دست می 9/32کدام ترکیب بر اثر تجزیه شدن کامل در گرما  –01
(C ,O ,Mg ,Ca ,Zn ,Ba )g / mol12 16 24 40 65 137 

0) ZnCO ( g / mol)1253   2) BaCO ( g / mol)1973 
3) CaCO ( g / mol)1003   0) MgCO ( g / mol)843 
 

با نسبت شمار کاتیونها به شمار آنیونها در ترکیب  نسبت شمار آنیونها به شمار کاتیونها در ترکیب ردیف .......... از ستون  -18
 (                                         06-برابر است . )ت ، زیرجدول  Iردیف ...... از ستون 

0 )0  ،2 
2 )3  ،0  
3 )2  ،3 
0 )0  ،0 
 
 

  
می تواند در تناوب . . .  Xالكترون باشد ، عنصر  36)با آرایش الكترونی گاز نجیب ( دارای  Xاگر یون تك اتمی عنصر -19

 (09-و گروه . . . جای داشته و با اکسیژن ، اکسیدی با فرمول . . . . تشكیل دهد)ت
X -03 -( پنجمXO3 0 -03 -(پنجمXO3 3-03 -(چهارمXO2   2 -03-(چهارم0 O2 3 
 

 ه است؟نشدان یونی بدرستی بیبات یگی برای ترکیژکدام و -19
 لور با آزاد شدن انرژی همراه استل شبکه بیتشک (2 ش های منظمی دارند  یونها در بلور نمک ها آرای (0
 ت چکش خواری دارندیدر مقابل ضربه مقاومند و خاص (0 ان برق هستندیدر حالت مذاب ومحلول رسانای جر (3

MgOOAl 32NaFCaCL 2KBrNaCl NaFMgO 

CaOMgO



 I  ردیف                ستون   

 سزیم فسفات کلسیم هیدروژن فسفات 0
 روی پر کلرات لیتیم دی کرومات  2
 سدیم  هیدروژن فسفات منگناتپتاسیم پر  3
 منیزیم هیپو  کلریت آلومینیم کلرات 0
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 (18-کدام روند در مورد انرژی شبكه بلور ترکیب های داده شده درست است ؟)ت -13
0)   2) 
3)    0)  

کوواالنسی بیشتری بر اساس داده های جدول زیر ، بین کدام دو اتم خصلت یونی بیشتر و پیوند بین کدام دو اتم ، خصلت -18
 (00-دارد؟)ت

0)    2) 
3)   0) 

هنگام تشكیل بلور یونی ، آنیون ها و کاتیون ها به یكدیگر نزدیك می شوند ، یون های . . . . . قرار می گیرند و یون ها . . .  -12
با نیروی دافعه بین یون های همنام بسیار . تا حد امكان . . . . .می شوند در نتیجه نیروی جاذبه بین یون های نا همنام در مقایسه 

 (00-. . . . است.)ت
  کمتر-به یکدیگر نزدیک-ناهمنام-دور از یکدیگر-(همنام0
 کمتر–از یکدیگر  -ناهمنام-در مجاورت یکدیگر  -( همنام2
  بیشتر-به یکدیگر نزدیک-همنام-دور از یکدیگر-( ناهمنام3
 بیشتر–از یکدیگر  -همنام-در مجاورت یکدیگر  -(نا همنام0
 

 (00-کدام عبارت درست است؟)ر-16
  (در گرافیت، هر اتم کربن با آرایش چهار وجهی به سه اتم کربن دیگر متصل است.0
 (الماس، نمونه ای از جامدهای کوواالنسی است که شبکه فضایی به هم پیوسته ای از اتم های کربن دارد.2
 (در گرافیت، مولکول های صفحه ای غول آسا، با پیوند کوواالنسی به یکدیگر اتصال دارند.3
 (از گرافیت به عنوان نرم کننده و از الماس در ساخت الکترود، استفاده می شود.0
 

 (18-کدام مطلب درباره ی جامد های یونی درست است ؟)ت-19
 وند( همه آنها در حالل های قطبی مانند آب حل می ش0
 ( به دلیل در بر داشتن ذره های بار دار ، رسانای جریان برق اند.2
 ( با افزایش اندازه و بار الکتریکی یون ها ، انرژی شبکه بلور آنها افزایش می یابد.3
 ( شبکه بلور آنها از چیدمان یون های نا همنام با نظم ویژه ای در سه بعد فضا به وجود می آید .0
 

 (18-است؟)ت نادرستکدام مطلب در باره الماس و گرافیت -10
 (الماس مانند گرافیت رساناست و کابردهای صنعتی دارد0
 (در بلور گرافیت ، هر اتم کربن با سه اتم کربن دیگر با آرایش مسطح مثلثی متصل است2
 به هم است(در بلور گرافیت آرایش اتم های کربن به صورت حلقه های مسطح سه ضلعی چسبیده 3
 (در بلور الماس هر اتم کربن با چهار اتم کربن دیگر با آرایش چهاروجهی منتظم پیوند دارد0
 

 (18-باشد فرمول سولفات و کلریت آن کدام است؟)رMN به صورت Mاگر فرمول نیترید فلز اصلی -11
0)    2)  
3)    0)  
 

نام پیرامون هریون در شبكه بلور را. . . . آن می گویند نیروی جاذبه ی میان یون ها در شبكه بلور شمار یون های نا هم -988
سدیم کلرید . . . . انرژی جاذبه میان یك جفت یون تنها است و انرژی شبكه بلور هالیدهای فلزهای قلیایی از باال به پایین . . . . 

 (19می یابد)
 کاهش-برابر با–(درجه پیوند 2   افزایش-بیش تراز–(درجه پیوند 0
 کاهش-برابر با–( عدد کوئوردینانس0  کاهش-بیش تراز–( عدد کوئوردینانس3
 

 ( 19-کدام گزینه درست است؟ )ت  -989

 اسیت. 3در شبکه بلور سدیم کلرید یکسان و برابر  و  (عدد کوئوردیناسیون یون های 0
 به دلیل نیروهای دافعه ای است که بر اثر ضربه و جا به جایی الیه ها در شبکه ایجاد می شود. (شکنندگی بلور 2
 (انرژی آزاد شده هنگام تشکیل یک جامد یونی از عنصرهای تشکیل دهنده ی آن انرژی شبکه بلور آن ، نامیده می شود3
 ن جریان برق به یون های گازی تشکیل دهندۀ خود تجزیه می شوند.( جامدات یونی رسانای جریان برق اند و با گذرداد0

232 FeClFeOOFe MgOOAlAlF  323
FeOFeClOFe  23222 MgFONaMgO 

F,O,P,MgF,Li,N,S

F,O,N,SF,Li,P.Li

42 MSO,MCl3423 )SO(M,MCl

4222 SOM,)ClO(M34232 )SO(M,)ClO(M

NaCl

NaCl

 F O N S P Mg Li عنصر

 0 2/0 0/2 3/2 3 0/3 0 الکترونگاتیوی
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 ( 19-زیم کلرید می گویند؟)ریانرژی آزاد شده در کدام واکنش را انرژی شبكه ی بلور من -989

0)     2)   
3)          0) Mg (g) Cl (g) MgCl (s)  2 2 2 
 

فرمول  با .  . . . . . ترکیب و داده . . . . .  واکنش اتمی عدد با Xبا عنصر زیاد احتمال به 30اتمی  عدد باAعنصر -983
 (13-)ت.میدهد . . . . . تشكیل

-یونی-30(2     -کوواالنسی-30 (0
 

 
 -یونی-30( 0     -کوواالنسی-03 (3
 

 یونهای هالیدهای بلور شبكه زیرنشان دهندۀ انرژی شكل به توجه با-988

 انرژی هالوژن، کدام درباره همگروه، کاتیون شدن بزرگتر با و عنصرهایند کدام

  19-بخوانید(ر چپ به راست از را میكند؟)گزینه ها تغییر بیشتر شبكه
0)  
2)  
3)  
0)  
 

 ( 13-است؟)ت نادرست گزینه کدام-982

 
 .است نیترات آلومینیم در نیتروژن جرمی درصد برابر دو از بیش نیترید آلومینیم در نیتروژن جرمی (درصد0
 .است کمتر فلوئورید لیتیم بلور شبکه ی انرژی از یدید پتاسیم بلور شبکه ی (انرژی2
 .است یونی جامد بلور در یونها منظم بعدی سه آرایش یونی، بلور (شبکه ی3
 .میدهد تشکیل منیزیم را پرمنگنات منیزیم جرم درصد 3از بیش (0

 
در گرافن، هر اتم کربن به چند اتم کربن دیگر متصل است و نوع پیوندهای میان آن ها به نوع پیوندهای میان اتم های  -986

 10-کربن در کدام ترکیب، شبیه تر است؟ ر 
 سیکلوهگزان-0(0 سیکلوهگزان    -3(3  بنزن-0( 2 بنزن                   -3( 0
 

 10-کربونیل سولفید و گوگرد تری اکسید، درست است؟ ر کدام مورد دربارۀ  -989
𝛅( در هر دو، اتم مرکزی دارای بار جزیی )2 ( شکل هندسی مشابه و به صورت خطی دارند. 0  ( است. 
 ( عدد اکسایش اتم مرکزی در هر دو، یکسان است.0 ( هر دو گشتاور دو قطبی بزرگتر از صفر دارند. 3
 

 در جدول دوره ای )شكل زیر(، کدام Xبا توجه به جایگاه عنصر  -980
 10-عبارت دربارۀ آن درست است؟ ت 

 ( در الیۀ ظرفیت اتم آن، دو الکترون وجود دارد.0
 ( اکسید آن، درصد جرمی باالیی در خاک رس دارد.2
 ( چگالی و نقطۀ ذوب آن از عنصرهای هم دورۀ خود، باالتر است.3
ویژگی های خاص، آلیاژ آن در ساخت استنت برای رگ ها به ( به دلیل 0

 کار می رود.
 

 10-کدام موارد از مطالب زیر، درست اند؟ ت  -981
 آ( سیلیسیم مانند کربن، خاصیت شبه فلزی دارد.

 به چهار اتم اکسیژن متصل است. Siب( در ساختار سیلیس، هر اتم 
 تار کربن دی اکسید است.پ( ساختار بلور سیلیسیم دی اکسید، مشابه ساخ

 ت( پس از اکسیژن، سیلیسیم فراوان ترین عنصر در پوستۀ جامد زمین است.
 ( ب، ت0       ( آ، ت     3       ( آ، پ، ت    2         ( ب، پ، ت    0
 
 

Mg (s) C (g) MgCl (S)2 2 1 2+ -+ =Mg(S) Cl (g) MgCl (s)2 2+ =

Mg (s) Cl (g) MgCl (g)2 2 2+ -+ =

A X2AX 2
AX 2A X2

F Li,K, Na-

I K,Li, Na-

F K, Na,Li-

I Li, Na,K-

(N ,O ,Mg ,Mn ,Al )14 16 24 55 27= = = = =
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 10-اگر به جای هر دو اتم اکسیژن در کربن دی اکسید، اتم گوگرد قرار گیرد، کدام مورد درست است؟ ت  -998
 ( عدد اکسایش اتم کربن در آن تغییر می کند.0
𝛅( بار جزیی اتم کربن از حالت 2 𝛅به     تبدیل می شود.  
 ( تغییری در میزان گشتاور دو قطبی مولکول ایجاد نمی شود.3
 ، کاهش می یابد.S( قدرت نیروهای بین مولکولی در آن به دلیل شعاع اتمی بزرگتر 0
 

 10-سولفات، با رعایت قاعدۀ هشتایی در چند مورد، با هم تفاوت دارند؟ ت  یون های آمونیوم و -999
 * عدد اکسایش اتم مرکزی         * شمار جفت الکترون های پیوندی

 * قطبیت و شکل هندسی          * شمار جفت الکترون های ناپیوندی روی اتم ها
0 )0                 2 )2                   3 )3                       0)0 
 

 10-خ –آمونیوم سولفات و آمونیوم نیترات در کدام موارد زیر، با یكدیگر تفاوت دارند؟ ر  -999
 آ( عدد اکسایش اتم مرکزی آنیون

 ب( شمار اتم های هیدروژن در فرمول شیمیایی
 پ( شمار اتم های نیتروژن در فرمول شیمیایی

 اتم مرکزی آنیونت( شمار جفت الکترون های پیوندی در 
 ( آ، ت0          ، ت  ب( آ، 3        ( آ، ب2  ( آ، ب، پ  0
 

از فلز روی اضافه شده است. با توجه به جدول زیر،  mg392، (V)موالر نمك وانادیم  892/8از محلول  mL988به  -993

Zn 10-خ –واکنش در هر مرحله کامل انجام می شود.( ر  )نهایی محلول، کدام است؟ رنگ g.mol  165 

Zn(s) V (aq) Zn (aq) ......   5 2 
 (II) (III) (IV) (V) عدد اکسایش وانادیم

 بنفش سبز آبی زرد رنگ محلول
 
 ( سبز0       ( زرد    3    ( آبی    2      ( بنفش    0
 

 10-خ –، درست است؟ ر  SiO2کدام مورد دربارۀ -998
 ( در ساختار آن، پیوندهای یون همانند پیوندهای کوواالنسی نقش دارند.0
 ( به صورت خالص در طبیعت یافت نمی شود.2
 است. ( جزو جامدهای مولکولی3
 ( سختی آن از گرافیت بیشتر است.0
 

 10-خ –است؟ ر  نادرست کدام گزینه دربارۀ مولكول آمونیاک،-992
 ( گشتاور دو قطبی آن، برابر صفر است.0
 ( در میدان الکتریکی، جهت گیری می کند.2
 ( اتم نیتروژن در آن، دارای یک جفت الکترون ناپیوندی است.3
 است. −𝛅 و اتم نیتروژن دارای بار جزیی  +𝛅بار جزیی ( هر اتم هیدروژن در آن، 0
 

 10-خ –چند مورد از مطالب زیر، دربارۀ خاک رس، درست است؟ ت  -996
 *سیلیسیم دی اکسید، عمده ترین جزء سازندۀ آن است.

 *بیشتر ترکیب های تشکیل دهندۀ آن، بی رنگ یا سفید رنگ اند.
 کوواالنسی و یونی وجود دارند.*در مخلوط تشکیل دهندۀ آن، جامدهای 

 *در برخی از انواع آن، فلزهای دارای ارزش اقتصادی زیاد برای استخراج نیز یافت می شود.
0 )0                 2 )2                     3)3                     0 )0 
 

𝛅، دارای بار جزئی منفی )ستارهدر کدام گونه، اتم مشخص شده با  -999  10-خ –است؟ ت (  

0)*NO 3  2) 
*

C H 22  3) 
*

SCO   0) *NH 
4 
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KJبا توجه به جدول زیر که آنتالپی فروپاشی شبكۀ چند ترکیب را با یكای -990 / mol نشان می دهد، می توان دریافت که 
 10-خ –انرژی فروپاشی شبكۀ بلور .................... ت 

0)Al O2 Feکمتر از 3 O2  است. 3
2 )LiF  کمتر ازkJ.mol

 است. 0323-
3 )CaO  ازMgO  کمتر و ازNaF .بیشتر است 
 ( فلوئورید عنصرها، در گروه اول، از باال به پایین، همواره افزایش می یابد.0
 

991-A  جدول تناوبی و  9یك عنصر از گروهD  است. دربارۀ جامدهای یونی حاصل از واکنش هر  99عنصری با عدد اتمی
، چند مطلب زیر درست است؟ )آنتالپی فروپاشی شبكۀ بلور را LiF، در مقایسه با جامد یونی Xفلز  یك از این دو عنصر با نا

 ( 11هم ارز با انرژی شبكۀ بلور در نظر بگیرید()تجربی
 است. LiF، بیشتر از آنتالپی فروپاشی شبکۀ بلور Xبا  D* آنتالپی فروپاشی شبکۀ بلور

 است. LiF، برابر یا کمتر از آنتالپی فروپاشی شبکۀ بلور AX* آنتالپی فروپاشی جامد بلوری 
 پایین تر است.LiFاز نقطۀ ذوب بلور  Xبا  Aالکترون داشته باشد، نقطۀ ذوب بلور  3در الیۀ ظرفیت خود، X* اگر اتم 

 نزدیک می شود.LiFنتالپی فروپاشی آن به آنتالپی فروپاشیآکلسیم جایگزین شود، ،یونXباDدرشبکۀ بلورD*اگر به جای
0 )0                    2 )2                         3 )3                               0 )0 
 

 (11با توجه به داده های زیر: )تجربی -998
 : در دمای اتاق گاز است. aمادۀ 
 : جامد سخت مورد استفاده در ساخت عدسی است. bمادۀ 
 : در حالت مذاب و محلول، رسانای جریان برق است. cمادۀ 
 : ترکیبی است که مولکول آن در میدان الکتریکی جهت گیری می کند. dمادۀ 

 هریک از شکل های )آ(، )ب(، )پ(، )ت( به ترتیب به کدام ماده مربوط است؟
0 )c , b , d , a      2 )c , d , a , b        3 )b , c , a , d                   0 )b , a , d , c 
 

 ( 11چند مورد از مطالب زیر درست است؟ )ریاضی -999
 * گشتاور دوقطبی آب، بیشتر از هیدروژن سولفید  و اتین است.

 است. NaClمناسب تر از  HF* در تولید برق از انرژی خورشیدی، شارۀ 
 مرکزی مولکول گوگرد تری اکسید می توان بار جزئی منفی را نسبت داد.* به اتم 

* از میان متداول ترین یون های عنصرهای سدیم، فلوئور، منیزیم و اکسیژن، بزرگترین شعاع یونی به اکسیژن و کوچک ترین 
 آن، به منیزیم مربوط است.

0 )0           2)2                   3 )3            0)0 
 

 (11تفاوت انرژی شبكۀ بلور )آنتالپی فروپاشی( کدام دو ترکیب کمتر است؟)ریاضی -999
0) KF,LiCl           2 )LiBr,NaF            3 )LiF , NaCl          0 )Na O,MgF2 2 
 

 ( 11چند مورد از مطالب زیر درست اند؟ )ریاضی -993
 * دریای الکترونی عاملی است که انسجام شبکۀ بلور را حفظ می کند.

 * مجموع الکترون های اتم های هر فلز، در به وجود آمدن دریای الکترونی شرکت دارند.
 است. * دریای الکترونی در شبکۀ بلور فلز وانادیم، سر منشأ اعداد اکسایش متنوع آن

 * رسانایی الکتریکی و گرمایی و چکش خواری فلزات را می توان با مفهوم دریای الکترونی توضیح داد.
* جاذبۀ قوی میان هسته اتم های فلز و دریای الکترونی سبب می شود که هستۀ اتم ها در مکان های مشخصی به طور ثابت 

 جای بگیرند و تغییر مکان ندهند.
 0د(                   3( 3                   2( 2                0( 0

با توجه به جدول تناوبی زیر، ترکیب یونی حاصل از واکنش کدام دو عنصر با یكدیگر، کمترین آنتالپی فروپاشی )انرژی  -998
 خارج(-11با کدام نافلز پایین ترین نقطه جوش را دارد؟)تجربی Aشبكه( و ترکیب 

0 )D  باJ  ،M 
2 )D  باG  ،E 
3 )E  باJ  ،M 

0 )Z  باM  ،E 

 آنیون             
F کاتیون 

 O 2 

Na  323 2033 

Mg 2 2330 3333 
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 خارج(-11نشان داده شده است؟)تجربی LiF(s)در کدام شكل، تصویر درستی از  -992
 
 
 
 
 
 

 (د0   (ج3   (ب2   (الف0
واحد کمتر از عدد اتمی دومین عنصر فراوان در پوستۀ جامد زمین است، به ترتیب با بیشترین  9که عدد اتمی آن  Xعنصر  -996

 خارج(-11و کمترین عدد اکسایش خود، اسید و باز تولید می کند. فرمول شیمیایی این اسید و بازکدام است؟ )ریاضی
0) XF ,HXO2 2 2) XOH,H XO3 4 3) XH OH,H XO3 2 3 0) XH ,HXO3 3 
 

بیشتر باشد، کدام AX2از آنتالپی فروپاشی شبكۀ بلور جامد یونیADاگرآنتالپی فروپاشی شبكۀ بلور جامد یونی -999
 ( 11خدر یك دوره از جدول تناوبی جای دارند( )ر Xو  Dمطالب زیر، می تواند درست باشد؟)عنصرهای مولد یون های 

 ، بزرگ تر است.Xاز شعاع اتمی  Dآ( شعاع اتمی 
 کوچک تر است. Dاز شعاع آنیون  Xب( شعاع آنیون 

 بیشتر است. X، از بار الکتریکی آنیون Dپ( بار الکتریکی آنیون 
 باشد. 03عنصری از گروه  Xو  03می تواند عنصری از گروه  Dت( 

 ( ب ، پ ، ت0( آ ، ب ، پ                            3( ب ، پ                       2( آ ، ت                      0
 

 888کدام موارد از مطالب زیر درست است؟ر-990
 افزایش جرم مولی ،نیروهای بین مولکولی افزایش می یابدآ(در مواد مولکولی ناقطبی با 

 به مایع تبدیل می شود. N2زودتر از COبرابر است،COو N2ب(با این که جرم مولی 
 های خمیده ،قطبی و نقطۀ جوش نزدیک هم دارند.پ(آب و هیدروژن سولفید ،هردو مولکول 

 (ب و ت0  (ب و پ3   (آ و ت2   (آ وب0
 

 888با توجه به قاعدۀ هشتایی ،ساختار لوویس کدام مولكول های زیر درست است؟ر-991

    
  (پ و ت0   (آ و ت3  (ب و پ2   آ و ب(0
 

 888متیل اتر کدام مطلب درست است؟ربا توجه به نقشه های الكترواستاتیكی پروپان و دی -938
 (در هر دو اتم مرکزی بار جزئی مثبت دارد.2  (تبدیل پروپان به مایع دشوارتر است.0
 (هر دو در میدان الکتریکی به یک سو جهت گیری می کنند0   (نقشه های الکترواستاتیکی مشابهی دارند.3
 

 888فروپاشی شبكۀ بلور جامدهای یونی داده شده درست است؟تکدام نمودار در بارۀ مقایسۀ نسبی آنتالپی -939

    
 0) 2) 3) 0) 

 
)اگر شعاع یون پایدار اکسیژن -939 O)8 برابرpm932  در نظر گرفته شود با توجه به جایگاه عنصرها در جدول تناوبی و روند

)پایدار سدیمتغییر خواص آن ها در دوره ها و گروه ها شعاع یون  Na)11 با یكایpm 888کدام گزینه می تواند باشد؟ت 
0)03  2)33  3)033  0)000  
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888کدام موراد از مطالب زیر در بارۀ مولكول کربونیل سولفید درست است؟ر خ-933
C ,H ,O ,S g / mol   12 1 16 32 

 آ(جرم مولی آن با جرم مولی استیک اسید برابر است.
 ب(مولکول آن مانند مولکول کربن دی اکسید ساختار خطی دارد.

 پ(در الیۀ ظرفیت اتم های آن دو جفت الکترون نا پیوندی وجود دارد.
 ت(شمار جفت الکترون های پیوندی آن با شمار آن ها در مولکول اتین برابر برابر است.

