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در آغاز، قطب نما و مسیریاب مطالعه شماست.

و در پایان برای ارزیابی و جمع بندی سریع از مطالعه ی شما کاربرد دارد.

شامل سؤال های برگزیده  از کنكورهای سراسری و آزمون های استاندارد کانون به همراه پاسخ تشریحی است.

از هر ده سؤال کنكور و سؤال های استاندارد کانون در هر مبحث یك نمونه انتخاب شده است.

کتابی مختصر با دو کاربرد مهم، هم برای شروع و هم برای پایان
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  .كليه ي حقوق براي ناشر محفوظ است و متخلفين تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند

 انتشارات كانون فرهنگي آموزش
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: 

 

 : عنوان و نام پديدآور 

 : وضعيت ويراست 
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 : يادداشت 
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 : ندي كنگرهرده ب 

 : رده بندي ديويي 

  : شماره كتابشناسي ملي 
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  به نام خدا
   كتابي كاربردها و هاي ژگيو

 هـا  يسوال 10 نيا. ديكن نيتمر راي سوال 10ي  همجموع كي مطالعه، نوبت هر آغاز در ديتوان مي ديا هكرد مطالعه را ها درس قبالً اگر

  .كرد خواهد آشكار را شماي  همطالع ريمس نما قطب همچون

 تر شيب نيتمر و مطالعه به ازين ها قسمت كدام در كه دهد مي نشان شما به و است مبحث كي ازي ا هنموني سوال 10ي  همجموع هر

 فرامـوش  را مباحـث  آن هيـ اول تصـور  خـالف  بـر  و اسـت ي كاف تان تسلط ها قسمت كدام در كند مي مشخص گريدي سو از و ديدار

  .ديا هنكرد

 پـس . ديشـو  آگـاه  خود تسلط زانيم از و ديكن نيتمر ديا هوختآم را چه آن تا ديبرو ها مجموعه نيا سراغ به ديتوان مي هم انيپا در

 ديكن نيتمر خودي  همطالع انيپا در ديتوان مي هم و ديكن نيتمر مطالعه، نوبت هر آغاز در ديتوان مي هم را ها يسوال 10ي  همجموع

 مجموعـه  آن ديكن نيتمر آغاز در را وعهمجم هر اگر. داشت خواهد متفاوتي  هجينت دو انيپا اي آغاز در هاي سوال 10 نيتمر البته

 ديـ توان مـي  ديكن نيتمر تان مطالعه انيپا در اگر و داد خواهد نشان شما به را مطالعه ريمس و راه و داشت خواهدي صيتشخي  هجنب

 تواننـد  مـي  هـم  و باشـند  مطالعه ابيريمس و نما قطب توانند مي هم ها مجموعه نيا. ديكني ابيارز را تان تسلط زانيم و خودتان كار

  .كنندي ريگ اندازه مبحث هر در را شما دانش زانيم و شما ركورد

  هستند؟ كاربرد دوي دارا ها مجموعه نيا چرا چرا؟

ي هـا  كتاب ازي ا هنموني سوال 10ي ها مجموعه نيا. دارد ارتباط كتاب نيتدوي  هنحو بهي سوال 10ي ها مجموعهي  هگان دوي ژگيو

ـ ي هـا  كتـاب  كـه  ديدان مي و ندا هشد نتخابا  هنمون سوال كي يآبي ها كتاب سوال 10 هر از بايتقر و هستند كانوني آب  شـامل ي آب

 هـا  مجموعه نيا نيبنابرا. هستندي شيآزماي ها آزمون و كانوني ا هبرنامي ها آزمون استانداردي ها تست وي سراسر كنكوري ها تست

 كانوني آبي ها كتاب اگر شما. باشند شما كاري  هكنند يابيارز هم و ابي جهت هم توانند مي هستند خروار نمونهي مشت كدام هر كه

ي بنـد  جمـع ي بـرا ي خـوب  اريـ مع و مطالعـه ي بـرا ي خـوب ي راهگشـا ي سـوال  10ي ها مجموعه نيا ديباش نداشته اي ديباش داشته را

  .بود خواهند شماي ها آموخته

  .ديبگذار انيم در ما با را خودي دستاوردها لطفاً

  
  چي كاظم قلم
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 5     كانون فرهنگي آموزش        دانشگاهي شيمي پيش هاي سؤالي 10

  
  
  
  
  
  

  
  
  

g(O)g(NO)g(NO(: هاي جدول زير كه به تغييرات غلظت مواد در واكنش با توجه به داده - 1 گرما
22 22 +⎯⎯    ؟، مربوط است، كدام مطلب درست است⎯→

  )86 يرياضسراسري (  
  )s(زمان 

)L.mol(غلظت  1210 −−×  0  5  10  15  20  30  50  80  120  240  

)]g(NO[ 2  1/4  1/3  5/2  1/2  8/1  4/1  0/1  7/0  5/0  3/0  
)]g(NO[  0/0  0/1  6/1  0/2  3/2  7/2  1/3  4/3  6/3  8/3  
)]g(O[ 2  0/0  5/0  8/0  0/1  1/1  3/1  6/1  7/1  8/1  9/1  

]O.[]NO[«ي سرعت واكنش به صورت  رابطه )1   .، است»سرعت واكنش∝22
  .است 2NOمتوسط توليد گاز اكسيژن، دو برابر سرعت مصرف گاز  سرعت )2
  .است NOشيب نمودار تغيير غلظت اكسيژن تندتر از شيب نمودار تغيير غلظت )3
12103ي دوم واكنش، برابر  ثانيه 10سرعت متوسط توليد اكسيژن در ) 4 −−× s.mol است.  

باشـد و   ………توانـد گـاز    مـي  Aتوان نسبت داد؟ و براساس آن،  رو را به تغيير غلظت مواد ضمن پيشرفت كدام واكنش مي مودارهاي شكل روبهن -2
 )86سراسري خارج كشور رياضي (  . است ………، سرعت آن از نظر ………سرعت واكنش از نظر 

1 ()g(O)g(SO)g(SOSO 2233 22   Bتوليد �دو برابر  Aمصرف - −→+
2 ()g(O)g(SO)g(SOSO 2233 22   Aمصرف  �دو برابر  Bتوليد -−→+
3 ()g(SO)g(O)g(SOSO 3222 22   Cتوليد  �برابر با  Aمصرف - −+→
4 ()g(SO)g(O)g(SOSO 3222 22  Aمصرف  �نصف  Bتوليد - −+→
  
  
 
  
  

DCBA: در واكنش Cسرعت تشكيل  - 3 322 11، برابر +→+ −s.mol سرعت كلي واكنش و سرعت تشـكيل  . استD   سـرعت مصـرف ،A  وB   بـه

  )91سراسري رياضي (  است؟  s.mol−1ترتيب، برابر چند 
  5/0و  1؛ 5/1؛ 5/0) 4   5/0و  5/1؛ 1؛ 5/0) 3  2و 1؛ 5/1؛ 2) 2   2و 1؛ 5/0؛ 2) 1

، بـه دسـت   2MnOاز تجزيه پتاسيم كلرات در گرما، در مجـاورت  2Oليتر گاز 15رو، به تقريب چند ثانيه زمان الزم است تا  با توجه به نمودار روبه  -4

180در شرايط آزمايش، برابر  2Oچگالي گاز(آيد؟  −L.g/ 116و −= mol.gO 92سراسري تجربي (  .)است(  
1 (45  
2 (20  
3 (25  
4 (10  
  
  
  
  

  
  
  

  سينتيكحثمب-اولبخش) 1يمجموعه
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6  دانشگاهي  شيمي پيشهاي  سؤالي 10                 كانون فرهنگي آموزش            

L2  L3 L2  L3 
باز

 ثانيـه رخ دهـد، سـرعت متوسـط ايـن واكـنش برحسـب        75اين واكنش درمدت زمان  چه شود، چنان مخزن واكنشي انجام مي با باز شدن شير بين دو  - 5
11 −− min.L.mol كانون فرهنگي آموزش(    كدام است؟( 

1(32/0    
2 (032/0  
3 (064/0    
4 (024/0  

12102 ي نخسـت، برابـر   ز اكسيژن در دقيقه، سرعت متوسط توليد گاCo500تر از ي پتاسيم نيترات در دماي پايين اگر در واكنش تجزيه -6 −−× s.mol 

)mol.gK,O,N(  شود؟ ي زماني، چند گرم فراورده جامد تشكيل مي باشد، در اين فاصله 1391614 −===    
  )ي پنجم سنجش مرحله(  305) 4  204) 3  186) 2  158) 1

اسـت و  ................ ي موازنـه شـده برابـر     ، مجموع ضرايب استوكيومتري مواد در معادلهCo500ي پتاسيم نيترات در دماي باالتر از در واكنش تجزيه -7
  )6ي   صفحهخودآزمايي (  .برابر سرعت واكنش است.............. برابر سرعت توليد گاز نيتروژن و ................ ي زماني  سرعت توليد گاز اكسيژن در هر گستره

  سه �پنج  �سيزده ) 4  چهار �پنج  �يازده ) 3  پنج �دو و نيم  �سيزده ) 2  دو �يم دو و ن �يازده ) 1

g(OH)g(N)g(H)g(NO(:هاي جدول زير، كه به واكنش با توجه به داده -8 222 222  است؟ نادرستي آن  مربوط است، كدام مطلب درباره +⎯→⎯+

ها در آغاز  دهنده غلظت واكنش  ي آزمايش شماره

)L.mol(واكنش 1−  

سرعت واكنش پس از گذشت مدت كوتاهي از آغاز 

)s.L.mol(واكنش 11 −−  
  )]g(H[ 2  )]g(NO[    

1 1/0 1/0  310231 −×/  
2 2/0 1/0  310462 −×/ 
3 1/0 2/0  310924 −×/  

  )85 تجربيسراسري (      .گيرد نجام مياين واكنش در دو مرحله ا) 1
22ضرب سرعت اين واكنش، با حاصل) 2 ]NO][H[ متناسب است.  
  .تري در سرعت واكنش دارد ، تأثير كمNOدر مقايسه با گاز2Hتغيير غلظت گاز) 3
  . ا، اثر يكساني در افزايش سرعت واكنش دارده دهنده  تغيير غلظت مولي هر يك از واكنش) 4

g(D)g(C)g(B)g(A(: هاي جدول زير، كه به واكنش گازي با توجه به داده - 9 222   )92 تجربيسراسري (  كدام است؟ x، مربوط است، مقدار+→+

1 (2/0  
2 (3/0  
3 (5/0  
4 (6/0  
  
  
  
  

  )كانون فرهنگي آموزش(  شود؟ هاي زير مي يك از واكنش افزايش فشار، موجب افزايش سرعت كدام -10
1()s(ZnS)s(S)s(Zn →+     2()aq(KNO)s(AgCl)aq(AgNO)aq(KCl 33 +→+  
3()g(CO)s(CaO)s(CaCO 23 +→  4()g(CO)s(Fe)g(CO)s(OFe 232 323 +→+  

  شماره آزمايش
ها در آغاز  دهندهغلظت واكنش

)L.mol(واكنش  1−  
عت واكنش سر

)s.L.mol( 11 −−  
B  A  

1  1/0  1/0  210122 −×/  
2  1/0  2/0  210244 −×/  
3  3/0  2/0  2107212 −×/  
4  4/0  x  210244 −×/  
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 7     كانون فرهنگي آموزش        دانشگاهي شيمي پيش هاي سؤالي 10

  
  
  

  )9ي  صفحه(  .يل كلريد بر اثر گرما در دماي معين استي سولفور اطالعات جدول زير مربوط به تجزيه - 1

  ي آزمايش شماره
g(ClSO( غلظت  در آغاز واكنش22

)L.mol( 1−  

سرعت واكنش پس از گذشت مدت كوتاهي از 

)s.L.mol( آغاز واكنش 11 −−  
1  1/0  61022 −×/  
2  2/0  61044 −×/  
3  3/0  61066 −×/  
4  6/0  X  

  ؟نيستكدام گزينه درست 
  .شود ي هر مول سولفوريل كلريد، دو مول گاز توليد مي از تجزيه) 1
ClSO[kR[قانون سرعت واكنش به صورت ) 2   .است =22

151022ثابت سرعت واكنش برابر) 3 −−× L.mol/ است.  

510321آزمايش چهارم برابر  در Xمقدار ) 4   .باشد مي /×−

 )86سراسري خارج كشور تجربي (  است؟ نادرستبا توجه به نمودارهاي شكل زير، كدام بيان  -2

  
  .، كمتر است2، از سرعت واكنش 1سرعت واكنش ) 1
  .است  kJ320دو واكنش برابر با ∆Hتفاوت) 2
  .برابر آن درجهت برگشت است 13سازي در جهت رفت،  ، انرژي فعال1در واكنش ) 3
  .است kJ410سازي آن در جهت برگشت برابر گرماده و انرژي فعال 2واكنش ) 4

kJH,)g(AB)g(B)g(Aواكنش نمادين  ي دربارهكدام مطلب   - 3 30222   )88سراسري خارج كشور  تجربي (  است؟ نادرست +∆=−

صورت  ساختار پيچيده ي فعال در آن، به) 1
BA

BA است.                   

