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 مولکول ها در خدمت تندرستی  –اول  فصل

 سوال( 18) اسیدهای چرب،آبکافت استرها، تهیه صابون 

 درصد، چند گرم گلیسیرین به دست می آید؟  90کیلوگرم چربی )گلیسیرین تری استئارات، با بازدهی  4/ 45از آبکافت  1

 97تجربی   COOH16(2CH)3CH ،(1-g.mol    :16    =O    ،12    =C    ،1  =H))استئاریک اسید = 

1 )396                                     2 )414                                   3 )1150                                 4 )1242 

 96یربتجخط زیر است. اسید کربوکسیلیک و الکل سازنده آن، کدام اند؟  –بوی موز، اغلب مربوط به ترکیبی با ساختار نقطه  2

 بوتانول -1( فرمیک اسید، 2پنتانول                      -1( استیک اسید، 1

 پنتانول -1( فرمیک اسید، 4بوتانول                     -1( استیک اسید، 3

 

 ؟اتم کربن است، برابر چند گرم است 14، شامل Rجرم مولی صابون به دست آمده از کربوکسیلیک اسیدی که در آن گروه  3

(1-g.mol    :1    =H  ،12   =C  ،16    =O    ،23    =Na) 
 96ریاضی خارج کشور                    264( 4                                258( 3                                 241( 2                                      220( 1

-در بخش باردار به جای گروه کربوکسیل  اتم کربن(، 18اگر در ساختار صابون )دارای  4
COO گروه سولفونات ،-

3SO  قررار گیررد، کردام

          94تجربی      ( g.mol  :32  =S   ،16  =O    ،12  =C ،1  =H-1تغییر روی می دهد؟ ) 
 مولکول ترکیب شوینده( افزایش جرم مولکولی و شمار اتم های اکسیژن در 1
 در آب  کی سطح ذرات امولسیون چربی( تغییر عالمت بار الکتری2
 ( تغییر نسبت استوکیومتری کاتیون به آنیون در پاك کننده3
 ( کاهش انحالل پذیری ترکیب به دست آمده در آب 4

می شود، به تقریب چند درصد جرمری فرراورده  در واکنش تعادلی اتانول و استیک اسید در محیط اسیدی که به تولید استر و آب منجر 5

 94ریاضی    (g.mol  :16  =O    ،12  =C    ،1  =H-1اکنش را ترکیب آلی تشکیل می دهد؟ )های و
1 )45 /20                               2 )50                                    3 )25 /75                               4 )83 

د گرم صابون خالص به دست مول از این ترکیب با سدیم هیدروکسید کافی، چن 0/ 1گرم است. از واکنش  890جرم مولی یک چربی برابر  6

 94ریاضی خارج کشور   (g.mol  :23 =Na     ،12 =C    ،1 =H-1آید؟ )می
1 )101                                 2 )8 /91                                    3 )2 /87                                  4 )86 

امکان تشرکیل  در مولکول آسپیرین .............. اتم دارای سه قلمرو الکترونی اند، .................. پیوندهای دوگانه در ساختار آن وجود دارد و 7

 93جربیت   پیوند هیدروژنی بین مولکول های آن وجود ................ . 
 ، دارد                   3،    6( 4، ندارد                   3،    6( 3،  دارد                       5،    8( 2، ندارد                   5،    8( 1

 93ریاضی.......... تبدیل می شوند.  استرها، بر اثر یک واکنش ................. و ..................... به کربوکسیلیک اسیدها و .........  8
 گلیسیرین   –سریع  –( برگشت پذیر 2الکل ها                                           –بسیار آهسته    –ر ( برگشت پذی 1

 گلیسیرین –سریع  –( برگشت ناپذیر 4الکل ها                                      –بسیار آهسته  –( برگشت ناپذیر 3

( را با سدیم هیدروکسرید خنيری کررده و 1-g.mol 284  =M) COOH16(2CH)3CHبرای تهیه صابون ویژه، نخست استئاریک اسید  9