 (ب و پ و ت0  (آ و ب و پ3  (پ و ت2   (آ و ب0
 

به شكل های زیر که نسبت شعاع یونی و اتمی دو عنصر شیمیایی را نشان می دهد کدام موارد از مطالب زیر با توجه -938
 888درست اند؟ر خ

 یون پایدار آن باشد. bمی تواند نشان دهندۀ اتم یک فلز و  aآ(
 نمی توانند اتم دو عنصر در یک دورۀ جدول تناوبی باشند.c و  aب(
 اندازۀ یون پایدار آن باشد. cتم یک نافلز و می تواند نشان دهندۀ ا dپ(

 وجود دارد. cبا  aاز واکنش  acت(امکان تشکیل ترکیب یونی با فرمول 
 (ب و پ و ت0  (ب و پ3  (آ و ب و ت2   (آ و ت0
 

Alاگر شعاع یون -932 3 برابرpm28  تناوبی و روند تغییر خواص در نظر گرفته شود با توجه به جایگاه عنصرها در جدول
 ا888غیرقابل پذیرش است؟ت خ pmآن ها در دوره ها و گروه ها ،شعاع کدام یون پیشنهاد شده با یكای

0) Ca ,2 5920 2) Na , 9511 3) Mg ,2 6512 0) K , 13319 
 

 888نمودار آنتالپی فروپاشی شبكۀ بلور نمك های داده شده به کدام صورت است؟ت خروند تقریبی -936

   
   0)0    2)   3)   0) 
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 فصل چهارم
    

 

 

 دبیرستان غیردولتی دکترحسابی
 و مراکز کنكور

 تهیه و تدوین:مرتضی یعقوبی نیكو
 11بر اساس آخرین تغییرات کتاب چاپ 

 نكته مشتمل بر خط بر خط کتاب درسیصدها 
 صدها سوال تالیفی
 صدها تست تالیفی

 بعالوه
 (دوازدهم)شیمی  3دوره سواالت نهایی طبقه بندی شدۀ داخل و خارج کشور از شیمی 96

 رشته های تجربی و ریاضی داخل و خارج کشور 9888و 11و  10تست های طبقه بندی شدۀ کنكور 
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 تر روشن ای آینده سوی به شیمی،راهی     8فصل 
 واقع در .است یافتنی ورزیده دست و کاردان ، خبره افراد آگاهانه و هدفمند تالش سایه در تنها جامعه هر پیشرفت و رشد
 ،توانایی ،دانش،گاه تکیه این .پیدا کرد آن برای مناسبی گاه تکیهنخست  باید انگیزه بر عالوهپیشرفت، نردبان از باالرفتن برای

 .الزم است های زیرساخت و مهارت
 
 خستگی و تداوم که آنچنان .خواهد بود کافی شرط پشتکار و تالش معین، هدفی به دستیابی برایباال شرایط تأمین با*

 پیشرفت و رشد پیامدهای جمله از.داشت خواهد دنبال به کسب افتخار با توأم انتظار از فراتر پیامدهایی راه این در ناپذیری
  .برد نام را نو فناوری به تر ارزان و دسترسی آسان توان می جامعه

 
 جمله از ارزشمند مواد به خام شیمیایی مواد تبدیل همچنین و شیمیایی سبز کود و خودرو در کاتالیستی مبدل از گیری بهره*

 می رقم تر روشن ای آینده سوی به را راهی تالش و انگیزه با همراه شیمی دانش آنها در رود که می شمار به هایی فناوری
 .زند
 

 .است خود پیرامون محیط پی شناخت در پیوسته رو، این از .اوست پرسشگری و کنجکاوی انسان، ذاتی های ویژگی از یکی
 الهام و خرد هوش، از گیری بهره با اما است بوده رو روبه مشکالت گوناگونی و ها چالش با آن ادامه و زندگی برای همواره او
 بیابد پاسخی خود ذهن در پرسش برای هر توانسته طبیعت از
 
 شده ارائه های پاسخ برخی که هرچند .است یافته عملی یهامکان، راهکار و زمان هر در ئلامس حل برای همچنین انسان*
 بوده کارآمد و نوآورانه خود جای در آنها از یک هر اما ند،هست پیچیده دیگر برخی لیو اند. شده، ساده استفاده راهکارهای و

 .اند
 و شیمی دانش آنها، از یکی .شده است فناوری و دانش انباشت و تولید به منجر زمان گذر در بشر یها تالش چنین مجموعه
  .است داشته امروزی مدرن زندگی به رسیدن تنگناها و از گذر برای پررنگی نقش که است آن های فناوری

 
 بینی پیش رو این از .شده است رو روبه تری پیچیده مسائل با تدریج به انسان که دهد می نشان زمان گذر در تاریخی شواهد

 دانش به آنها از یک هر حل و کردن برطرف بدیهی است .باشد داشته رو پیش حیاتی و تازه های چالش آینده در که شود می
 داشت خواهد نیاز تری پیشرفته های فناوری و

 توانند می آن های فناوری شیمی و دانش جمله از و علوم این که باورند این بر بسیاری تجربی، علوم کارآمدی به باتوجه
  .بزنند رقم جهان برای را روشنی آینده

 
 آثار آن، از نادرست اما استفاده کند، می تأمین زندگی در را رفاه و آسایش فناوری، و دانش از درست و بهینه اینکه استفاده با*

 نمونه برای .هستند سکه یک روی دو فناوری و دانش استفاده از نوع واقع در .داشت خواهد دنبال به زیان بارتری و تر مخرب
 .دهد می نشان را فناوری و دانش از استفاده نادرست شیمیایی های سالح تولید

 
 بهره افزایش و  کشاورزی های افزایش فراورده ،هوا آلودگی کاهش برای شیمی دستاوردهای از نمونه سه با فصل این در

 .شد خواهید آشنا شیمیایی منابع وری
 

  شیمی مهم دستاوردهای از برخی

 .ساخت دگرگون را . . . . .( دارو ، غذا  و)بندی بسته صنعت و صنعت پوشاک پالستیک، تولید آ(فناوری
 

 .داد کاهش را آن مصرف از ناشی کاتالیستی آلودگی های مبدل و بخشید ونقل سرعت حمل به بنزین تولید ب(فناوری
 

  .کرد هموار گوناگون های جراحی را برای راه بیوتیک، آنتی و کننده حس مواد بی تولید و شناسایی پ(فناوری
 

 .است دانش شیمی مدیون الکترونیک، وسایل نمایشگر در های صفحه فناوری ت(گسترش
 

 .است جهان شده در وبا جمله ازمسری  یها گسترش بیماری مانع آب، تصفیه ث(فناوری
 

 .دارد جهان جمعیت غذای در تأمین چشمگیری نقش مناسب، کودهای شیمیایی تولید و شناسایی ج(فناوری های
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،تهیه مواد عایق Aبه ترتیب تهیه آمونیاک،تهیه اوره،ویتامین  زمان گذر در شیمیایی های فناوری از حاصل فراورده نمونه چند
 گرما

 
 پاک هوای دنبال به

 می سخن، استاد که سعدی، آنچنان است آفرین شادی و بخش لذت همیشه پاک هوای در تنفس و آبی آسمان تماشای
  " مفرح ذات آید می بر چون و است ممد حیات رود می فرو که نفسی هر”فرماید 

 
 شاید .است شده محدودتر پاک هوای به دسترسی نادرست، رفتارهای و گوناگون صنایع گسترشو  فناوری و دانش رشد با*

 .باشید دیده پوشاند، می زمستان در ویژه به را کشورمان و جهان بزرگ سطح شهرهای که روشن ای قهوه الیه هم شما
 های چالش از یکی کند می ایجاد تنفسی مشکالت و کرده دشوار را کشیدن نفس بلکه نیست تنها شادی آفرین نه که هوایی

 است پاک هوای داشتن امروز جهان در مهم
 
 هوا در یکنواخت طور به که است مانند نتیروژن و اکسیژن و آرگون و ... گوناگون گازهای از مخلوطی پاک و خشک هوای*

 پخش شده اند کره
 
 داد همچنین تشخیص را وجود آنها آسانی به توان نمی و هستند رنگ بی اغلب که است هایی آالینده حاوی آلوده هوای*

  است گوناگون متفاوت شهرهای در آنها از هریک مقدار و ها آالینده نوع

 مانند گوناگون آالینده گازهای حاوی گازهای نیتروژن و اکسیژن،بر افزون آلوده در هوای
  .است فرّار آلی مواد و معلق های ذره
 پوسیدگی و ها ساختمان فرسودگی کند، می زشت را شهر چهرۀ دارد، بدی بوی آلوده هوای ها، آالینده وجود دلیل به*

 مرگ حتی و ریه سرطان آسم، برونشیت، ازجمله تنفسی های بیماری تشدید و ایجاد و سبب بخشد می سرعت را خودروها
 .شود می
 

 گیرد، دربرمی را نانومتر( 344تا  044)الکترومغناطیسی پرتوهای گستره از کوچکی بخش مرئی، پرتوهای اینکه به توجه *با
  .داشته باشند کنش برهم ماده با نیز. . . و فرابنفش فروسرخ، دیگر مانندی پرتوها رود می انتظار
 برای را سنجی طیف گوناگون های الکترومغناطیسی، روش پرتوهای و ماده میان یها کنش برهم از استفاده با ها دان شیمی

 .اند کرده گذاری پایه مواد ساختار شناسایی
 

 نامفروسرخ  سنجی طیف رود، می کار به عاملی های گروه شناسایی برای که سنجی طیف های روش ترین رایج از *یکی
 و معین گستره تنها آنها از یک هر است، دیگری از عاملی متفاوت گروه هر سازنده های اتم نوع و شمار اینکه به توجه با. دارد

 .است یکدیگر از عاملی های گروه شناسایی اساس تفاوت، همین .کنند می جذب فروسرخ را پرتوهای از فردی به منحصر
  

 نیز و هواکره در نیتروژن اکسیدهای مونوکسید و کربن مانند هایی آالینده شناسایی برای توان می فروسرخ سنجی طیف از *
  .کرد ای استفاده ستاره بین فضای در ها مولکول برخی شناسایی

 
 شناسایی برای نیز ...و رادیویی امواج نور مرئی،، فرابنفش پرتوهای کنش برهم از توان می فروسرخ سنجی طیف بر افزون*

 .است پزشکی علم در سنجی طیف کاربرد از ای نمونه MRIآی  .آر .ام .برد بهره گوناگون مواد
 
 تواند می شیمیایی های واکنش در کاتالیزگر نقش سازی و فعال انرژی ها، آالینده رفتار و شیمیایی های واکنش با آشنایی*
 در کاهش مقدار آالینده ها کمک نماید را ما

SO ,CO,NO ,O ,NO2 2 3
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 حذف آالیند ها
 .کرد زدایی گوگرد توان روش زیر می دو به اکسید دی گوگرد گاز حذف برای

 .تولید کرد باالتر کیفیتِ با سوخت و جداسازی را خودروها سوخت در موجود گوگرد( 0
 منظور این برای .کرد جلوگیری کره به هوا آنها ورود از تا انداخت دام به را ها نیروگاه از شده خارج اکسید دی گوگرد گاز( 2

            .داد اکسید عبور کلسیم روی از را خروجی گازهای توان می
                  

 اگزوز از خروجی گازهای در موجود های نسوخته هیدروکربن و  مونوکسید ، نیتروژن مونوکسید کربن گازهای حذف برای*
 .داد کاهش زیادی حد تا را آنها آالیندگی توان می اگزوز خودرو از گازها خروج از پیش زیر های واکنش انجام با خودروها

x y

CO(g) O (g) CO (g)

NO(g) O (g) N (g)

x y y
C H (g) O (g) xCO (g) H O(g)

 

 


  

2 2

2 2

2 2 2

2 2
2

4
2 2

 

 به آنها دمای مدت، این در همچنین .است کوتاه هواکره بسیار به آنها ورود و خودرو موتور از گازها این خروج زمان مدت
 . یابد می کاهش سرعت

xهای آالینده -9 ySO ,CO,C H ,NO,NO2 از  غلظت برخی زیر دارند، نمودار وجود خودروها اگزوز خروجی در 2

 بر اساس آن به سواالت پاسخ دهید.دهد می نشان بزرگ شهر یك هوای از ای نمونه در را آن ها
 

 
 رسد؟ می خود حدّ بیشترین به روز شبانه از هایی ساعت چه در ها آالینده این مقدار )آ

 
 شود؟ می دیده ای قهوه رنگ به آلوده هوای چرا )ب
 

 است افزایش به رو گاز مقدار گاز مقدار کاهش با پ(چرا
 

 صبح درصد کدام گازهای آالینده به حداکثر می رسد؟ 04تا  3ت(در ساعت 
 

 توجیه شده موازنه شیمیایی نوشتن معادله با را مونوکسید نیتروژن و اکسید دی گوگرد مونوکسید، کربن گازهای پیدایش ث(
 .کنید

 
 .دهید توضیح را اگزوز از خروجی گازهای در ها هیدروکربن وجود دلیل ج(
 

کیلومتر حرکت کنند به طور متوسط چند کیلوگرم از  04چ((بر اساس جدول زیر اگر در کشور روزانه یک میلیون اتومبیل متوسط 
 ها را وارد هوا می کنند؟هر یک از آالینده 

 کیلومتر)گرم( یک ازای طی به آالینده مقدار فرمول شیمیایی آالینده

 33/0 
 33/0 

 40/0 
 
 

32 CaSOSOCaO 

NO2O3

CO
C Hx y

NO
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 در واکنش های شیمیایی سازی فعال انرژی
 واکنش که حالی در کند، آهن زدن زنگ واکنش نمونه برای .شوند می انجام گوناگون های سرعت با شیمیایی های واکنش
 گاز با نیتروژن گاز نمونه برای ،شود می شیمیایی های واکنش سرعت سبب افزایش دما است افزایش تند متان، سوختن
  .شود تبدیل می مونوکسید نیتروژن به آنها از اندکی خودرو موتور درون اما دهد نمی واکنش اتاق در دمای اکسیژن

 
 واکنش باید شود آغاز شیمیایی یک واکنش اینکه برای واقع در .دارد نیاز انرژی از حداقلی به شدن انجام برای واکنش *هر

 باشند که انرژی فعال سازی نامیده می شود داشته انرژی معینی مقدار ها دهنده
 

 گویند واکنش می سازی فعال انرژی آن به که است الزم انرژی از معینی مقدار نیز شیمیایی هر واکنش آغاز *برای
 

به کمک نور و فشار و ضربه و جرقه  است ها دهنده واکنش به دادن گرما انرژی فعال سازی، تأمین های روش از یکی
اینکه  جالبالکتریکی هم می توان انرژی فعال سازی را تامین کرد.

 باشند، گرماگیر یا گرماده اینکه از نظر صرف شیمیایی های واکنش
 سوختن واکنش به نمونه برای، دارند انرژی نیاز به شدن آغاز برای

 کنید توجه گاز اجاق در شهری گاز متان
 شعله یا جرقه به آغازشدن برای اما است گرماده واکنش این چند هر
 سازی فعال انرژی کبریت، و فندک شعله یا واقع جرقه در .دارد نیاز

 می کند تأمین را واکنش
 
 

 انرژی سد از عبور با تا باشند را داشته انرژی از حداقلی باید واکنش آغاز برای ها دهنده واکنش که دهد می نشان فوقنمودار
 انرژی اگر سخن دیگر به .هستند ها دهنده واکنش از واکنش پایدارتر این در که هایی فراورده .شوند تبدیل ها فراورده به

 سازی فعال انرژی هرچه که است مانند بدیهی می باقی نخورده دست ها دهنده واکنش تأمین نشود، واکنش این سازی فعال
 زیرا  تامین آن انرژی مشکل تر است..است کمترواکنش  آن سرعت باشد، بیشتر واکنشی

 
 انرژی فعال سازی : نكات 

رسیدن به قلۀ انرژی ،همان انرژی حداقل مقدار الزم برای شروع یک واکنش شیمیایی است ودر واقع انرژی الزم برای  -0
 فعال سازی است. 

 
 انرژی فعال سازی عامل مهمی در تعیین سرعت نسبی واکنشها می باشد -2
 هر چه مقدار آن در واکنشی بزرگتر باشد سرعت واکنش کمتر است. و 

 
 اغلب به عنوان انرژی الزم برای انجام واکنش تلقی می شود  -3
 
 آن است که سرعت واکنش زیاد می باشد.ۀسازی در یک واکنش نشانکم بودن انرژی فعال -0
 
در یک واکنش گرماگیر انرژی فعال سازی واکنش رفت از انرژی فعال سازی واکنش برگشت بیشتر است در این شرایط -0

 انرژی فعالسازی واکنش است(  افزایش دما بر سرعت واکنش رفت مؤثرتر است وبلعکس. )
 
 فعالسازی کمتر باشد)در شرایط یکسان( سرعت واکنش بیشتر خواهد بود.یا انرژی  هرچه *
 
 هیچ واکنشی از نظر تئوری انرژی فعالسازی صفر ندارد بلکه می تواند به اندازه ی کم باشد*
 که از آن صرفنظر کرد مانند واکنش  

 
 
 
 
 

aE

aE

22 ClCl 

 پیشرفت واکنش

رژ
ان

ي
 

Cl 

2 

Cl -Cl 

 A 
B 

 حركت

CH O CO H O, ΔH KJ / mol2 2 8024 2 2 2
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 .دهید پاسخ ها پرسش بهزیر  نمودارهای به توجه با-9

 
 .دهید توضیح را خود پاسخ .کنید مشخص را ها واکنش از یک هر بودن گرماگیر یا گرماده )آ

 
 
 چرا؟ شود؟ می انجام تر سریع یکسان شرایط در واکنش کدام )ب
 

 پ(واکنش برگشت برای کدام واکنش دشوارتر است؟چرا؟
 

 کدام انرژی فعال سازی این واقعیت به توجه با .سوزد می اتاق دمای در و هوا در هیدروژن گاز برخالف سفید ت(فسفر
 چرا؟ است؟ کمتر واکنش

 
 با توجه به نمودار مقابل به سؤاالت پاسخ دهید. -3

، انرژی فعال سازی تا نوک قلۀ انرژی( چرا اختالف انرژی بین مواد واکنش دهنده الف
 د؟نامیده می شو

 
 برگشت ؟ چرا ؟ب(واکنش رفت سریعتر است یا 

 
 پ(واکنش گرماگیر است یا گرماده ؟ چرا ؟

 
 را روی نمودار مشخص کنید (  ت
 

 نقش کاتالیزگر بر سرعت واکنش:
کاتالیزگر ماده ای است که سرعت واکنشهای شیمیایی را افزایش می دهد ولی در واکنش مصرف نمی شود در واکنشهایی که 

سادگی در اثر گرما تجزیه می شوند باید برای افزایش سرعت واکنش شیمیایی بجای به  مواد نسبت به گرما حساس هستند و
 باال بردن دما از کاتالیزگر استفاده شود.

چون  ندارد اقتصادی آنها صرفه در ها فراورده تولید و شوند می انجام باال فشار و دما در فقط صنعت در ها واکنش برخی*
 واکنش چنین انجام برای(تر فشار پایین و دما(بهینه شرایط یافتن پی در ها شیمیدان رو این انرژی زیادی مصرف می گردد از

  .هستند هایی
 را شیمیایی واکنش سرعت است که ای ماده سازی ،از کاتالیزگراستفاده می شود. کاتالیزگر، فعال انرژی کاهش دادن برای*

  .ماند می باقی واکنش پایان در که خودش درحالی دهد، می افزایش
 

 نكات
برگشت را به یک میزان کاهش می دهد  انرژی فعال سازی واکنشهای رفت و مسیر واکنش را کوتاه می کند و کاتالیزگر *

 سرعت واکنش را زیاد می کند.
 
 تغییر نمی کند. میزان  فراورده وو مواد  با بکار بردن کاتالیزگر سطح انرژی مواد واکنش دهنده *
 
کاتالیزگر با کاهش دادن انرژی فعال سازی، باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد و سرعت را زیاد می کند و از *

 تجزیه ی گرمایی موادی که در مقابل گرما حساس هستند جلو گیری می کند 
 
 کند. در واکنش شرکتممکن است زیاد باشد آن کاتالیزگر غالباً در مقیاس کم مصرف می شود چون اگر *

aa EEH ,, 

H
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 کاتالیزگری  مناسب تر است که انرژی فعال سازی را بیشتر کاهش دهد*
 
 است. مقابلنمودار اثر کاتالیزگر بر مسیر انجام واکنش بصورت  

 
 
 
 

 با نظر مورد های واکنش دهیم، قرار( اگزوز(گازها خروج مسیر در مناسب ای قطعه از استفاده با را کاتالیزگرها این اگر حال
 یا کرد حذف را ها آالینده این توان می ترتیب، این به .شوند می انجام باال مناسب و های سرعت با دما، بودن پایین وجود
 داد کاهش توجهی قابل به میزان را آنها مقدار

 
است   پرهزینه بسیار شرایط این در انجام واکنش اما دهد، می رخ زیاد فشار و باال خیلی دمای در فقط واکنش، یک گاهی

  .است تر مطلوب کمتر فشار تر و پایین دمای در واکنش انجام چون گرمای زیادی مصرف می شود . بنابراین،
 
 در آنها انجام برای بنابراین، .شوند انجام می مناسب سرعت با باال دماهای در فقط ها واکنش این که است این واقعیت اما

 است نیاز کاتالیزگر مناسب یک به کوتاه بسیار زمان و پایین دماهای
 

 با را ها واکنش تا داده کاهش کاتالیزگر استفاده از با یا کرد تأمین گرما از استفاده با توان می را واکنش سازی فعال انرژی
 داد انجام دلخواه سرعت

 
xآالینده های ناشی از خودروها  y(CO,C H ,NO,NO  می هواکره وارد و خارج خودرو موتور از ثانیه از کسری در2(

یابد برای کاهش آنها باید کاتالیزور مناسب انتخاب  می کاهش سرعت به کوتاه بسیار زمان این در آنها دمای همچنین .شوند
 شود

 
  :داشت توجه زیر موارد به باید در اگزوز خودرومناسب  کاتالیزگر یافتن برای

 .شوند انجام زمان هم باید واکنش رفع آلودگی *هرسه
 .ببخشد سرعت را ها واکنش همۀ تواند نمی کاتالیزگر *یک
 .بخشد می سرعت را ای ویژه واکنش کاتالیزگر، *هر
 .نشود انجام دیگری ناخواسته های واکنش کاتالیزگر حضور *در

 .باشد داشته باال گرمایی و شیمیایی پایداری باید *کاتالیزگر
 

 آنها بر مؤثر عوامل و ها واکنش دربارۀ سرعت فراوان های آزمایش انجام و شیمیایی سینتیک از گیری بهره با ها دان شیمی
 .هستند ها واکنش این برای مناسبی کاتالیزگرهای (   )  و رودیم (  ( پاالدیم)  پالتین ) فلزهای که دریافتند

 
 واکنش در کاتالیزگر واقع شود در می تجزیه سرعت به اتاق دمای در و یون یدید  در حضور پراکسید هیدروژن نمونه، برای

 .برد کار به بارها و بارها را آن توان می رو، این از .ماند می و باقی نشده مصرف واکنش پایان در اما کند؛ می شرکت
 
 مبدل .شود ها آالینده کاهش یا باعث حذف تواند می که دهند می قرار ای قطعه خودروها از خروجی گازهای مسیر در

 فلزهای رود، می کار به توری شکل به که سرامیکی قطعه این روی سطح بر .دهند می نسبت آن به که است نامی کاتالیستی
شکل  به را سرامیک گاهی کاتالیستی، مبدل کارایی افزایش برای .است شده نشانده Ptو پالتین  Pdپاالدیم و Rh رودیم
 نشانند می آن سطح روی را کاتالیزگرها و آورند درمی ریز های )دانه( مِش

 
 قابل دیگر و یابد می آن کاهش کارایی معینی مدت از پس اما کند می کار طوالنی مدت برای کاتالیستی مبدل اینکه با

 .نیست استفاده
 
 اما .کرد جلوگیری هواکره به بنزینی در خودروهای شده تولید های آالینده ورود از توان می کاتالیستی مبدل از استفاده با

 به را دیزلی خودروهای از خروجی گازهای توان نمی مبدلها نوع این  از استفاده با که دهد می نشان ها بررسی

 برای و مهندسان پژوهشگران .کرد طراحی نو مبدلی مسئله، این حل برای است ضروری و بنابراین کرد تبدیل نیتروژن گاز
 .اند کرده طراحی زیر شکل به مبدلی دیزلی خودروهای

PtPdRh

NO,NO2

 پيشرفت

 انرژي
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 ورود از زیادی حدود تا شده و تبدیلگاز  به گازهای زیر، واکنش انجام و آمونیاک ورود با مبدل این در

 شود می جلوگیری هواکره گازهای به
 

 اکسنده هستند NO,NO2کاهنده و NH3در این واکنش 
 
داده ها برای واکنش میان گازهای هیدروژن و اکسیژن را در شرایط گوناکون نشان می دهد با توجه به آن جدول زیر برخی -8

 به سواالت پاسخ دهید

 
 شود؟ نمی انجام کاتالیزگر حضور بدون اتاق دمای در واکنش این چرا دهید توضیح )آ

 
 چیست؟ واکنش انجام در جرقه نقش )ب
 
 چیست؟ واکنش این در پالتینی توری و روی پودر نقش )پ
 
 ماند؟ می ثابت شرایطی هر در واکنش این برای کمیت کدام )ت
 
xبرای حذف آالینده های  -2 yCO,C H ,NO,NO2 موجود در اگزوز خودروها قطعه ای در مسیر خروج گازها قرار می

 دهند با توجه به آن به سواالت پاسخ دهید

 
  شود؟ می تبدیل ای فراورده چه به Aقطعه  از عبور از پس آالینده هر )آ

 
 .کنید موازنه و بنویسید را ها آالینده از یک هر حذف شیمیایی معادله )ب
 

Nدرصد تجزیه شود چند کیلوگرم اکسیژن تولید می شود؟ 34به میزان NOکیلوگرم گاز  04پ(اگر  ,O 214 32  
 

NO,NO2N2

NO(g) NO (g) NH (g) N (g) H O(g)2 2 32 3 2 2
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 با خط زدن واژۀ نادرست در هر مورد ،عبارت داده شده را کامل کنید. -3
 اما دهد، می کاهش( -)افزایش را واکنش سرعت سازی، فعال کاهش( انرژی -با )افزایش شیمیایی واکنش هر در کاتالیزگرآ( 

