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کىییم. زر اییه میست     خیا می    ( زیًپتز خابٍ-5/2ثاویٍ ريی محًر یک ػسع  ياگزا با تًان ) 2خغم  را زر مست  .153

1ومای  تقًیز اس  بشرگ
بٍ  2

1
 بز ثاویٍ اعت؟ متز  خای  خغم چىس عاوت  کىس. عزػت متًعظ خابٍ تغییز م  4

1 )5 2 )20  3 )10  4 )40 

متیز بیارتز بیٍ وظیز      عیاوت   5متز يخًز زارز ي اس زیس قائم، کف ظیزف   عاوت  20زرين ظزف  مایغ ؽفاف بٍ ػمق  .154

 متز بارتز بٍ وظز بزعس؟ عاوت  5/7متز بٍ ارتفاع مایغ اضافٍ کىیم تا کف ظزف  رعس. چىس عاوت  م 

1 )10 2 )12 3 )15 4 )20 

 اعت؟   وازرعتَای سیز  یک اس ػبارت کسا  .155

 ضًد.   ( دس ػجًس وًس اص لشویٍ ثٍ صاللیٍ، پشتًی وًس دچبس ضىست چىذاوی ومی1

 ضًد.   ( تىظیم ضذت پشتًی وًس، تًسط مشدمه چطم اوجبم می2

 است.   2تش اص  ( ػذسی چطم یه ػذسی َمگشای ديوًط ثب ضشیت ضىست ثضسي3

 ضًد.  میمی ي ياسيوٍ ي ثش سيی ضجىیٍ تطىیل می( تصًیش ایجبدضذٌ دس چطم، ح4

 

 دقیقه 23زمان پیشنهادی:  شیمی

 زی متیل پىتان وامگذاری ؽسٌ اعت، وا  فحیح آن کسا  اعت؟ -3ي  1 -اتیل  -3تزکیب  بٍ اؽتباٌ  .156

 ( ایضيثًتیل پىتبن4 دی متیل َپتبن -4ي  2( 3 متیل َگضان -3 -اتیل  -3( 2 دی اتیل پىتبن -3ي  2( 1

زی متیل َگشان بٍ ريػ وقغٍ ی ذظ، چىس پیًویس کًياروغی  رعیم      -4ي  2 -اتیل  -3زر ومایؼ فزمًل عاذتاری  .157

 ؽًز؟ م 

1 )8 2 )9 3 )10 4 )12 

 باؽىس؟  َای سیز فحیح م  یک اس ػبارت کسا  .158

ی اس میًاز  تیًان ػىقیزَای افیل  عیاسوسٌ بغییار      خسيل تىايب  را م  14الف ی زي وافلش کزبه ي عیلیغیم اس گزيٌ  

 عبیؼت زاوغت. 

 َای یکغان متقل بٍ َم ایداز کىس.  َای  ؽامل اتم تًاوس ماوىس کزبه، سودیزَا یا حلقٍ پ ی عیلیغیم م 

 ريوس.  َای ؽیمیای  کزبه بٍ ؽمار م  پذیز اس تزکیب پ ی پلیمزَای سیغت ترزیب

 باؽس.   َا زر اعزاف یک اتم کزبه زر گزافیت ي یًن کزبىات مؾابٍ َم م  ت ی آرایؼ اتم

 ( )ح( ـ )ت(  4 ( )الف( ـ )ة( ـ )ت(  3 ( )ة( ـ )ح(  2 ( )الف( ـ )ت(  1

 زر کسا  گشیىٍ وا  تزکیب با فزمًل آن مغابقت زارز؟ .159

1 )CH3 CH2 CH2 C O CH3

O

 تآًوبپيشپ لیتم

2 )

C HO

 ذیَذلآ ضىث

3 )CH2 CHClذیش و لیىیي 

4 )
CH2 CH2

Br Br

نبتاًميشث

 

 باؽس؟ زر ارتباط با یک مًلکًل آعپزیه کسا  گشیىٍ پاعد فحیح مًارز سیز م  .160

 َای َیسريصن رس  بزای تبسیل پیًوسَای زيگاوٍ کزبه ی کزبه بٍ یگاوٍ الف ی تؼساز مًلکًل

 الکتزيو َای زارای چُار قلمزي  پ ی تؼساز اتم

 َای ػامل  متقل بٍ حلقٍ بىشن پ ی وا  گزيٌ

 وشثًوسیل، وشثًویل -8 - 5( 2 وشثًوسیل، وشثًویل - 3- 3( 1
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 ؟ کىس وم کسا  ػبارت گشیىٍ سیز را بٍ زرعت  کامل  .161

 « گاس مًرز اعتفازٌ زر خًؽکاری ......... »