  .تر است سازي واكنش، در جهت برگشت بيش انرژي فعال) 2
  .تر است ها بيش ها، در مقايسه با فراورده دهنده واكنش پيوندي مجموع انرژي) 3
  .تر است ها نزديك دهنده واكنشي فعال، به سطح انرژي  سطح انرژي پيچيده) 4

  )92رياضي  خارج از كشور سراسري(  كدام مطلب درست است؟ -4
  .ديگر است دهنده با يك هاي واكنش ي حالت گذار، برخورد ذره ي برخورد و نظريه اساس نظريه) 1
  .هاست ها و فراورده دهنده سازي، تفاوت ميان سطح انرژي واكنش انرژي فعال) 2
3 (H∆ هاست دهنده ي فعال و سطح انرژي واكنش واكنش، تفاوت ميان سطح انرژي پيچيده.  
  .شوند ي فعال مبدل مي ها، به پيچيده ها پيش از تبديل به فراورده دهنده ي برخورد، واكنش براساس نظريه) 4
  

  سينتيك و تعادل مباحث -و دوم  اول هاي بخش)  2ي  مجموعه
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8  دانشگاهي  شيمي پيشهاي  سؤالي 10                 كانون فرهنگي آموزش            

g(O)l(OH)aq(OH( : ي واكنش كدام مطلب درباره - 5 2222 22    است؟ نادرستانرژي آن  -به نمودار پيشرفت واكنش، با توجه  →+

    )91 خارج كشور رياضي سراسري(   
   .واكنش گرماده و با افزايش آنتروپي همراه است  )1
aq(Fe( با افزودن يون) 2   .كند واكنش، تغيير نمي ∆H، مقدار2+
aq(Fe(يون ) 3   .دهد ، سرعت واكنش را افزايش مي aEبا كاهش دادن  2+
  .است Η≠∆E∆در اين واكنش مثبت و  wعالمت ) 4
  
  
  

�ي  دار كردن يك واكنش كاتاليزشده واكنش هيدروژن -6��� است كه با استفاده از فلزهايي مانند ���و  ��شود، جذب هيـدروژن   انجام مي 
�ها از نوع  در آن���تر باشند، سرعت واكنش  است و هر چه ذرات كاتاليزگر درشت ��  )90 سراسري تجربي(  .شود مي 

  تر ، شيميايي، كمNi،Ptناهمگن، ) 2    تر ، فيزيكي، بيشPt ،Pdناهمگن، ) 1
  تر ، فيزيكي، بيشPd ،Niهمگن، ) 4    تر ، شيميايي، كمPt ،Pdهمگن، ) 3

 )ي آموزشكانون فرهنگ( پيشرفت واكنش زير كدام مطلب درست است؟ - با توجه به نمودار انرژي -7

  .دارد واكنش كلي تري در تعيين سرعت اول نقش مهم ي واكنش كلي گرماده است و مرحله) 1
  .ي اول است ي دوم پايدارتر از مرحله  فعال مرحله ي پيچيده) 2
  .واكنش كلي منفي است∆Hشود و انجام مي  واكنش در دو مرحله) 3
  .هستندها  ها پايدارتر از فراورده واكنش دهنده ،در واكنش كلي) 4

  

  )18ي  صفحهخودآزمايي (  :ساز و كار زير براي يك واكنش پيشنهاد شده است -8

g(OH)g(N)g(H)g(NO(: 1ي  مرحله 22222 +⎯→⎯+  

g(OH)g(H)g(OH(:              2ي  مرحله 2222 2⎯→⎯+  

    است؟ نادرستبا توجه به نمودار مقابل كدام گينه         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .شود تر تشكيل مي ي اول سخت كنش داراي دو حالت گذار است و حالت گذار مرحلهوا) 1
  .ي سرعت است ي اول، تعيين كننده ي دوم است و مرحله ي اول بيشتر از مرحله انرژي فعالسازي مرحله) 2

2قانون سرعت واكنش به صورت) 3
2 ]NO[]H[kR 11و يكاي ثابت سرعت  = −−, s.Lmol است.  

4 (22OHي واسطه است و جاي آن روي نمودار، در فرو رفتگي بين حالت گذار اول و دوم است گونه.  
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 9     كانون فرهنگي آموزش        دانشگاهي شيمي پيش هاي سؤالي 10

o=1t 2t 3t 4t 5t

توان  در كتاب درسي ارائه شده است و با بررسي آن مي g(B)g(A(: پذير واكنش نمادين برگشت ………ي بررسي  رو، درباره شكل روبه - 9
  )88  رياضي سراسري(   . ……… دريافت كه

  .واكنش به حالت تعادل رسيده است �وضعيت تعادل  )1
  .است Bتري از واكنش در حال پيشرفت در جهت توليد مقدار بيش �وضعيت تعادل ) 2
  .است، رو به افزايش Bي سرعت واكنش به دليل افزايش غلظت، ماده �سرعت ) 3
  .ها، رو به افزايش است ديگر، به دليل افزايش تعداد آن برخورد ذرات به يك �سرعت ) 4

  

درصد افزايش  ………آيد و به تقريب،  درمي ………به رنگ  ………مولكول آب، از رنگ  ………كلريد بر اثر جذب  (II)نمك بدون آب كبالت  -10

)mol.g:O,H,/Cl,Co(. كند وزن پيدا مي 116153559   )91  خارج كشور رياضي اسريسر(  ====−

  69 -آبي -صورتي -6) 4  69 -آبي -صورتي -5) 3  83 -صورتي -آبي -6  )2  83 -صورتي -آبي -5  )1

  
  
  

811092با توجه به واكنش  - 1 ×= /K  و)g(OH)g(O)g(H 222 22 ت درست در يك ظرف بسته برقرار است، كدام عبار Co25، كه در دماي +
  )86سراسري رياضي (    است؟

  .يك واكنش تعادلي ناهمگن است) 2    .تا حد كامل شدن پيشرفت دارد) 1
  .گيرد و با افزايش آنتروپي همراه است با سرعت زيادي انجام مي) 4  .برابر است OH2با غلظت تعادلي  2Hغلظت تعادلي) 3

g(bB)g(aA(واكنش فرضي هاي زير  شكل -2 ها از چپ به راست  دهند، اگر شروع و پيشرفت واكنش در شكل هاي مختلف نشان مي را در زمان →
  )27ي  خود را بيازماييد صفحه(  )هر ذره معادل يك مول فرض شود(است؟  نادرست باشد، كدام عبارت

  
  
  
  

  
  زمان →                              

  .هاي رفت و برگشت با هم برابر است و بعد از آن سرعت واكنش 4tدر زمان ) 1
  .تر است از سرعت توليد آن بيش Aسرعت مصرف ماده  3tو  2tهاي در زمان) 2
  .است g(B)g(A2(انجام شده به صورت ي واكنش  معادله) 3
   هاي رفت و برگشت برابر است سازي واكنش تر شده و انرژي فعال پايداري سيستم بيش 5tو  4tهاي  در زمان) 4

31061اگر واكنش  - 3 −×= /K ،)g(BrCl)g(Cl)g(Br 222 مول از هر يك  2ليتر در دماي معين انجام شود، مقدار  4سربسته با حجم  ، در ظرفي+
   )88 رياضي سراسري(            در حالت تعادل، برابر چند مول است؟ BrClاز گازهاي كلر و برم در مخلوط تعادلي موجود باشد، مقدار

1( 08/0  2 (16/0  3 (09/0  4 (18/0 

: پذير ديگر مخلوط شوند و واكنش برگشت در دو ظرف يك ليتري مطابق شكل، با يك NOمول گاز  5/0اوزون و مول گاز  5/0اگر  -4
64223 =++ K,)g(NO)g(O)g(NO)g(Oدر مخلوط گازي، وجود خواهد داشت؟پس از برقراري تعادل، چند مول اكسيژن . ، انجام گيرد  

1 (9
  )90 سراسري تجربي(                                   1

2 (9
2  

3 (9
4  

4 (9
7  

  تعادل مبحث -دوم  بخش)  3 ي مجموعه
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10  دانشگاهي  شيمي پيشهاي  سؤالي 10                 كانون فرهنگي آموزش            

252242: از واكنش - 5 =+ K,)g(OHHC)g(OH)g(HCاگر دو مول اتيلن و دو مول آب، . شود ي اتانول در صنعت استفاده مي براي تهيه
  )92رياضي سراسري (  ليتري در بسته به تعادل برسند، بازده درصدي اين فرآيند كدام است؟ در دماي معين در يك ظرف دو

1 (60  2 (50  3 (81  4 (85  

4222با توجه به واكنش تعادلي،  -6 =++ K,)g(H)g(CO)g(OH)g(CO  2گرم بخار آب و   36اگر در يك ظرف دو ليتري در بسته، مقدار 

)mol.g:O,H(ماند؟  دهند، چند مول بخار آب در حالت تعادل در ظرف باقي مي با هم واكنش COمول گاز 1161   )92خارج كشور رياضي سراسري (  ==−

1 (3
1  2 (4

1  3 (3
2  4 (4

3  

g(NH)g(H)g(N(كننده در تعادل  هاي شركت نمودار زير تغيير غلظت گونه -7 322 را در فشار و دماي معين نسبت به زمان نشان  +23

22ثابت تعادل در اين شرايط تقريباً برابر چند. دهد مي L.mol− كانون فرهنگي آموزش(  است؟(  
1 (100  
2 (200  
3 (212  
4 (106  

  

g(O)g(NO)g(ON(واكنش  -8 2252 42 12102با سرعت  →+ −−×= s.MR ثانيه  10چه واكنش پس از  چنان. در دماي معين در حال انجام است
g(ON)g(NO(وارد ظرف يك ليتري شده و تعادل گازي  2NOكامل شود و گاز  % 20برقرار شود، در صورتي كه در دماي واكنش  4222

  .)بوده است L1نداريم و حجم ظرف اول نيز 2NOدر ظرف واكنش اول (ت تعادل واكنش در اين دما چقدر است؟ باقي بماند، ثاب 2NOاز
  

  )كانون فرهنگي آموزش(  5/12) 4  25/1) 3  5/2) 2  25) 1

Aي مول ماده 4 - 9 115 :كنيم تا تعادل گازي ليتر وارد مي Vدر ظرفي به حجم Bي  مول ماده 4را با    −= mol.LK  وABBA .  برقرار شود +
  حجم ظرف برحسب ليتر كدام است؟باشد،  2در حالت تعادل برابر  Bو  Aهاي  در صورتي كه مجموع تعداد مول

  

1 (45
1  2 (5  3 (5

  )كانون فرهنگي آموزش(  45) 4  1

است و با  ………در اين شرايط . كننده در واكنش زير، در يك ظرف دوليتري تهيه شده است مخلوطي شامل يك مول از هريك از گازهاي شركت -10
 )91سراسري خارج كشور تجربي (  . يابد مي ……… Cl2)g(غلظت رسيدن به حالت تعادل،

                                                                       . 1
222 1422 −=++ L.molK,)g(O)g(HCl)g(Cl)g(OH  

1(  Q<K 2  ، كاهش (Q<K 3  ، افزايش (Q>K 4  ، كاهش (Q>K افزايش ،  
  
  
  

g(SO)g(O)g(SO(: زير كه به واكنش تعادلي گازيبه شكل  باتوجه - 1 322 22 ليتري، مربوط است، كدام  10ي  در يك ظرف سربسته+
  )86سراسري تجربي (  عبارت درست است؟ 

  

/L.molثابت تعادل برابر با) 1 121061   .است ×−
1261در تعادل جديد برابر g(SO3(مقدار) 2 −L.mol/ است.  
، واكنش در جهت برگشـت  g(SO3(يافتن غلظت با افزايش) 3

  .شود تر مي جا و ثابت تعادل كوچك جابه
و برقراري تعادل جديـد، نسـبت    g(SO3(با افزايش غلظت) 4

  .ماند ها، ثابت باقي مي دهنده غلظت مولي واكنش

  باز -اسيدتعادل و  مباحث -دوم و سوم  هاي بخش) 4ي  مجموعه
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 11     كانون فرهنگي آموزش        دانشگاهي شيمي پيش هاي سؤالي 10

g(C)g(B)g(A(: رو، كه به واكنش تعادلي گازي هاي جدول روبه داده ا توجه بهب -2 22 در سه دماي مختلف مربوط است، كدام مطلب درست  +
  )87 رياضي سراسري(    است؟

  .شود جا مي واكنش در جهت برگشت جابه  با كاهش دما، )1
  .واكنشي گرماگير و با افزايش آنتالپي همراه است) 2
]B[]A[از مقدار  ]C[2مقدار) 3   .تر است در اين واكنش، بسيار بيش 2
  . تر است ها كوچك ها در آن، نسبت به فراورده دهنده هاي تشكيل واكنش∆Hمجموع ) 4

    

  
  

g(SO)g(O)g(SO(: با توجه به شكل زير، كه به تعادل گازي - 3 322 22  ؟ي آن درست است ت، كدام مطلب درباره، مربوط اس+
 )89سراسري خارج كشور رياضي (   
  . جا شدن تعادل مربوط است ي اثر فشار بر جابه به بررسي اصل لوشاتليه درباره )1
  . جا شدن تعادل مربوط است ي اثر غلظت بر جابه به بررسي اصل لوشاتليه درباره )2
هاي تعادلي  ادل بر اثر افزايش غلظتتر شدن ثابت تع براي نشان دادن بزرگ )3

  . طرح شده است
  . براي نشان دادن تأثير افزايش غلظت بر سرعت واكنش، طرح شده است )4
  
  

  

kJH),g(NH)g(H)g(N: كدام مطلب درباره واكنش تعادلي -4 9223 322   )91رياضي سراسري (  است؟  نادرست، +∆=−
  . بخار آب به وسيله زغال داغ بدست آورد توان از تجزيه هيدروژن الزم براي اين واكنش را مي) 1

192تشكيل آن، برابر  ∆oHتشكيل آمونياك گرماده بوده و ) 2 −− mol.kJ  است .  
  . دهند آهن و اكسيد فلزهايي مانند آلومينيم و منيزيم، سرعت رسيدن به اين تعادل را افزايش مي) 3
  . شود هاي رفت و برگشت مي ا شدن تعادل در جهت برگشت و نيز افزايش سرعت واكنشافزايش دما، سبب جابج) 4

  )پاورقي 47ي  صفحه(  است؟ نادرستكدام گزينه  - 5

  .كنند اتمسفر توليد مي 350تا  150ي  و فشاري در گستره Co550در صنعت آمونياك را در دماي حدود) 1
  .آورند قطير هواي مايع و نيتروژن را از پااليش نفت خام به دست ميدر روش هابر هيدروژن را از ت) 2
  .كنند توليد مي 32OAlيا MgOدر صنعت آمونياك را در مجاورت آهن و اكسيدهاي فلزي مانند) 3
 .آيد ي گاز آب به دست مي تهيه  از واكنش هيدروژندر فرآيند هابر، ) 4

g(Cl)g(PCl)g(PCl(ورتي كه در تعادل در ص -6 235 بيانگر  تواند نمييك از نمودارهاي زير،  را وارد كنيم، كدامg(PCl3(مقداري +
  )كانون فرهنگي آموزش(  ؟يك از مواد موجود در واكنش باشد تغييرات غلظت هيچ