 (یابد می افزایش-ماند می واکنش)ثابت آنتالپی
 
 .دهید پاسخ ها پرسش به زیر نمودارهای به توجه با-9

 
 هستند؟ کند بسیار یا شوند نمی انجام پایین دماهای در ها واکنش این چرا )آ

 
 .کنید تعیین را واکنش هر آنتالپی و سازی فعال انرژی )ب
 
 

 پ(انرژی فعال سازی واکنش برگشت را محاسبه کنید
 
 

 ت(کدام واکنش با انرژی فعال سازی کمتری آغاز می شود
 
 خودرو وآالینده های آن به سواالت پاسخ دهید:در مورد اگزوز  -0

  سازند؟ می توری شکل به را کاتالیستی مبدل آ(چرا
 

 مبدل وجود با )زمستان سرد روزهای در ویژه به(خودرو شدن گرم و روشن هنگام در خودروها اگزوز از خروجی گازهای ب(در
 چرا؟ شوند؟ می مشاهدهCxHy و NO ، CO گازهای کاتالیستی،

 
 کنید؟ می پیشنهاد مشکل این کردن برطرف برای راهکاری چه )پ
 

 سطح روی را کاتالیزگرها و آورند درمی ریز)های دانه( های مِش شکل به را سرامیک کاتالیستی، های مبدل از برخی در ت(
 .دهید توضیح را علت !دارند باالتری کارایی ها این مبدل که دهد می نشان تجربه .نشانند می آن

 
 
آالینده ها را در گازهای خروجی در حضور و غیاب مبدل کاتالیستی نشان می دهد با توجه به آن به  برخی مقدارزیر  جدول-1

 سواالت پاسخ دهید
 
 
 
 

 مسافت km04میانگین، طور به خودرو هر کنند و فعالیت گوناگون های بخش در خودرو 0444444 روزانه ما کشور در آ(اگر
 از هر آالینده چند تن وارد هوا می شود؟کنید  حساب کند، طی

 
 

 کند؟ می جلوگیری هواکره به آالینده تن چند ورود از مبدل کاتالیستی از استفاده ب(
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 برابر ترتیب به مناسب حضور کاتالیزگر در و غیاب  در رفت واکنش ل سازی فعا انرژی مونوکسید نیتروژن تجزیۀ پ(اگر در
330kJ  033 و kJ فعال سازی واکنش برگشت بدون کاتالیزگر باشد و انرژیKJ215،آنتالپی واکنش چقدر است؟ باشد 

 
 

 .کنید حساب کاتالیزگر حضور در را برگشت واکنش سازی فعال انرژیت(
 
 .کنید رسم کاتالیزگر حضور در و غیاب در را واکنش پیشرفت  انرژی (نمودارث
 

 تر است یا جهت برگشت چرا؟ ج(سرعت واکنش در جهت رفت بیش
 

 چ(در حضور کاتالیزگر آلودگی ها چند درصد کاهش می یابد؟
 
 

 کشاورزی در وری بهره و آمونیاک

 و منابع محدودیت اما .رود می شمار به ادامه آن برای زندگی های ضرورت از یکی ،سالمتی و رشد محور عنوان به غذا *
 شود تبدیل زندگی های چالش از دیگر یکی به تأمین غذا تا شده سبب جمعیت افزایش به رو روند

 
 و تولید شناسایی، راستا این در .است کشاورزی های فراورده تولید در وری افزایش بهره مسئله، این برای حل راه بهترین*

  .بود خواهد راهگشا خاک به مناسب شیمیایی افزودن کودهای
 از مستقیم طور به را خود برای رشد ضروری عنصر این توانند نمی اما اند شده احاطه نیتروژن گاز از سرشار جوی با گیاهان*

 افزود خاک به اوره و آمونیاک جمله از دار های نیتروژن ترکیب شکل به را نیتروژن باید رو این از .کنند جذب هوا
 
 به مستقیم طور شیمیایی به کود عنوان به را مایع آمونیاک کشاورزی، های فراورده بازده افزایش برای کشورها برخی در*

  .کنند می تزریق خاک
 
چون انرژی فعال  رود نمی پیش جرقه یا کاتالیزگر حضور حتی در هیدروژن و نیتروژن گازهای میان واکنش اتاق، دمای در*

 مناسب شرایط در تواند می و پذیر است برگشت واکنش، این دیگر سوی خیلی پایدار است . ازN2سازی واکنش زیاد و گاز 

 .است ثابت غلظت با فراورده و دهنده واکنش از گازهای مخلوطی معین، دمای در که تعادلی .برسد تعادل به
 
 

 واکنش های برگشت ناپذیر :
را در جهت برگشت  واکنشهایی که در آن مواد واکنش دهنده به فراورده تبدیل می شوند اما فراورده ها نمی توانند واکنش

 واکنشهای برگشت ناپذیر نامیده می شوند. ،هدایت کنند
  واکنش اسید با باز قوی -واکنش فلز با اسید -رسیدن میوه ها -پختن غذا -مانند: سوختن مواد

             با محلول اسید :  قویواکنش فلز *
      در هوای کافی :    مواد آلی سوختن کامل*
         لیایی یا قلیایی خاکی با آبواکنش فلز ق *
 زنگ زدن آهن در هوای مرطوب*
 سفت شدن زرده تخم مرغ در گرما*
 سیمان و بتون در حضور رطوبت سفت شدن*
 

 فرایندهای برگشت پذیر:
 واکنشهایی که در آن مواد واکنش دهنده به محصول تبدیل می شوند و در شرایط معینی مواد فراورده واکنش را در جهت

برند مانند حل شدن گازها در آب، تشکیل استاالکتیت و استاالکمیت، یا تغییر رنگ کاغذ آغشته به محلول  برگشت پیش می
صورتی کم رنگ است و اگر کمی گرما دهیم آبی رنگ می  که (در دمای معمولیآبه ) 3( کلرید IIکبالت )

 یزیکی ذوب ، انجماد ، تبخیر ، میعان ، تصعید و چگالش،فرایندهای ف نمک های بلوری در  و مبادله ی آب تبلور شود.
    عبور بخارآب از روی پودر آهن داغ :        *
          واکنش بین هیدروژن و نیتروژن در شرایط مناسب :   *
 مواد شیمیایی موجود در باتری خودرو که پس از مصرف شدن، مجدداً قابل شارژ است.*

222 HMgClHClMg 

OHCOOCH 2224 22 

22 222 HNaOHOHNa 

OHCoCl 22 6.

Fe H O Fe O H 2 3 4 23 4 4
N H NH2 2 33 2
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 ؟از موارد زیر برگشت پذیر و کدامیك برگشت ناپذیر می باشدمشخص کنید، کدامیك -98
 در آب (حل شدن مقدار زیادی گاز آ

 
 (سوختن الیاف آهن در اکسیژن خالصب
 
 (( سولفات پنج آبه )(آب گیری از مس )پ
 
 انحالل فلز سدیم در آب(ت
 
 در یک کوره ی در بسته  (حرارت دادن ث
 

 تعادل:
 ترمودینامیکی سیستم، موجب تعادل است تعادلها ویژگیهای گوناگونی دارند که عبارت است از:پایدارترین حالت 

 خواص قابل مشاهده و اندازه گیری به تدریج تغییر می کند و پس از برقراری تعادل ثابت می ماند. -0
 سرعت واکنش رفت با سرعت واکنش برگشت برابر است.-2
پس از برقراری تعادل خواص ماکروسکوپی مانند دما، غلظت، فشار، رنگ و . . . ی شود و تعادل در سامانه ی بسته ایجاد م-3

 ثابت می ماند.
و  تعادل های شیمیایی دینامیک و پویا هستند یعنی با آنکه خواص ماکروسکوپی ثابت است اما خواص در سطح مولکولی -0

 ادامه دارد. میکروسکوپی
بودن سرعت واکنشهای مستقیم و معکوس یکی از ویژگیهای مهم هر واکنش در حال  همانگونه که بیان کردیم، شرط مساوی

         تعادل است. واکنش تعادلی زیر را در نظر بگیرید.
را تولید  را در یک ظرف دربسته وارد می کنیم. شروع به واکنش کرده و  در ابتدا هنگامی که مقداری از ترکیب خالص 

با  ود. گردافزوده می  و بر غلظت می شود کاسته  زیاد است و به تدریج از غلظت  رفت می کند یعنی سرعت واکنش
سرعت واکنش برگشت زیاد می  به تدریج کم شده و با افزایش غلظت  دهنده  واکنشو سرعت  گذشت زمان غلظت 

 ثابت باقی می ماند. و  و به حالت تعادل می رسند. و غلظت های می شود شود. و در نهایت این دو سرعت با هم برابر 
 

 نكات:
 معکوس قابل انجام باشد.جهت مستقیم و هم واکنش در جهت واکنش برگشت پذیر واکنشی است که در آن هم واکنش  -0
 گشت برابر شود.یک واکنش برگشت پذیر در صورتی به حالت تعادل می رسد که سرعت واکنش رفت با سرعت واکنش بر -2
در یک واکنش در حال تعادل غلظت مواد واکنش دهنده و فراورده ها ثابت است چون سرعت واکنش رفت و برگشت برابر  -3

 است.
در یک سیستم در حال تعادل گرچه خواص ماکروسکوپی مانند غلظت، جرم، رنگ، دما، فشار و . . . ثابت است. اما در سطح  -0

ارد در نتیجه عدم تغییر خواص ظاهری و قابل اندازه گیری نشانه ی یکسان بودن سرعت در فرآیند مولکولی واکنش ادامه د
 رفت و برگشت است.

تعادل در سامانه ی بسته ایجاد می گردد و هنگام تعادل نباید ماده مبادله شود و اگر در واکنش گاز تولید گردد باید در ظرف -0
 نیز بسته باشد.

 
 ؟ در هر یك از موارد زیر نوع تعادل شیمیایی را مشخص کنید -99

  الف(

   ب(
  پ(
 (ت
 

 قانون ثابت تعادل
هرگاه یک واکنش برگشت پذیر در یک دمای معین به تعادل برسد نسبت حاصلضرب فراورده ها به واکنش دهنده ها همواره 

نشان می دهیم. در واکنش تعادلی  kمقدار ثابتی خواهد بود که عبارت ثابت تعادل واکنش می باشد و با 
 عبارت ثابت تعادل بصورت زیر است:  

2SO

IIOHCuSO 24 5.

3CaCO

bBaA

AB

AB

AB

AB

     SO g SO g O g3 2 22 2
     N O g NO g O g2 5 2 22 2

 CaCO (s) CaO(s) CO g3 2
 H O (aq) H O(l) O g2 2 2 22 2

A B C D    
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 ( جامد یا مایع خالص را نمی نویسیم چون ثابت هستند.Kدر عبارت ثابت تعادل )*
 
ثابت تعادل می تواند یکا داشته باشد یا نداشته باشد اگر ضرایب دو طرف معادله که در عبارت تعادل شرکت می کنند برابر *

 از فرمول مقابل استفاده کنید( یکا ندارد و برای تعیین یکای عبارت ثابت تعادل Kباشد عبارت ثابت تعادل )
 

 یکای ثابت تعادل 
همه ی مولهای اولیه که در عبارت ثابت  شرکت کرده است و  kمجموع مولهای مواد سمت راست که در عبارت  *

 تعادل بکار رفته است.
 

 را تعیین کنید: Kیكای  قانون ثابت تعادل بنویسید و های زیر در هر یك از واکنش-99
0) 

  
2) 
 
3)  

   
0) 
 
 
غلظت یک ماده ی جامد یا مایع خالص را می توانیم از تقسیم کردن چگالی آن بر جرم مولی ماده جامد یا مایع خالص بدست *

آوریم. با توجه به آنکه چگالی و جرم مولی یک ماده ثابت است بنابراین غلظت چنین موادی بدون توجه به مقدار آنها ثابت 
 است.

واکنش رفت  Kواکنش اول می گردد یعنی حاصلضرب  K)عبارت ثابت تعادل( آن معکوس  Kاگر واکنشی را معکوس کنیم *
    ولی تغییر انتالپی قرینه می شودواکنش برگشت برابر یک است. Kدر 

   تعادل گازی   

  تعادل گازی     

و تغییر آنتالپی به همان   .)عبارت ثابت تعادل( آن به توان ضریب تغییر کرده می رسد Kاگر ضرایب واکنشی را تغییر دهیم 
 اندازه تغییر می کند

               تعادل گازی    0مثال   

            تعادل گازی                  

 تعادل گازی        2مثال 

 تعادل گازی                           

 آن چند واکنش است. K)عبارت ثابت تعادل( آن برابر حاصلضرب  Kاگر واکنشی حاصل جمع دو یا چند واکنش دیگر باشد *
 های آن چند واکنش استبرابر حاصل جمع  و

 

 
ی تعادل در یک تعادل ناهمگن گرچه مقدار ثابت تعادل به مقدار جامد یا مایع خالص بستگی ندارد اما حضور آنها برای برقرار*

 الزامی است.

   

   




BA

DC
K

.

.

  121 nn
Lmol

 .

2n1n

Ca(HCO ) (s) CaCO (s) CO (g) H O(g) 3 2 3 2 2

Hg(l) O (g) HgO(s) 22 2

N H (g) N O (g) H O(g) N (g) 2 4 2 4 2 22 4 3

NO (g) Cl (g) NO Cl(g)2 2 22 2

641 KN H NH2 2 33 2

64
11

1
1

2
1

221
1

2  K
K

Kkk
k

k .NH N H3 2 22 3

1KH O H O2 2 22 2

  122
1

12 KKKK H O H O2 2 2
1
2

1KSO O SO2 2 3
1
2

  2
12

2
12 KKKK SO O SO2 2 32 2

HH

NO NO NO K

NO SO NO SO K

NO SO NO SO K K .K




 

  

2 3 1

3 2 2 3 2

2 2 3 3 1 2

2
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Nدر واکنش تعادل گازی -99 O N O2 2 22 /در دمای اتاق ثابت تعادل برابر  2 mol.L 5 12 5  است. 10
 الف(معادله ی واکنش جهت برگشت را بنویسید.

 
 ب(عبارت ثابت تعادل را برای واکنش معکوس بنویسید.

 
 را بدست آورید. برگشتپ(مقدار عددی ثابت تعادل واکنش 

 
 

NHدر تعادل گازی -93 N H3 2 22  به ترتیب H2و   N2اگر غلظت تعادلی   ثابت تعادل  3
 چند  است. NH3باشد غلظت تعادلی مول بر لیتر  8/8و  6/8
 
 
 
 

یكای  و همگن یا ناهمگن بودن هر یك از واکنشهای زیر را مشخص کنید و سپس عبارت ثابت تعادل را برای آنها بنویسید -98
 ؟ثابت تعادل را تعیین کنید

0)  
           

 2) 
 
3 )    
            
0)    
 
0)  

            
3)  
 

SOبا توجه به نمودار زیر ثابت تعادل را برای واکنش گازی -92 SO O3 2 22  حساب کنید.  2

 چقدر است؟ ثابت تعادل واکنش گازی 
 را تا لحظه برقراری تعادل حساب کنید. و تولید  سرعت متوسط مصرف 

 
                           

 
 
 
 

 3/9را وارد کرده ایم در صورتی که در لحظه ی تعادل   PCl5گاز مول 2/9مقدار  C250لیتری در دمای  2در ظرف  -96
دقیقه ایجاد شده باشد سرعت متوسط  98موجود باشد ثابت این تعادل چقدر است در صورتی که تعادل پس از  PCl3مول 

 .چند  می باشد PCl5مصرف 
 
 

Hدر تعادل گازی -99 O CO CO H , K  2 2 2 یك مول گاز  C450در ظرف یك لیتری در دمای   9
CO .و یك مول بخار آب را وارد کرده ایم غلظت تعادل همه ی گونه های شرکت کننده را در تعادل حساب کنید 
 

/ mol .L2 20 3

       g s g sH S I HI S 2 2 2

       g g g gCO H O CO H 2 2 2

     aq L gH O H O O2 22 22 2

       s s g gKNO K O N O 23 2 24 2 2 5

     g g gNO Br NOBr 22 2

       g g g gNO H N H O 2 222 2 2

SO O SO2 2 32 2
3SO2O

 زمان

 غلظت

S24 

5/0 

42/0 
 

 

 

 

21/0 

08/0 
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NOواکنش تعادل گازی  -90 N O2 را  NOمول  6مقدار  C400لیتری در دمای  9در صورتی که در ظرف  22
 موالر باشد ثابت تعادل کدام است؟ 9/9برابر  N2وارد کرده باشیم پس از برقراری تعادل غلظت 

 
 
 

Nدر تعادل گازی  -91 O NO2 4 باشد حجم ظرف چند لیتر باشد تا در   mol.L12 در صورتی که ثابت تعادل برابر 22
Nمول  2/8و   NO2مول 3هنگام تعادل  O2  در حال تعادل باشد. 4

 
 
 
 

 در واکنش های زیر ثابت تعادل خواسته شده را تعیین کنید -98
                      (0 

                                      
 

                                    (2 

 
   

 
 
 
 

IBrثابت تعادل گازی C150در دمای  -99 I Br2 /برابر   22  33 6 لیتری مقدار  9می باشد و در ظرف 10

  شده باشد تعداد مولهای تعادلی هر یك را تعیین کنید. واردIBrگرم  8/983
 
 

 ثابت تعادل: مفهوم
اگر مقدار عددی ثابت تعادل واکنشی بسیار بزرگ باشد آن واکنش تا کامل شدن یا مرز کامل شدن پیش می رود و می توان با 

 کمی را برای واکنش مذکور انجام داد.بهره گیری از اصول استوکیومتری، محاسبه های 
اگر مقدار عدد ثابت تعادل کم باشد واکنش تمایل چندانی برای پیشرفت در جهت رفت و تشکیل فراورده را ندارد و واکنش در 

 جهت برگشت بیشتر انجام می گیرد.
نمونه ای از واکنش است که تا مرز کامل شدن پیش می  واکنش 

 پیشرفت چندانی ندارد. رود در صورتی که واکنش 
 تذکر:

هنگامی می توان از عبارت ثابت تعادل استفاده کرد که واکنش برگشت پذیر به تعادل رسیده باشد اما اینکه چه موقع تعادل 
بسیار باال است و بیانگر آن  در واکنش  Kالً برقرار می شود بستگی به سرعت واکنش ها دارد مث

است که این واکنش تا مرز کامل شدن پیش می رود اما چون انرژی فعال سازی واکنش خیلی زیاد است، سرعت واکنش آن 
به تعادل نمی رسد ولی اگر مخلوط آن گرم شود یا به کمک جرقه آتش بگیرد یا در  قدر کم است که هرگز در دمای 

تالیزگری مانند پودر پالتین قرار گیرد واکنش به شکل انفجاری انجام می گیرد. بنابراین شیمی دان ها می گویند حضور کا
از نظر ترمودینامیکی مساعد است چون مقدار عددی ثابت تعادل بزرگ است اما به طور سینتیکی کنترل  با  واکنش 

 می شود و سرعت بسیار کم مانع از انجام شدن آن می گردد.
 تذکر:

 باشد از نظر ترمودینامیکی معقول و مساعد است. واکنشهایی که در آن مقدار عدد ثابت تعادل بصورت 
 تذکر:

CS (g) H (g) CH (g) H S(g) K  2 2 4 24 2 30
CH (g) H S(g) CS (g) H (g) K ?  4 2 2 22 4
CS (g) H (g) CH (g) H S(g) K ?  2 2 4 22 8 2 4

N (g) O (g) NO (g) K2 2 2 1
1
2

NO (g) N O (g) K2 4 222
N O (g) N (g) O (g) K ? 2 4 2 2 32

 8206 /IBr

H O H O K /   81
2 2 22 2 2 9 10

N O NO K /    3
2 2 2 1 66 10

H O H O2 2 22 2

C25

2H2O

abK 10
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هم و  )از نظر ترمودینامیکی مساعد باشند.(مقدار عددی ثابت تعادل زیاد باشدهم یی بطور منطقی مساعد هستند که ها واکنش
هایی که در زمان کمتر محصول بیشتری تولید می  یعنی واکنش )از نظر سینتیکی مساعد باشد(سرعت واکنش نیز باال باشد

 کنند مناسب هستند.
 تذکر:

 مقدار عددی چند تعادل بصورت زیر است. های متفاوت ثابت های تعادل متفاوتی دارند مثالً در دمای  واکنش
 تعادل گازی  

 تعادل گازی 
 تعادل گازی  

 تعادل گازی  
 تعادل گازی  

 
Iگازی در تعادل -99 H HI2 2  9و  گاز هیدروژن  مول 9می باشد اگر در ظرف یك لیتری  81مقدار ثابت تعادل   2

 .بدست می آید HIرا وارد کنیم پس از برقراری تعادل چند مول  بخار یدمول 
 
 
 

Nدر تعادل گازی -93 O NO, K /    3
2 2 2 1 6 و یك مول  N2اگر در ظرف یك لیتری یك مول  10

O2  چند گرم را وارد کنیم پس از برقراری تعادلNO تشكیل شده است؟ N ,O 14 16 
 
 
 
 

NOتعادل گازیدر  -98 O N2 2 22  تجزیه شده باشد ثابت تعادل چقدر است؟ NO2درصد  98اگر   2
 
 

Oیك لیتری یك مولۀ جداگان دردوظرف-92 ثابت  اگروارد کرده ایم در  زیر را برای انجام واکنش گازی NOو یك مول 3
 باشد و شیر بین دو ظرف را باز کنیم در حالت تعادل غلظت مولی هر یك چقدر است؟ 96تعادل برابر 

NO O NO O 3 2 2 
 
 
 
 
 

 عوامل مؤثر بر تعادل
دهنده در تعادل ثابت می شود با برقراری تعادل سرعت واکنشهای رفت و برگشت باهم برابر می گردد و غلضت مواد واکنش 

این تساوی سرعت و ثابت شدن غلظت تازمانی که عامل مزاحمی وارد تعادل نشود پا برجا می ماند عواملی چون تغییر غلظت، 
 تغییر دما و تغییر فشار می تواند موجب برهم خوردن تعادل شوند.

 
 اصل لوشاتلیه

در جهتی جابجا می شود که تا  و مقابله می کند عامل تعادل با آنل شود،در سیستم تعادلی دینامیک و پویا اگر تغییری تحمی
 و اثر آن را برطرف سازد و تعادل جدید حاصل گردد. حد ممکن تغییر تحمیل شده را متعادل سازد.

 تند:بر اساس این اصل می توانیم نقش عوامل گوناگون را در تعادلها بررسی و پیشگویی کنیم این عوامل به شرح زیر هس 
 

 اثر غلظت:
اگر در یک سیستم تعادلی دینامیک و پویا، غلظت هر یک از اجزای تعادل را تغییر دهیم تعادل طبق اصل لوشاتلیه طوری جابجا 

و  غلظتهای تعادی به ترتیب  می شود که آن را جبران کند مثالً در تعادل 

C27
31104KH Cl HCl2 2 2

121091 /H Br HBr2 2 2
210/KN O NO2 4 22

30101 KN O NO2 2 2
810KSO O SO2 2 32 2

SO O SO2 2 32 2  6803 /SO

3O NO 
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اضافه کنیم تعادل به چپ  مول بر لیتر است اگر در این سیستم تعادلی یک مول  و  
 گردد: جابجا می گردد و غلظت تعادلی جدید بصورت زیر می

 
سرعت واکنش های رفت و برگشت نیز باال می رود و سرعت سنج عدد بزرگتری را نسبت ، در تعادل فوق   با افزودن 

 به تعادل اولیه نشان می دهد.
 

غلظت از خود عکس العمل نشان می دهد برطبق اصل لوشاتلیه چنانچه همانطور که مالحظه می کنید تعادل در برابر تغییر 
عاملی موجب برهم زدن حالت تعادلی یک سیستم شود، سیستم در جهتی جابجا می شود که با عامل مزاحم مقابله کند و تا آن 

 جا که امکان دارد، اثر آن را بر طرف سازد، و در سیستم، تعادل جدید ایجاد گردد.
 
 مقدار جامد یا مایع خالص تعادل را جابجا نمی کند.تغییر *
 
 گرچه تغییر غلظت تعادل را جابجا می کند اما بر ثابت تعادل اثر ندارد.*
 
 طبق اصل لوشاتلیه مقدار اضافی باید مصرف شود و کمبود باید جبران گردد.*

 
NOتعادل گازی -96 H N H O 2 2 22 2 در ظرف یك لیتری برقرار است اثر هر یك از تغییرات زیر را بر تعادل   2

 و ثابت تعادل واکنش بنویسید.
 الف(افزودن مقداری 

 
 ب(خارج کردن مقداری 

 
 پ(کاهش دادن مقدار 

 
 گازی های تعادل در سامانه حجم تغییر

تعادل را جابجا نمی کند ولی  افزایش فشار و کاهش حجم،باشد، با هم برابر معادلۀ واکنش طرف اگر تعداد مول های گاز در دو 
 سرعت واکنش را زیاد می کند و زمان رسیدن به تعادل کاهش می یابد.