 ومبیذ.   وىص ثب گبص َیذسيطن و شیذ، ایجبد مًوًمش الصم ثشای تُیٍ يسبیل پالستیىی سا می( دس يا1

 آیذ.  ضذٌ تًسط يلش ثٍ دست می ( اص ياوىص میبن آة ي مبدٌ وطف2

 َب است وٍ گبص مًسداستفبدٌ ثشای سسیذن مًص ویض دس آن لشاس داسد.  ای اص َیذسيوشثه ( ديمیه ػضً خبوًاد3ٌ

 َبی ضیمیبیی داسد.  ثب گبص پشوىىذٌ فىذن، تمبیل ثیطتشی ثشای ضشوت دس ياوىص( دس ممبیسٍ 4

g.molیک الکل زارای خز  مًل   .162
174  باؽس، خز  مًل  ایه الکل چىس زرفیس بیؾیتز اس خیز  میًل  کتیًن       م

C)باؽس؟  کزبه ذًز م  َم ,H ,O :g.mol )


  
112 1 16  

1 )8/4   2 )7/2   3 )2/1   4 )4/3   

 اعت؟   وازرعتکسا  مغلب  .163

 پیًوذ وًياالوسی يجًد داسد.  9( دس مًلىًل سیبوً اته، 1

 ثبضذ.   َب ثشلشاس می پیًوذ وًياالوسی ثیه اتم 25( دس ايوتبن، 2

C( ضمبس پیًوذَبی وشثه ـ َیذسيطن دس ایضيمشَبی 3 H O2  ثشاثش است.   6

 َگضن است.   -3( سیى ًَگضان داسای ایضيمش سبختبسی 4

 ؽسٌ يخًز زارز؟  َای سیز، زر تزکیب رعم َای ػامل  مًخًز زر چٍ تؼساز اس تزکیب گزيٌ .164

 « ػامل ایدازکىىسٌ بًی گل رس، بازا ، ایبًبزيفه، آواواط، کًِرر»

1 )1  

2 )4  

3 )3  

4 )5  

ؽًز. اگیز تؼیساز    ایداز م  Bبا َیسريصن، آلکه  Aپذیز َغتىس. اس ياکىؼ آلکیه  َای  ياکىؼ َا َیسريکزبه آلکیه .165

 باؽس؟  سودیز م  زارای چىس ایشيمز عاذتاری راعت Bباؽس، آلکه  Aَای  بزابز َیسريصن B ،25/1َای  َیسريصن

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

 محلًل اعیسَای سیز فحیح اعت؟ pHیظ یکغان اس زما ي غلظت، کسا  مقایغٍ زر مًرز زر ؽزا .166

a )CH CH COOH 3 2  b) CHCl COOH2 

c) CH COOH3   d) CH FCOOH 

1 )b d c a   2 )c b a d   3 )b d c a   4 )a b c d   

 کىس؟ کلمات مًخًز زر کسا  گشیىٍ، ػبارت سیز را بٍ زرعت  کامل م  .167

روگ ؽىاعیاگز آپ کلیم    =pHگیزی کزز ي زر .........  ......... یک محلًل را اوساسٌ pHتًان  با اعتفازٌ اس ......... م »

 «باؽس. عزخ ي ؽىاعاگز ......... مؾابٍ م 

1 )pH  ـ متیل سشخ 1( ضىبسبگش ـ دلیك ـ 2 ـ فىًل فتبلئیه 13سىج دیجیتبل ـ دلیك ـ 

3 )pH  ـ متیل سشخ 13( ضىبسبگش ـ تمشیجی ـ 4 ـ فىًل فتبلئیه 1سىج دیجیتبل ـ تمشیجی ـ 

 اعت؟ وازرعتکسا  مغلب  .168

 الىتشين پیًوذی يجًد داسد. 18گضالیه اسیذ، ( دس سبختبس ا1

 ثبضذ. ( سشػت تًلیذ گبص َیذسيطن دس ياوىص مىیضیم ثب و شي اتبوًییه اسیذ ثیطتش اص ثشيمً اتبوًییه اسیذ می2

CH( دس تشویت 3 XCOOH2 (X       ثب افضایص الىتشيوگـبتیًی َـبلًطن، میـضان ثـبس جضئـی موجـت سيی )َیـذسيطن  : َبلًطن

 یبثذ. اسیذی وبَص می

 پزیشی ومتشی دس آة داسد. ( ثًتبوًییه اسیذ وسجت ثٍ پشيپبوًییه اسیذ، اوحالل4
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 باؽس؟   چٍ تؼساز اس مًارز سیز فحیح م  .169