کیلو گرم اسرتئاریک  1/ 42گرم سدیم هیدروکسید به ازای درصد سدیم هیدروکسید اضافی نیز به آن می افزایند. حدود چند  10سپس 

 92تجربی(   g.mol  :23  =Na  ،16  =O  ،1  =H-1اسید الزم است؟  )

1 )280                               2 )140                             3 )440                              4 )220 

 92ریاضیاتم کربن دارد، کدام است؟     14ده غیر صابونی که زنجیر آلکیل سیر شده آن، فرمول مولکولی یک پاك کنن 10

1 )Na3SO29H14C                   2 )Na4SO29H14C                 3 )Na4SO33H20C                 4 )Na3SO33H20C 
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 92تجربی خارج کشور    ، را سرخ رنگ می کند؟pHمحلول کدام ماده در آب رنگ کاغذ  11
 ( پتاسیم اکسید 2( صابون                                                                    1

 ( دی نیتروژن پنتا اکسید 4                                             ( سدیم استات            3

 92تجربی خارج کشور    درست نیست؟ 5H2C2CO3CHکدام گزینه در باره ترکیبی با فرمول  12
 است.  -4( مجموع عددهای اکسایش اتم های کربن در آن برابر 1
 کند. ( آبکافت آن در محیط قلیایی استیک اسید تولید می 2
 ( فرمول تجربی )ساده شده( آن با فرمول تجربی بوتانوییک اسید، یکسان است. 3
 محیط اسیدی، تعادلی است. ( واکنش تشکیل آن از مواد سازنده در 4

 91ریاضی خارج کشور        کدام بیان نادرست است؟ 13
 ( صابون، نمک سدیم یا پتاسیم اسیدهای چرب دراز زنجیر است. 1
 صابونی به حلقه بنرنی گروه کربوکسیل متصل است. نده های غیر ( در پاك کن2
 ( یکی از بخش های جزء آنیونی صابون، ناقطبی است و در آب حل نمی شود. 3
 ( هنگام شستن بدن با صابون، امولسیونی از ذره های چربی با آب به وجود می آید که صابون آن را پایدار می کند. 4

 90تجربی خارج کشور     نادرست است؟ کدام عبارت  14
 آب باالتر می رود.  PH( با حل شدن نمک سدیم اسیدهای چرب در آب، 1

 بخش قطبی صابون را تشکیل می دهند.( یون های کربوکسیالت دارای 2
 (، یک دی اوییک اسید است. 4O2C2Hهمانند اگزالیک اسید ) 2CO2H( متانوییک اسید با فرمول مولکولی 3
 یوم کلرید به رنگ آبی در می آید. حلول آمونسنج  درم pH( کاغذ 4

              89ریاضی، کدام مطلب درست تر است؟    RCOONaدر باره ترکیبی با فرمول شیمیایی  15

 دارد. ( در آب حل می شود و خاصیت پاك کنندگی 2( در واکنش آن با آب، گلیسیرین تشکیل می شود.                1

 است.   7محلول آن در آب، کوچکتر از  PH( 4                      کربوکسیلیک است.    ( نمک سدیم یک اسید3

 طرف قطبی مولکول صابون که در آب محلول است و در چربی حل نمی شود، شامل کدام بخش آن است؟ 16

1 )+, Na -COO                       2    4                        دیم   ( یون س3                      ( سر هیدروکربنی )-RCOO 

 صابون معمولی و پاك کننده های غیر صابونی از کدام نظر مشابهت دارند؟ 17

 و یک سر ناقطبی( داشتن مولکولهایی با یک سر قطبی 2                      ( حفظ خاصیت پاك کنندگی در آب سخت     1

 ( ماهیت بخش هیدروکربنی مولکول4                                 ( داشتن ترکیب های فسفر دار           3

                                                                              با سدیم واکنش ندارد، اما با سود متانول می دهد، دارای کدام فرمول ساختاری است؟                                                   2O8H4Cترکیبی به فرمول مولکولی  18