 
در سیستمهای تعادلی که تعداد مولهای گاز دو طرف با هم برابر نباشند افزایش فشار تعادل را به سمتی پیش می برد که تعداد  

 س.مولهای گاز کمتر است و بالعک
 
افزایش فشار سرعت واکنش تعادلی را زیاد می کند و سرعت سنج در تعادل فشرده تر عدد بزرگتری را نسبت به تعادل اولیه  

 دهد. نشان می
 افزایش فشار گرچه تعادل را جابجا می کند و سرعت واکنش را نیز زیاد می کند اما اثری بر ثابت تعادل ندارد.

 
ری برقرار است در این شرایط غلظت تعادلی ذرات لیت دهدر ظرف  تعادل گازی 

 یکمول بر لیتر است اگر به کمک پیستون حجم ظرف را به  و  و  شامل 
 لیتر برسانیم در این حالت تعادل اولیه از بین می رود و تعادل جدید ایجاد می گردد در این تعادل غلظت اجزا بصورت زیر است:

 
مول بر لیتر همانطوری که مالحظه می گردد با افزایش فشار  و  و  

و غلظت  تعادل به سمت راست جابجا شده است چون که تعداد مولهای گاز در طرف دوم معادله کمتر است و غلظت 
 .کم شده است و  ولی تعداد مول های زیاد شده است و  

 
 Kتغییر و تعادل جایی جابه برای عاملی دما،

با توجه به اصل لوشاتلیه در صورتی که گرما را مثل یک واکنشگر شیمیایی در واکنش در نظر بگیریم در واکنش های گرماگیر، 
 گرما را همچون واکنش دهنده و در واکنش های گرماده گرما را مثل فراورده در نظر می گیریم.

 گرما + واکنش دهنده ها فراورده ها      در واکنش گرماگیر
 واکنش دهنده ها گرما + فراورده ها      در واکنش گرماده

  1602 /O  3202 /SO3SO

      1
3

1
2

1
2 461270540   LmolSOLmolOLmolSO ./././

3SO

2H

OH2

NO

2822 322  KSOOSO

  06803 /SO   03202 /SO   01602 /O 

  08502 /O  8303 /SO  1702 /SO

3SO

2SO2O2SO2O



 81998602190تهیه و تدوین:مرتضی یعقوبی نیكو           همراه:         شیمی دوازدهم

175 

 

 بطور کلی هرگاه دما افزایش یابد تعادل در جهتی جابجا می شود که گرما را جذب کند مثالً در تعادل 
 Kافزایش دما موجب جابجایی تعادل به سمت راست می گردد و ماده ی واکنش دهنده کم و فراورده زیاد می گردد و مقدار 

 زیاد می شود و با کاهش دادن دما تعادل در جهتی جابجا می شود که گرما تولید کند.
ا واکنش را کم می کند و اگر واکنش در هر واکنشی افزایش دما سرعت واکنش را زیاد می کند و زمان رسیدن تعادل ی*

 افزایش می یابد و در واکنش گرماده افزایش دما ثابت تعادل را کم می کند. Kگرماگیر باشد مقدار 
 

NOتعادل -99 O N O , H kj    3 2 22 2 3 140  
 الف(این واکنش گرماگیر است یا گرماده چرا؟

 
 ب(افزایش دما چه اثری بر سرعت واکنش دارد؟

 
 دما چه اثری بر زمان رسیدن تعادل دارد؟پ(افزایش 

 
 ت(افزایش دما چه اثری بر ثابت تعادل دارد؟

 
درجه افزایش  04مول اوزون مصرف شود گرمای حاصل چند گرم آب را تبخیر می کند و دمای چند گرم آب را  0/4ت( اگر 

H)می دهد   O g / mol,cH O / J/ g. C, H KJ/ mol)   2 218 4 2 44 
 
 
 
 

 K ( تنها با تغییر دما تغییر می کند پس چرا با ضرب کردن عددی در معادله ی تعادلی مقدارKبا توجه به آنكه ثابت تعادل ) -90
 واکنش اولیه می شود. Kآن مجذور  Kآن تغییر می کند مثالً بیان می داریم اگر ضرایب واکنشی را دو برابر کنیم 

 
 

 عادل دارد؟در هر یك از تعادلهای زیر افزایش فشار چه اثری بر تعادل و ثابت ت -91
  الف(

 
 ب(
 

  پ(
  

 ت(
 
 

 اثر کاتالیزگر:
 در سرعت واکنش رفت و برگشت یکسان است پس داریم:با توجه به واکنش تعادلی گازی

 
افزودن کاتالیزگر انرژی فعال سازی واکنشهای رفت و برگشت را به یک اندازه کاهش می دهد و ثابت سرعت واکنش رفت و 

 نسبت تغییر می دهد از این رو نسبت آنها یا ثابت تعادل را تغییر نمی دهد.برگشت را به یک 
 بطور کلی کاتالیزگر زمان رسیدن به تعادل را کوتاه می کند بدون آنکه تعادل را جابجا کند و ثابت تعادل را تغییر دهد.

 بطور کلی جامد، مایع خالص و کاتالیزگر تعادل را جابجا نمی کند.
 

 زندگی و شیمی
 بدن در رو، این از .هاست هورمون ها و یتامین و اسیدها، نوکلئیک ها، پروتئین اصلی و سازنده عنصرهای از یکی نیتروژن

 حجم درصد 33 ناقطبی، و : (N ≡ N )  اتمی دو های مولکول شکل به عنصر این .دارد وجود جانوران و گیاهان همۀ
 به مایع هوای جزء به تقطیر جزء از صنعتی مقیاس در ، -C 033°جوش دمای با خالص نیتروژن .دهد می تشکیل هوا را
 .آید می دست

N O NO2 4 22

       NO g H g N g H O g 2 2 22 2 2

       CO g H O g CO g H g 2 2 2

     CaCO s CaO s CO g3 2

   N O g NO g2 4 22

aA bB cC dD  
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 صنعت در بزرگی بسیار مولی در مقیاس آن های ترکیب دیگر به نسبت که است دار نیتروژن ترکیب پرکاربردترین آمونیاک
 شود می تولید

 
 دهید پاسخ شده مطرح های پرسش به و کنید توجه شده، زیر رسم  تعادلی واکنش برای که زیر نمودارهای به -38

 

 
 چرا؟ کند؟ تغییری می چه مخلوط در آمونیاک مولی درصد ثابت، دمای در فشار افزایش با )الف

 
 کند؟ چرا؟ می تغییری چه مخلوط در آمونیاک مولی درصد ثابت، فشار در دما افزایش با )ب
 
 .آمونیاک بنویسید مولی درصد افزایش برای لوشاتلیه اصل اساس بر را خود پیشنهادهای )پ
 
 دماهای چرا یابد، می افزایش برقراری تعادل سرعت نتیجه در برگشت و رفت های واکنش سرعت دما افزایش با اینکه با )ب

 .توضیح دهید نیست؟ مطلوب تعادلی واکنش این برای باالتر
 

 دهد؟ می نشان آن ویژگی کدام اساس بر را نیتروژن کاربرد زیر موارد از هریك-39
 کره هوا در حلّال نقش )الف

 
 شده بندی بسته غذایی مواد در اثر بی محیط )ب
 
 خون مانند بیولوژیکی های نمونه کردن منجمد )پ
 
 صنعتی کشورهای اقتصاد در کلیدی نقش )ت
 

 فرایند هابر و اثر تعادل در تهیه آمونیاک
.ابتدا هابر آن را آمونیاک ماده ی پر ارزشی است که درتهیه ی کود شیمیایی و مواد منفجره و مواد شیمیایی کاربرد فراوان دارد 

در فراینده هابر از ترکیب مستقیم هیدروژن و نیتروژن طی واکنش تعادلی زیر آمونیاک تهیه در مقیاس آزمایشگاهی تهیه کرد.
 می باشد  برابر مایثابت این تعادل در د می شود

 
 *نیتروژن مورد نیاز از تقطیر جز به جزء هوای مایع به دست می آید

 درجه ی سیلسیوس تولید می گردد 0444*هیدروژن الزم از واکنش بخار آب با زغال ، در دمای 

 
 امروزه از شکستن مواد نفتی نیز هیدروژن فراهم می کنند

افزایش فشار طبق اصل لوشاتلیه تعادل را به سمت رفت پیش می برد و موجب  ، استچون مولهای گاز در سمت راست کمتر *
 تولید آمونیاک بیشتر می شود 

 
چون واکنش گرماده است کاهش دما واکنش رادر جهت تولید آمونیاک پیش می برد اما در دمای پایین سرعت واکنش کم *

 فراهم شود و سرعت واکنش باال رود. است و ناچاریم دما را افزایش دهیم تا انرژی فعال سازی

N H NH H KJ.mol    1
2 2 33 2 92

C252281063  Lmol ./

N H NH , H KJ.mol    1
2 2 33 2 92

)()()()( gggs HCOOHC 22 2
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 است.کاتالیزگر مناسب افزودن کاتالیزگر موجب می گردد که تعادل سریعتر برقرار شود.*
 
اوال واکنش تا مرز کامل پیش می  می توانیم آمونیاک را مایع کرده و از محیط واکنش خارج سازیم و با مایع کردن آمونیاک  *

 بازگردانی می شوند.، واکنش نکرده  و  گازهای رود ثانیا
در فرایند تهیه ی آمونیاک فشار را تا حد ممکن باال می بریم و از کاتالیزگر استفاده می کنیم و دما را افزایش می دهیم و 

Nآمونیاک را به صورت مایع خارج می کنیم تا واکنش H NH2 2 33   بیشتر به سمت راست جابجا گردد 2
 

 .کنید کامل را زیر عبارت مورد، هر در نادرستۀ واژ زدن خط با-39
 (جهت در واکنش کاهش( یابد، -افزایش )تعادلی سامانه در کننده شرکت مواد از یکی غلظت ثابت، دمای در که هنگامی
 .برسد (آغازی–جدید  (تعادل به تا رود می پیش امکان حد تا آن )تولید–مصرف 

 
 شیمیایی های فناوری ارزش

 به که هستند ارزشمندی منابع شیمیایی جمله از فیروزه و مرمر طال، آهن، مس، معادن و سنگ زغال طبیعی، گاز خام، نفت
 آنها کننده وارد دیگر برخی و منابع این کننده صادر برخی کشورها دلیل همین به .اند نشده توزیع جهان در یکسان طور

  .کنند می فراهم را توسعه و رشد آسایش، زمینه خود منابع فروش از درآمد کسب با کشورهای دنیا برخی واقع در .هستند
 

 به و فراوری بیش بدون و کم را خود طبیعی منابع کشورها از بسیاری که است این کرد توجه آن به باید که نکته مهمی
 روش .است معروف منابع فروشی خام به فرایندی که .رسانند می فروش به آید، می دست به طبیعت از که صورتی همان
 قیمت به بتوان تا کرد تبدیل دیگر های فراورده به را اولیه و خام شیمیایی مواد های فناوری کمک به که است این دیگر

 .رساند فروش به باالتری
 

 آن تبدیل و خام نفت آن، پاالیش دیگر راه و است طبیعی منبع این از برداری بهره راه ترین ساده خام نفت فروش نمونه برای
  .است... و بنزین اسید، متانول، سولفوریک آمونیاک، مانند پتروشیمیایی های فراورده به
 

 برای .است صادق نیز پنبه مانند کشاورزی منابع حتی روی و مس، آهن، معدن سنگ مانند معدنی منابع برای فروشی خام
 تفاوت این .رسد می مس معدن سنگ تن یک قیمت برابر هزاران به جهانی در بازارهای خالص مس تن یک قیمت نمونه

 است ارزشمند اندازه چه تا سازی خالص و استخراج فناوری و دانش که دهد چشمگیر نشان می
 

 ماده خلوص درصد چه هر .دارد ای کننده تعیین نقش شده آنها تمام قیمت روی بر که کمیتی شیمیایی ، مواد خلوص درصد
 با مس فلز به نسبت درصد 3/33خلوص با مس فلز قیمت نمونه برای .بود خواهد بیشتر نیز آن قیمت باشد، بیشتر شیمیایی
 فناوری از یکی مواد سازی و خالص جداسازی های فناوری دلیل همین به .است بیشتر چشمگیری طور به درصد 33خلوص 

 .رود می شمار به و درآمدزا کارآفرین حال عین در و پرکاربرد گران، پیشرفته، های
 

 .دانست خاص هدفی به رسیدن روزانه برای زندگی یا صنعت در مسئله یک حل برای دانش بردن کار به توان می را فناوری
 از امروزی بشر که هستند هایی فناوری جمله از آموزشی و دارویی، الکترونیکی نظامی، غذایی، کشاورزی، ارتباطات، فناوری

  .برد می بهره مسائل خود حل برای آنها
 

 و مواد دانش از استفاده با مهندسان و نمونه دانشمندان برای .است همراه وسیله یک از استفاده یا ساخت با همواره فناوری
 مشکل که وسایلی کنند، می تولید و طراحی سیم بی و همراه رایانه و تلفن وسایلی مانند مغناطیس، و الکتریسیته دانش

  .سازند می برطرف را برقراری ارتباط
 می ارائه آنها تر صرفه با و تر آسان ساخت برای روشی یا سازند جدیدی می مواد شیمی، دانش از استفاده با نیز ها دان شیمی
 هریک از .هستند مواد ساختار دقیق شناسایی برای هایی دستگاه ساخت و طراحی روش، دنبال یافتن به همچنین آنها .کنند
 است شیمیایی فناوری از بیانی موارد این

 آلی های مولكول سنتز کلید عاملی، گروه
 .کنند می را تولید دیگر شیمیایی مواد تر، ساده از مواد استفاده با آن در که است شیمیایی هدفمند فرایند یک سنتز*
 
 سرطان، ضد داروهای ها، کننده ها، خوشبو دانه رنگ جمله از نو مواد سنتز شیمیایی، های فناوری ترین بخش لذت از یکی*

 های پژوهش از بسیاری کانون توان می را سنتز واقع در .است مواد هوشمند و زیست محیط دوستدار های سوخت الیاف،
 .شود می جدید مواد تولید و طراحی به که منجر دانست شیمیایی

FeMgOOAl ,,32

2N2H
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 می تعیین را آلی مواد رفتار خواص و که هایی گروه .هستند گوناگون عاملی های گروه شامل آلی مواد اغلب که دانید می*
 باشد همراه عاملی گروه چند یا یک یا ایجاد ساختار تغییر با تواند می جدید آلی ماده یک تولید .کنند

 
 واکنش انجام بر مؤثر عوامل و شرایط دانستن و عاملی های گروه و رفتار ساختار به مربوط دانش کمک به ها دان شیمی
 کنند می سنتز معین کاربردی برای نو ای ماده دسترس، در اولیه یا خاممواد  از شیمیایی های

 
 و داده تغییر آلی را ماده یک در موجود عاملی های گروه گوناگون، شیمیایی مواد از استفاده با ها دان فرایندها، شیمی این در
 در الکل یک با آلی اسید یک واکنش از توان می استر یک برای سنتز نمونه برای .کنند می تبدیل دیگر عاملی گروه به

 برد بهره مناسب شرایط
 

 خوراک ترین مهم از یکی گاز این .کرد تهیه ارزشمند و مصرف پر گوناگون آلی مواد اتن گاز از توان می که پذیرید می اینک
 گوناگون آلی مواد توان می شیمیایی های واکنش و مناسب مواد استفاده از با ترتیب همین به .است پتروشیمی صنایع در ها
 کرد تبدیل یکدیگر به را

 پیشرفته دانش به و بوده دشوارتر ساخت آن باشد، بیشتر هدف مولکول در عاملی های گروه تعداد و نوع چه هر است بدیهی
 هدف ماده تولید برای شده مصرف انرژی و مواد هزینه واکنش، که بازده باشید داشته توجه .دارد نیاز کارآمدتری فناوری و تر
  .دارد بستگی کاررفته فناوری به و واکنش نوع به
 و آسان شیمیایی های واکنش همچنین زیست، دوستدار محیط و ارزان مناسب، مواد یافتن پی در ها دان شیمی رو این از

 ماده، آن صنعتی تولید برای مهندسی دانش بعد گام در .دهند کاهش را سنتز تولید یا شده تمام هزینه تا هستند پربازده
 .کند می اجرا و طراحی الزم را فناوری

 
 .پرکنید شیمیایی ماده فرمول یا نام نوشتن با را خالی جاهای واکنشهای زیر در-33

 

 آب بطری ساخت
 پلیمری از آب شود بطری می آشامیدنی ساخته آب بندی بسته و نگهداری برای پالستیکی بطری زیادی بسیار شمار ساالنه

 این سپس .کنند می تهیه را آن پلیمر نخست بطری، این ساخت برای .شود می تولید (PET) ترفتاالت اتیلن پلی نام به
 .درآید نظر مورد بطری شکل به تا ریزند می ای ویژه های قالب در ها برخی افزودنی همراه به را پلیمر
 اسید( اسید با ترفتالیک )دوعاملی الکل( گلیکول اتیلن یعنی پلیمر این سازنده مونومرهای واکنش از پلیمر این سنتز برای

 دهد می نشان را ماده این تشکیل الگوی ،  شکل زیر .کرد سنتز را ترفتاالت اتیلن پلی توان می مناسب شرایط در )دوعاملی
 است -0 و در الکل نوع اول -3+ و در گروه متیل برابر 3*عدد اکسایش کربن در گروه کربوکسیل اسید برابر 

 

,P
n

C H H ......

C H H O .......

nC H ( ........ )

C H HCl .......

C H OH CH COOH .......



 

 

  

 

  

2 6 2

2 4 2
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2 4
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 توان نمی مستقیم طور به دیگر سخن، به .ندارند وجود خام نفت در اسید ترفتالیک و گلیکول اتیلن که است این مسئله اما
 از که اولیه و خام مواد از استفاده با را مواد این توان می شیمی دانش از گیری بهره پس با .آورد دست به خام نفت از را آنها
و از اکسایش پارازایلن می توان ترفتالیک کرد از اکسایش اتیلن می توان اتیلن گلیکول  سنتز شوند، می خام جداسازی نفت

 اسید تهیه کرد این مواد کاربرد فراوان دارند
 

 سنتز برای مناسب مواد های خود، آموخته اساس بر و بررسی را دسترس در و اولیه مواد دان، شیمی یک نقش در باید اکنون
 مورد ماده به و داده واکنش مناسب شرایط در را شده اولیه انتخاب مواد سپس .کرد انتخاب را گلیکول اتیلن و اسید ترفتالیک

 .نمود تبدیل نظر
 

 آورد با توجه به آن به سواالت پاسخ دهید دست به را زیر مواد توان می خام نفت تقطیر از که دهند می نشان ها بررسی-38

 
 پارازایلن چگونه است؟آ(فر مول مولکولی 

 
 ب(کدام یک می تواند محلول برم را بی رنگ کند

 
 پ( هر مول بنزن و پارازایلن حداکثر با چند گرم هیدروژن اشباع می شوند؟

 
 

 ت(محصول اکسایش پارازایلن نسبت آن چند واحد سنگین تر است؟     
 

 ث(اختالف جرم هر مول پارازایلن و بنزن چقدر است؟
 

 .دهید ها پاسخ پرسش به آن به توجه با .است زیر شكل به آب بطری سازنده پلیمر ساختاری فرمول-32
H O g / mol23 18 

 چرا؟ پلیمرهاست؟ دسته کدام از پلیمر این  )آ
 

 کنید رسم را پلیمر این سازنده مونومرهای ب( ساختار
. 

 پ(فرمول واحد تکرار شونده را بنویسید
 

 هر یک از کربن ها را در پلیمر تعیین کنید.ت( عدد اکسایش 
 باشد به ازای تشکیل هر مول پلیمر چند کیلوگرم آب تشکیل می گردد 2044ت(اگر درجۀ پلیمر شدن 

 
 

 .دهید پاسخ شده داده های پرسش به زیر ساختاری های فرمول بررسی با-36

 
 کرد؟ ایجاد پارازایلن ساختار در باید تغییری چه پارازایلن، از اسید ترفتالیک تهیه برای )آ

 
 .کنید تعیین ترکیب دو این در را دار ستاره کربن های اتم اکسایش عدد )ب
 

(O ,H .c )g / mol  16 1 12
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 از دسته کدام اسید ترفتالیک پارازایلن به تبدیل برای کاهش،  اکسایش های واکنش درباره خود های آموخته به توجه با )پ
 .دهید توضیح دانید؟ می مناسب ها را یا کاهنده ها اکسنده مواد

 شرایط هم باز آن، غلظت باالی وجود با .شود می دیگر های گونه اکسایش سبب و است اکسنده ای گونه پرمنگنات یون*
 هم هنوز شرایط این در .یابد واکنش افزایش مخلوط دمای انکه مگر .شود نمی تامین اسید ترفتالیک به پارازایلن تبدیل
 نیست. باال همچنان بازده است اما شده تامین واکنش انجام شرایط اگرچه .نیست زیاد واکنش بازده

 این انجام برای آسانتر شرایطی یافتن پی در ها دان شیمی این رو از .است دشوار اسید ترفتالیک به پارازایلن اکسایش
 نیز مناسب کاتالیزگزهای و هوا اکسیژن از استفاده که دریافتند فراوان پژوهش های با ها آن .هستند باال بازده با واکنش

 .دارد ادامه همچنان اقتصادی صرفه با و پربازده واکنشی یافتن برای ها البته پژوهش .باشد راهگشا تواند می
 
 انجام هرچند .گرفتید فرا را آب بطری در رفته کار به پلیمر سنتز برای نیاز مورد های دهنده واکنش از یکی تهیه کنون تا

 دومین اینک .شود می کاغذ نوشته روی که است چیزی آن از دشوارتر و تر پیچیده بسیار صنعتی مقیاس در واکنش این
 کرد تهیه باید را )گلیکول اتیلن (ی دهنده واکنش

 
 گاز که دهد می نشان ها بررسی .داد واکنش موثر و مناسب شیمیایی ماده یک با را اتن گاز گلیکول،باید اتیلن سنتز برای
 .شود می تبدیل گلیکول اتیلن به مناسب شرایط در پرمنگنات پتاسیم محلول با واکنشاثر  در اتن

 
  .کرد سنتز را اتیلن ترفتاالت پلی )پلیمر سازنده مونومرهای( اسید ترفتالیک با گلیکول اتیلن واکنش انجام با توان می اکنون

 
nnHOCH CH OH nHOOC C H COOH ( OOC C H COO CH CH ) nH O          2 2 6 4 6 4 2 2 22

 
 آن پسماند دلیل همین به .شود می کندی تجزیه به طبیعت در و دارد زیادی ماندگاری سنتزی پلیمرهای همانند پلیمر این
 دقیق طور به را ها پالستیک بازیافت است ضروری بنابراین .می یند شمار به زمین کره روی زندگی برای جدی تهدیدی ها

 شویم آشنا آنها بازیافت شیمیایی در فناوری نقش با تا کنیم بررسی
 
 

 PET بازیافت
 کم، چگالی مانند هایی دلیل ویژگی به مواد این .دانست بشر نوآوری و خالقیت نتایج از یکی توان می را ها پالستیک

 طوری به،اند کرده پیدا زندگی در وسیعی کاربردهای برابر خوردگی، در مقاومت و بودن ارزان آب، و هوا به نسبت نفوذناپذیری
 است افزایش روبه روند این و شود می تولید جهان در مواد این از تن حدود میلیون ساالنه امروزه که
 

 جای درجای که شده سبب ناپذیری آنها تخریب زیست همراه به گوناگون صنایع در مواد این حد از بیش و رویه بی استفاده
 ترفتاالت اتیلن پلی بازیافت، قابل پالستیکی مواد از یکی .است ناپذیر اجتناب آنها بازیافت رو این از .شوند یافت زمین کره

 استفاده قابل مواد به شیمیایی و فیزیکی فرایندهای انجام با سپس و آوری جمع را جداگانه آنها باید منظور، این است برای
 .کرد تبدیل

 
 و وسایل تولید آنها برای از دوباره و کرده ذوب کردن، وتمیز وشو شست از پس را آنها که است این بازیافت های راه از یکی
 کوچک به های تکه به و کرده خرد را آنها توان می پالستیکی مواد وشوی شست از پس البته .می کنند استفاده دیگر ابزار
 کرد استفاده دیگر پالستیکی مواد تولید در و تبدیل پَرک نام
 
 باید .کنند می تبدیل ارزشمند و مفید اولیه مواد یا سازنده مونومرهای به را پسماندها این آن در دارد که وجود نیز دیگری راه

 برگرداندن زیرا .کرد انتخاب باید راه را کدام کند می تعیین که است صنعتی گروه یا کشور هر فناوری سطح که داشت توجه

CH CH MnO H O CH OH CH OH MnO OH       3 2 4 3 2 22 2 4 2 2 2 2
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 می تولید پلیمر این پسماندهای از انبوهی حجم ساالنه که آنجا از .است دشوار بس کاری سازنده مونومرهای به پسماندها
  .است ارزشمند و ضروری بسیار شیمیایی آن بازیافت شود،