  

  
  
1 (  2(  3(  4(  

  
  شود؟ جا مي و بر اثر افزايش دما، در جهت برگشت و بر اثر افزايش فشار، در جهت رفت جابه ي تعادلي از نوع ناهمگن است كدام سامانه -7

  )كانون فرهنگي آموزش(  
1 (o>∆H)g(OH)l(OH 22  2 (o>∆+ H)g(O)g(SO)g(SO 223 22  
3 (o<∆++ H)g(OH)g(N)g(H)g(NO 222 222  4 (o<∆+ H)s(CaCO)g(CO)s(CaO 32  

  
C(o  )L.mol(K( دما 1−  

25  24104×  
237  101053 ×/  
427  4103×  

 

46/1 

L 0/10  
   )1( 

L 0/10  
   )2( 
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12  دانشگاهي  شيمي پيشهاي  سؤالي 10                 كانون فرهنگي آموزش            

  )88 رياضي سراسري(  اند؟ ، كدام)از راست به چپ(ترتيب  ، به24HPO−اسيد و باز مزدوج يون -8

1( −34PO  42−وPOH  2 (43POH  34−وPO  3 (−42POH  34−وPO  4 (43POH 42− وPOH  

 )89 سراسري رياضي(  در كدام واكنش، آب نقش اسيد برونستد را دارد؟ - 9

1 ()aq()OH(Cr)g(Cr)l(OH ++ →+ 3
62326  2 ()aq(I)aq(OH)aq(HI)l(OH −+ +→+ 32  

3 ())aq(OH)aq(Na()aq(ONa)l(OH −+ +→+ 222  4 ()aq(OH)aq(NH)g(NH)l(OH −+ +→+ 432                      

  )52و51ي  صفحه((  دهد؟ آرنيوس نشان مي كدام واكنش زير، خصلت اسيدي يك ماده را بر اساس مدل -10

1 ()aq(OH)aq(NH)l(OH)g(NH −+ +→+ 423  2 ()s(ClNH)g(NH)g(HCl 43 →+  

3 ()aq(HSO)aq(H)l(OH)g(SO −+ +→+ 322  4 ()s(BFNH)g(BF)g(NH 3333 →+  
  
  
 

  )كانون فرهنگي آموزش(  است؟ نادرستكدام مطلب  - 1
)OHHC(اتانول ) 1   .داراي يك هيدروژن اسيدي است 52
  .گويند شود، يونش مي هايي با بار مخالف تفكيك مي به فرايندي كه در آن يك تركيب خنثي به يون )2

  .هاي تماشاگر واكنش هستند ، يونOH−و  H+هاي  يون aq(HCl(و  KOH)aq(در واكنش ) 3
  .شوند لزها، اسيد آرنيوس و اكسيد اغلب فلزها باز آرنيوس محسوب مياكسيد اغلب ناف) 4

  )85 يرياضسراسري (  ، درست است؟)سان از نظر دما و موالريته در شرايط يك(هاي شيميايي زير  كدام مقايسه در مورد قدرت بازي گونه -2

1(−−− >>> OHNONHNH 223  2(322 NHNHOHNO >>> −−−  3(−−− >>> 232 NONHOHNH  4(−−− >>> 232 NHNHNOOH  
  )90 سراسري تجربي(  كدام عبارت، درست است؟ - 3

  .شود تهيه مي 104OPفسفريك اسيد خوراكي، از افزودن آب به) 1
  .ي يونش فسفريك اسيد در آب است جدا شدن نخستين پروتون، دشوارترين مرحله) 2
11در محلول ) 3 −L.mol 3−فريك اسيد، غلظت آنيونفس

4PO تر است هاي فسفات ديگر بيش از غلظت آنيون.  
321در پي فسفريك اسيد در آب مربوط باشند، هاي يونش پي به مرحله 3aKو 1aK،2aKاگر) 4 aaa pKpKpK   .است <<

  )91سراسري خارج كشور تجربي (  بيان درست است؟كدام  -4
  .ي اكسيدهاي فلزي، خاصيت قليايي دارند همه  )1
+يون   )2

4NH اسيد مزدوج يون−
2NH است.  

3( bpK آمونياك ازbpK تر است متيل آمين بزرگ.  
  .تر است دار بيشتر باشد، آن اسيد قوي هاي هيدروژن در مولكول اسيد اكسيژن هرچه شمار اتم) 4

  )58تا  56ي  صفحه(  گيري درست است؟ دام نتيجهباشد، ك مي 25/3و  40/9به ترتيب  HFو HCNبراي apKكه مقدار با توجه به اين - 5

1(HCN نسبت بهHF 2  .تري دارد قدرت اسيدي بيش(]H[   .است HFتر از محلول يك موالر بيش HCNدر محلول يك موالر +
]F[)4  .است HFتر از بيش HCNي تفكيك يوني سان، درجه يك در شرايط) 3 ]CN[تر از بيش HFدر محلول موالر −   .است HCNدر محلول موالر −

اين اسيد، تقريبـاً   apKدرصد اسيد يونش يابد، 1رسانيم، اگر  ليتر مي ميلي 400ا در آب حل نموده و حجم آن را به ر HAمول اسيد تك پروتوني  2/0 -6
log)/(چقدر است؟  705   )كانون فرهنگي آموزش(  =

1( 3/2  2( 7/3  3( 3/4  4( 7/5  
   . ……… pHتوان گفت كه ي برابر در دماي يكسان، مي اسيد با موالريتهي محلول اتانوييك اسيد و محلول هيدروكلريك  درباره -7

 )85سراسري خارج كشور تجربي (  
     .ها برابر است ي آن هر دو محلول يكسان است زيرا موالريته) 1
  .استتر  در آن كم +aq(H(تر است، زيرا غلظت مولي يون  محلول اولي بزرگ) 2
  .تر است در آن بيش +aq(H(تر است، زيرا غلظت مولي يون  محلول دومي بزرگ) 3
  .تواند يك پروتون آزاد كند هر دو محلول يكسان است، زيرا مولكول هر يك از اين اسيدها، مي) 4
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 13     كانون فرهنگي آموزش        دانشگاهي شيمي پيش هاي سؤالي 10

  )84 سراسري رياضي(  است؟ OH−در آن چند برابر غلظت مولي يون OH3+لظت مولي يونباشد، غ 5برابر  HClمحلولي از pHاگر -8

1(310  2(410  3(310−  4(410−  
درصـد خـالص    80گرم سديم هيدروژن كربنـات   از آن با چند ميلي mL50باشد، 4برابر % 10با درصد تفكيك يوني  HAاسيدمحلولي از يك  pHاگر - 9

)mol.gNa,O,C,H(دهد؟  واكنش مي 12316121   )88 رياضي سراسري(  ====−
1( 4/2  2 (25/5  3 (2/4  4 (25/8  

     باشد، غلظت آن چند مول بر ليتر است؟ 7/5آن برابر با  pHدرصد و 02/0وژن سيانيد در آب برابر با اگر درصد يونش يك محلول هيدر -10

 )86سراسري خارج كشور تجربي (  

1 (2/0  2 (02/0  3 (1/0  4 (01/0  
  
  
  

 pHرسـد كـه برابـر     مي ………به  ………آن از  pH، موالر سديم هيدروكسيد، همان حجم آب مقطر اضافه شود 2/0اگر به حجم معيني از محلول  - 1
  )89سراسري رياضي (  .موالر آن است. ………محلول 

1 (3/13 � 13 � 1/0  2 (7/13 � 7/12 � 1/0  3 (3/13 � 3/12 � 01/0  4 (7/13 � 7/12 � 01/0  

محلـول برابـر    pHهيدروكلريك اسيد مخلوط شـود،  موالر  6/0ليتر محلول  ميلي 10مول بر ليتر پتاسيم هيدروكسيد با  2/0ليتر محلول  ميلي 40اگر  -2
  )90 سراسري رياضي(  .آيد در مي ………است و متيل نارنجي در اين محلول به رنگ  ………

  زرد -6/12) 4  قرمز -6/12) 3  زرد -4/1) 2  قرمز -4/1) 1

  )91خارج كشور رياضي  سراسري(  است؟ bچند برابر  xدار مق HBو  HAي اسيدهاي ضعيف  رو، درباره هاي جدول روبه با توجه به داده - 3

  موالريته  درصد تفكيك  pH  اسيد ضعيف
HA a  2/7%  b 

HB  1 +a  8/1%  X 

1(  3/0  2 (6/0  3 (4/0  4 (5/0  

528داراي  HAاگر اسيد  -4 /pKa 754داراي  HBو اسيد  = /pKa   )كانون فرهنگي آموزش(   :باشند، در شرايط يكسان از نظر دما و غلظت =

  .دارد HB، قدرت اسيدي باالتري نسبت بهHA) 2  .تري دارد ، قدرت بازي كمA−نسبت به يون B−يون ) 1

3 (PH اسيدHAتر از ، كمPH اسيدHB غلظت يون) 4  .است+OH3  در محلول حاويHBتر است ، كم.  

    بر اين اساس، كدام مطلب درست است؟. است 12/6آن برابر  pHل جوشيدن، نشان داد كهيك نمونه آب خالص در حا pHگيري  اندازه - 5
  )سنجش(        .آب جوش، خاصيت اسيدي دارد) 1

]OH[]H[ضرب  حاصل) 2 14101، در آب جوش برابر+−   .است ×−
  .مول بر ليتر است−710تر از  در آب جوش، كم −aq(OH(و +H)aq(هاي  غلظت مولي يون) 3
  .در آب جوش با هم برابر است −aq(OH(و  +H)aq(هاي  غلظت مولي يون) 4

  )91 سراسري رياضي(  كدام مطلب درباره اسيدها و بازهاي زير درست است؟  -6

CCOOHCl)c,COOHFCH)b,COOHCH)a 323  

223233 NHCHCH)f,NHCH)e,NH)d  
  . است c>b>a: به صورت cتا  aميزان پايداري باز مزدوج اسيدهاي ) 1
abc: به صورت cتا  aدر اسيدهاي apKروند) 2 def: به صورت fتا  dدر مورد بازهاي  bpKو روند <<   . است <<
cba: به صورت cتا  aمحلول اسيدهاي  pHدر شرايط يكسان از نظر غلظت و دما، ) 3   . است d>e>f: به صورت fتا  dمحلول بازهاي  pHو >>
  .شود ي تركيب حاصل نسبت به آمونياك ميbpKبا يك گروه متيل، سبب افزايش 3NHدر Hجايگزين كردن يك اتم ) 4
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14  دانشگاهي  شيمي پيشهاي  سؤالي 10                 كانون فرهنگي آموزش            

)COOH)CH(CH)mol.gMي صابون ويژه، نخست، استئاريك اسيد براي تهيه -7 1623
1284  10را با سديم هيدروكسيد خنثي كرده و سـپس   =−

421حدود چند گرم سديم هيدروكسيد به ازاي . افزايند درصد سديم هيدروكسيد اضافي نيز به آن مي   كيلوگرم استئاريك اسيد الزم است؟ /

  )mol.g:Na,O,H( 123161   )92 تجربيسراسري (  ===−
1 (280  2 (140  3 (440  4 (220  

  )77ي  صفحه(  .شود توليد مي ………مول  ………مول گليسرول و  ………از آبكافت قليايي يك مول از يك چربي به فرمول ساختاري زير،  -8

    
1 (1 ،3،COOHHC 3517      

2 (3 ،3،+−NaCOOHC 3517  

3 (1 ،3 ،+−NaCOOHC 3517      
4 (3 ،1 ،COOHHC 3517  

  

  
  

  )كانون فرهنگي آموزش(  كدام مطلب نادرست است؟ - 9

  .يابد كاهش مي apK،گيردباتم كلر قرار  يك اتانوئيك اسيد گروه متيل در اگر به جاي يك هيدروژن) 1
)COOCH(پايداري يون استات) 2 )HCOO(يون فرمات ازتر  بيش 3−   .است −
  .است COOHFCH2موالر 1/0 تر از محلول بيشCHCOOHCl2موالر 1/0 م در محلولوغلظت يون هيدروني) 3
4(bpK يون−COOHC   .استCOOCH3−تر از يون كم52

  )كانون فرهنگي آموزش(  است؟ نادرستكدام مطلب  -10
  . استئاريك اسيد يك اسيد چرب سير شده و اولئيك اسيد يك اسيد چرب سير نشده است) 1
  . دآين ها به شمار مي ي پروتئين هايي آمفوتر هستند كه واحدهاي سازنده آمينواسيدها تركيب) 2
  . هاي عاملي استري و كتوني وجود دارد گروه) آسكوربيك اسيد( Cدر ويتامين ) 3
  . واكنش آبكافت استرها در محيط اسيدي برگشت پذير و آبكافت قليايي استرها برگشت ناپذير است) 4
  
  
  

1 - SK2 اي از يك نمك نمونه���� نمك اي از يك نمونه ClNH4و ���ها در آب، متيل نارنجي را بـه ترتيـب بـه رنـگ     است و محلول آن�� 
�و�� )89سراسري خارج كشور رياضي (  .  آورد در مي 

  زرد -سرخ -بازي -اسيدي )4  سرخ -زرد -بازي -اسيدي )3  زرد -سرخ -اسيدي -بازي )2  سرخ -زرد -اسيدي -بازي )1
110ترتيـب برابـر   ديم اتانوات، غلظت اسيد و نمك سديم آن بهاگر در يك محلول بافر شامل اتانوييك اسيد و س -2 −L.mol/ 120و −L.mol/  ،باشـدpH  ،آن

)pK/(  كدام است؟ a   )87سراسري خارج كشور تجربي (  =764
1( 05/4  2 (69/4  3 (06/5  4 (16/5  

3 - mL 200  ييك اسيد موالر بنزو 05/0محلول)/pK( a ، چند گرم سديم بنـزوآت جامـد   pH=5براي تشكيل يك محلول بافر با . تهيه شده است =24
)mol.g:H,C,O,Na(). از آبكافت نمك و تغيير حجم محلول صرف نظر شود(بايد به آن اضافه كرد؟  11121623  )91رياضي سراسري (  ====−