1 )3CH – 2CH – COO – 3CH                                             2 )COOH – 2(2CH )– 3CH 

3 )3CH – 2(2CH )– HCOO                                                 4 )3CH – COO – 2CH – 3CH                                                              

 پاسخ نامه اسیدهای چرب،آبکافت استرها، تهیه صابون  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

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

18                 

4                 

 . 
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 سوال( 7) کلوئیدها 

 ول های پاك کننده غیر صابونی در آب به صورت کلویید در آمده است، درست است؟ ره روغن که به وسیله مولککدام عبارت در باره یک قط 1

 ( سطح بیرونی قطره دارای بار منفی است. 1

 ( یون های سدیم، درون قطره چربی پخش شده اند. 2

 ی دارد. دوقطب –( با مولکول های آب برهم کنشی از نوع دوقطبی 3

 96ریاضیور خودبه خودی ته نشین می شود.   ماندن آب، به ط ( در صورت ساکن4

 95ریاضی خارج کشور  کدام موارد از مطالب زیر، درست اند؟ 2
 گرم آب حل می شوند.  100گرم در  0/ 01آ( مواد کم محلول، موادی اند که کمتر از 

 خش می کنند. محلول اند و به همین دلیل نور را پب( ذره های موجود در کلوئید درشت تر از 
 پ( ماده ای که به صورت محلول در آب یا به حالت مذاب رسانای جریان برق باشد، الکترولیت نامیده می شود. 

 ت( صابون، نمک سدیم یا پتاسیم اسیدهای چرب است که بخش زنجیری هیدروکربنی آن، آب دوست است. 
 ( آ، ب، ت 4پ                            ( آ، ب، 3                        ( آ، ت           2               ( ب، پ                   1

 90تجربیکدام عبارت در باره پاك کننده ها درست است؟       3

 ( صابون های مایع نمک های آمونیوم و پتاسیم اسیدهای چرب اند. 1

S𝐎𝟑ات، ( در پاك کننده های غیر صابونی به جای گروه کربوکسیالت گروه سولفون2
 قرار گرفته است.   −𝟐

 ( در امولسیون چربی در آب که به کمک صابون تشکیل می شود، سر قطبی مولکول های صابون به سمت درون قطره چربی است. 3

 ه بخش قطبی مولکول پاك کننده را تشکیل می دهد، می چسبد. ( در پاك کننده های غیر صابونی، چربی به زنجیر آلکیل ک4

 90ریاضی خارج کشور     ب نادرست است؟مطل کدام 4
 ( زنجیر هیدروکربنی مولکول صابون، آب دوست است.              1

 ( رنگ روغنی، نمونه ای از کلوییدها است. 2
 ی آب و چربی را دارد.      ( صابون نقش عامل امولسیون کننده3

 د. ( کلوئیدها بر خالف سوسپانسون همگن اند و ته نشین نمی شون4

آن به ترتیرب)از  4و  3 ،2، 1های رو بخشبا توجه به شکل روبه 5

 88ریاضی    اند؟کدام،راست به چپ(

 

 بخش باردار صابون -صابونبخش ناقطبی  -روغن -( آب 1

 بخش ناقطبی صابون -بخش باردار صابون -روغن -( آب 2

 بخش ناقطبی صابون -بخش باردار صابون -آب  -( روغن3

 بخش باردار صابون-قطبی صابونبخش نا -ب آ -( روغن4

 

 شکل روبرو برای کدام منظور در کتاب درسی مطرح شده است؟   6

              86ریاضی  

 ی پایداری محلول و کلویید ( مقایسه 1

 ی پخش نور در محلول و در کلویید ( مقایسه 2

 ( تشکیل لخته در کلویید و تشکیل رسوب در سوسپانسیون 3

 محلولکلویید و  ر  د   پخش نور (  4

 

شکل زیر ساختار یک پاك کننده غیر صابونی ............ شاخه جانبی است و ذره های چربی به بخرش ............. آن مری چسربند و گرروه  7
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 86تجربین را تشکیل می دهد، سبب حل شدن چربی در آب می شود.     آ........... آن که بخش باردار 

                               نات لفوسو –آلکیلی  –( بدون 1

   سولفونات  –الکلی  –( دارای 2

                    سولفات             –آلکیلی  –( بدون 3

 سولفات  –الکلی  –( دارای 4

 کلوئیدها پاسخ نامه  

1 2 3 4 5 6 7           

1 1 1 1 1 2 1           

 . 