 
 نیز در شرایطPET که بردند پی فراوان های بررسی با ها دان هستند شیمی سازنده به مونومرهای تبدیل قابل استرها پلی

 .برد کار به پلیمرها تولید برای را توان آنها می که موادی .شود می تبدیل مفیدی مواد به و دهد می واکنش متانول با مناسب
در این فرایند گروه متیل بجای اتیلن  .است نیاز صنعتی مقیاس متانول در زیادی مقدار به ساالنه که می دهد نشان ها بررسی

 گلیکول می نشیند و آن را آزاد می کند

n( OOC C H COO CH CH ) nCH OH nHOOC C H COOH nHO C H OH           6 4 2 2 3 6 4 2 42
 

 که آنجا از .کرد تهیه چوب را از آن توان می که است ها الکل خانواده عضو ترین ساده و سمی بسیار بیرنگ، مایعی متانول
 کرد تولید صنعتی در مقیاس را آن باید دارد گوناگون صنایع در زیادی کاربردهای الکل این
 
 .دهند می واکنش کاتالیزگر حضور در مناسب از نظر دما و فشار و شرایط در هیدروژن گاز با را مونوکسید کربن گاز صنعت در

 :است زیر صورت به واکنش این شیمیایی معادله

 

 .کرد تبدیل متانول به سپس تولید و را آنها باید نخست رو این از نیستند دسترس در واکنش این برای دهنده واکنش مواد
 .برد بهره کاتالیزگر حضور در آب بخار با متان گاز از واکنش توان می هیدروژن و مونوکسید کربن گازهای تهیه برای

 

 افزایش برای ها میدان این در .شود می یافت فراوانی به نفتی های میدان در که است طبیعی گاز اصلی سازنده متان گاز
 متانول به آن تبدیل و )چرا؟( دارد کمی بسیار پذیری متان واکنش گاز . سوزانند می را آن از توجهی قابل بخشی ایمنی،

  .است نیازمند پیشرفته فناوری و دانش به انجام آن که است دشوار فرایندی
 
 در زیادی شیمیایی های پژوهش ، دیگر سوی از متان گاز بودن ارزان و سو از یک گوناگون صنایع در متانول اهمیت دلیل به

 کرد پیدا متانول به متان گاز تبدیل برای روشی بتوان است تا انجام حال

 
 

 به فراورده های واکنش دهنده تمهای ا از شمار بیشتری که است صرفه تر به اتمی از دیدگاه هنگامی شیمیایی واکنش یک
 شود تبدیل سودمند

 
 یافته است؟ کاهش کدام و اکسایش گونه کدام کنید مشخص زیر های واکنش از یك هر در-30

 

 
 

 محیط زیست و بیشترین بازده است معادله های شیمیاییشیمی سبز به دنبال طراحی واکنش هایی با کمترین آسیب به -31

 پسماندXوYیك حالل صنعتی است  اما Zرا به دو روش نشان می دهد در این واکنش ها Aموازنه نشده زیر تهیه ماده 

  هستند

 

 اند؟ چرا؟ شده تبدیل ارزشمند مواد به دهنده، واکنش مواد های اتم همه واکنش، کدام در )آ
 
 چرا؟ دارد؟ اقتصادی صرفه اتمی دیدگاه از واکنش کدام سبز، شیمی اصول اساس بر )ب

CO H CH OH 2 2 3

CH (g) H O(g) CO(g) H (g)   34 2 2

a)CO(g) H (g) CH OH(l)

b)CH (g) H O(g) CO(g) H (g)

 

  

2 2 3
34 2 2

a)C H H SO NaOH A X Y

b)C H C H A Z

    

  

6 6 2 4
6 6 3 6
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 سه روش تهیه متانول را توضیح دهید-88
 
 

 .دهید پاسخ ها پرسش به زیر نمودارهای به توجه با-89

 
 .کنید مشخص نمودار روی را واکنش هر آنتالپی و سازی فعال انرژی )آ

 
 چرا؟ است؟ کمتر یکسان شرایط در واکنش کدام سرعت )ب
 

 پ(کدام واکنش گرماگیر و کدام گرماده است؟
 

 ت(انرژی فعال سازی برای واکنش برگشت کدام کمتر است؟
 

 .بنویسید دلیلی زیر های جمله از یك هر برای-89
 .شود می زیست محیط آلودگی کاهش سبب گوناگون صنایع در کاتالیزگر از استفاده )آ

 
  یابد می افزایش K ثابت فشار در دما افزایش با گرماگیر گازی های تعادل در )ب
 
 .است کاهش  اکسایش واکنش شود، می تولید هیدروکربن یک از دار اکسیژن آلی ترکیب آن در که واکنشی هر )پ
 
 

 مواردزیر پاسخ دهیدبه  -83
 کدام استPETآ(منومرهای 

 
 چیست PETب(علت مصرف باالی 

 
 را بنویسیدPETپ( روش های بازیافت 

 
 

 .دهید پاسخ ها پرسش به زیر آلی های ترکیب ساختار به توجه با -88

        
 .کنید تعیین راپارازایلن  در  دار ستاره کربن های اتم از یک هر اکسایش عدد )آ

 
 .دهید توضیح کند؟ می تغییر دار ستاره اتم کدام اکسایش عدد اسید، ترفتالیک به پارازایلن ترکیب تبدیل در )ب

 پ(در متانول عدد اکسایش کربن چند است؟
 
 .دهید نشان شده موازنه شیمیایی های معادله نوشتن با را2و  0مواد از استر دی یک تهیه روش )پ
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 سواالت نهایی
 19( دی 2/8عبارت درست را کامل کنید.)در هر مورد  -9

-ت، غلظت یکی از مواد واکنش دهنده گازی در سامانه تعادلی کاهش یابد، واکنش در جهت)رفتبب( هنگامی که در دمای ثا
 برسد.جدید( -برگشت( پیش می رود، تا به تعادل)آغازی

 
 19( دی 2/8برای هر یك از عبارت های زیر دلیل بنویسید.) -9

Nکاهش حجم سامانه تعادلیپ( با  (g) H (g) NH (g)2 2 33  در دمای ثابت، مقدار فراورده ها افزایش می یابد  2
 
 
 19( دی 9با توجه به نمودارهای زیر پاسخ دهید.) -3

 آ( سرعت کدام واکنش در شرایط یکسان بیش تر است؟ چرا؟
 

  ( گرماده یا گرماگیر است؟ دلیل بنویسید.2ب( واکنش)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aتعادل -8 (g) B (g) AB(g)2 2 را در نظر بگیرید. با توجه به شكل زیر گرماده یا گرماگیر بودن آن را با   2

 19( دی 92/8)  نوشتن دلیل مشخص کنید.
 
 
 
 
 
 
SOبا توجه به معادله واکنش تعادلی  -2 (g) O (g) SO (g)2 2 32  19( دی 2/9، پاسخ دهید.)2

 آ( عبارت ثابت تعادل واکنش را بنویسید.
 

محاسبه شده،  Kبا توجه به مقدار  حساب کنید. C435( را Kزیر مقدار عددی ثابت تعادل واکنش )ب( با توجه به جدول 
 کم است یا زیاد؟ چرا؟ C435میزان پیشرفت این واکنش در

SO ماده (g)3 O (g)2 SO (g)2 

mol.Lغلظ تعادلی )
-0)  52 10  11 10  24 10 

 
 
 
 
 19( دی 92/8درستی یا نادرستی هر یك از عبارت های زیر را مشخص کنید. شكل درست عبارت های نادرست را بنویسید.) -6

 خارج
 از کاتالیزگر در صنایع گوناگون سبب کاهش آلودگی محیط زیست می شود. ب( استفاده

 
 ( کاهش می یابد.Kپ( در تعادل های گازی گرماگیر با افزایش دما در فشار ثابت، ثابت تعادل واکنش )

 
ساختاری ترکیب  با توجه به فرمول  -9

 پیشرفت واکنش

(1) 
 پیشرفت واکنش

(2) 

 پیشرفت واکنش

(/) 

Kj.mol
-1  /0 Kj.mol

-1  50 
Kj.mol

-1  00 

ی
رژ

ان
 

A2(g) 

B2(g) 

AB(g

) 0
C /95 

0
C 320 
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 خارج 19( دی 2/9های زیر پاسخ دهید.)
 
 
 
 
 

 ستاره دار را در این ترکیب ها )به ترتیب پارازایلن و ترفتالیک اسید( مشخص کنید؟آ( عدد اکسایش اتم های 
 

 ب( برای تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید کدام دسته از موارد زیر مناسب است؟ دلیل بنویسید.
 کاهنده ها      اکسنده ها  

 
 را؟پ( در شرایط یکسان انحالل پذیری کدام ماده در آب بیشتر است؟ چ

 
 19( دی 92/9با توجه به فرمول ساختاری ترکیب های زیر، پاسخ دهید.) -0
 
 
 
 
 
 

 آ( عدد اکسایش اتم کربن ستاره دار را در این ترکیب تعیین کنید؟
 

 قطبی یا ناقطبی هستند؟ Bو  Aب( قسمت های 
 

 پ( حالل مناسب برای پارازایلن، آب یا هگزان است؟ چرا؟
 
 خارج 19( دی 92/9درست را کامل کنید.)در هر مورد عبارت  -1

کاهش( می دهد، اما -)افزایشکاهش( انرژی فعال سازی، سرعت واکنش را -آ( کاتالیزگر در هر واکنش شیمیایی با )افزایش
 ثابت می ماند( -آنتالپی واکنش )افزایش می یابد

 
مصرف( -ب( هنگامی که در دمای ثابت، غلظت یکی از مواد شرکت کننده در سامانه تعادلی کاهش یابد، واکنش در جهت)تولید

 برسد.جدید( -آن تا حد امکان پیش می رود تا به تعادلی)آغازی
 

 خارج 19( دی 2/8برای جمله ی زیر دلیل بنویسید.) -98
Nپ( با کاهش حجم سامانه تعادلی O (g) NO (g)2 4  در دمای ثابت، مقدار فراورده ها کاهش می یابد.  22

 
 

 خارج 79( دی 22/1) با توجه به نمودارهای زیر پاسخ دهید. -11

آ( سرعت کدام واکنش در شرایط یکسان 
 بیشتر است؟ چرا؟

 
( چند کیلوژول 0ب( آنتالپی واکنش )

 است؟
 

 گرماگیر است؟( گرماده یا 2پ( واکنش )
 
 
 

1 2 
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نمودار زیر درصد مولی آمونیاک را برای سامانه تعادلی زیر در فشار ثابت نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ  -99

H  خارج  19( دی 92/9دهید. ) (g) N (g) NH (g)2 2 33 2 
آ( با افزایش دما درصد مولی آمونیاک در سامانه چه تغییری کرده 

 است؟
 

 این واکنش گرماده است یا گرماگیر؟ چرا؟ب( 
 
 
 
 
 
 

 30/4و         K3=  4/3×  040درجه سلسیوس به صورت زیر است.    044و  244، 20پ( مقدار ثابت تعادل آن در سه دمای 
 =K2      2/3×  04-0و  =K0 کدام یک، ثابت تعادل را در دمای اتاق نشان می دهد؟ دلیل بنویسید 
 
 
 

 خارج 10( خرداد 92/8ده از واژه های درون کادر، عبارت های زیر را کامل کنید.)با استفا -93
 اتیلین گلیکول –سخت -صابون  –درونی  –هیدرونیوم  –بنزن  –ظرفیت  –سنگین  –روغن زیتون 

 * بررسی ها نشان می دهند که از تقطیر نفت خام می توان ماده ...)ث(... را به دست آورد.
 

 خارج 10( خرداد 92/9واکنش تعادلی زیر در دمای ثابت، با افزایش فشار بر سامانه تعادلی: ) با توجه به -98
H (g) I (g) HI(g)2 2 2 

 آ( شمار مول های هیدروژن چه تغییری می کند؟ چرا؟
 

 ری می کند؟یب( غلظت تعادلی هیدروژن یدید چه تغی
 

 پ( ثابت تعادل واکنش چه تغییری می کند؟
 

 توجه به جدول زیر که مربوط به واکنش میان گازهای هیدروژن و اکسیژن در شرایط گوناگون است، به پرسش ها پاسخبا  -92
 خارج 10( خرداد 92/9) دهید.

 آ( نقش پودر روی و توری پالتینی در این واکنش چیست؟
 

 دلیل بنویسید.ب( کدام نمودار زیر مربوط به تغییرات انرژی واکنش در حضور توری پالتینی است؟ 
 

 پ( آیا آنتالپی واکنش در صورت استفاده از پودر روی تغییر می کند؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خارج 10( خرداد 2/8برای عبارت زیر دلیل بنویسید.) -96
 ت( استفاده از کاتالیزگر در صنایع گوناگون سبب کاهش آلودگی محیط زیست می شود.

 

 سرعت واکنش (℃دما ) شرایط واکنش
 ناچیز 20 بدون حضور کاتالیزگر
 سریع 20 در حضور پودر روی

 انفجاری 20 در حضور توری پالتینی
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 خارج 10( خرداد 2/9با توجه به معادله واکنش تعادلی تجزیه گاز گوگرد تری اکسید، پاسخ دهید.) -99
SO (g) O (g) SO (g)2 2 32 2 

 آ( عبارت ثابت تعادل واکنش را بنویسید.
 

 حساب کنید.C225( را در دمای Kجدول زیر مقدار عددی ثابت تعادل واکنش )ب( با توجه به 
SO ماده (g)3 O (g)2 SO (g)2 

mol.Lغلظ تعادلی )
-0)  18 10  31 10 /  33 2 10 

 کم است یا زیاد؟ چرا؟C225محاسبه شده، میزان پیشرفت این واکنش در  Kپ( با توجه به مقدار 
 
 

 10( خرداد 2/8در هر مورد از بین دو واژۀ داده شده، واژۀ مناسب را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید.) -90
NO)خودروهای دیزلی از گازپ( پژوهشگران در  NH )  برای حذف آالینده ها استفاده می کنند.  3

 
 

 10( خرداد 92/9با توجه به واکنش های شیمیایی داده شده به پرسش های زیر پاسخ دهید.) -91
Pt

a)H (g) O (g) H O(g) 2 2 2 
ق ي رق

b)CH CH (g) KMnO ......( )  2 2 4 1 
 (cاستیک اسید +اتانول(. . . . +آب  2. . .)

 (  .. .3). . .
ظ ي ل غ

 +اکسنده d)    
 
 
 

 چیست؟« a»در واکنش « Pt»آ( نقش 
 

 ( بنویسید.3( و )2(، )0ب( در واکنش های باال یا فرمول شیمیایی فرآورده های تولید شده را به جای )
 

 تعیین کنید.« d»پ( عدد اکسایش کربن ستاره دار در واکنش 
 

 10( خرداد 92/9با توجه به شكل پرسش ها را پاسخ دهید ) -98
 آنتالپی واکنش را نشان می دهد؟« Cیا  A ،B»آ( کدامیک از حروف 

 
تغییر می کند؟ « Cیا  A ،B»ب( در حضور کاتالیزگر کدام یک از قسمت های 

 چرا؟
 

پ( این نمودار به کدامیک از فرایندهای زیر مربوط است؟ چرا؟ )انحالل آمونیوم 
 سوختن کربن مونوکسید( –نیترات 

 
 

Nبا توجه به سامانه تعادلی -99 (g) H (g) NH (g), H KJ   2 2 33 2 ( 2/9، به پرسش ها پاسخ دهید.)92
 10خرداد 

 تغییری می کند؟ چرا؟ آ( با کاهش دما در فشار ثابت، درصد مولی آمونیاک در سامانه چه
 

 ب( با افزایش حجم در واکنش فوق تعداد مول های گاز هیدروژن چه تغییری می کند؟ چرا؟
 

پ( اگر در دمای معین، ثابت تعادل واکنش فوق 38  باشد، میزان پیشرفت واکنش در این دما کم است، یا زیاد؟ چرا؟ 10
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 10( تیر 92/9ساختاری مقابل پاسخ دهید)با توجه به فرمول  -99
 آ( عدد اکسایش کربن ستاره دار را دراین ترکیب تعیین کنید.

 
 قطبی یا ناقطبی هستند؟Bو  Aب(قسمت های 

 
 پ(حالل مناسب برای این ترکیب آب است یا هگزان ؟چرا؟

 
 10( تیر 2/8عبارت زیر را مشخص کنید و شكل درست عبارت نادرست را بنویسید)درستی یا نادرستی  -93

 آ( هر کاتالیزگر می تواند به همۀ واکنش ها سرعت ببخشد.
 

 10( تیر 92/9در هر مورد عبارت درست را کامل کنید) -98
کاهش( می دهد اما -کاهش( انرژی فعال سازی ، سرعت واکنش را )افزایش-آ(کاتالیزگر در هر واکنش شیمیایی با)افزایش

 افزایش می یابد(–آنتالپی واکنش)ثابت می ماند 
 

-ب(هنگامی که در دمای ثابت،غلظت یکی از مواد شرکت کننده در سامانۀ تعادلی افزایش می یابد ،واکنش در جهت )تولید
 جدید( برسد-مصرف( آن تا حد امکان پیش می رود تا به تعادل )آغازی

 
 10( تیر 2/8برای عبارت زیر دلیل بنویسید ) -92

Nآ( باافزایش حجم سامانۀ تعادلی  O (g) NO (g)22 4  در دمای ثابت، مقدار فراورده ها افزایش می یابد.2
 

 10( تیر 92/9پاسخ دهید) -96
خالف هیدروژن در هوا و در دمای اتاق می سوزد فسفر سفید بر 

 کدام نمودار به واکنش سوختن فسفر سفید مربوط است؟چرا؟
 
 
 
 

 با توجه به فرمول ترکیب های مقابل  -99
 آ(نام کدام ترکیب ترفتالیک اسید است؟  

 
 

 ب(کدام ترکیب را می توان از نفت خام به دست آورد؟
 
 

Aتعادل  -90 (g) B (g) AB(g)22 2 را در نظر بگیرید با توجه به شكل زیر گرماگیر یا گرماده بودن آن را با
 10( تیر 92/8نوشتن دلیل مشخص کنید )

 
 
 

Nبا توجه معادلۀ واکنش تعادلی تولید گاز آمونیاک ،-91 (g) H (g) NH (g)3 22 2 3( تیر2/9پاسخ دهید ) 10 
 را بنویسید. آ( عبارت ثابت تعادل واکنش

 
 درجه حساب کنید. 20ب(با توجه به جدول زیر مقدار عددی ثابت تعادل را در دمای 
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 درجه کم است یا زیاد؟چرا؟ 20محاسبه شده ، میزان پیشرفت این واکنش در دمای Kپ( با توجه به مقدار 
 

 10( شهریور 92/8مناسب را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید.)در هر مورد از بین دو واژۀ داده شده،واژۀ  -38
 ثابت( می ماند.-آ(در یک سامانۀ تعادلی در دمای ثابت ، غلظت تعادلی گونه های شرکت کننده در هنگام تعادل )برابر

 
 کتون( تبدیل کرد.-ب(برای تولید کربوکسیلیک اسید می توان آلکن را ابتدا به )الکل

 
 انرژی فعال سازی( کاهش می دهد-ر در هر واکنش شیمیایی را)آنتالپیپ(کاتالیزگ

 
 10( شهریور 2/8درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید و شكل درست عبارت نادرست را بنویسید) -39

Nآ( با وارد کردن مقداری گاز هیدروژن به سامانۀ  (g) H (g) NH (g) 3 22 2 واکنش در جهت مصرف آن تا 3
 امکان پیش می رود و ثابت تعادل در تعادل جدید افزایش می یابد.حد 

 
 

 به پرسش ها پاسخ دهید 9و  9با توجه به نمودارهای واکنش های  -39
 

      
 ( را  تعیین کنید.0ا(انژی فعال سازی )واکنش 

 شوند یا بسیار کند هستند؟ ب(چرا این واکنش ها در دماهای پایین انجام نمی
 

 کند؟چرا؟ واکنش گرمای بیشتری آزاد میپ(کدام 
 

 ت( سرعت کدام واکنش در دمای یکسان کمتر است؟چرا؟
 
 

 10(دی92/8)در هر مورد از بین دو واژۀ داده شده ، واژۀ مناسب را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید-33
Nمبدل کاتالیستی به شکل)موجود در اگزوز خودروها پس از عبور از NOآالیندۀ  NO2  (خارج می شود.2

 
Nبا توجه به جدول زیر که اثر دما را بر ثابت تعادل واکنش  -38 (g) H (g) NH (g) 3 22 2 نشان می دهد 3

 10(دی2/9به پرسش ها پاسخ دهید)
 تعادل را برای این واکنش بنویسید آ(عبارت ثابت

 
 

 ب(میزان پیشرفت واکنش در کدام دما بیشتر است؟چرا؟
 

 چه تغییری کرده است؟دلیل خود را به کمک اصل لوشاتلیه توجیه کنیدKپ(با افزایش دما 
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 10(دی9با توجه به ساختارهای داده شده به سواالت زیر پاسخ دهید)-32
 ( را بنویسید2( و )0آ( نام شیمیایی هریک از ترکیبات )

 
 ب( عدد اکسایش اتم های کربن ستاره دار را مشخص کنید

 
 پ(کدام ماده به عنوان اکسنده در این واکنش استفاده می شود؟

 
 کم؟چرا؟ت(انرژی فعال سازی این واکنش زیاد است یا 

 
 

 خارج10(دی92/8با استفاده از واژه های درون پرانتز)کمانك(،عبارت های زیر را کامل کنید.)-36
فشار بر تعادل گازی . . . . می یابد، واکنش در جهت شمار مول های گازی کمتر پیش می  ،هنگامی که در دمای ثابت

 رود)افزایش/کاهش(
 

پتاسیم پرمنگنات،اکسنده ای است که محلول غلیظ آن در شرایط مناسب،پارازایلن را با بازده نسبتا خوب به ترفتالیك اسید -39
 خارج10(دی2/9)تبدیل می کند 

آ( برای تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید چه تغییری باید در 
 ایجاد کرد؟ ساختار پارازایلن

 
ب( عدد اکسایش اتم کربن ستاره دار در پارازایلن را تعیین 

 کنید
 پ( انرژی فعال سازی این واکنش زیاد است یا کم؟چرا؟

 
 

Hتعادل -30 (g) I (g) HI(g)2 2  خارج10(دی92/9را درنظر بگیرید با توجه به جدول به پرسش ها پاسخ دهید)2
 آ( این تعادل گرماگیر است یا گرماده؟چرا؟

 
 

 تغییری می کند؟دلیل بنویسیدHI(g)ب( آیا با انتقال مخلوط تعادلی در دمای ثابت به ظرف بزرگتر ،شمار مول های 
 

 خارج10(دی2/9ها پاسخ دهید) با توجه به نمودارهای زیر به پرسش-31

      
 گرماگیر است یا گرماده؟دلیل بنویسید 2آ( واکنش 

 
 ؟چرا؟ 2بیشتر است یا سرعت واکنش  0ب( در شرایط یکسان سرعت واکنش 

 
 چقدر است؟ 0پ(آنتالپی واکنش 

 
 

نامه  پاسخ در را آن درست شكل بودن نادرست صورت در و کرده تعیین را زیر عبارتهای از هریك نادرستی یا درستی -88
 (11)خرداد بنویسید

 .یابد می افزایش تعادل ثابت واکنش یک در کننده شرکت مواد تعادلی های غلظت افزایش باب(
 

C)دما ) 20 004 

 3/04 034 ثابت تعادل
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 .دهید پاسخ ها پرسش به زیر نمودارهای به توجه با -89
 (11)خرداد

 
 
 
 
 
 
 
 .مشخص کنید را ها واکنش از یک هر بودن گرماگیر یا گرماده آ(
 
 

 شود؟چرا؟ می انجام تر سریع یکسان، شرایط در واکنش ب(کدام
 

 پاسخ سواالت به دارد، قرار ثابت دمای در روان پیستون با سیلندری در زیر تعادلی واکنش آن، در که شكل به توجه با -89

 (11دهید)خرداد
A (g) B (g) AB (g) 3 22 2 3 

کدام  در تعادلی واکنش شود کشیده بیرون سمت به پیستون سامانه در آ(اگر
 .بنویسید دلیل شود؟ می جا جابه جهت

 
 

 کند؟ می تغییری چه AB3های  مولکول شمار تغییر این با ب(
 
 

 (11)خرداد .دهید پاسخ ها پرسش به آن به توجه با. است زیر شكل به آب بطری سازنده پلیمر ساختاری فرمول -83
 چرا؟ پلیمرهاست؟ دسته کدام از پلیمر این آ(
 
 

 .کنید رسم را پلیمر این سازنده مونومرهای ساختار ب(
 

 (11)خرداد .کنید پر مناسب شیمیایی ماده فرمول یا نام با را( 8) تا( 9)خالی جاهای زیر درنمودار -88

 
 

حرف مربوطه را  ارتباط دارد آن را پیدا کرده و Bبا یك مورد از ستون Aهر یك از عبارت های داده شده در ستون -82
 خارج( 11خرداداضافی هستند(  Bداخل کار بنویسید )برخی از موارد ستون

 Aستون                           
 آ( از این ماده به عنوان افشانه بی حس کننده موضعی استفاده می شود

 
 ب(از واکنش آن با سرکه ،ماده ای به دست می آید که حالل چسب است.