1 (0/72  2 (4/14  3 (2/7  4 (44/1  
  )92رياضي سراسري (  كدام مطلب درست است؟ -4

NOHCRفرمول عمومي آمينواسيدها،) 1   .است −32
  .، نقش اسيد برونستد را داردOH2در واكنش متيل آمين با آب، مولكول) 2
  .آورد سديم استات، يك نمك اسيدي است و تورنسل را به رنگ قرمز درمي) 3
  .شوند ها در محيط قليايي، صابون و گليسيرين به نسبت مولي برابر تشكيل مي در آبكافت چربي) 4

35172 HCCOCH
||
O

−−−

3517HCCOCH
||
O

−−−

35172 HCCOCH
||
O

−−−
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 15     كانون فرهنگي آموزش        دانشگاهي شيمي پيش هاي سؤالي 10

   )كانون فرهنگي آموزش(  تري دارد؟ بزرگ pHهاي حاصل، كدام با توجه به جدول داده شده، از بين نمك - 5

1( DB  
2 (DA   
3( MA    
4 (MB 

 )كانون فرهنگي آموزش(  )C°25در دماي: (توان نتيجه گرفت باشد، مي B+تر از كاتيون  ر آب بيشد A−وقتي شدت آبكافت آنيون -6

  .است 7ر از ت پايين، BAمحلول نمك pH)2   .، خاصيت اسيدي داردNaAنمك) 1
 .است 7، باالتر از BAمحلول نمك pH)4  .هاي بازي است ، جزء نمكBClنمك) 3

�اضافه كنيم غلظت  HClدر محلولي كه شامل آمونياك و آمونيوم كلريد است اگر اندكي  -7���اضافه كنيم، غلظـت   NaOHو اگر اندكي   �� 
  )كانون فرهنگي آموزش(    .يابد مي

1 ()aq(NH+
+aq(NH( -كاهش NH3)aq() 2  افزايش aq(NH3( -كاهش 4

  افزايش 4
3 ()aq(NH3 افزايش- )aq(NH+

+aq(NH( )4  كاهش 4
  افزايش aq(NH3( -افزايش 4

  )88 تجربي سراسري(  در كدام دو تركيب، عدد اكسايش گوگرد با هم برابر است؟ -8
1( 23 SOCl,SO  2 (323 SONa,SO  3 (42722 SOH,OSNa  4 (32322 SONa,OSNa  

  )89سراسري خارج كشور رياضي (  ؟ زير، كدام واكنش با دو واكنش ديگر تفاوت دارد و اين تفاوت در چيست» كاهش -اكسايش«نش در ميان سه واك - 9
  )g(O)g(N)g(ON)I 222 22 +→  

  )g(O)l(OH)g(OH)II 2222 22 +→  
  )g(O)s(KNO)s(KNO)III 223 22 +→ 

1( III- اتم اكسيژن در آن، نقش اكسندگي دارد .    
2( III- ن هم اكسيد و هم كاهيده شده استاتم اكسيژن در آ .    
3( II- اتم اكسيژن در آن هم نقش اكسنده و هم نقش كاهنده را دارد .    
4( I-  به  -1عدد اكسايش اتم اكسيژن در آن ازo رسيده و اكسايش يافته است .  

  )كانون فرهنگي آموزش(   كند؟ هاي زير، عدد اكسايش عنصرها تغيير نمي يك از واكنش در كدام -10
1 (2423 638 NClNHClNH +→+  2 (23223 326 )OH(MgNHOHNMg +→+  
3 (22442 22 SOOHZnSOZnSOH ++→+  4 (222 HZnClZnHCl +→+  
  

  
  

  )92 سراسري رياضي(  ؟نيستكدام عبارت درست  - 1
  .را به طور كامل كاهش دهد 2CuClتواند دو مول  هاي حاصل از اكسايش كامل يك مول متانال مي الكترون) 1
OHCتوانند در اكسايش به تركيبي با فرمول  بوتانول مي -2بوتانول و  -1) 2   .مبدل شوند 84
  .آيد پروپانول به دست مي -1ها است كه از اكسايش  اي از كتون نمونه) استون(پروپانون ) 3
  .واحد است 8كربن برابر در سوختن كامل متان، تغيير عدد اكسايش ) 4

 )كانون فرهنگي آموزش(  دست آورد؟ و مقاوم در برابر اكسايش را به كربنه 5توان تركيبي  كدام ماده، مي اكسايش از -2

  بوتانول -2-متيل -3) 4  بوتانول -2 -متيل -2) 3  پنتانون -2 -متيل -3) 2  بوتانول -2) 1
�توان دريافت كه هاي زير، مي با توجه به داده - 3���و  تر ي قوي كسندها���تـر اسـت و   ي قـوي  كاهنده ���توانـد   مـي ��را از محلـول  

  )87سراسري خارج كشور تجربي (    .هاي آن آزاد سازد نمك

V/E,)aq(Cee)aq(Ce 61134 +=⎯→⎯+ +−+ o                          V/E,)s(Cue)aq(Cu 32022 +=⎯→⎯+ −+ o  
V/E,)s(Sne)aq(Sn 15024 −=⎯→⎯+ −+ o                                      V/E,)s(Ale)aq(Al 66133 −=⎯→⎯+ −+ o  
1( )aq(Ce +4 ،)s(Al ،)s(Sn ،)aq(Cu +2   2 ()aq(Ce +4 ،)s(Al ،)s(Cu ،)aq(Sn +2  

3 ()aq(Al +3 ،)aq(Ce +3 ،)s(Sn ،)aq(Cu +2   4 ()aq(Al +3 ،)aq(Ce +3 ،)s(Cu ،)aq(Sn +2  

256
8523

52
54

/DOH
/MOH

/HB
/HA

pKpK ba

−
−

−
−
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16  دانشگاهي  شيمي پيشهاي  سؤالي 10                 كانون فرهنگي آموزش            

  )91 رياضيسراسري خارج كشور (  تواند كدام فلز باشد؟ مي Mهاي زير،  با توجه به واكنش -4

)s(M)aq(H)aq(M)s(H)s(M)aq(Ni)aq(M)s(Ni

)s(M)aq(Sn)aq(M)s(Sn)s(M)aq(Fe)aq(M)s(Fe

+→++→+

+→++→+
++++

++++

22
2

22

2222
  

1(  Zn  2 (Mg  3 (Cu  4 (Mn  
ود بـه  با توجه به پتانسيل كاهشي استاندارد الكترودهاي روي، منيزيم، نقره و طال كه در زير داده شده است، كدام واكنش در شـرايط اسـتاندارد خـ    - 5

 )كانون فرهنگي آموزش(   آن برابر چند ولت است؟ E°خودي است و

3822ولت                                              /))s(Mg/)aq(Mg(E −=° 7602ولت  + /))s(Zn/)aq(Zn(E −=° +  

s(Au/)aq(Au(E((/681ولت                                                 +=° s(Ag/)aq(Ag(E((/80ولت   + +=° +   

1 ()aq(Au)s(Zn)s(Au)aq(Zn,/ ++ +→++ 22442 2  2 ()aq(Mg)s(Zn)s(Mg)aq(Zn,/ ++ +→++ 22621  

3 ()aq(Au)s(Ag)s(Au)aq(Ag,/ ++ +→++ 880  4 ()aq(Au)s(Mg)s(Au)aq(Mg,/ ++ +→++ 22064 

  ي آن درست است؟ دهد، كدام مطلب درباره را نشان مي» مس -روي«با توجه به شكل زير كه طرحي ساده از سلول الكتروشيميايي استاندارد  -6
  )86ي  سراسري تجرب(    .گيرد در سطح الكترود روي عمل اكسايش و در سطح الكترود مس عمل كاهش صورت مي) 1
  .دهد را تشكيل مي) آند(و الكترود مس، قطب مثبت ) كاتد(الكترود روي قطب منفي ) 2
  .يابد ، ضمن واكنش در سلول، غلظت آن كاهش مي2Zn+تر بودن قدرت اكسندگي به دليل كم) 3
  ي مس به سوي  جريان در مدار بيروني از تيغه، 2Cu+تر بودن قدرت اكسندگي به دليل بيش) 4
  .ي روي است تيغه   
  

  )91  تجربيسراسري (  مربوط است، كدام مطلب درست است؟» نيكل �روي «رو كه به سلول الكتروشيميايي  با توجه به شكل روبه -7

  V/)s(Ni/)aq(NiE 2502 −=+o  
V/)s(Zn/)aq(ZnE 7602 −=+o  

1 (oE ولت است /011ابر آن بر.  
]Ni[ضمن واكنش سلول،) 2   .يابد افزايش مي 2+
aq(Ni(و كاهش  Zn)s(واكنش سلول، با اكسايش) 3   .، همراه است2+

+−در قطب مثبت آن، نيم واكنش) 4 +→ e)aq(Zn)s(Zn   .گيرد انجام مي 22
  
  

  )92  رياضيسراسري (  هاي داده شده، كدام مطلب درست است؟ واكنش نيم oEا توجه به مقدارب -8

  V/)]s(Ni/)aq(Ni[E 2502 −=+o                V/)]s(Zn/)aq(Zn[E 7602 −=+o              V/)]s(Fe/)aq(Fe[E 4402 −=+o  

  .دهد اكنش ميهاي روي و در شرايط استاندارد، فلز آهن با محلول نمك) 1
ZnFeNiقدرت كاهندگي اين سه فلز، به صورت ) 2   .است <<

aq(Ni)aq(Fe)aq(Zn(قدرت اكسندگي اين سه كاتيون به صورت ) 3 +++ >>   .است 222

  .ولت است 32/0نيكل برابر  �ي سلول الكتروشيميايي رو oEنيكل با  �سلول الكتروشيميايي آهن  oEتفاوت ) 4

s(Fe)aq(Mg)aq(Fe)s(Mg(: اگر واكنش - 9 +→+ ++   )92سراسري تجربي  (  است؟ نادرستخودي باشد، كدام مطلب  ، در شرايط استاندارد، خودبه22
  .زيم، نقش آند را داردآهن، مني �در سلول گالواني استاندارد منيزيم ) 2  .در جدول پتانسيل كاهش استاندارد، آهن، باالتر از منيزيم جاي دارد) 1
  .تر است الكترود آهن، كوچك oEالكترود منيزيم از oE) 4  .توان در ظرف آهني نگهداري كرد هاي منيزيم را مي محلول نمك) 3
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 17     كانون فرهنگي آموزش        دانشگاهي شيمي پيش هاي سؤالي 10

)A( 

  )كانون فرهنگي آموزش(   ........در سلول سوختي  -10
    . ودش يك سوخت مايع به آرامي اكسيد مي) 1
2 (2H2را وارد آند وO كنند را وارد كاتد مي .  
  . شوند ، به همراه هيدروژن اضافي از باالي آند خارج ميl(OH2(هاي مولكول) 3
  .روند هاي ناهمنام مي كاتيون و آنيون محلول الكتروليت به سوي قطب) 4
  
  
  

 ………در اين صورت آن فلـز، در نقـش  . متصل كرد ………باشد، مانند ………آهن oE آن ازoE فلزي كه باحفاظت كاتدي آهن، بايد آن را براي  - 1
     )85سراسري خارج كشور رياضي (    .كند كند و از زنگ زدن آهن جلوگيري مي عمل مي

   كاتد -مس -تر بزرگ) 4  آند -قلع -تر بزرگ) 3  كاتد -روي -تر كوچك) 2  آند -منيزيم -تر كوچك) 1
  )كانون فرهنگي آموزش( .هستند  ..........و  ..........به ترتيب از راست به چپ  Bو  Aهاي  هاي كاهش در شكل نيم واكنش -2

1(−−−− →++→++ OHeOHO,OHeOHO 442442 2222  

2(−−−+ →++→+ OHeOHO,SneSn 4422 22
2  

3(FeeFe,OHeOHO →+→++ −+−− 2442 2
22  

4(FeeFe,SneSn →+→+ −+−+ 22 22  
 )85سراسري خارج كشور تجربي (  است؟ نادرستي استخراج آلومينيوم  كدام مطلب درباره - 3

  .كنند آلومينيوم را از يك سنگ معدن آن به نام بوكسيت، استخراج مي) 1
  .به دليل باال بودن دماي ذوب آلومينا برقكافت آن به حالت مذاب، مقرون به صرفه نيست) 2
aq(AlFNa(حل شده در  32OAlرود،  تروليتي كه در فرآيند برقكافت مربوطه به كار ميالك) 3   .است  63
g(CO)l(Al)s(C)s(OAl( واكنش كلي برقكانت مربوط به سلول الكتروليتي، به صورت) 4 232 3432   .است +→+

  )91  رياضيراسري س(  است؟  نادرست كدام مطلب درباره پااليش الكتروشيميايي مس، -4
  . شود با گذشت زمان، از جرم تيغه آند كاسته مي) 1
+−واكنش انجام شده در كاتد،  نيم) 2 +→ e)aq(Cu)S(Cu   . ، است22
  . سولفات و سولفوريك اسيد است) II(اي از محلول مس  الكتروليت آن، آميخته) 3
 .اند خالص تر از مس هاي جدا شده از فلز مس، گاهي با ارزش ناخالصي) 4

  )92سراسري خارج كشور تجربي  (  هاي الكتروشيميايي زير، درست نيست؟ كدام گزينه با توجه به سلول - 5
  

  
 
 

 
  
 
  

s(Cu)aq(Zn)aq(Cu)s(Zn(: به صورت IIواكنش دو سلول متفاوت بوده، در سلول ) 1 +⎯→⎯+ ++   .است 22
  .خودي است ، خودبهIIخودي و در سلول  غير خودبه Iواكنش الكتروشيميايي در سلول ) 2
  .ي مس ناخالص مربوط است ي مس خالص از نمونه ، به تهيهIIسلول ) 3
  .طب منفي استي مس، ق تيغه Iي روي آند و در سلول  ، تيغهIIدر سلول ) 4

)B( 

III 

  الكتروشيمي مبحث - م بخش چهار)  9ي  مجموعه
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B 

D

C 

A 

  )92 رياضيسراسري خارج كشور (  ؟نيستي آبكاري يك قاشق آهني با نقره درست  كدام مطلب درباره -6