 یابس.  کاَؼ م  pHالف ی زر فزایىس ذًزیًوؼ آپ ذالـ، با کاَؼ زما مقسار 

OHپ ی با کاَؼ 
 

  
 یابس.  افشایؼ م  pHمحلًل آب ، میشان زر یک  

Hؽسن اعیس ضؼیف  َای حافل اس حل ج ی زر گًوٍ A2  .زر آپ، یًن َیسريویً  بیؾتزیه غلظت را زارز 

 باؽس.  ز ی یًن فغفات زر میان باسَای حافل اس اوحالل اعیس فغفزیک زر آپ، واپایسارتز م 

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

 .........  بٍ خشباؽىس،  م  وازرعتَای سیز  َمٍ گشیىٍ .170

 ( متیل آمًویًم وسجت ثٍ اتیل آمًویًم، پبیذاسی ثیطتشی داسد. 1

 است.   7/11ثشاثش  pH%، میضان 1مًالس متیل آمیه، ثب دسصذ یًوص  2/0( دس مح ًل 2

 آمیه است.  مح ًل آمًویبن ومتش اص مح ًل یه  pH( دس ضشایط یىسبن اص دمب ي غ ظت، 3

 ثضسگتشی داسد.  bKمتیل آمیه ممذاس ( اتیل آمیه وسجت ثٍ دی4

 :بٍ خشاوس  ی مًارز سیز، زرعت َمٍ .171

OH]( دس یه ومًوٍ آة گبصداس، اگش 1 ] mol.L
  


10 ثشاثش ایـه ممـذاس خًاَـذ     610ثبضذ، غ ظت یًن َیذسيویًم،  110

 ثًد.

 ثبضذ. می 7، ػذدی ثضسگتش اص C25دس دمبی  pH( دس مح ًل آمًویبن ثشخالف ضیش تشش ضذٌ، 2

 ی گًجـٍ فشوگـی، غ ظـت یـًن َیذسيوسـیذ، ي دس ضـیشمىیضی، غ ظـت یـًن َیـذسيویًم، ػـذدی وـًچىتش اص             ( دس ػصبس3ٌ
 

mol.L
 7  ثبضذ. می 110

4 )pH ثشاثش  2سذیم َیذسيوسیذ یه مًالس،  مح ًلpH .آة خبلص دس دمبی اتبق است 

 کىس؟  َای سیز، خملٍ زازٌ ؽسٌ را بٍ زرعت  کامل م  چٍ تؼساز اس ػبارت .172

 « زر آؽىاتزیه کزبًکغیلیک اعیس اگز بٍ خای ......... »

 ؽًز.  امحلًل زر اتاوًل ایداز م َای غیز اس گزيٌ ػامل ، گزيٌ آمیه قزار گیزز، تزکیب  و الف ی یک  اس َیسريصن

ؽًز کٍ زر تمؾک ي پًعتٍ بزذ  زرذتیان یافیت    پ ی گزيٌ متیل آن، یک حلقٍ بىشن قزار گیزز تزکیب  ایداز م  

 ؽًز.  م 

 ؽًز.  تزیه کزبًکغیلیک اعیس ایداز م  پ ی گزيٌ متیل آن، یک اتم َیسريصن قزار گیزز، عازٌ

ذاوًازٌ با مازٌ ایدازکىىسٌ مشٌ آواواط بٍ زعیت   ت ی َیسريصن گزيٌ ػامل  آن، گزيٌ متیل قزار گیزز، تزکیب  َم 

 آیس.   م 

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

pH/زارای  HAاگز اعیس ضؼیف  .173  4 لیتز اس محلًل ایه اعییس چىیس    5/0باؽس، زر َز  2/0%ي زرفس تفکیک  7

 حل ؽسٌ اعت؟ HAمًل 

1 )210 2 )


35 10 3 )410 4 )


45 10 

pHمحلًل َیسريکلزیک اعیس با  mL10حدم  .174 0  ٍرا با افشيزن آپ بmL100  رعاویم. بیزای ذىثی  ؽیسن     م

NaOH)ویاس اعت؟  %80یس بٍ چىس گز  عسیم َیسريکغیس با ذلًؿ ایه مقسار اع g.mol )



140 

1 )32/0 2 )5/0 3 )032/0 4 )05/0 

 pHرعیاویم،   می   L2را زر آپ حل کززٌ ي حدم محلًل را بیٍ   g20بٍ خز   KCl(s)ي  NaOH(s)مرلًع  اس  .175

 زر مرلًط ايلیٍ کسا  اعت؟  KClؽًز. زرفس خزم   م  13محلًل حافل 

(H ,O ,Na : g.mol )


  
11 16 23  

1 )40  2 )60 3 )50 4 )70 
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