 
 گاز اتن ،ماده ای به دست می آید که خاصیت ضدعفونی کننده دارد.پ(از واکنش آن با 

 
 ت(یکی از مهمترین خوراک صنایع پتروشیمی است.
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درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید .دلیل نادرست بودن یا شكل صحیح عبارت های نادرست را  -86
 خارج( 11)خرداد بنویسید

 واکنش ها را سرعت ببخشدپ(یک کاتالیزگر می تواند همۀ 
 

 خارج(11)خرداد با توجه به نمودارهای زیر به پرسش های داده شده پاسخ دهید -89

 
 آ(چرا این واکنش ها در دماهای پایین انجام نمی شود یا بسیار کند هستند؟

 
 ب(آنتالپی هر واکنش را تعیین کنید.

 
 کم تر است؟چرا؟پ(سرعت کدام واکنش در شرایط یکسان 

 
 خارج(11)خرداد با توجه به واکنش های زیر به پرسش ها پاسخ دهید -80

 
 ( تعیین کنید افزایش حجم ظرف ،تعادل را به کدام سمت جابجا می کند ؟چرا؟0آ(در واکنش )

 
( گرماده است یا گرماگیر؟دلیل 3شود.آیا واکنش )( در آب سرد ،سامانه کم رنگ تر می 3ب(با قرار دادن مخلوط تعادلی واکنش )

 بنویسید.
 

 (11دلیل هریك از عبارت های زیر را بنویسید: )شهریور -81
 ج( در یک سامانۀ تعادلی مقدار مواد واکنش دهنده )ها( و فرآورده )ها( در سامانه ثابت می ماند.

 
 (11)شهریوربا توجه به واکنش های زیر به پرسش های پاسخ دهید:  -28

 را بنویسید. Aالف( نام ترکیب 
 

 ب( اکسندۀ مناسب این واکنش چیست؟
 

 ج( عدد اکسایش اتم کربن ستاره دار را تعیین کنید.
 

 د( تعیین کنید انرژی فعال سازی این واکنش کم است یا زیاد؟
 
 

PClتعادل  -29 (g) PCl (g) Cl (g)5 3 را در نظر بگیرید و بنویسید هریك از تغییرهای زیر، این تعادل به چه  2
 (11جهتی جابه جا می شود؟ چرا؟)شهریور

 الف( افزایش حجم سامانه
 

Clب( وارد کردن مقداری گاز کلر  (g)2به سامانه 
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 (11)شهریوردر مورد مبدل کاتالیستی خودرو به پرسش های زیر پاسخ دهید:  -29
 الف( به چه منظوری این قطعه بر روی خودروها نصب می شود؟

 
ب( چرا برای افزایش کارایی این قطعه گاهی سرامیک را به شکل مِش)دانه(های ریز در آورده و کاتالیزگرها را بر روی سطح 

 آن می نشانند؟
 

 نی انجام می شود یا خودرو دیزلی؟ج( تعیین کنید هریک از واکنش های زیر در مبدل کاتالیستی خودرو بنزی
a) NO(g) + NO2(g) + 2NH3(g)    2N2(g) + 3H2O(g) 
b) 2NO(g)    N2(g) + O2(g) 

 
 

 (11با توجه به نمودارها، به پرسش های زیر پاسخ دهید: )شهریور -23
 الف( کدام نمودار مربوط به یک واکنش گرماگیر است؟ چرا؟

 
 بیشتر است؟ چرا؟ب( سرعت واکنش در کدام نمودار 

 
 

 (11درهر مورد از بین دو واژۀ داده شده ، واژۀ مناسب را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید.)دی -28
 .است شده استفاده آمونیاک از بنزینی(-)دیزلیخودروهای کاتالیستی مبدل ساخت درب(
 

 (11)دی.دهید پاسخ ها پرسش به زیر ترکیبات به توجه با -22
 هستند؟PET فتاالت تر اتیلن سازندۀپلی مونومرهای ترکیبات این از یک کدام(آ

)HO CH CH OH )CH CH Cl )CH CH2 2 3 2 2 21 2 3     
 

 آورد؟ خام بدست نفت تقطیر از توان می را )ها( ترکیب ب(کدام

0)                                 0 ) 
 شود؟ می استفاده کنندۀ موضعی حس بی افشانۀ عنوان به ترکیب کدامپ( 

 
 (11)دی .دلیل هریك از عبارت های زیر را بنویسید -26
 .شود می زیست محیط آلودگی کاهش سبب گوناگون صنایع در کاتالیزگر از استفادهب( 

 
SOتعادل-29 SO O3 2 22 2 (11)دی.دهید پاسخ ها پرسش به شده داده جدول به توجه با و بگیرید رادرنظر 
 چرا؟ گرماگیر؟ یا است گرماده تعادل اینآ( 
 

 چرا؟ است؟ بیشتر دما کدام در واکنش پیشرفت میزانب(
 

چه O2 تعادلی در دمای ثابت به ظرف بزرگتر،شمار مولهای گازبا انتقال مخلوط پ(
 چرا؟تغییری می کند؟ 

 
 ( 9888کنید )خرداد  کامل را زیر های عبارت، کادر درون های واژه از استفاده با-20

 مولکولی شاره –اکسیژن گاز–دارند–آب–یونی– افزایش– ندارند –یونی شاره–فلزی – کاهش
 می ................... را واکنش سرعت ، سازی فعال انرژی ................... با شیمیایی واکنش هر در کاتالیزگرآ(

 .دهد
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  ( 9888رابنویسید)خرداد  نادرست های عبارت درست شكل کنید مشخص را زیر های عبارت از یك هر نادرستی یا درستی -21
 .استفاده کرد نیتروژن و اکسیدهای مونوکسید مانندکربن هایی آالینده شناسایی برای توان می فروسرخ سنجی ب( ازطیف

 
 (9888دهید. )خرداد  پاسخ زیر سواالت به -68
 .ببرید نام را ترفتاالت اتیلن پلی سازنده مونومرهایآ( 
 

 (  9888دهید )خرداد  پاسخ سواالت به سوزد می اتاق دمای در و هوا در هیدروژن گاز خالف بر سفید فسفر که این به توجه با -69
 چرا؟ دهد؟ می نشان را سفید فسفر سوختن نمودار کدامآ(
 

 شود؟ می انجام کندتر یکسان شرایط در واکنش کدام ب(
 

  دهد؟ می نشان را کمیتی چه Aحرف  ، 2 نمودار در پ(
 
 
 
 

 دهید پاسخ سواالت به دهد، می نشان ثابت فشار در زیر تعادلی سامانه برای مولی را درصد که زیر نمودار به توجه با -69

A( 9888)خرداد  (g) B (g) AB (g)2 2 33 2 

ABمولی  درصد دما افزایش آ( با (g)3می تغییری چه سامانه در 
 کند؟

 
 

 چرا؟ گرماگیر؟ یا است گرماده واکنش اینب( 
 
 

 درجه 044 و 244و  20دمای  سه در آن تعادل ثابت مقدارپ( 
 .است زیر صورت به سلسیوس

 
 .بنویسید دهد؟دلیل می نشان اتاق دمای در را تعادل ثابت ، یک کدام

 
 

 9888شهریور .کنید کامل را زیر های عبارت ، کادر درون های واژه از استفاده با-63
 اتیلن - ضعیف - یونها و مولکولها -درونی - مولکولی - پالتین - پارازایلن – یونی - ماده ریز ذرههای - ظرفیت
 قوی - گلیکول

 .است .......... ترفتاالت، اتیلن پلی سازندۀ های مونومر از یکیب( 
 

 9888شهریور.بنویسید را نادرست های عبارت درست شكلد.کنی مشخص را زیر های عبارت از یك هر نادرستی یا درستی -68

 .کنند می جذب را فروسرخ پرتوهای از فردی به منحصر و معین گسترۀ ، مختلف عاملی های گروه پ( 
 
 

 9888شهریور . دهید پاسخ ها پرسش به زیر های واکنش به توجه با-62

)N (g) H (g) NH (g), H

) SO (g) SO (g) O (g), H

  

  

2 2 3

3 2 2

1 3 2 0

2 2 2 0
 

 ؟ چرا ؟ میکند تغییری چه (0 ) واکنش در فرآورده مقدار دما کاهش باآ( 
 

  کند؟ می تغییری چه (K)،  2واکنش در دما افزایش باب( 
 

 ؟ چرا کند؟ می جابجا جهتی چه در ، را (2 ) تعادلی سامانۀ فشار افزایش ثابت دمای درپ( 
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 9888شهریور .دهید پاسخ ها پرسش به زیر شكل به توجه با -66

 
 است؟ (دیزلی یا بنزینی) خودروهای نوع چه در کاتالیستی مبدل به مربوط شکل این کنید تعیینآ( 
 

 (نیست الزامی واکنش موازنه) بنویسید؟ را قطعه این توسط نسوخته های هیدروکربن حذف شیمیایی معادلۀب( 
 

 روز در ویژه به خودرو شدن روشن و شدن گرم هنگام به ها خودرو اگزوز از خروجی گازهای در قطعه این وجود با چراپ( 
 شود؟ می مشاهده بیشتری های گاز زمستان سرد های

 
-  

پاسخ  آن به توجه با دهد، می نشاندرجه 92دمای و گوناگون شرایط در را اکسیژن و هیدروژن گازهای واکنش زیر جدول -69
 9888شهریور .دهید

 
 
 
 

 چیست؟ واکنش این در روی پودر نقشآ( 
 

 چیست؟ (2 ) واکنش انجام در جرقه نقشب( 
 

  داد؟ نسبت توان می های آزمایش از یک کدام به را 3و  2و  0 نمودارهای از یک هر پ(
 

)واکنش آنتالپی (0 ) آزمایش در پالتینی توری از استفاده بات(  H) ؟ چراکند؟ می تغییری چه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سرعت واکنش شرایط واکنش شماره آزمایش
 ناچیز بدون حضور کاتالیزگر 0
 انفجاری ایجاد جرقه 2
 سریع در حضور پودر روی 3
 انفجاری در حضور توری پالتینی 0
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 سواالت تستی
 ؟نمی شودکدام ماده به عنوان آالینده هوا محسوب -9
0)    2)    3)    0)  
 
 وجود گاز های آالینده در هوا همه ی موارد زیر بجز . . . . .را سبب می شود-9
 کند می کند را خودروها پوسیدگی و ها ساختمان ( فرسودگی0
 .شود می مرگ حتی و ریه سرطان آسم، برونشیت، ازجمله تنفسی های بیماری تشدید و ایجاد ( سبب2
 کند می ایجاد تنفسی مشکالت و کرده دشوار را کشیدن ( نفس3
 کند می زشت را شهر چهرۀ دارد، بدی بوی آلوده هوای ها، آالینده وجود دلیل ( به0
 
 است؟ نادرستکدام عبارت -3
 پوشاند می زمستان در ویژه به را کشورمان و جهان بزرگ سطح شهرهای که روشن ای قهوه الیه (وجود آالینده در هوا0
 پخش شده اند کره هوا در یکنواخت طور به که است گوناگون گازهای از مخلوطی پاک و خشک (هوای2
 وظایف شیمی است از ارزشمند مواد به خام موادشیمیایی تبدیل و سبز وکودشیمیایی خودرو در کاتالیستی مبدل از گیری (بهره3
 دهد که باعث عزت کشور است می نشان را فناوری و دانش از استفاده درست و شیمیایی های سالح (تولید0
 
 است؟ نشدهچه تعداد از مطالب زیر به دستی بیان -8

 .ساخت دگرگون را ...) و غذا، دارو( بندی بسته صنعت و صنعت پوشاک پالستیک، تولید آ(فناوری
 .داد افزایش را آن مصرف از ناشی کاتالیستی آلودگی های مبدل و بخشید ونقل سرعت حمل به بنزین تولید ب(فناوری
  .کرد هموار گوناگون های جراحی را برای راه بیوتیک، آنتی و کننده حس مواد بی تولید و شناسایی پ(فناوری

 .است دانش شیمی مدیون الکترونیک، وسایل نمایشگر در های صفحه فناوری ت(گسترش
 .است جهان شده در با و جمله از هایی گسترش بیماری مانع آب، تصفیه ث(فناوری

 .دارد جهان جمعیت غذای در تأمین چشمگیری نقش مناسب، کودهای شیمیایی تولید و شناسایی یهای ج(فناور
 3(0    2(3    0(2    (صفر0
 
Aاگر در واکنش -2 B C, H b     ، اگر انرژی فعال سازی در جهت رفت برابر a کیلوژول باشد انرژی فعال 

 برگشت است.. . . . . . . از و سرعت واکنش در جهت رفت . . . . . . کیلوژول سازی در جهت برگشت  برابر 
 ، کمتر (0 ، کمتر (3 ، بیشتر (2 ( ، بیشتر()0
 
 ؟سریعتر انجام می شودکدام واکنش  -6
0)  ،  2)  ، 
3)  ،  0)  ، 
 
 ( است. کدام اظهارB( دو برابر انرژی فعال سازی واکنش )محصوالتAانرژی فعال سازی واکنش )محصوالت -9

 ؟یكسان درست تر استی سرعت این دو واکنش در غلظت و دمای  نظر در مورد مقایسه
 سرعت اولی (سرعت دومی 2  (نصف سرعت دومی = سرعت اولی0
 سرعت اولی (سرعت دومی 0 (دو برابر سرعت دومی = سرعت اولی3
 
 ؟با توجه به داده های مقابل کدام مطلب درست است -0
 کیلوژول بر مول است. 34برابر  (انرژی پیوند 0
  کیلوژول است. 044( (انرژی فعال سازی )2
 کیلوژول است. -24( برابر واکنش ) (3
 کیلوژول گرما آزاد می شود. 04، با  مول  0/4(از واکنش 0
 
 کدام فرایند را انجام می دهند؟N2گاز  و تبدیل آن ها به  NO,NO2در خودروهای گازوئیلی برای حذف-1
  (افزودن متانول و اتانول در مبدل2    بردن مبدل های کاتالیستی(به کار 0
   در مبدل(افزودن0    کاتالیستی (افزودن آمونیاک به مبدل3
 

NOCO2NO2SO2

ba )( ba )( ba )( ba 

30aE40H45aE45H

20aE20H25aE25H





BA 

CAB

HBAC

ABC

N O2 4
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 کیلوژول بر مول است. نمودار سطح انرژی 28و  08در یك واکنش به ترتیب  برگشتو  رفتانرژی فعال سازی واکنش های -98
 برای این واکنش کدام است.

 
0)                                   2) 3)  0) 
 
 
 در حدود یكدیگر است. این واکنش . . . . . . . .    . برگشتو رفت در یك واکنش، انرژی های فعال سازی  -99
 (شدیداً گرماگیر است.0 (تقریباً بدون گرماست.3 (بسیار سریع است. 2 (شدیداً گرماده است.0
 

 ؟نمودار مقابل مربوط به کدام واکنش است  -99
0 ) 2 ) 
3)  0) 
 
 

به کدام مواد زیر تبدیل می شوند؟ و کدام NO,NO2در خودروهای گازوئیلی با افزودن آمونیاک به مبدل گازهای -93
 ماده کاهنده است؟

0) NH N ,H O3 2 2 2) NO N ,H O 2 2 3) NO N ,N O 2 2 3 0) NH N ,N O3 2 2 3 
 

کیلومتر مسافت طی کند استفاده از مبدل  98888در صورتی که در شهری یك میلیون خودروموجود و هر خودرو ساالنه -98
کاتالیستی به تقریب سبب کاهش چند درصدی جرم کل آالینده شده و مقدار آالینده ها پس از کاربرد مبدل کاتالیستی در یك 

 (16-سال چند تن خواهد بود)ت

 
 3044-32(0  3044-32(3  3044-30(2  3044-30(آ

 
 است؟ نادرستکدام مطلب زیر -92
 .است شده کره زمین دمای باالرفتن و ای گلخانه اثر ایجاد سبب اکسید دی کربن (افزایش0
 کنند جذب هوا از مستقیم طور به را برای رشد ضروری عنصر این برای رشد و باروری نیاز به نیتروژن دارند و  (گیاهان2
 کنند می تزریق خاک به مستقیم طور به کود عنوان به را مایع آمونیاک کشاورزی، های فراورده بازده افزایش برای( 3
 افزود خاک (به اوره و دار)آمونیاک های نیتروژن ترکیب شکل به را نیتروژن کشاورزی باید های ( برای افزایش فراورده0
 

 کدام است؟.واکنش تعادلی همگن  در واکنش های زیر، -96
0)                    
2)  
3 )                        

0) 
 

 (16-کدام موارد از مطالب زیر درست اند؟)ت-99
 آ(هر کاتالیزگر می تواند یک واکنش معین را سرعت ببخشد

 ب(کاتالیزگرها باید در شرایط انجام واکنش های شیمیایی پایدار بمانند
 خودروها توری هایی از جنس فلزهای پالتین و پاالدیم و رودیم هستندپ(مبدل کاتالیستی 

 تبدیل می شودخروجی از اگزوز خودروها در مجاورت مبدل کاتالیستی به سرعت به گاز ت(گاز خروجی 
 ت-پ-(ب0   ت-(پ3  پ-ب-(آ2   ب–(آ 0
 
 

22 NN OHOH 222 22 

HH 22 22 CONOCONO 

NH HS(s) NH (g) H S(g)4 3 2
NH (g) ClF (g) HF(g) N (g) Cl (g)  3 3 2 22 2 6

HgO(s) Hg(l) O (g) 22 2
HbO (aq) CO(g) HbCO(aq) O (g) 2 2

N O2NO2

 واکنشراه 

E 

 مواد حاصل

 KJ30 مواد اولیه
 مواد حاصل

 مواد اولیه

KJ30 مواد حاصل 

 مواد اولیه

KJ80 

 مواد حاصل

 KJ04 مواد اولیه
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گرم کنیم در آن صورت واکنش تجزیه ی آن  C088را در یك کوره ی در باز به مدت کافی در دمای  CaCO3هرگاه  -90
 . . . . . . . . .CO2و CaOبه 
 % کلسیم کربنات پیش می رود.04(تا تجزیه ی 2  (به تعادل می رسد.0
 (تا تجزیه ی کامل کلسیم کربنات پیش می رود.0  جزیی انجام می شود. (به طور3
 

 ؟چیست« تعادل پویا است»منظور از عبارت تعادل های شیمیایی دینامیك هستند، -91
 (در تعادل غلظت واکنش دهنده ها و فرآورده ها ثابت است.0
 (واکنش های رفت و برگشت متوقف شده اند.2
 واد واکنش دهنده و فرآورده ها با هم برابر است.(شدت جنبش های مولکولی م3
 (در سطح مولکولی، همواره تبدیل مواد به یکدیگر در حال انجام شدن است.0
 

 ت است؟نادرسکدام مطلب زیر -98
 .ببخشد سرعت را ها واکنش همۀ تواند نمی کاتالیزگر (یک0
 .بخشد می سرعت را ای ویژه واکنش کاتالیزگر، (هر2
 .باشد داشته باال گرمایی و شیمیایی پایداری باید (کاتالیزگر3
 (در تعادل شیمیایی غلظت اجزا و سرعت واکنش رفت و برگشت برابر است.0
 

 ؟کدامیك از تعادل های زیر یك تعادل فیزیكی است-99

0) 2) 
3)  0)  
 

 است؟ نادرستکدام مورد  -99
 از گاز آمونیاک در مبدل کاتالیستی استفاده می شود.NO,NO2(در خودروهای دیزلی برای حذف 0
 (در خودروهای دیزلی بجای اکسیدهای نیتروژن، بخار آب و گاز نیتروژن از اگزوز خارج می شود.2
 یابد می آن کاهش کارایی معینی مدت از پس اما کند می کار طوالنی مدت برای کاتالیستی مبدل (3
 خواهد بود برابربه تعادل برسد نسبت حاصلضرب فراورده ها به واکنش دهنده ها ،یک واکنش برگشت پذیر اگر(0
 

 ؟ثابت تعادل کدام واکنش تنها به غلظت یكی از مواد موجود در ظرف واکنش بستگی دارد -93
0)  2) 

3)  0) 

 
Feبا فرض اینكه ثابت تعادل واکنش  -98 O (s) H (g) Fe(s) H O(g) 3 4 2 24 3 در یك دمای معین برابر  4

K 16  .؟بخار آب در دمای تعادل داده شده کدام است به غلظت  گاز هیدروژنمقایسۀ باشد 
0) 2)  3) 0) 
 

NOClگازی یكای ثابت تعادل واکنش  -92 NO Cl 22  کدام است؟ 2

 (بدون واحد است.0 (3  (2 (0
 

SOتعادلیدرواکنش -96 O SO , H  2 2 32 2  19-جایی تعادل در جهت رفت می شود؟تکدام موارد سبب جاب0
 ت(افزایش حجم واکنش گاه    پ(به کار بردن کاتالیزگر  ب(افزایش دما آ(افزایش فشار

 ث(افزودن اکسیژن اضافی به واکنش گاه 
 (ب ، پ ، ث0   (ب ، پ ، ت3   (آ ، ث2   (آ ،ب0
 

 ؟فشار بر کدام تعادل مؤثر استتغییر  -99
0) NO O N O 3 2 22 2 4                      2) 

 (0                      جامد            (محلول 3

NO(g) O (g) NO (g) 2 22 2NaCl(aq) Na (aq) Cl (aq) 

NO (g) N O (g)2 2 42CaSO (s) CaO(s) SO (g)3 2

(s) (s) (g)CaCO CaO CO3 2(s) (g) (s) (g)ZnO H Zn H O 2 2

SO (g) O (g) SO (g)2 2 3
1
2

COCl (g) CO(g) Cl (g)2 2

   22 HOH    22 2 HOH    22 3 HOH    22 4 HOH 

1Lmol.1molL.
22 Lmol .

   C(s) O g CO g 2 2

(aq) (aq) (aq)CH COOH H CH COO 3 3
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CaCOدرتعادل-90 (s) CaO(s) CO (g)3  ؟می دهد خبا کاهش حجم ظرف در دمای ثابت کدام مورد ر2
 (کاهش فشار 2                                     راست در جهت(جا به جایی تعادل 0
 (کاهش مقدار 0  (افزایش غلظت 3
 

Feاگر در واکنش تعادلی -91 O (s) H (g) Fe(s) H O(g), H   3 4 2 24 3 4 برابر کنیم، ثابت  9،  دما را  0
 ؟تعادل واکنش چه تغییری می کند

 (نصف می شود.0 (دو برابر می شود3 (کاهش می یابد2 (افزایش می یابد0
 

NHواکنش -38 Cl(s) q NH (g) HCl(g), H   4 3 در دمای اتاق و در ظرف سربسته در حال انجام  0
         ؟         است نادرست است. با در نظر گرفتن حالت تعادلی کدام یك از موارد زیر

 گازهای موجود در فضای سیستم را کاهش می دهد. مول (کاهش حجم سیستم، مقدار0
 کاتالیزگر مناسب غلظت های تعادلی تغییر نمی کند.(در صورت افزودن یک 2
 (افزایش دما باعث افزایش محصوالت عمل می شود.3
 آمونیم کلرید جامد باعث افزایش مقدار گازهای آمونیاک و هیدروژن کلرید می شود. اندکی (افزودن0
 

CaCOکدام مطلب درباره ی واکنش تعادلی  -39 (s) CaO(s) CO (g)3  ؟ت استنادرس 2
 (با کاهش دما، تعادل در جهت برگشت جا به جا می شود.0
 ، تعادل به سمت تشکیل فرآورده ها جا به جا می شود.فشار(با کاهش 2
 (مواد جامد موجود در سامانه ی تعادلی در برقراری تعادل بی تأثیرند.3
 عامل تعیین کننده ی ثابت تعادل است. (در دمای ثابت، فشار گاز 0
 

SOافزایش دما واکنشاگر با  -39 (g) SO (sg) O (g)3 2 22 به سمت راست پیشرفت کند. کدام مورد درست 2
 ؟است

    (واکنش با افزایش بی نظمی همراه است.0
          واکنش با کاهش بی نظمی و آزاد شدن گرما همراه است.(2
 (واکنش در جهت رفت گرماگیر است. 3
 پیشرفت واکنش تابع دما نیست(0
 

 از جنبه های اصلی فرآیند هابر، خارج کردن . . . . . از محیط واکنش از طریق . . . . . . کردن گاز . . . . . . است. یكی -33
 ـ حل ـ  (0 ـ حل ـ  (3 ـ مایع ـ(2 مایع ـ ـ(0
 

N تعادل: -38 O (g) q NO (g)2 4 حجم گازهای شرکت  اگرای در دمای ثابت برقرار است. در داخل استوانه 22
 کننده در تعادل نصف شود. در ارتباط با این تغییر به جز گزینه ی . . . . . . . . . . بقیه ی گزینه ها درست هستند.