  V/E)s(Fee)aq(Fe 44022 −=⎯→⎯+ −+ o  
  V/E)s(Age)aq(Ag 80+=⎯→⎯+ −+ o  
s(Ag)aq(Fe)aq(Ag)s(Fe(بدون برقرار كردن جريان برق، واكنش به صورت ) 1 +⎯→⎯+ ++ نقره افزوده  ي گيرد و به وزن تيغه ، در سلول انجام مي2
  .شود مي
  .اگر پس از آبكاري، روي قاشق خراش ايجاد شود، در هواي مرطوب آهن نقش آند را خواهد داشت) 2

s(Age)aq(Ag(خودي به صورت  واكنش غير خودبه پتانسيل استاندارد اين سلول الكتروليتي منفي و نيم) 3 ⎯→⎯+   .شود ، در قطب منفي انجام مي+−
  .شود شود و با انجام واكنش در سلول، از وزن آن كاسته مي اي از فلز نقره قرار داده مي ول، قطعهدر آند اين سل) 4

با برنده شـدن در رقابـت بـراي     ..........بوده و يون  .........واكنش انجام يافته در قطب منفي به صورت  ، نيم)NaCl(برقكافت محلول غليظ نمك طعام در  -7
 )كانون فرهنگي آموزش( .كند لول را ترك مي، مح ..........اكسايش در 

1 (+−+ ++→ OHOeOH،Na 322 −−) 2  ، كاتد446 +→+ OHHeOH 222 22،−Cl آند ،  

3 (+−− ++→ HOeOH،Cl, 442 −−) 4  كاتد22 +→+ OHHeOH 222 22،+Na آند،  

  )كانون فرهنگي آموزش( ...........در برقكافت سديم كلريد در سلول دانز  -8
  .شود افزوده مي NaClذوب به محلول  ي براي كاهش نقطه2CaCl) 2   .آند و كاتد از جنس گرافيت هستند )1
  .هدف تهيه گاز كلر است) 4   .شود در آند گاز كلر آزاد مي )3

  )كانون فرهنگي آموزش(  هد، كدام عبارت درست است؟د با توجه به شكل زير كه سلول استخراج آلومينيوم را نشان مي - 9
  
  
  
  
  
  
1 (A  منبع جريان برق مستقيم وB ي هنشان دهندAl(aq)  است.  
2( C  كاتد گرافيتي وA متناوب است برق منبع جريان.  
3( B  كاتد گرافيتي وC آلومينيوم مذاب روان در كف سلول است.  
4( D ده به صورتكلي انجام ش آند گرافيتي است و واكنش :)g(CO)l(Al)s(C)s(OAl 232 3432   .است +→+

 )كانون فرهنگي آموزش(  ي پااليش الكتروشيميايي مس كدام مطلب صحيح است؟ درباره -10

    .استپتاسيم هيدروكسيد  ليت آن محلولالكترو) 1
  . يابد در آند فقط مس اكسيدشده و در كاتد فقط كاتيون مس كاهش مي) 2
    .ل از قطب منفي به مثبت استجهت جريان الكترون در اين سلو) 3
  .ي مس ناخالص به عنوان آند است تيغه) 4
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  1 ي مجموعهي  نامه پاسخ
  

  

 »4«ي  گزينه - 1

تر بودن  فقط از روي ناچاري و به دليل نادرست 4ي  انتخاب گزينه
 !صورت گرفته است 3و  2و  1هاي  گزينه

  ي دوم ثانيه 10در  2Oسرعت متوسط توليد=   

114103 −−−×= s.L.mol 
s

L.mol)//(
10

108011 12 −−×−
=  

داده شده  −210،−410عالوه بر اين كه به جاي ،4ي  در گزينه
11به جاي: است، اشكال ديگري هم وجود دارد −− s.L.mol 

و اگر حجم ظرف واكنش غير از يك ليتر  s.mol−1:نوشته شده
  .باشد، اين غلط در نوع خود، جدي است

چنان نادرستند كه پاسخگوي اين  3و1،2هاي  گزينهبه هر حال، 
  !كند مي 4ي  تست را وادار به انتخاب گزينه

  :ها تشريح ساير گزينه
ها  دهنده معموالً سرعت واكنش با غلظت واكنش:  1ي  گزينه -

در ضمن، بدون اطالع از چگونگي . ها مرتبط است و نه فراورده
توان  مورد نظر، نمي ي زماني تغيير سرعت واكنش در آغاز بازه

ها را مورد  دهنده ي ميان سرعت واكنش با غلظت واكنش رابطه
  .بررسي قرار داد

نظر از مقادير ارائه شده در جدول، با توجه  صرف:  2ي  گزينه -
است،  2Oدو برابر ضريب مولي  2NOبه اين كه ضريب مولي
وليد گاز اكسيژن، نصف سرعت متوسط پس سرعت متوسط ت

  .است 2NOمصرف گاز
 2Oتر از ضريب مولي بزرگ NOضريب مولي:  3ي  گزينه -

تندتر از شيب نمودار  NOپس شيب نمودار تغيير غلظت. است
  .است 2Oتغيير غلظت

  

 »1«ي  گزينه - 2

  )g(O)g(SO)g(SO 223 22 +→  
مربوط به اين واكنش، منحني مربـوط  » زمان �غلظت «در نمودار 

، صـعودي  2Oو 2SOبـه  مربـوط  هـاي  نزولي و منحنـي  3SOبه
  .باشند مي

ك از مواد با ضريب سرعت نسبي مصرف يا توليد هر ي
 به عنوان مثال، ضريب. ها نسبت مستقيم دارد استوكيومتري آن

3SO 2دو برابر ضريبO 3پس. استSOR نيز دو برابر 

2OR است.  
  
  

 »4«ي  گزينه - 3

DCBA 322 +→+    
11 −= s.molRC  

Rواكنش  
RRRR DBAC ==== 3122  

  512
3502

1 /R/ D   ⇒Rواكنش====
1501 −== s.mol/RR BA  

 »4«ي  گزينه - 4

  )g(O)s(KCl)s(KClO 23 322 +→ 

  
3

2
3

2
2

2
2

23

2503
2

32
1

1
8015

KClOmol/
Omol

KClOmol
Og
Omol

LO
Og/

LOKClOmol?

=×

××=
  

ليتر گاز  15مصرف شود،  3KClOمول 25/0هنگامي كه 
در  3KClOمول  25/0طبق نمودار . توليد خواهد شداكسيژن 

  .شود مصرف مي s10زمان 
 »2«ي  گزينه - 5

 mol2/0با  2ABاز mol4/0 واكنش اينبا توجه به اينكه در 
ي واكنش  توليد شده معادله 3ABاز  mol4/0مصرف و  2B از

g(AB)g(B)g(AB(  :به صورت مقابل است 322 22 →+  
  .است g(B2(سرعت واكنش برابر سرعت مصرف 

  
Lmin

s
s

mol)//(RB 5
1

1
60

75
3010

2 ××
−

  Rواكنش ==−
110320 −−= min.L.mol/  

 5ف توجه داشته باشيد كه با باز شدن شير بين دو ظرف، يك ظر
  .ليتري خواهيم داشت

 »3«ي  گزينه - 6

    :ي واكنش به صورت مقابل است معادله
)g(O)s(KNO)s(KNO 223 22 +⎯→⎯  

 2KNOبا توجه به ضرايب استوكيومتري، سرعت متوسـط توليـد  
  .دو برابر سرعت متوسط توليد اكسيژن است

  122
22 10410222 −−− ×=××=×= s.molRR OKNO  

ي نخست را حساب  توليد شده در دقيقه 2KNOهاي  تعداد مول
  :كنيم مي

  mol/
s

molsKNOmol? 4210460
2

2 =
×

×=
−

  
را با استفاده از جرم مولي آن  2KNOجرم 

)mol.gKNO( 12 85   .آوريم به دست مي =−

  g
mol

gmol/KNOg? 2041
85423 =×=  
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 »2«ي  گزينه - 7

  :است زيري واكنش به شكل  ي موازنه شده معادله
  )g(O)g(N)s(OK)s(KNO 2223 5224 ++⎯→⎯  

  .برابر سرعت توليد نيتروژن است 5/2سرعت توليد اكسيژن 

  22
22

2
5

52 NO
ON RR

RR
=⇒=  

سرعت واكنش نيز از تقسيم سرعت متوسط يك ماده بر ضريب 
  .آيد استوكيومتري آن به دست مي

RRواكنش  
R

O
O

×=⇒= 55 2
  Rواكنش 2

 »4«ي  گزينه - 8

]H[برابر شدن دو موجب دو برابر شدن سرعت واكنش و دو  2
موجب چهار برابر شدن سرعت واكنش شده  ]NO[برابر شدن

  :توان نوشت پس مي. است
   21

2 ]NO[.]H[∝ سرعت واكنش  
  .دقيقاً نادرست است 4ي  بنابراين گزينه

 »3«ي  گزينه - 9

دو برابر و سرعت واكنش هم  Aغلظت : 2و  1مايش ي آز مقايسه
 .است 1برابر  Aي واكنش نسبت به  بنابراين مرتبه. دو برابر شده

سه برابر و سرعت واكنش هم  Bغلظت : 3و  2آزمايش  ي مقايسه
 1هم برابر  Bي واكنش نسبت به  بنابراين مرتبه. سه برابر شده

  .است
B[]A[kR[  :قانون سرعت واكنش به شكل مقابل است =  

با . برابر شده است 20سرعت واكنش : 4و  1ي آزمايش  مقايسه
پنج  Aچهار برابر شده، بايد غلظت  Bتوجه به اين كه غلظت 

  .است 5/0يعني  5×1/0برابر  xبرابر شده باشد و 
 »4«ي  گزينه -10

هايي اثر دارد كه حداقل يك  افزايش فشار بر سرعت واكنش
زيرا افزايش فشار باعث . گازي داشته باشد ي واكنش دهنده

ي آن  ي گازي شده و در نتيجه افزايش غلظت واكنش دهنده
) 4(ي  در واكنش گزينه. خواهد يافت افزايش سرعت واكنش
وجود دارد و افزايش فشار  g(CO(ي گازي يعني واكنش دهنده

  .كند مي تر بيش سرعت واكنش را
  
  
  
  
  
  

  

  2 ي مجموعهي  مهنا پاسخ
  

 »3«ي  گزينه - 1

ي هر مول سولفوريل كلريد، دو مول گاز  از تجزيه: 1ي  گزينه
g(Cl)g(SO)g(ClSO(  .شود توليد مي 2222 +⎯→⎯  
g(ClSO(با دو برابر شدن غلظت: 2ي  گزينه ، سرعت 22

ي واكنش نسبت به  شود بنابراين مرتبه واكنش هم دو برابر مي
توان به شكل  ر يك است و قانون سرعت را ميدهنده براب واكنش

ClSO[KR[  :زير نوشت ClSO[R[يا  =22 22α  
توان  ها، مي با قرار دادن اطالعات يكي از آزمايش: 3ي  گزينه

    :1مثالً در آزمايش . ثابت سرعت واكنش را به دست آورد
]ClSO[kR 22=  

  1116 101022 −−−− ×=×⇒ L.mol/ks.L.mol/  

15
1

116
1022

10
1022 −−

−

−−−
×=

×
=⇒ s/

L.mol/
s.L.mol/k  

يكاي ثابت سرعت داده ) 3(ي  كنيد كه در گزينه مشاهده مي
  .شده درست نيست

بينيم كه غلظت  مي 4و  3ي آزمايش  از مقايسه: 4ي  گزينه
دهنده دو برابر شده، كه با توجه به قانون سرعت، بايد  واكنش

  .سرعت واكنش نيز دو برابر شود
  566 103211021310662 −−− ×=×=××= ///X  

 »2«ي  گزينه - 2

⇒
⎭
⎬
⎫

−=∆⇒

=∆⇒

kJH
kJH

392
72

2
1           

kJ)(HH 4643927221 =−−=∆−∆  

 »3«ي  گزينه - 3
   H∆=ها  دهنده مجموع انرژي پيوندي واكنش �ها  مجموع انرژي پيوندي فراورده

o<ها  دهنده جموع انرژي پيوندي واكنشم �ها  مجموع انرژي پيوندي فراورده⇒  
  ⇒ها دهنده مجموع انرژي پيوندي واكنش>ها  مجموع انرژي پيوندي فراورده

  

  
  
  
  
  
  

  1واكنش 
 2واكنش 
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 جرم نمك خشك
 شدهجرم آب جذب

 »1«ي  گزينه - 4

هاي  حالت گذار، برخورد ذره ي نظريهي برخورد و  اساس نظريه
  .ديگر است ا يكدهنده ب واكنش

 »4«ي  گزينه - 5

و در نتيجه،  o>∆Vبا توجه به توليد گاز در اين واكنش، 
o<W است.  

 »2«ي  گزينه - 6

تر باشد، سطح  ي ذرات كاتاليزگر ناهمگن كوچك هر چه اندازه
ها  تر و جذب سطحي آن دهنده بيش ها با ذرات واكنش تماس آن

  .شود تر مي پس سرعت واكنش بيش. خواهد بودتر  بيش
 »3«ي  گزينه - 7

اي است كه  نمودار مربوط به يك واكنش گرماده دو مرحله
 ∆H. باشد ي دوم گرماده مي ي اول گرماگير و مرحله مرحله

  .استمنفي واكنش كلي 
  ها ساير گزينه

ي سرعت است و  هي دوم، تعيين كنند با توجه به نمودار، مرحله) 1
  .تري در سرعت واكنش كلي دارد نقش مهم

ي  ي دوم سطح انرژي باالتري از پيچيـده  ي فعال مرحله پيچيده) 2
  .ي اول داشته و ناپايدارتر است فعال مرحله

. تر است ها پايين ها از واكنش دهنده سطح انرژي فراورده) 4
  .تندها هس ها پايدارتر از واكنش دهنده بنابراين فراورده

 »3«ي  گزينه - 8

ي سرعت  ي اول آهسته و تعيين كننده با توجه به نمودار، مرحله
ي آهسته به  قانون سرعت واكنش نيز با توجه به مرحله. است

2صورت
2 ]NO[]H[kR   .باشد مي =

ي  تبهاز مر NOي اول و نسبت به مرتبه2Hاين واكنش نسبت به
اگر يكاي زمان را ثانيه . است 3برابر   ي كلي واكنش دو و مرتبه

در نظر بگيريم، يكاي ثابت سرعت به صورت 
11331 −−− s.L.mol 122يعني −− s.L.mol باشد مي.  