 (تعادل جا به جا می شود و تعداد کل مول ها کاهش می یابد.0
 یه برابر است.(تعادل جا به جا می شود در تعادل جدید هر سرعت با سرعت نظیر آن در تعادل اول2
 ( در این تغییر ثابت می ماند.(ثابت تعادل )3
 (برای ثابت ماندن دما بایستی که مقداری گرما از محیط تعادل گرفته شود.0
 

 ؟جا به جا می کند برگشتافزایش فشار کدام سیستم تعادلی زیر را در جهت  -32
0)  2) 
3)  0) 
 

 است؟ نشده توصیه(PETکدام روش برای بازیافت ناشی از پسماند پلی اتیلن تر فتاالت -36
 می کنند استفاده دیگر ابزار و وسایل تولید آنها برای از دوباره و کرده ذوب کردن، وتمیز وشو شست از (پس0
 کنند می تبدیل ارزشمند و مفید اولیه مواد یا سازنده مونومرهای به را پسماندها (2
3) PETکارمی رود به پلیمرها تولید برای که شود می تبدیل مفیدی مواد به و دهد می واکنش متانول با مناسب در شرایط. 
0) PETاز گرما و مواد حاصل از سوختن بهره برداری می کنند و دهد می اکسیژن واکنش با مناسب در شرایط 
 

2CO

3CaCOCaO

2CO

3NH3NH2H2H3NH3NH2H2H

K

     SO g SO g O g3 2 22 2NO(g) O (g) NO (g) 2 22 2
(s) (g) (s) (g)FeO CO Fe CO  2(g) (g)NO N O2 2 42
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Nتعادل گازی  -39 (g) H (g) N H (g)2 2 2  در دمای معین در ظرف یك لیتر برقرار است. اگر در همان دما 42
 ؟حجم ظرف را دو برابر کنیم. این تعادل در کدام جهت جا به جا و مقدار ثابت تعادل چه می شود

  (برگشت ـ ثابت می ماند2  (برگشت ـ بزرگ تر می شود0
 (رفت ـ ثابت می ماند0  د(رفت ـ کوچک تر می شو3
 

 به درستی بیان نشده است؟کدام کاربرد -30
 حالل چسب-(اتیل استات2    بی حس کننده موضعی-(کلرواتان0
 سازنده پلی اتیلن ترفتاالت-(اتانول0     سرکه-(استیک اسید3
 

 اتیلن در واکنش با . . . . . . . در شرایط مناسب. . . . . . .  تولید می کند؟-31
 کلرومتان-(هیدروژن کلرید0 ضد یخ-(هیدروژن3گلیکولاتیلن -(یون پرمنگنات2  اتانوییک اسید–(آب 0
 

 است؟ نا درستکدام عبارت  PETدر مورد-88
 (نمونه ای پلی استر است و دارای حلقه های آروماتیک است0
C(محصول پلیمرشدن اتیلن و ترفتالیک اسید است  و هر واحد تکرار شونده دارای فرمول2 H O10 10  است4
 مول هیدروژن واکنش می دهد 3پیوند دوگانه دارد و با  3تکرار شونده در آن  (هر واحد3
 اند کرده پیدا زندگی در وسیعی کاربردهای برابر خوردگی، در مقاومت و بودن ارزان نفوذناپذیری باال، کم، چگالیبه علت ( 0
 

 کدام عبارت های زیر درست هستند؟-89
 تبدیل سودمند به فراورده های واکنش دهنده تمهای ا از شمار بیشتری که است صرفه تر به وقتی شیمیایی واکنش آ( یک

 شود
 متانول می باشد به متان گاز تبدیل برای متان علتی گاز بودن و ارزان گوناگون صنایع در متانول وسیع ب( کاربرد

 پ(متانول از اکسایش متان و یا واکنش کربن منوکسید و هیدروژن تهیه می شود
 واحد است. 0و در تبدیل کربن منوکسید به متانول این تغییر 2تبدیل متان به متانول تغییر عدد اکسایش کربن ت(در 

 ت-ب-(آ0  ت-پ-ب-(آ3  ت-پ-(ب2  پ-ب-(آ0
 

 از واکنش متان و بخار آب بسیار داغ کدام زوج زیر به دست می آید؟ -89
0)  2)   3)   0)  
 

 است؟نادرست کدام مورد -83
 اکسایش الکل ها می توان آلدهید و کتون و کربوکسیلیک اسید تهیه کرد (از0
 (پارازایلن و بنزن و ترفتالیک اسید و اتیلن گلیکول از نفت خام به دست می آیند2
 (از واکنش محلول رقیق یون پرمنگنات و اتن،اتیلن گلیکول حاصل می شود3
 صفر است ،کربن 2عدد اکسایش  است و -04(در پارازایلن مجموع عدد اکسایش کربن ها 0
 

 است؟ نادرستاگر واکنشی گرماده باشد کدام مورد زیر -88
 (سرعت واکنش رفت بیشتر است.2    واکنش منفی است. (0
 سازی واکنش برگشت بیشتر است (انرژی فعال0     (با باال بردن دما کندتر پیشرفت می کند3
 

 است؟نادرست کدام مطلب زیر دربارۀ انرژی فعال سازی -82
 می باشد. در واکنش گرماده مقدار انرژی فعال ساز واکنش در جهت رفت کمتر(0
 عنوان حداقل انرژی الزم برای انجام واکنش محسوب می شود.ه (غالباً ب2
 تری انجام می شود.بیش(هر چه مقدار آن بیشتر باشد واکنش مربوطه با سرعت 3
 است. بیانگر تغییر آنتالپی واکنش واکنش در جهت رفت و برگشتانرژی فعال سازی (غالباً تفاوت میان 0
 

 کاتالیزگر به کدام علت سرعت واکنش را افزایش می دهد؟ -86
 سازی  انرژی فعال و کاهشمسیر واکنش کردن ( کوتاهتر 2  سازی و تغییر آنتالپی انرژی فعالکاهش (0
 سطح انرژی حالت گذار و برخوردهای پر انرژی افزایش (0  یر آنتالپییتعداد برخوردها و میزان تغافزودن (3

HCHO,H2CO ,H2 2CO,H2CH OH,H3 2

H
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 را . . . . و انرژی فعال سازی را . . . . می دهد. کاتالیزگر ماده ی شیمیایی است که سرعت انجام واکنش را . . .  و -89
 افزایش -افزایش -(کاهش2    کاهش -کاهش -(افزایش0
 افزایش -نمی دهدتغییر  -(کاهش0   کاهش -تغییر نمی دهد -(افزایش3
 

NOاگر انرژی فعال سازی واکنشهای رفت و برگشت در واکنش -80 (g) N O (g)2 2  کیلوژول 998و  28به ترتیب  42
 است؟ نادرستفرض شود کدام مطلب زیر 

 (نقش افزایش دما در واکنش برگشت کمتر است.2                              (واکنش رفت سریعتر است.0
 کیلوژول است. -34واکنش  (0  اکنش در جهت رفت گرماده است.   (و3
 

 در مبدل کاتالیستی سرامیكی اگزوز خودرو چه کاتالیزگرهایی برای جلوگیری از خروج گازهای آالینده استفاده می شود؟-81
 پالتینو  ( نقره،طال0 و مس طال ( نقره،3 و مس پاالدیم ( نقره،2  رودیم و پاالدیم پالتین، (0
 

 باشد کدام مقایسه درباره سرعت آنها درست است؟ 28و928و 992به ترتیب  Cو  Bو  Aاگر انرژی فعالسازی واکنشهای  -28

0) 2)    3 ) 0) 

 
 است؟نادرست کدام مطلب زیر  -29
  واکنش ندارد.  (کاتالیزگر اثری بر تغییر 0
 شود.(سرعت واکنشهای شیمیایی با افزایش دما زیاد می 2
 (در واکنشهای گرماده افزایش دما انرژی فعال سازی را کم می کند.3
 (با تقسیم سرعت متوسط تشکیل یا مصرف یک ماده بر ضریب استوکیومتری آن، سرعت واکنش بدست می آید.0
 

 باقی خواهد ماند؟کاتالیزگر مناسب استفاده شود ،کدام مورد در آن واکنش به همان صورت اولیه  اگردر یك واکنش از یك -29
 (مقدار 0 (مسیر واکنش3 (سرعت واکنش2 سازی (انرژی فعال0
 

 است؟ نادرستکدام مطلب در مورد نقش کاتالیزگر در واکنشهای شیمیایی -23
            (انرژی فعالسازی را کاهش می دهد.  0
 (به صورت یکی از واکنش دهنده ها در واکنش شرکت می کند.2
             (راه انجام واکنش را تغییر می دهد.   3
 (سبب افزایش سرعت واکنش می شود.0
 

A(g)های رفت و برگشت  اگر انرژی فعالسازی برای واکنش -28 B(g) کیلوژول بر مول باشد،  68و  88، به ترتیب
      کدام مطلب درست است؟

 کیلوژول بر مول است. 34(انرژی پیوند فرآورده ها، برابر 2  گیرد.(واکنش رفت سریعتر انجام می 0
 + کیلوژول است.24واکنش برابر  (0   (واکنش در جهت رفت گرماگیر است.

 
     ؟است نادرستکدام مطلب  -22

 (انجام هر گونه واکنش شیمیایی، با تغییر انرژی همراه است.0
 محصوالت از مواد اولیه پایین تر است.(در واکنش های گرماگیر، محتوای انرژی 2
 است. انرژی فعال سازی واکنش رفت کمتر(در واکنش های گرماده، 3
 (گسستن پیوند شیمیایی، معموالً مستلزم صرف انرژی است.0
 

 کدام عامل مؤثر در سرعت واکنش در مقیاس کم بكار گرفته می شود؟ -26
 ( فشار0   (دما3  (غلظت2 (کاتالیزگر0
 

 می دهد و در واکنشهای ………دادن مقدار انرژی فعالسازی در یك واکنش سرعت آن واکنش را  ………کاتالیزگر ، با  -29
 می شود . . . . . . تعادلی سبب 

  بیشتر شدن غلظت مواد حاصل –تغییر  –(افزایش 2   کوتاهتر شدن زمان رسیدن حالت تعادل -تغییر-(افزایش0
 حالت تعادل      رسیدن زمان کوتاهترشدن-افزایش-(کاهش0                بزرگتر شدن ثابت تعادل  –افزایش  –(کاهش 3

H

H

CBA RRR 42 CBA RRR BAC RRR ABC RRR
2
1

2 

H

H

H
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 ؟نمی شودگاز خروجی از اگزوز به عنوان آالینده محسوب  هر دو مورد کدام در  -20
0) CO,NO  2) CO,NO2  3) NO ,NO2  0) CO ,CO2 
 

 سازی چیست؟ انرژی فعال-21
 است. شروع واکنشبرای  k.jانرژی الزم بر حسب کمترین (0
 برای شکستن تمام پیوندهای مواد واکنش دهنده است. k.j(انرژی الزم بر حسب 2
 (انرژی حاصل از تشکیل پیوندهای مواد تولید شده است.3
 انرژی مبادله شده در یک واکنش شیمیایی. ز(عبارتست ا0
 

 ؟نیست مناسبافزایش سرعت واکنش  درکاتالیزور برای دلیل کدام -68
     (گرمای واکنش را افزایش می دهد0
 (مولکولهای واکنش دهنده را در جهت مناسب برخورد قرار می دهد2
             (مسیر واکنش را کوتاه می کند 3
 دکه انرژی فعالسازی کمتری نیاز استروپیش می  از مسیری (واکنش0
 

       یك واکنش برگشت پذیر واکنشی است که: - 69
    (به حالت تعادل رسیده باشد. 0
  واکنش رفت و برگشت قابل انجام باشد. هردو(در ظرف واکنش 2
   (سرعت واکنشهای رفت و برگشت نزدیک هم باشد.3
 واکنش دهنده مصرف شده باشد. (پس از انجام واکنش نیمی از مواد0
 

 در یك واکنش تعادلی کدام دو مطلب زیر درست است؟ -69
  غلظت مواد واکنش دهنده و فراورده ثابت است. -الف
 غلظت اجسام شرکت کننده تغییر می کند. -ب
 حاصلضرب غلظت مولی مواد واکنش دهنده برابر مواد فراورده است.  -پ
 برابر است. برگشتو  رفت سرعت واکنش -ت
 (الف و ت 0  (ب و ت3   (الف و پ2  (الف و ب0
 

 یك واکنش برگشت پذیر در صورتی به حالت تعادل در می آید که: -63
 (سرعت واکنش رفت و برگشت برابر شود.2     (دما ثابت نگه داشته شود.0
 صفر باشد.(سرعت واکنش رفت و برگشت 0  (غلظت مواد واکنش دهنده و فراورده برابر شود.3
 

 کدام مطلب زیر درباره ی سیستم های تعادلی درست است؟ -68
 (ثابت ماندن خواص ماکروسکوپی نشانه ی متوقف شدن اعمال میکروسکوپی آنهاست.0
 (خواص ماکروسکوپی آنها ادامه دارد ولی اعمال میکروسکوپی ثابت است.2
 لی ادامه دارد.(خواص ماکروسکوپی آنها ثابت است اما اعمال در سطح مولکو3
 (همه ی اعمال ظاهری و مولکولی و میکروسکوپی در آنها متوقف است.0
 

 دارد؟ اثر و هم بر ثابت تعادل های شیمیایی تعادل جا به جایی بر هم کدام عامل زیر -62
 (کاتالیزور0   (غلظت3   (فشار2   (دما 0
 

 اندازه گیری نشانه . . . . . . . . . . است.در یك واکنش تعادلی عدم تغییر در خواص ظاهری و قابل  -66
 (یکسان بودن سرعت دو فرایند رفت و برگشت2  (متوقف شدن اعمال در سطح مولکولی0
 (ثابت ماندن دما0   (رسیدن فشار کل به فشار هوا3
 

 اثر تغییر تحمیل شده رااگر بر یك تعادلی دینامیك، تغییر تحمیل شود، تعادل در جهتی جابجا می شود که »این اصل که  -69
 توسط کدام دانشمند بیان شده است؟« تعدیل کند و آن را به حداقل ممكن برساند

 (هوند0  (لوشاتلیه3   (دالتون2  (آووگادرو0
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N یتعادل گاز -60 (g) H (g) NH (g) q 2 2 33  ؟نمی شودجابجا تغییر کدام عامل زیر،  اب 2
 مناسب(کاتالیزور 0  (غلظت3   (فشار2   (دما0
 

aAاگر افزایش دما یا کاهش فشار، تعادل گازی -61 bBجا کند، می توان نتیجه گرفت کهه را به طرف راست جاب 
 رفتواکنش 

 است. (گرماده بوده و 2   است. (گرماده بوده و 0
 است. (گرماگیر بوده 0   است. (گرماگیر بوده و 3
 

SOسیستم تعادلی گازی -98 (g) O (g) SO (g), H  2 2 32 2  راSO3غلظت عامل دو برقرار است. کدام0
 ؟افزایش می دهد

   کاهش دما-رکاهش فشا(  2     کاهش دما-(افزایش فشار0
  ایش دماافز-(افزایش کاتالیزور0   افزایش کاتالیزور- کاهش دما( 3
 

N)بی رنگ(  qدر سیستم به حالت تعادل:  -99 O (g)2 NO)خرمایی(   4 (g)22  کدام تغییرات زیر باعث  کم
 محیط واکنش می شود؟شدن مول های گاز در 

 افزایش فشار -(افزایش دما0    فشارافزایش  -(کاهش دما3  کاهش فشار -(افزایش دما2  کاهش فشار -(کاهش دما0
  

Hمحصول واکنش گازی: -99 (g) H (g) NH (g), H  2 2 33 2 می  را در فرایند هابر به کدام روش افزایش 0
 د؟اد
   استفاده از کاتالیزور و  کاهش دماو (افزایش فشار0
 استفاده از کاتالیزور و (افزایش دما و کاهش فشار2
   سازی آمونیاک کاهش فشار و خارج(کاهش دما و 3
 وخارج سازی آمونیاک(کاهش فشار واستفاده از کاتالیزور0
 

AB(s)ثابت تعادل برای واکنش-93 A (g) B (g)2 Kدر دمای معین برابر 22 /0 است. با فرض اینكه  25
 غلظت تعادلی گونه های شرکت کننده در تعادل با هم مساوی باشد، غلظت هر گونه برحسب کدام است؟

0)20/4  2)0/4 3)30/4 0)0 
  

CaSOتعادلی امانۀدرس -98 (S) q CaO(S) SO (g) 3  ؟می شودنافزایش دما موجب کدام تغییر زیر 2

  (افزایش مول های0 (افزایش فشار CaO 3 هایمول (افزایش K 2ثابت تعادل  افزایش(0
   

CaCOکدام مطلب در مورد تعادل شیمیایی:  -92 (S) CaO(S) CO (g)3  است؟ نادرست2
  بستگی ندارد. و  (به مقدار 2  گاز است. -جامد سه فازی (تعادل شیمیایی ناهمگن0
  جا می کنده در جهت مستقیم جاب(کاهش حجم آن را 0               است (رابطه ثابت تعادل 3
 

SOبرای تعادل در یك ظرف یك لیتری -96 (g) O (g) SO (g)3 2 22 را وارد می کنیم. پس از  SO3یك مول  2
SOمقدار  برقراری تعادل (g)2 ،6/8 کدام است؟ به تقریب مول می شود ثابت تعادل 

0)33/4   2)03/4   3)03/4   0)33/4 
 

Nثابت تعادل واکنش  -99 O (g) NO (g)2 4 Nمی باشد. در این دما چند مول  9در دمای معین برابر  22 O (g)2 4 
NOمول  6/8لیتری وارد کنیم تا در حالت تعادل  را باید در یك ظرف یك (g)2 وجود داشته باشد؟ 

0)20/4   2 )02/4   3 )03/4   0)03/4 
 

را در ظرف سر بسته ای حرارت می دهیم تا تعادل گازی  CO2و  H2به نسبت مولی برابر از گازهای  -90
H CO H O CO 2 2 CO تعادل برقرار شود. اگر در حالت 2 / CO 22  است؟ کدامتعادل باشد، مقدار ثابت  1

0)2/0   2 )00/0   3 )2/0   0)32/3 

ba ba 

ba ba 

SO2CaSO3

3CaCOCaO

 2COK 
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Hثابت تعادل واکنش  -91 (g) I (g) HI(g)2 2 Kدر یك دمای معین برابر  2  است. هرگاه این تعادل از  36
 در آن  H2غلظتچند برابر HI به نسبت مولی مساوی در یك ظرف سر بسته حل شده باشد، غلظت I2و  H2مخلوط نمودن 

 کدام است؟
0)33   2)03   3)02   0)3 
 

Oدر تعادل گازی  -08 (g) O (g)3 22 می باشد. حجم ظرف تعادل چند لیتر باشد تا  6/9ثابت تعادل در دمای معین  3
 در حالت تعادل باشند؟O2با دو مول جسم O3در این دما، یك مول جسم 

0)0   2)00   3)02   0)3 
 

A(g)را در یك ظرف سر بسته حرارت می دهیم تا تعادل  Aمول جسم  3/8 -09 B(g) C(g)2 برقرار شود.  3
 کدام است؟ Aباشد، تعداد مولهای باقیمانده از ماده ی  2/8هرگاه مجموع مولهای در حالت تعادل برابر 

0)0/4   2)2/4   3)3/4   0)0/4 
 
 

Aگازی در واکنش تعادلی -09 B C D  باشد اگر یك مول  1ثابت تعادل مساویA و یك مولB  را به صورت
 در حالت تعادل کدام است؟ Aمحلول مخلوط کرده باشیم مقدار مولهای 

0)30/4   2)33/0   3)20/4   0)33/4 
 

COرا در ظرف دو لیتری برای ایجاد تعادل Cl2مول  9و  COمول  9 -03 Cl COCl 2 وارد کرده ایم اگر  2
  ثابت تعادل کدام است؟ ،باشد مول بر لیتر COCl2 9/8غلظت تعادلی 

0)32/4   2 )30/4   3)0   0)32/4 
 

Nتعادل گازی -08 H NH2 2 33 در دمای معین از ظرف یك لیتری به ظرف دو لیتری منتقل می شود تعادل در  2
 نسبت به تعادل اولیه چگونه است؟ تغییر سرعت واکنشکدام جهت جابجا می شود و 

 کمتر -(رفت0  بیشتر -(رفت3  کمتر -(برگشت2  بیشتر -(برگشت0
 

NHاگر برای ایجاد تعادل-02 N H3 2 22 را وارد کرده باشیم و پس از  NH3مول 3/8در ظرف یك لیتری3
 کدام است؟ مصرف شده NH3باشد، تعداد مولهای  2/8برقراری تعادل مجموع مولهای در حال تعادل برابر 

0)0/4    2)2/4    3)3/4    0)0/4 
 

 کدام دو ماده زیر به کار می رود PETدر تهیه-06
 ترفتالیک اسید-( اتیلن گلیکول0 ترفتالیک اسید-(اتن3 پارازایلن-(اتیلن گلیکول2  پارازایلن-(اتن0
 

 است؟ نادرست کدام عبارت-09
 رشد گیاه استفاده می شود(از آمونیاک مایع و اوره به عنوان کود جهت 0
 (متانول را از چوب و اثر کربن منوکسید و هیدروژن و اکسایش متان تهیه می کنند2
 آن را با متانول واکنش می دهند و یا می سوزانند (برای باز یافت3
 زیاد است (به علت چگالی کم و مقاومت در مقابل خوردگی و نفوذناپذیری کاربرد0
 

 های متیل در پارازایلن ،گروه کربوکسیل قرار گیرد . . . به دست می آیداگر به جای گروه -00
 (متیل ترفتاالت0  (سالیسیلیک اسید3  (بنزوئیک اسید2  (ترفتالیک اسید0
 

 است؟ نشده به درستی بیان PETکدام روش بازیافت -01
 .می کنند استفاده دیگر ابزار و وسایل تولید برای و کرده ذوب کردن، وتمیز وشو شست از پس را آنها (0
 کنند می تبدیل ارزشمند و مفید اولیه مواد یا سازنده مونومرهای به را پسماندها (2
 شود می تبدیل مفیدی مواد به و دهد می با متان واکنش مناسب شرایط ( 3
 استفاده می کنند دیگر پالستیکی مواد تولید در و تبدیل پَرک نام کوچک به های تکه به و خرد راوشو (پس ازشست0
 

PET
PET

PET
PET
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 ؟نداردکدام زوج زیر در نفت خام وجود -18
 ترفتالیک اسید-(اتیلن گلیکول0 اتیلن گلیکول -(بنزن3 ترفتالیک اسید-(اتن2  پارازایلن-(بنزن0
 

 است؟نادرست کدام مطب زیر -19
  هستند ارزشمندی شیمیایی منابع فیروزه و مرمر طال، آهن، مس، ومعادن سنگ زغال طبیعی، گاز خام، نفت(0
 است معروف منابع فروشی خام به فرایندی که،رسانند می فروش به فراوری را بدون خود طبیعی منابع کشورها از بسیاری(2
  به دست می آید... و بنزین اسید، متانول، سولفوریک آمونیاک، مانند پتروشیمیایی های فراورده، خام نفت پاالیش(از 3
 و نفت خام باصرفه ترین روش اقتصادی است پنبه کشاورزی نابعم روی و مس، آهن، معدن سنگ معدنی منابع فروشی خام(0
 

Oیك مول گاز ازون را در ظرف یك لیتری تا برقراری تعادل  -19 (g) O (g)3 22 گرم می کنیم اگر در لحظه تعادل 3

غلظت موالر ازون
1
6

 (16-غلظت اکسیژن باشد ثابت تعادل کدام است؟)ر 

 لیتر بر مول 3/4(0  مول بر لیتر 3/4(3  مول بر لیتر 2/03( 2  لیتربرمول2/03 (0
 

NiO(s)با توجه به تعادل-13 CO(g) Ni(s) CO (g), H   2 که در دمای معین به حالت تعادل است  0
 (16-چند مورد از مطالب زیر درست است؟)ر

 استآ(رابطه ثابت تعادل به صورت 

 بزرگ تری برقرار می شودب(با کاهش دما ، تعادلی جدید با ثابت 
 از سامانه واکنش تعادل در جهت رفت جابه جا می شودپ(با حذف مقداری از 

 کوچک تری برقرار می شودت(با انتقال به ظرف کوچک تر در دمای ثابت ،تعادل جدید با ثابت 
0)0   2)2   3)3   0)0 
 

Hبا توجه به واکنش تعادلی  -18 S(g) CO (g) CS (g) H O(g),K /  2 2 2 22 2 0 مول از هر  9اگر  36
Hیك از گازهای  S,CO2 Hمول از گاز های  8و   2 O,CS2 لیتری وارد کرده باشیم و در حالت تعادل غلظت  2/8در ظرف 2

H O2 مول بر لیتر باشد غلظت  96/9برابرCS ,H S,CO2 2  16کدام است؟ ت 2
0)33/0- 02/3- 33/3       2)02/3 – 20/04- 33/0   
3)02/3- 03/0 – 33/3    0)03/0 – 20/04 – 20/04 
 

اگر در لحظۀ تعادل غلظت لیتری در شرایط مناسب وارد شده اند  9مول گاز نیتروژن در یك ظرف  2مول هیدروژن و  92 -12
مول بر لیتر برسد مقدار ثابت تعادل به تقریب کدام است؟ برای تولید آمونیاک بیشتر، بهتر است کدام واکنش  9آمونیاک به 

 16دهنده اضافی وارد سامانه شود؟ ت 

0) /  32 3 / (2   هیدروژن-10  32 3  نیتروژن-10
3) /  31 85 / (0   هیدروژن-10  31 85  نیتروژن -10
 
Hگرم  96با CO(g)مول  2 -16  (g)2 لیتری درسته تعادل  2در یك ظرفCO(g) H CH OH(g) 2 را 32

Hگرم متانول واکنش به تعادل برسد سرعت مصرف  16ساعت و با تولید  2/8ایجاد کرده است اگر پس از  (g)2  برحسب مول بر
 19-و ثابت تعادل کدام است؟ ر ثانیه 

0) / /   49 375 6 67 10   2) / /   43 75 6 67 10 
3) / /   49 375 2 78 10   0) / /   43 75 2 78 10 
 

FeO(s)با توجه به واکنش  -19 CO(g) Fe(s) CO (g)   9لیتری و با  9که در دمای معین در ظرف دربستۀ 2
در تعادل موجود باشد ثابت تعادل کدام و مقدار CO(g) مول گاز  82/8مول از هر واکنش دهنده آغاز شده است، اگر مقدار 

Fe(s) 19-موجود در تعادل چند گرم است؟ ر 
0)30/4 – 32/0  2)30/4 – 2/03  3)03 – 32/0  0)03 – 2/03 
 

 
 

CO
K

CO


2

K

Ni
K
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AgCl(s)در تعادل Kاگر مقدار  -10 Ag (aq) Cl (aq)  برابر/  191 6 باشد ،انحالل پذیری نقره 10
 19-گرم بر میلی لیتر است( ت 9کلرید کدام است؟)چگالی محلول 

0) /  72 28 10 2) /  82 28 10 3) /  85 7 10 0) /  95 7 10 
 

Nمول  2/9لیتری دربسته  2اگر در یك ظرف  -11 O2 درصد آن طبق واکنش تعادل گازی  98وارد شده و در اثر گرما 5

N O NO O2 5 2 22 Nمول  9کدام است و اگر در همین ظرف Kتجزیه شود مقدار4 O2 شود تعادل در کدام اضافه 5
 19جهت جابجا می شود؟ ت 

 (3 برگشت– 020/4(2  رفت – 020/4(0 45  (0 رفت-10 45 10  برگشت - 
 

AXمول از   -988 (s)2 لیتری در بسته گرما داده می شود اگر مقدار ثابت تعادل برای واکنش تعادلی  2در ظرف

AX (s) A(g) X (g)2 Xباشد غلظت تعادلی  110و 410درجه به ترتیب  388درجه و  988در دمای 2 (g)2  در
 19-درجه است؟ ت  988درجه به تقریب چند برابر آن در دمای  388دمای 

0)0/20   2)3/30   3)044    0)0444 
 

فسفر سفید برخالف هیدروژن در هوا و در دمای اتاق به طور خود به خودی آتش می گیرد. بنابراین، در آزمایشگاه آن را  -989
 10-فرایند، کدام است؟رزیر آب نگهداری می کنند. نقش آب در این 

  Ea( افزایش دهندۀ Ea         0( کاهش دهندۀ 3   ( بازدارنده    2  ( کاتالیزگر      0
 

Oبا توجه به شكل زیر، اگر انرژی پیوند های -989 O,N N,N O    کیلوژول بر  816و  188، 689به ترتیب برابر
 10-در واکنش )رفت( نشان داده شده، چند کیلوژول است؟رaEو Hمول باشد، جمع جبری  

0 )000+ 
2 )033+ 
3 )020+ 
0 )343+ 
 
 

 10-با توجه به ساختار الکتیك اسید، پلیمر به دست آمده از آن، گروه عاملی مشابه کدام پلیمر، خواهد داشت؟ ر  -983
         ( سلولز    2      ( کوالر      0
 ( پلی اتیلن ترفتاالت0       ( پلی اتن    3
 

 10-از اکسایش کدام ترکیب می توان ترفتالیك اسید تهیه کرد؟ ر  -988

9)   9) 3) 8) 
مول گاز نیتروژن، در دمای معین، به حالت  9مول گاز هیدروژن و  9مول گاز آمونیاک،  9لیتری در بسته ای،  9در ظرف  -982

تعادل قرار دارند. ثابت این تعادل برابر ............ است و با اندکی پایین آوردن دمای سامانۀ واکنش، ثابت تعادل 
 10 –........... جا به جا می شود. ر ................ و واکنش در جهت ......

N (g) H (g) NH (g), H  2 2 33 2 0 
 ، ثابت می ماند، رفت 03/4( 2، بزرگتر می شود، رفت                                 20/4( 0
 ، ثابت می ماند، برگشت 03/4( 0، کوچکتر می شود، برگشت                           20/4( 3
 

واکنش به حالت تعادل در دمای ثابت، غلظت یكی از ........ ها ...... یابد، واکنش در جهت ............ تا هرگاه در یك  -986
 10-انجا پیش می رود که به ثابت تعادل ........ برسد. ت 

 ( فراورده، کاهش، برگشت، جدید2( فراوده، کاهش، رفت، آغازی                                     0
 یش، برگشت، آغازی( واکنش دهنده، افزا0           دهنده، کاهش، رفت، جدید                   ( واکنش3
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 10-کدام موارد از مطالب زیر، درست اند؟ ت -989
 آ( به گونه معمول، بیشتر پالستیک ها، زیست تخریب پذیرند.

 ب( پالستیک پلی اتیلن ترفتاالت را می توان پس از مصرف، بازیافت کرد.
 ( دسترسی به پالستیک ها، نمونه ای از نتایج خالقیت بشر به شمار می آید.پ

 ت( چگالی باال و نفوذناپذیری پالستیک ها در برابر آب و هوا، از ویژگی های آن ها است.
 ( ب، پ، ت0     ( آ، ب، پ       3  ( ب، ت  2  ( ب، پ    0
 

HCl(g)در واکنش :  -980 O (g) H O(g) Cl (g),K    1
2 2 24 2 2 ، به ترتیب از راست به چپ با  10

-خ  –افزایش کدام عامل و یا دو برابر کردن غلظت موالر کدام ماده، تأثیر بیشتری بر جابه جایی تعادل به سمت راست دارد؟ ر
10 

 HCl-(فشار O2  0 -(فشار HCl  3-(حجم O2  2-(حجم0
 

لیتری دربسته، مقداری از گازهای هیدروژن و کربن دی سولفید وارد شده است. اگر در یك لحظۀ تعادل  2در یك ظرف  -981
 Kمول گاز هیدروژن سولفید در مخلوط تعادلی وجود داشته باشد، مقدار  9مول گاز متان و  2/8مول از هر واکنش دهنده،  9/8

CS                        10-خ  –کدام است؟ ر (g) H (g) CH (g) H S(g) 2 2 4 24 2 

0) /  56 25 10  2) /  66 25 10  3) /  51 25 10  0) /  61 25 10 
 

 10-خ  –ت  چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -998
 در شهرها، کاهش می یابد.NO2*با سرد شدن هوا، شدت رنگ گاز آالیندۀ 

CO*در تبدیل (s) CO (g)2  ، میانگین تندی و انرژی جنبشی ذرات، ثابت است. 2
 در واکنش شیمیایی انجام شده در فتوسنتز )در گیاهان سبز(، مثبت است.   *عالمت 

 واکنش ندارد.   *تغییر نوع آلوتروپ در واکنش هایی که عنصرهای خالص تولید یا مصرف می شوند، تأثیری بر 
0 )0               2 )2                    3 )3                     0 )0 
 

مسافت به وسیلۀ یك خودروی دارای مبدل کاتالیستی،  km988با توجه به نمودار و داده های جدول زیر، در اثر پیمایش  -999
O)چند کیلوژول گرما در مبدل کاتالیستی تولید می شود؟  ,N )g / mol 16  10-خ  –ت  14

 
 
 

0 )244   2 )234 
3 )344       0 )334 
 

Fمول  9/9در یك آزمایش،  -999 (g)2  مول 9/9وH O(g)2  در یك ظرف دو لیتری با هم واکنش می دهند. اگر در لحظۀ

 Kمول گاز اکسیژن در ظرف واکنش وجود داشته باشد، مقدار  82/8و  HFمول  9/8مول گاز فلوئور، یك مول آب،  9تعادل، 
F                 10-خ  –کدام است؟   ت  (g) H O(g) O (g) HF(g) 2 2 22 2 4      

0)  52 10  2) 410  3)  32 10  0)  35 10 
 

مول گاز هیدروژن در شرایط بهینه واکنش هابر، با یكدیگر واکنش نشان داده شده اند. حداکثر  38مول گاز نیتروژن و  98 -993
N)چند گرم آمونیاک، در ظرف واکنش تشكیل خواهد شد؟  ,H )g / mol 14  10-خ  –ت  1

 2    3 2   
دما و فشار بهینه−کاتالیزگر
↔           2  3    

0 )2/30                 2 )2/023         3 )034              0 )304 
 

 ( 11کدام گزینه درست است؟)تجربی -998
 ( افزایش دما، سرعت واکنش های گرماگیر و گرماده را افزایش می دهد.0
 انفجاری است.( واکنش گاز هیدروژن با اکسیژن، گرماده و در مجاورت گرد روی، 2
 ( واکنش های حذف آالینده های اگزوز خودروها، در دماهای پایین گرماده و سریع اند.3
 را به اندازه ای کاهش داد که واکنش گرماگیر به گرماده تبدیل شود. Ea( با کاربرد کاتالیزگر، می توان 0

 با مبدل کاتالیستی بدون مبدل کاتالیستی مقدار آالینده بر حسب گرم
 40/4 40/0 در هر کیلومتر پیمایش
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NO(g)نرژی فعال سازی واکنش: ا - 992 O (g) N (g)2 کیلوژول است. اگر تفاوت سطح انرژی  308برابر 22
کیلوژول و واکنش گرماده باشد، کدام موارد از مطالب زیر درست  908واکنش دهنده ها و فرآورده های آن برابر 

 ( 11است؟)ریاضی
 کیلوژول گرما آزاد می شود. 00تشکیل و  N2مول گاز  NO ،020/4مول گاز  20/4آ( به ازای مصرف 

 کیلوژول است و سطح انرژی فرآورده ها از واکنش دهنده ها پایین تر است. -034واکنش برابر ب( آنتالپی 
 افزایش یافته وسرعت واکنش بیشتر می شود در واحد زمان به فرآورده تبدیل می شوند، کهاتی ذر پ( باکاربردکاتالیزگر،شمار

وژول برسد، تفاوت سطح انرژی واکنش دهنده ها و فرآورده کیل 034ت( اگر با کاربرد کاتالیزگر، انرژی فعال سازی واکنش به 
 درصد کاهش می یابد. 04ها 
 ( ب ، پ0              ( آ ، پ ، ت     3          ( ب ، ت      2     ( آ ، پ              0
 
 

 28خودرو در شهری رفت و آمد کنند و هر خودرو به گونۀ میانگین  888/088با توجه به داده های جدول زیر، اگر روزانه  -996
کیلومتر مسافت را بپیماید، با نصب مبدل کاتالیستی در اگزوز موتور خودرو، روزانه از ورود چند تن از این سه مادۀ آالینده به 

  (11تشكیل خواهد داد؟ )ریاضی COایط چند درصد جرمی گازهای خروجی از اگزوز را گاز هوا جلوگیری می شود و در این شر
CO x فرمول شیمیایی آالینده yC H CO 

g.km) مقدار آالینده )1 43/0 33/0 4/3 در نبود کاتالیزگر 
 40/4 43/4 3/4 در مجاورت کاتالیزگر

0)0/233  ،00/30  2)0/233  ،30/30  3)3/303  ،00/30  0)3/303 ،30/30 
 
 
 

NO با توجه به واکنش: -999 NO(g) NH (g) H O(g) N (g)   2 3 2 ، چند مورد از مطالب زیر نادرست 2
 (خارج-11است؟)تجربی

 * آمونیاک کاهنده و اکسیدهای نیتروژن اکسنده اند.
 اکسنده ها، چهار الکترون گرفته و کاهنده، سه الکترون می دهد.* 

 می شود. 04* پس از موازنۀ معادلۀ واکنش، مجموع ضرایب مواد برابر 
 در مبدل کاتالیستی خودروهای دیزلی انجام می شود. N2* این واکنش برای حذف آمونیاک و تبدیل آن به 

 0د(                3ج(                2ب(              0الف( 
 

 ( انجام می شود. کدام موارد از مطالب زیر درست است؟T4>T2) T2و  T4 یك واکنش فرضی گازی در دو دمای -990
 خارج(-11)تجربی

 است. T2کمتر از مقدار آن در دمای  T0آ( کمینه انرژی مورد نیاز برای انجام واکنش در دمای 
 به تفاوت سطح انرژی واکنش دهنده ها و فرآورده ها وابسته است. T2و  T0ب( تفاوت سرعت واکنش در دمای 

 است. T2، بیشتر از دمای T0پ( اگر واکنش گرماده باشد، سرعت تبدیل واکنش دهنده ها به فرآورده ها در دمای 
به فرآورده ها در باشد، درصد تبدیل واکنش دهنده ها  Ea، کمتر از T2و  T0ت( اگر انرژی ذرات واکنش دهنده ها در دماهای 

 این دو دما برابر است.
 ( پ، ت0( ب، ت                     3( آ، ب               2( آ، پ               0
 

نجام واکنش از کاهش دمای ا تر در پاالیشگاه، سببهای سبكگیری از کاتالیز در فرایند تبدیل گازوییل به هیدروکربنبهره -991

0/8شود. اگر ظرفیت گرمایی ویژۀ گازوییل برابر می   288به    988    −9   
−9

باشد و برای تأمین گرمای الزم  
های موردنظر، از سوختن گاز متان استفاده شود، با کاربرد کاتالیزگر در این فرایند، برای تبدیل یك کیلوگرم گازوییل به فراورده

  جویی و از انتشار چند گرم گاز ( صرفهSTPتقریب، در مصرف چند لیتر گاز متان )در شرایط به
9

  ∆شود؟ )جلوگیری می 

 خارج(-33)ریاضی (4−       41       42     در نظر گرفته شود، 0−      334-سوختن گاز متان، 

0 )3 ، 43/0                     2 )3/3  ، 43/0                            3 )3 ، 40/0                    0 )3/3  ، 40/0 
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A(g) با توجه به نمودار تغییر انرژی نسبت به پیشرفت واکنش: -998 X(g) D(g)  ،که نشان داده شده است ،
 خارج(-11)ریاضیکدام مطلب درست است؟

 است.   2   - ∆  کم و نشسرعت واک( 0

A ،0/4مول گاز  0/4به ازای مصرف ( 2  انرژی نیاز است.     
 شود.می   3    یابد، زیرا  با افزایش دمای واکنش، سرعت آن افزایش می( 3

و کمترین مقدار آن، برابر      3بیشترین مقدار انرژی الزم برای انجام واکنش، برابر ( 0
 است.     

 
 

Xشكل آ مخلوط در حال تعادل را برای واکنش -999 (g) Y (g) Z(g) 22 نشان می دهد هنگامی که واکنش در 2
Xشكل ب به تعادل برسد به ترتیب از راست به چپ چند مول از گازهای  ,Y ,z2 در ظرف واکنش موجود است؟)هر ذره 2

 888لیتر و دما ثابت است(ر 92/9مول و حجم ظرف واکنش  9/8معادل 
   0/4و  0/4و  0/4(0
  0/4و  0/4و  0/4 (2
  3/4و  3/4و  2/4 (3
 2/4و  3/4و  2/4 (0
 
 

 888کدام مطلب زیر درست است؟ر-999
(ترفتالیک اسید ،اسیدی دو عاملی است که در تهیۀ پلیمر 0

PET.مصرف دارد 
 (در شرایط مشابه انحالل پذیری ترفتالیک اسید در آب کمتر از پارازایلن است.2
 خام به دست می آیند. (بنزن ،اتیلن گلیکول و گازوئیل از فرایند تقطیر نفت3
 (زنجیرۀ مولکولی پلی پروپن مانند پلی اتن بدون شاخه است.0
 
 

 با توجه به نمودارهای زیر کدام مطلب نادرست است؟ -993

 
 انجام پذیرند IIو   Iانرژی هردو واکنش KJ aدر صورت تامین 

 است. KJ b/2آزاد می شود  E(گرمایی که به ازای مصرف یک مول گاز 2
 فراورده ها نسبت به واکنش دهنده ها پایدارند. Iدر مقایسه با واکنش  II واکنش (در 3
 بیشتر است Xاز گرمای آزاد شده به ازای تشکیل یک مول گاز   ADمول گاز  2(گرمای آزاد شده به ازای تشکیل 0
 
 

 888برابر چند کیلوژول است؟ب Bو  Aپیشرفت زیر آنتالپی پیوند بین اتم های -با توجه به نمودار انرژی-998
 کیلوژول است( 819و  188به ترتیب برابر B2وA2)آنتالپی پیوند بین اتم های 

0)320 
2)032 
3)0204 
0)0020 
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لیتری در بسته گرم می کنیم تا واکنش تعادلی زیر انجام  8گرم گاز کلر در یك ظرف  3/99را با NO2گرم گاز  992-8/90
در مخلوط Cl2به گاز NO2مصرف شده باشد ثابت تعادل و نسبت مولی گاز NO2درصد گاز  28شود اگر در حالت تعادل 

N 888تعادلی کدام است؟ت ,O ,Cl /  14 16 35 5         NO (g) Cl (g) NO Cl(g)2 22 2 2 
 2و  244(0  0و  244(3  2و  24(2  0و  24(0
 

اگر در یك واکنش گازی تعادلی در یك ظرف دربسته با افزایش دمای سامانه و یا اضافه کردن یك گاز بی اثر درصد -996
 888افزایش یابد کدام مطلب درست است؟ت فراورده ها در مخلوط واکنش

 (واکنش گرماده و شمار مول های فراورده ها کمتر از شمار مول های واکنش دهنده ها است.0
 (واکنش گرماگیر است و کاهش حجم سامانه تعادل را در جهت رفت جابجا می کند2
 ست.(واکنش گرماگیر است و تغییر حجم سامانه بر جابجایی تعادل بی تاثیر ا3
 (واکنش گرماده است و کاهش فشار دمای سامانه را افزایش می دهد.0
 
 

NO(g)اگر در شرایط تعادلی -999 N (g) O (g),k 2 492 در NO(g)مول  98لیتری با  9در یك ظرف 2
 888شدن حالت تعادل است؟ر خشرایط مناسب آغاز شود کدام نمودار نشان دهندۀ روند تقریبی تغییر غلظت مواد تا برقرار 

 
 

 888کدام مطلب در بارۀ تعادل های شیمیایی درست است؟ر خ -990
 (اگر با افزایش دما ،ثابت تعادل واکنش بزرگ تر شود آن واکنش گرماگیر است.0
 (در دمای ثابت ،تغییر شرایط )غلظت ،فشار،حجم( بر میزان پیشرفت واکنش تعادلی بی تاثیر است.2
 غلظت واکنش دهنده ها و کاهش غلظت فراورده ها در دمای ثابت ،ثابت تعادل را افزایش می دهد.(افزایش 3
 (بر پایۀ اصل لوشاتلیه وارد کردن گاز بی اثر به مخلوط واکنش، تعادل را جابجا کرده و ثابت تعادل تغییر می کند.0
 

 888از مطالب زیر درست است؟ر خپیشرفت واکنش های زیر چند مورد –با توجه به نمودارهای انرژی -991

 
 است. Iآسان تر از واکنش  II*تشکیل فراورده ها در واکنش 

 بزرگتر می شود. (a-b)از کاتالیزگر استفاده شود مقدار  I*اگر در واکنش 
NOو برای تشکیل یک مول  (c-d)برابر  II*آنتالپی واکنش  (g)2.کافی است 

Oانجام دو واکنش ،*در شرایط مناسب  (g)2 سریع تر ازCl (g)2.تشکیل می شود 
 *انرژی الزم برای تشکیل یک مول گاز کلر ،برای تشکیل یک مول اکسیژن هم کافی است.

0)2   2)3   3)0   0)0 
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با استفاده از کاتالیزگر در یك واکنش شیمیایی شیب نمودار مول زمان برای فراورده ها . . . . . و مدت زمان انجام واکنش - 938
  888. . . می شود.ر خ

 (بیشتر،کوتاه تر0  (کمتر، کوتاه تر3  (کمتر،بلندتر2  (بیشتر ،بلندتر0
 

888Cخ در بارۀ مولكولی با ساختار زیر کدام مطلب درست است؟ر-939 ,H ,N g / mol  12 1 14 
 
(شمار جفت الکترون های ناپیوندی با شمار اتم های کربن در آن برابر 0

 است.
جرم اتم های  030/4(تفاوت جرم اتم های نیتروژن و هیدروژن در آن 2

 اکسیژن است.
برابر شمار گروه های  0کربن در آن -(شمار پیوندهای دوگانۀ کربن3

 کربوکسیل است.
 اکسیژن است.-برابر شمار پیوندهای یگانۀ کربن 2کربن در آن -شمار پیوندهای دوگانۀ کربن (0
 
 

لیتری تا برقراری تعادل زیر گرم می  8را در یك ظرف دربستۀ H2و COدر دمای ثابت مول های برابر از گازهای -939
موالر باشد مقدار آغازی  8/8برابر CO2درصد باشد ،ثابت تعادل است و اگر غلظت تعادلی گاز  08کنیم اگر بازدۀ واکنش 

COدر مخلوط برابر چند مول بوده است ؟CO(g) H O(g) CO (g) H (g) 2 2  888ت خ 2
 2و  03(0  0/4و  03(3   2و  0(2  0/4و  0(0
 

CO(g)برای واکنش تعادلی گرماده -933 H (g) CH OH(g)2 2 در یك ظرف دربسته مناسب ترین شرتیط 3
 888انجام واکنش از نظر دما و فشار برای تولید متانول کدام است؟ ت خ

 دمای باال،فشار پایین (0 پایین دمای پایین ،فشار (3 پایین،فشارباالدمای  (2 (دمای باال،فشارباال0
 

پیسرفت واکنش های زیر چند مطلب  -در شرایط یكسان انجام شود با توجه به نمودارهای انرژی IIو  Iاگر واکنش های -938
کیلوژول و تفاوت سطح انرژی فراورده ها با واکنش  903و  980به ترتیب  IIو Iای درست است؟)انرژی فعال سازی واکنش ه

 کیلوژول است( 99و  89به ترتیب  IIو IIدهنده ها در واکنش های 

 
 کیلوژول است. 30برای انجام دو واکنش برابر *تفاوت انرژی موردنیاز 

 انرژی آزاد می شود. I ،KJ33مول واکنش دهنده در واکنش  3*به ازای مصرف 
 (کمتر است.II(از سرعت مصرف آن )واکنشI)واکنش  D2*سرعت تشکیل گاز

 بزرگتر از مجموع آنتالپی پیوندها در فراورده هاست.*در هر دو واکنش مجموع آنتالپی پیوندها در واکنش دهنده ها 
0)0   2)2   3)3   0)0   
 

CHدر بارۀ واکنش -932 CH OH(aq) Cr O (aq) aH (aq) CH COOH(aq) bCr (aq) H O(l)      2 33 2 3 113 2 2 3 27
 888پس از موازنۀ کامل معادلۀ آن چند مورد از مطالب زیر درست است؟ت خ

 مول گونۀ کاهنده مصرف می شود. 3مول گونۀ اکسنده ،  2*به ازای مصرف 
 است. 3ضرایب استوکیومتری گونۀ اکسنده و گونۀ کاهش یافتۀ آن برابر *مجموع 

 *هر مول گونۀ اکسنده ،سه مول الکترون گرفته و هر مول گونۀ کاهنده سه مول الکترون می دهد.
 ضرایب استوکیومتری استیک اسید است.برابر  3*مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش دهنده ها 

0)0   2)2   3)3   0)0 