 »1«ي  گزينه - 9

دانشگاهي اين شكل  كتاب پيش 27ي  با توجه به شكل صفحه
از طرفي چون مقدار مواد . ستمربوط به بررسي وضعيت تعادل ا

AوB  در دو قسمت سمت راست ثابت مانده است، بنابراين
  .واكنش به حالت تعادل رسيده است

 »2«ي  گزينه -10

2CoCl رنگ است و  خشك، آبيOH.CoCl 22 به رنگ  6
  .صورتي است

  ×100زايش جرم درصد اف  

83100130
186

≈×
×

=  

  

  3 ي مجموعهي  نامه پاسخ
 

 »1«ي  گزينه - 1

باشد، واكنش تا حد  بسيار بزرگ مي Kكه مقدار با توجه به اين
  .شدن پيشرفت دارد كامل

  :ها تشريح ساير گزينه
  .واكنش تعادلي همگن است): 2(ي  گزينه
تــر از غلظــت  بســيار بــيش OH2غلظــت تعــادلي): 3(ي  هگزينــ
  .باشد بسيار بزرگ مي Kاست، زيرا مقدار 2Oو 2Hتعادلي
توان سرعت واكنش را  نمي Kاز روي مقدار عددي): 4(ي  گزينه
  .آنتروپي همراه است كاهشا بدر ضمن واكنش . بيني نمود پيش

 »4«ي  گزينه - 2

سيستم به تعادل رسيده و در لحظه تعادل  5tو4tهاي در زمان
هاي رفت و برگشت با هم برابر شده است كه اين  واكنش سرعت

هاي رفت و  كنشسازي وا اتفاق دليل بر برابري انرژي فعال
  .برگشت نيست

  : ها بررسي ساير گزينه
هـاي قبـل از تعـادل سـرعت واكـنش رفـت        در زمان: 2ي  گزينه
تر از سرعت واكنش برگشت است، بنابراين سرعت مصـرف   بيش
  .است تر بيشاز سرعت توليد آن  Aماده 
كه از زمان شروع واكنش تا برقراري  با توجه به اين: 3ي  گزينه

توليد شده  B، يك مول از ماده Aمول  2اي مصرف تعادل به از
  .است Bدو برابر  Aاست، پس ضريب 

 »1«ي  گزينه - 3

                           
]Cl[]Br[

]BrCl[K
22

2
=    

4
2

4
2

41061

4

4
2 2

3
22

×

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛

=×⇒

⎪
⎪
⎭

⎪⎪
⎬

⎫

=

==
−

x

/

L
molx]BrCl[

L
mol]Cl[]Br[

  

mol/x 080=⇒  
 »3«ي  گزينه - 4

)g(NO2  )g(O2  )g(NO  )g(O3  نوع ماده  

  مول اوليه  5/0  5/0  0 0

x+ x+  x−  x−  تغييرات مول  

x x  x/ −50  x/   مول لحظه تعادل  50−

9
4

2
50

2
50

2264 250
2

=⇒=
−

×
−

×
=

−
x

x/x/

xx

)x/(
x  
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 غلظت اول
  تعادليغلظت 

 غير قابل قبول

 قابل قبول

  مقدار عملي
 مقدار نظري

 »2«ي  گزينه - 5

  
xxx

)g(OHHC)g(OH)g(HC

−−

+

11
2
2

2
2

52242

o  

  o=+−⇒
−

=⇒= 252
1

2 2
2242

52 xx
)x(

x
]OH[]HC[

]OHHC[
K  

  :كنيم را مشخص مي xي دوم مقدار  ي درجه معادله اينبا حل 

⎩
⎨
⎧

=
=−±

=
∆±−

= 50
2

4
16255

2 /x
x

a
bx  

به دست  مول اتانول 2شد بايد  انجام مي كاملاگر واكنش به طور 
  )مقدار نظري(آمد  مي

  mol
L
mol/L 11

502   مقدار عملي=×=

  %501002
1100   بازده درصدي =×=×=

  »3«ي  گزينه - 6
1

1
2 2

18
36 −

− == L.mol
mol.g

OHg تعداد مول اوليهOH2  

  
xxxx
HCOOHCO

−−
++

22

22
222

oo

  

3
4

2
4 2

2
=⇒

−
== x

)x(
xK  

   3
2

3
42  ⇒در تعادل  OH2اد مول تعد =−=

  »2«ي  گزينه - 7
اگر هريك از اجزاي تعادل را بر روي نمودار قرار دهيم، غلظت 

  :اند از ها عبارت اوليه و غلظت تعادلي هريك از گونه
]NH[ 3 ]H[ 2  ]N[ 2    

  غلظت اوليه  1  75/1  25/0

x2+  x3−  x−  تغيير غلظت  

x/ 2250 +  x/ 3751 −  x−1  غلظت تعادلي  

 g(N2(و NH3)g(هاي تعادلي  با توجه به نمودار، تفاوت غلظت
  .است 75/0برابر 

]تعادلي   ]2N− تعادلي[ ]3NH  
5075012250 /x/)x()x/( =⇒=−−+=  

  2512250 /x/ ]تعادلي =+= ]3NH  
    501 /x ]تعادلي =−= ]2N⇒  

  2503751 /x/ ]تعادلي =−= ]2H  

  [ ]
[ ][ ]

22
3

2
322

23 200
25050

251 L.mol
)/()/(

)/(

HN

NH
K −===  

  »4«ي  گزينه - 8
 2NOو غلظت 2NOبا استفاده از سرعت واكنش، سرعت توليد

  .كنيم را حساب مي

  1122 1081024 −−−− ×=××= S.L.mol واكنشRRNO 42 =  

  
12

2

2
2

2

8010108 −− =××=∆×=

∆⇒
∆

∆
=

L.mol/tR

]NO[
t

]NO[
R

NO

NO  

درصد  20مصرف شده و  2NOدرصد از 80كه  با توجه به اين
  :عبارت است از 2NOآن باقي مانده است،پس غلظت تعادلي 

  121 1016108100
20 −−− ×=××= L.mol تعادلي]NO[ 2  

  121 1064108100
80 −−− ×=××= L.mol  شدهتجزيه]NO[ 2  

توليـد   42ONبا توجه به ضرايب اسـتوكيومتري واكـنش مقـدار   
  .مصرف شده است 2NOشده، برابر نصف 

/M: يعني ]ON[تعادلي =320 ]NO[تعادلي =M/160و  42 2  

  1
22

2

42 512
160
320 −=== mol.L/

)/(
/

]NO[

]ON[
K  

  »2«ي  گزينه - 9
  .دهيم هاي سؤال جدول زير را تشكيل مي با استفاده از داده      

AB B  A    
  مول اوليه  4  4  0

x+  x−  x−  تغيير مول  

x  x−4  x−4  مول تعادلي  

در لحظه تعادل  Bو  Aهاي  كه مجموع تعداد مول با توجه به اين
  :مول است، پس داريم 2برابر 

  3244 =⇒=−+− x)x()x(  
در زمان تعادل بـه ترتيـب    ABو  Bو  Aهاي  بنابراين تعداد مول

  .مول است 3و  1، 1برابر 

  LV
)

V
()

V
(

)
V

(

]B[]A[
]AB[K 511

3
15 =⇒=⇒=  

  »1«ي  گزينه -10

  [ ] [ ]
[ ] [ ]

( )
( )

KQK,/
/

/

Cl.OH

HCl.O
Q <⇒==== 150

50
50

4

5

2
2

2
2

4
2  

كنـد و   به تعادل در جهت رفت پيشرفت مـي  رسيدنواكنش براي 
[ ]2Cl شود تر مي كم.  
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  4 ي مجموعهي  نامه پاسخ
  

  »4«ي  گزينه - 1
به ظرف در حال تعادل، تعادل در جهت برگشت  3SOبا افزودن

به ضرايب استوكيومتري،  شود و در ضمن با توجه جا مي جابه
بنابراين نسبت . خواهد بود 2O، دو برابر ميزان2SOميزان توليد 
باقي  2، همچنان برابر با 2Oبه غلظت مولي 2SOغلظت مولي

  .ماند مي
  :ها تشريح ساير گزينه

ي ثابت تعادل اين واكنش بايد مقـدار   براي محاسبه): 1(ي  گزينه
تقسـيم  ) ليتـر  10(مول مواد موجود  در تعادل را بر حجـم ظـرف   

  :ي ثابت تعادل جاگذاري نمود نموده و سپس در رابطه

  L.mol/
/)/(

)/(
]O[]SO[

]SO[
K 1

2
2

2
2

2

2
3 2282

01600320
0680 −=
×

=
×

=  

از  2SOهاي داده شده، مقدار مول  با توجه به شكل): 2(ي  گزينه
در ايـن   2SOافزايش يافته است و تغييـر مـول    54/0به  32/0
جـا كـه ضـريب     از آن. مـول بـوده اسـت    22/0جايي برابـر   جابه

جـايي   باشد، بايد در اين جابه برابر مي 3SOو 2SOاستوكيومتري
  :توان نوشت ز مصرف شده باشد، پس ميني 3SOمول 22/0

  در تعادل جديد 3SOمول = در تعادل اوليه  3SOمول +   
  اضافه شده 3SOمقدار  �مصرف شده  3SOمقدار
  mol/mol/molmol/ 4612201680 =−+=  

  .تاثير است بر مقدار ثابت تعادل بيتغييرات غلظت، ): 3(ي  گزينه

  »3«ي  گزينه - 2
در اثـر افـزايش دمـا، حـاكي از گرمـاده بـودن        Kكاهش مقدار
توان با توجه  البته بدون توجه به اين موضوع نيز، مي(واكنش است 

به تعادلي بودن واكنش و كاهش آنتروپي در آن، گرماده بودن آن 
 ).را نتيجه گرفت

  :در اين واكنش Kي توجه به رابطهبا 
]B.[]A[

]C[K 2
2

=  

توان نتيجه گرفت كه صـورت كسـر،    مي Kاز بزرگ بودن مقدار
  3ي  گزينه  ⇐تر از مخرج آن است   به مراتب بيش

  

  »2«ي  گزينه - 3
: در واكنشg(SO3(با افزايش غلظت 

)g(SO)g(O)g(SO 322 22 ، طبق اصل لوشاتليه +
  .كند واكنش در جهت برگشت پيشرفت مي

  »2«ي  گزينه - 4
oH∆   تشكيل آمونياك مربوط به تشكيل يك مول از آن اسـت و

مـول آمونيـاك توليـد شـده      2كـه  (با توجه به واكنش داده شده 

1462      :توان گفت مي) است
92 −−=
−

=∆ mol.kJHo   

، واكنش بخـار آب بـا زغـال داغ، از    1ي  در رابطه با گزينه :تذكر
پس بهتر بود طراح محترم سؤال از به كار بردن . نوع تجزيه نيست

  .كرد ي تجزيه براي اين واكنش خودداري مي كلمه
  »2«ي  گزينه - 5

از در روش هابر، نيتروژن را از تقطير هـواي مـايع و هيـدروژن را    
الزم بـه تـذكر اسـت كـه     . آورنـد  پااليش نفت خام به دست مـي 

هيدروژن را از طريـق عبـور بخـار آب از روي زغـال داغ مطـابق      
بـه يـاد داريـد بـه      3طور كه از شيمي  همان. فرمول زير تهيه كرد

  .شود هاي اين واكنش گاز آب گفته مي مخلوط فرآورده
  

44 344 21
آبگاز

)g(H)g(CO)s(C)g(OH 22 +→+  

  »2«ي  گزينه - 6
افـزايش، بـه    ي لحظهدر  3PClبه تعادل، مقدار 3PClفزودنبا ا

جـايي تعـادل در    شود و همين امـر سـبب جابـه    ميتر  بيشيكباره 
افـزوده شـده مصـرف     3PClجهت برگشت شـده و مقـداري از  

قبلـي بـاقي   شود مقداري نيز در تعادل جديد به همـراه مقـدار    مي
پيشرفت تعـادل در جهـت برگشـت سـبب     ). )4(نمودار . (ماند مي

در تعـادل جديـد نسـبت بـه تعـادل قبلـي        5PClافزايش مقدار
  ))1(نمودار . (شود مي

 شود و مقـدار  مصرف مي 2Clمقداري از3PClاز طرفي به همراه
2Cl     يابـد  مـي  كـاهش در تعادل جديد نسبت بـه تعـادل قبلـي .
  ))3(نمودار (

  »4«ي  گزينه - 7
گرمـاده و بـا    ، نـاهمگن، )4ي  گزينـه (ي تعادلي مورد نظـر   سامانه

بنابراين با افزايش فشـار، تعـادل در   . كاهش آنتروپي همراه است
شود و چون واكنش رفت گرماده است، بـا   جا مي جهت رفت جابه

  .شود جا مي فزايش دما سامانه در جهت برگشت جابها
  ها بررسي ساير گزينه

ناهمگن و گرماگير كه بر اثر افـزايش دمـا در جهـت    : 1ي  گزينه
  .شود جا مي رفت، بر اثر افزايش فشار در جهت برگشت جابه

همگن و گرماگير كه بر اثـر افـزايش دمـا در جهـت     : 2ي  گزينه
  .شود جا مي جهت برگشت جابه رفت و بر اثر افزايش فشار در

همگن و گرماده كـه بـر اثـر افـزايش دمـا در جهـت       : 3ي  گزينه
  .شود جا مي برگشت و بر اثر افزايش فشار در جهت رفت جابه

  

 تشكيل 
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  »3«ي  گزينه - 8
2−اسيد مزدوج 

4HPO ،−
42POH   2−است و باز مـزدوج

4HPO ،
−3

4PO است.  
  

  »4«ي  گزينه - 9
در واكنش زير، آب چنين نقشي . H+ي دهندهاسيد برونستد يعني 

   :دارد

)aq(OH)aq(NH)g(NH)l(OH −+ +→+ 432  
  

  »3«ي  گزينه -10
ــهدر  ــل  2SO،»3«ي  گزين ــمن ح ــولفورو   ض ــدن در آب، س ش
)SOH(اسيد ي يـونش آن در   كـه در نتيجـه   كنـد  توليـد مـي   32

اسيد آرنيوس به شمار  2SOپس. شود توليد مي H+محلول آبي،
  .رود مي

  :ها تشريح ساير گزينه
در  OH−بـه دليـل توليـد    3NHدر اين واكـنش، : »1«ي  گزينه

را فقط مطابق  OH2اما. رود نيوس به شمار ميمحلول آبي، باز آر
  .توان اسيد به حساب آورد برونستد مي �مدل لوري 

 3NHبـه  HClدر ايـن واكـنش، يـك پروتـون از    : »2«ي  گزينه
برونسـتد،   �ي لـوري   منتقل شده است؛ پس فقـط برطبـق نظريـه   

  .را باز در نظر گرفت 3NHرا اسيد و HClتوان مي
اين واكنش را نه از ديدگاه آرنيوس و نه از ديدگاه : »4«ي  گزينه
. بـاز بـه حسـاب آورد    �توان واكنش اسـيد   برونستد، نمي �لوري 

تـوان آن را بـه عنـوان     بلكه فقط از ديدگاه لوويس است كـه مـي  
ي  دهنده(نقش باز  3NHباز بررسي كرده و براي �يد واكنش اس

) ي جفت الكترون گيرنده(نقش اسيد  3BFو براي) جفت الكترون
  . در نظر گرفت

كتـاب  » بدانيـد تـر   بيش«باز لوويس به قسمت  �مدل اسيد  :تذكر(
  .)ستني الزمدرسي مربوط است و بلد بودن آن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  5 ي مجموعهي  نامه پاسخ
  

  
  »3«ي  گزينه - 1

و  +aq(K(هــاي  يــون HCl (aq)و  KOH (aq)در واكــنش 
)aq(Cl−هاي تماشاگر هستند ، يون.  

  )l(OH)aq(KCl)aq(HCl)aq(KOH 2+⎯→⎯+  

  
)l(OH)aq(Cl)aq(K

)aq(Cl)aq(H)aq(OH)aq(K

2++

⎯→⎯+++
−+

−+−+
  

  :ها تشريح ساير گزينه
دروژن متصل به اكسيژن، هيـدروژن  در اتانول فقط هي: 1ي  گزينه

  .اسيدي است
هـاي   در آب بـه يـون   HCl (g)به عنوان مثال تبديل : 2ي  گزينه

)aq(H+  و)aq(Cl− گويند را يونش مي.  
آينـد و بـه    اكسيد نافلزها، اسيد آرنيوس به شمار مـي : 4ي  گزينه

كننـد ماننـد    توليـد مـي  هنگام حل شدن در آب، محلول اسـيدي  
52ON .آيند و بـه   و اكسيد اغلب فلزها، باز آرنيوس به شمار مي

كننـد   هنگام حل شدن در آب، محلول بازي يا قليـايي توليـد مـي   
  .OK2مانند

  »3«ي  گزينه - 2
  :پس. تر است باشد، باز مزدوج آن قوي تر ضعيفهر چه اسيد 

  2423 HNONHOHNH: <<<   قدرت اسيدي +
  −−− >>> 232 NONHOHNH: قدرت بازي  

  »1«ي  گزينه - 3

432104 46 POH)l(OHOP ⎯→⎯+  
  »3«ي  گزينه - 4

  . تر از متيل آمين است قدرت بازي آمونياك، كم
  .متيل آمين است bpKتر از آمونياك بزرگbpKبنابراين

  »3«ي  گزينه - 5

  253
409

/pKHF
/pKHCN

a

a
=
=  

 aKمقـدار  .اسـت  HCNتـر از  كوچـك  HFبراي apKمقدار
  .است HCNتر از بزرگ HFبراي

تـري   اسـيد قـوي   HF( اسـت  HCNبيش از HFتفكيك يوني
  ).است

]F[ ]CN[تر از ، بيشHFدر محلول موالر −  در محلول موالر −
HCN است.  
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  »3«ي  گزينه - 6

  15040
20 −== L.mol/

L/
mol/]HA[  

ي ثابـت   ، رابطـه HAدار و ضعيف ماننـد   پروتون دهاي تكدر اسي
)K(يونش a ي يونش  و درجه)α (به شكل مقابل است:    

α−
α

= 1
2MKa  

ي يونش يـك عـدد كوچـك و قابـل صـرف نظـر در        و اگر درجه
ابـل  ي مق تـوان بـا تقريـب خـوب از رابطـه      مخرج كسر باشد مـي 

=2α  :استفاده كرد MK a  
150با توجه به غلظـت  −L.mol/ ثابـت  01/0ي يـونش   و درجـه ،

)K(يونش  a  وapK كنيم را حساب مي.  
  522 10501050 −×=×=α= )/(/MKa  

  
34570

105105 55

//
logloglogKlogpK aa

=+−=

−−=×−=−= −−
  

  »2«ي  گزينه - 7
، )COOHCH3يا HClمثل(ك ظرفيتي در محلول يك اسيد ي

]M.]H :شود مشخص مي مقابلي  از رابطهH+غلظت α=+ 

]H[ي محلول دو اسيد يك ظرفيتي برابر باشد، اگر موالريته در  +
  .تر است شتري دارد، بي آن كه تفكيك يوني بيش

HCl برخالفCOOHCH3   جزء اسيدهاي قوي بوده و كامـل

]H[ شود، بنابراين، تفكيك مي  pH تر و بيش HClدر محلول +
  .تر است آن، كم

  

  »2«ي  گزينه - 8

?
]OH[
]OH[

,pH:HCl == −

+
35  

     5
3 1010 −−+ == pH]OH[    

9
5

14

3

14
10

10
1010 −

−

−

+

−
− ===⇒

]OH[
]OH[  

4
9
5

3 10
10
10

==⇒
−

−

−

+

]OH[
]OH[  

  »2«ي  گزينه - 9
  :اين محلول عبارتست از OH3+غلظت يون 

  4
3 10104 −−+ ==⇒= pH]OH[pH  

  :غلظت محلول اوليه عبارتست از

  34
3 10100

1010 −−+ =⇒×=⇒α= MM.M]OH[
  

  

  :كربنات عبارتست ازواكنش بين اين اسيد و سديم هيدروژن 
  

43421
22

323
COOH

COHNaAHANaHCO
+

+⎯→⎯+  

3) ناخالص(  
3 25580

100841
11050 NaHCOmg/=×××× −

  
  »4«ي  گزينه -10

75102 4 /pH =×=α −  
  pHM.: −=α   در محلول اسيد يك ظرفيتي 10

  1754 01010102 −−− ≈⇒=×× L.mol/MM /  
  

  6 ي مجموعهي  نامه پاسخ
  
  

  »1«ي  گزينه - 1

]OH[اگر +
ي  بـه انـدازه   pHبرابـر شـود،    nلول آبي، در مح 3

nlog كند تغيير مي.  
با دو برابـر كـردن حجـم محلـول سـديم هيدروكسـيد از طريـق        

]OH[افزودن آب،  ]OH[نصف شده و در نتيجـه،   − دو برابـر   3+
يابد، يعني  اهش ميك 2logي  به اندازه pHبه اين ترتيب، . شود مي

ي  محلـول رقيـق شـده    pH .شود تر مي واحد كم 3/0ي  به اندازه
NaOH  مول بـر ليتـر    1/0است، چون غلظت مولي آن،  13برابر

  .بوده است 3/13ي سود،  محلول اوليه pHپس . است
  

  »4«ي  گزينه - 2

10401040  : غلظت محلول نهايي
10604020 −=

+
×−×

= L.mol/)/()/(M

HClKOH 4847648476

 

     :حلول داراي خصلت بازي استتر است، م و چون مقدار باز بيش
  612 /pH =⇒ ),n(KOH 11 =α=  

41104040 2 /)log(pOH/]OH[ =×−=⇒=⇒ −−  

  .آيد ، به رنگ زرد درميpHكه متيل نارنجي در اين

  »3«ي  گزينه - 3

  
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=⇒−=+

=⇒−=
⇒α−=

−−

−

110018001801
1007200720

a

a

x/)x/log(a

b/)b/log(a
)M.log(pH    

40104
10

10
0720
0180 11

/
b
x

b/
x/

a

a
=×=⇒=⇒ −

−

−−
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  يون فرمات <يون استات 

  »1«ي  گزينه - 4
 HBبنـابراين . تـر اسـت   باشد اسيد قـوي  تر كوچك apKهر چه

در OH3+تري است و در دما و غلظت يكسان، غلظت  اسيد قوي
در ضـمن اسـيد   . تـر اسـت   محلـول كـم   pHتر و محلول آن بيش

)B(تر باز مزدوج ضعيفداراي  )HB(تر  قوي   .باشد مي −
  

  »4«ي  گزينه - 5
كـه خـود    آب خالص در هر دمايي خنثي است، اما با توجه به ايـن 

 OH3+يونش آب فرايندي گرماگير است، با افزايش دما غلظت 
 wKشـوند و  تر مـي  بيش−710افزايش يافته و هردو از  OH−و 

  .تر خواهد شد بزرگ −1410هم از 
  )aq(OH)aq(OH)l(OH)l(OHq −+ +++ 322  

]OH[]OH[در آب خالص در هر دمايي  −+   .باشد مي 3=
  »1«ي  گزينه - 6

abc :قدرت اسيدي مواد موردنظر عبارتند از >> 

cba ين قدرت باز مزدوج آنها به صورتبنابرا . خواهـد بـود   <<
ناپايـدار اسـت و تمايـل بيشـتري بـراي       aدر واقع باز حاصـل از  

تمايل كمتري بـراي   cدارد، در حالي كه باز مزدوج   H+گرفتن 
  .اين كار داشته و پايدارتر است

cbaبـه صـورت   apKروند تغييـر  نيـز   bpKو در مـورد  <<
)def( : تـوان گفـت   مـي  pHبه ايـن ترتيـب از نظـر    . است >>
cba defو << آمونيـاك   Hضمن آنكه جايگزين كردن . <<

زي و در نتيجـه كـاهش   با يك گروه متيل باعث افزايش قدرت با
bpK شود آن مي.  

  

  »4«ي  گزينه - 7

OHCOONa)CH(CH
NaOHCOOH)CH(CH

21623
1623

+

→+  

  :نشان دهيم Sاگر استئاريك اسيد را با حرف مخفف 

  
Skg
gSkgS/NaOH 1

1000421   الزم براي خنثي كردن=×

gNaOH
NaOHmol

NaOHg
Smol

NaOHmol
gS
Smol 2001

40
1

1
284
1

=×××  

  g20100
10200     NaOHمقدار اضافي  =×=

gNaOH 22020200   ي صابون ويژه الزم براي تهيه =+=
  »3«ي  گزينه - 8

+−+

−

−

−

⎯→⎯+

−−−

−−−

−−−

NaCOOHC

OHCH
|

OHCH
|

OHCH

NaOH

HCCOCH
||
O

HCCOCH
||
O

HCCOCH
||
O

3517

2

2

35172

3517

35172

33

  

  

  »2«ي  گزينه - 9
ــك   ــا متانويي ــيد ي ــك اس ــيد  فرمي ــوي) HCOOH(اس ــر از  ق ت

)COOHCH(اسيد  اسيد يا اتانوييك استيك تر  اسيد قوي. است 3
)HCOOH ( داراي بـــاز مـــزدوج)HCOO( تـــر و  ضـــعيف −

 .پايدارتر است

: پايداري
⎭
⎬
⎫

> −− COOCHHCOO 3
  

  :ها بررسي ساير گزينه
قرار گرفتن اتم كلر به جاي هيدروژن گروه متيـل در  : 1ي  گزينه

تـر شـدن    قـدرت اسـيدي و كوچـك    افزايش اسيد باعث اتانوييك
apK شود مي.  

ــه ــيدي دي : 3ي  گزينـ ــدرت اسـ ــرو اتانوييـــ  قـ ــيد  ككلـ اسـ
)CHCOOHCl( اســــيد  تــــر از فلوئورواتانوييــــك  بــــيش 2
)COOHFCH( ــول   2 ــت و در محل ــت   1/0اس ــوالر آن غلظ م
+OH3 است تر بيش.  

)COOHCH(اســيد قــدرت اســيدي اتانوييــك: 4ي  گزينــه از  3
)COOHHC(اسيد پروپانوييك تـر اسـت، بنـابراين بـاز      بيش 52
)COOCH(مزدوج آن   .تري دارد بزرگ bpKتر و ضعيف 3−

 
  »3«ي  گزينه -10

 يا آسـكوربيك اسـيد، يـك اسـتر حلقـوي بـا فرمـول        Cويتامين 
686 OHC     است كه عالوه بر عامل اسـتري، داراي چهـار گـروه

  .اشدب هيدروكسيل نيز مي
  

  7 ي مجموعهي  نامه پاسخ
  

  
  »1«ي  گزينه - 1

باعـث افـزايش    2S−بـازي اسـت، زيـرا آبكافـت     SK2محلول
]OH[ پس محلـول آن در آب، ليتمـوس را   . شود در محلول مي −

  .آورد به رنگ آبي درمي
است، زيرا كاتيون آن، آبكافت مي شود، اسيدي  ClNH4محلول

در حالي كه آنيون آن، آبكافت نمي شود، پس ليتموس در محلول 
  .آيد به رنگ سرخ درمي  ،آبي آن

  

  »3«ي  گزينه - 2

06530764
10
20764

3
3

///
/
/log/

]COOHCH[
]COOCH[

logpKpH a

=+=

+=+=
−

  
  نمك اسيد چرب

  گليسرول  )صابون(
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2NH
|

COOHCHR −−

  »2«ي  گزينه - 3
)COOHHC(بنزوئيك اسيد يـك اسـيد ضـعيف اسـت كـه       56

)COONaHC(همراه با نمك خود  امكان تشكيل يك محلول  56
  :اين محلول بافر عبارتست از pH. بافر را خواهد داشت

]COOHHC[
]COONaHC[

logpKpH a
56

56+=  

15056 −=⇒ L.mol/]COONaHC[  

0502425 56
/

]COONaHC[
log// +=  

محلول  mL200ي مقدار جرم نمك موردنياز براي تهيه
150 −L.mol/ برابر است با :  

    
L

COONaHCmol/
L/ 1

502000 56×  

g/
COONaHCmol
COONaHCg 4141

144
56
56 =×  

  »2«ي  گزينه - 4
  −+ ++ OHNHCHOHNHCH 33223  

  باز               اسيد

، فرمول عمومي آمينواسيدها                                        )1(ي  گزينه
242يا  NOHCR   .است −

  

ازي است و تورنسل در محلـول  ، سديم استات نمك ب)3(ي  گزينه
  .رنگ است آن آبي
ها در محيط قليايي، به ازاي هر مول  ، از آبكافت چربي)4(ي  گزينه

  .شود مول صابون تشكيل مي 3گليسرين 
  

  »3«ي  گزينه - 5
تـر اسـت و در    باشد اسيد قـوي  تر كوچك apKدر اسيدها هرچه
  .تر است تر باشد باز قوي كوچك bpKبازها نيز هرچه

  <DOHMOH :قدرت بازي   <HAHB :قدرت اسيدي
تـر   بـا اسـيد ضـعيف   ) MOH(تر  نمك حاصل از واكنش باز قوي

)HA (تـري اسـت    نمك بازي)MA (  و محلـول آنpH   بـاالتري
م كـه  گيـري  با توجه به اطالعات جدول نتيجـه مـي  . خواهد داشت

DB ،DA  وMB  هرسه نمك اسيدي هستند وpH ها  محلول آن
  .است 7تر از  كم

  »4«ي  گزينه - 6
aK  مربوط به اسيدHA تر از كوچكbK   مربوط به بـازBOH 

 BAنمـك  . اسـت  B+تـر از   بيش A−است زيرا شدت آبكافت
از  تـر  بيش A−حاصل از آبكافت  OH−يك نمك بازي است و 

+OH3  حاصل از آبكافت+B است.  

  )aq(OH)aq(HA)l(OH)aq(A −− ++ 2  
  )aq(OH)aq(BOH)l(OH)aq(B ++ ++ 322  

  :ها بررسي ساير گزينه
يك نمك بـازي اسـت چـون از واكـنش      NaAنمك : 1ي  گزينه

  .توليد مي شود) NaOH(و باز قوي ) HA(اسيد ضعيف 
محلـول آن   pHيك نمـك بـازي اسـت و     BAنمك : 2ي  گزينه
  .است <pH 7داراي
يك نمك اسيدي اسـت چـون از واكـنش     BClنمك : 3ي  گزينه

  .تتوليد شده اس) BOH(و باز ضعيف ) HCl(اسيد قوي 
  »4«ي  گزينه - 7

محلول شامل آمونياك و آمونيـوم كلريـد بـافر اسـت كـه در آن      
  : تعادل زير برقرار است

)aq(OH)aq(NH)l(OH)aq(NH −+ ++ 423  
كنـد كـه در    جـا مـي   افزودن اسيد، تعادل را به سمت راست جابه

 aq(NH3( غلظـت   و افزايش NH+4)aq(ي آن غلظت  نتيجه
جـا   يابد، و افزودن باز تعـادل را بـه سـمت چـپ جابـه      يمكاهش 

و غلظـت   كـاهش  aq(NH+4(كنـد كـه در نتيجـه، غلظـت      مي
)aq(NH3  يابد مي افزايش.  

  »3«ي  گزينه - 8
722و نيـز در  42SOHعدد اكسـايس گـوگرد در   OSNa   برابـر

)(   .است +6
  »3«ي  گزينه - 9

نقـش كاهنـده و هـم اكسـنده را      هـم اتم اكسيژن در اين واكنش 
 .دارد

)g(O)l(OH)g(OH 22222 +⎯→⎯  
  
  

  »2«ي  گزينه -10
يـك از عنصـرها تغييـر     عدد اكسـايش هـيچ   2در واكنش شماره 

كـاهش   �لذا ايـن واكـنش را بـه عنـوان اكسـايش      . نكرده است
  . توان در نظر گرفت نمي

2

1

2
2

1
3

32
1

2
3
2

2

3 326 )HO(MgHNOHNMg

+
↓
↓
↓
↓

−
↓

+
↓
↓

+
↓

−
↓

−
↓

+
↓
↓

−
↓

+
↓
↓

+→+  

  : هاي ديگر تشريح واكنش
ــنش ــاي  درواك )ClNZnH(عناصــر آزاد  4و  3و  1ه 222  و،،
اگر در واكنشي عنصر به حالت آزاد وجود داشته . شود مشاهده مي

كاهش است و تغيير عدد اكسـايش روي   �باشد، از نوع اكسايش 
  .دهد مي

 محلول  محلول

1− 2−
o
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 اكسايش

(·¼ºIU¼M-2-®ÃT¶-3)
 )مقاوم در برابر اكسايش(كتون

(Ï¼ºIU¼M-2-®ÃT¶-3)
2 Ì¼º ®§²H

هيدروژن

  
  8 ي مجموعهي  نامه پاسخ

 
  »3«ي  گزينه - 1

الكل نـوع  (پروپانول  -2پانون يك كتون است كه از اكسايش پرو
 .آيد به دست مي) دوم
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  »4«ي  گزينه - 2
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ي بوتـانون   كربنـه  4بوتانول بر اثر اكسايش تبديل به تركيـب   -2
 نيز در برابر اكسـايش » 3«و » 2«ي  هاي گزينه و تركيب. شود مي

  .كنند مقاومت مي
  

  »1«ي  گزينه - 3
oهر چه مقدار

y/xE تر بودن گر قوي تر باشد، نمايان بيشx   بـه
هرچـه  . تري است ي قوي اكسنده 4Ce+پس. عنوان اكسنده است 

oمقدار
y/xE تر بـودن  گر قوي تر باشد، نمايان كمy   عنـوان   بـه

  . تري است ي قوي كاهندهAlپس. كاهنده است
+⎯→⎯واكنش + )aq(Cu)s(Sn زيـرا  . خـودي اسـت   خودبه 2

واكنش
oE مقداري مثبت است.  
  .هاي آن، آزاد كند نمكرا از محلول  2Cu+تواند  مي Snپس 

  »3«ي  گزينه - 4
aq(Cu(فلزهاي قلع، نيكـل و آهـن، در واكـنش بـا محلـول       +2 

    .شوند 2Cu+توانند اكسيده شده و موجب كاهش يافتن مي
كاهش ميان يك فلز و كاتيون فلـز ديگـر، در    �واكنش اكسايش 

پذيرد كه فلزي كـه اكسـيد    خودي بوده و انجام مي صورتي خودبه
شود، در سري الكتروشـيميايي فلزهـا جايگـاه بـاالتري داشـته       مي

  .باشد
  
  
  

  سري الكتروشيميايي فلزها  

  

Au
Pt
Ag
Cu

Sn
Ni
Fe
Zn
Mn
Al
Mg

  

  »2«ي  گزينه - 5
⇒° سلول E كاتدآند EE   oEسلول=−

V/)/(/EE

Mg
Mg

Zn
Zn 62138276022 =−−−=°−°= ++  

  »1«ي  زينهگ - 6
اكسـايش   Znهاي ي روي كه نقش آند را دارد، اتم در سطح تيغه

 هـاي  ي مس كه نقش كاتد را دارد، يـون  يابند و در سطح تيغه مي
+2Cu يابند كاهش مي.  
  

  »3«ي  گزينه - 7
نقـش  ) تر كوچك oE(هاي داده شده الكترود روي oEبا توجه به

آند يا قطب منفي سلول و الكترود نيكل نقش كاتد يا قطب مثبـت  
بـه ايـن ترتيـب در مجـاورت آنـد نـيم       . سلول را خواهد داشـت 

+−واكــنش +→ e)aq(Zn)s(Zn و در مجــاورت ) اكســايش( 22
s(Nie)aq(Ni(واكــنش كاتــد يــا قطــب مثبــت نــيم →+ −+ 22 

 بـه ايـن ترتيـب ضـمن واكـنش سـلول،      . گيرد مي انجام) كاهش(
]Zn[ ]Ni[افزايش و  2+   .يابد مي كاهش 2+
     v/)/(/E 510760250 =−−−=o سلول  

  »4«ي  گزينه - 8
آند

oE− كاتد
oo EE   نيكل �سلول آهن =

V/)/(/ 190440250 =−−−=  
آند  

oE− كاتد
oo EE   نيكل �روي   سلول=

V/)/(/ 510760250 =−−−=  
  V/// 320190510   ها سلولoEتفاوت =−=
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  »1«ي  گزينه - 9
تـر از آهـن اسـت و در جـدول پتانسـيل كاهشـي        منيزيم كاهنده

  .استاندارد، منيزيم باالتر از آهن جاي دارد
  

  »2«ي  گزينه -10
را وارد آند  2Hهاي سوختي به منظور توليد جريان برق، در سلول

  . كنند را در كاتد وارد مي 2Oو
  : ها ساير گزينه

هاي سوختي به منظور توليد جريـان بـرق يـك     ل در سلو) 1گزينه 
  . شود به آرامي اكسيد مي گازي شكلسوخت 

بـه همـراه هيـدروژن اضـافي از      g(OH2(هاي  مولكول) 3زينه گ
  . شود باالي آند خارج مي

طبــق شــكل كتــاب درســي كــاتيون و آنيــون محلــول ) 4گزينــه 
ها به  آنيون. روند  هاي با عالمت همنام مي الكتروليت به سوي قطب

در  )قطب مثبت(ها به سوي كاتد  و كاتيون) قطب منفي(سوي آند 
  .حركتند

  

  9 ي مجموعهي  نامه پاسخ
  

  »1«ي  گزينه   - 1
تـر از   حفاظت كاتدي آهن با استفاده از فلزي كه اكسـيد شـونده  

ــوده و  oآهــن ب

M/M
E ــر از  آن كــم 2+ oت

Fe/Fe
E در . باشــد  2+

صورت، آن فلز با اكسيد شدن خـود از اكسـايش و خـوردگي     اين
  .كند آهن جلوگيري مي

  
  »1«ي  گزينه - 2

 محــيط در برداشــته خــراش) گــالوانيزه( ســفيد آهــن) A( شــكل
 در( مرطـوب  محيط در برداشته خراش حلبي) B( شكل و مرطوب
 اكسايش هاي واكنش و دهد مي نشان را) اكسيژن و رطوبت حضور

 :است زير صورت به شده انجام كاهش و

aq(Zne)s(Zn(:اكسايش واكنش نيم +− +→ 22  
aq(OHe)l(OH)g(O(: كاهش واكنش نيم −− →++ 442 22  

 
  

  
  

  

aq(Fee)s(Fe(:اكسايش واكنش نيم +− +→ 22  
aq(OHe)l(OH)g(O(: كاهش واكنش نيم −− →++ 442 22  

  
  
  
  
  
  

  »1«ي  گزينه - 3
حـل شـده    32OAl، آلومينيمالكتروليت مورد در سلول استخراج 

  . در كريوليت مذاب است و نه محلول آبي كريوليت
توانـد در ايـن سـلول حضـور      ، آب چگونه مـي  Co960در دماي 

  !داشته باشد؟
  

  »2«ي  گزينه - 4
نيم واكنش انجام شده در كاتد به صورت 

)s(Cue)aq(Cu →+ −+   .است 22
  

  »3«ي  گزينه - 5
چه شباهتي بـه سـلول پـااليش الكتروشـيميايي     ) II(سلول  وجداناً

يايي مـس ناخـالص   مس ناخالص دارد؟ سلول پااليش الكتروشـيم 
يك سلول الكتروليتي با آند مـس ناخـالص و كاتـد مـس خـالص      

يك سـلول گـالواني بـا آنـد روي و     ) II(كه سلول  است، در حالي
  !و غيره. ... كاتد مس است

  
  

  »3«ي  گزينه - 6
زيـرا دو  . پتانسيل استاندارد سلول آبكاري با نقره، برابر صفر است

    :ديگر است عكس يك واكنش كاهش و اكسايش انجام شده، نيم
)s(Age)aq(Ag: ⎯→⎯+   كاهش در كاتد +−

  −+ +⎯→⎯ e)aq(Ag)s(Ag: اكسايش در آند  
  

  »3«ي  گزينه - 7

⎪⎩

⎪
⎨
⎧ +→

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

+→+

−−

−−

+

)l(OH
e)g(Cl)aq(Cl

)aq(OH)g(He)l(OH

)aq(Na

2
2

22
22

222                 

  .كند اكسايش يافته و محلول را  ترك مي −aq(Cl(در آند، يون

  

  

  كاتد
  
  
  
  آند

برقكافت محلول 
 NaClغليظ 
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  »3«ي  گزينه - 8
در كاتد فلز سديم و در آند گـاز كلـر    مذاب NaClاز برقكافت 
  .آيدبدست مي

−− +)(آند  →گرافيت   +→ e)g(Cl)l(Cl 22 2    
l(Nae)l(Na(  −)(كاتد →آهن 222 →+ −+  

  : ها ساير گزينه
  .و كاتد از جنس آهن است آند از جنس گرافيت) 1ي  گزينه
 مـذاب  NaClذوب بـه   براي كاهش نقطـه  2CaCl)2ي  گزينه

 .شود افزوده مي

كلريد راه مناسبي براي توليـد سـديم    برقكافت سديم) 4ي  گزينه
  .است

  

  »4«ي  گزينه - 9
D  بـه  » 4«ي  كلـي سـلول در گزينـه     واكنشآند گرافيتي است و

  . درستي ذكر شده است
A  ،منبع جريان مستقيمB و  مذاب آلومينيومC  گرافيتي كاتد نيز

  .است
  

  »4«ي  گزينه -10
  :ها تشريح سايرگزينه

سولفات و   (II)الكتروليت اين سلول، محلولي از مس : 1ي  گزينه
  . اسيد است سولفوريك

هايي مانند روي نيـز اكسـيد    در آند عالوه بر مس، اتم: 2ي  گزينه
  .شوند مي

از قطـب مثبـت   (ت جريان الكترون از آند به كاتد جه: 3ي  گزينه
 .است زيرا يك سلول الكتروليتي است) به منفي
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