 سوال( 12) مفهوم ثابت تعادل 

 90ریاضی خارج کشور     ی این واکنش تعادلی همواره درست است؟اگر مقدار یک ثابت تعادل بسیار بزرگ باشد، کدام عبارت در باره 1
 ( با سرعت بسیار زیاد به حالت تعادل می رسد. 2( در صورت انجام تا مرز کامل شدن پیش می رود.                        1

 ( نسبت غلظت واکنش دهنده ها به فراورده ها در آن زیاد است. 4م گرفته است.                 مناسب انجاکاتالیزگر ( در مجاورت یک 3

 اند؟ با توجه به شکل های زیر که در آن ها، دو ظرف به عنوان دو سامانه در دمای اتاق در نظر گرفته شده اند، چند مورد از مطالب زیر، درست  2

 ه تعادلی است. (، یک سامان1سامانه ظرف ) ●

 (، تنها عمل تبخیر انجام می گیرد. 1در ظرف ) ●

 ( از نوع سامانه در فشار ثابت است. 2سامانه ظرف ) ●

 (، در دمای ثابت، عمل تبخیر و میعان به 2در ظرف ) ●

 به گونه هم زمان صورت می گیرد. 

 

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

ارائه شرده اسرت و برا بررسری آن       B ⇌ (g)A(gشکل روبرو )از چپ به راست( در باره بررسی ................ واکنش نمادین برگشت پذیر ) 3

 88ریاضیمی توان دریافت که ..................    

 واکنش به حالت تعادل رسیده است.  –عادل ( وضعیت ت1

واکنش در حال پیشرفت در جهرت  تولیرد مقردار  –( وضعیت تعادل 2

 است.   Bبیشتری از 

رو به افزایش  Bسرعت واکنش به دلیل افزایش غلظت ماده    –( سرعت  3

 است. 

برخورد ذرات به یک دیگر، به دلیل افزایش تعداد آنهرا، رو  –( سرعت 4

 . به افزایش است

در یک ظرف سربسرته برقررار اسرت، کردام  25 ℃، که در دمای K  ،(g)O2H2 ⇌ (g)2O ( +g)2H2=  2/ 9 ×8110با توجه به واکنش:  4

 86ریاضی عبارت در باره آن درست است؟  

 زاد است. ( یک واکنش تعادلی در هوای آ2( تا حد کامل شدن پیشرفت دارد.                                              1

 سرعت زیادی انجام می گیرد و با افزایش دما همراه است. ( با 4برابر است.                O2Hبا غلظت تعادلی  2H( غلظت تعادلی 3

 بسیار کوچک است. می توان نتیجه گرفت  2S  ( +aq)+Ag2 ⇌ (s)S2Ag-(aqثابت تعادل واکنش: ) 5

 .            ( نقره سولفید به شدت با آب واکنش می دهد1

 ( انحالل پذیری نقره سولفید در آب بسیار کم است. 2
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 ( می توان محول های دارای مقادیر فراوان یون های نقره و سولفید تهیه کرد.      3

 ( تعادل فوق به دما بستگی ندارد. 4

 واکنش چه تغییری می کند؟ لاگر ضریب های یک واکنش موازنه شده را نصف کنیم، ثابت تعاد 6

 می رسد 0/ 5( به توان 4( نصف می شود                 3       ( دو برابر می شود         2( تغییری نمی کند                1

باشد، ثابرت تعرادل واکرنش  278، در یک دمای معین، برابر با 3SO2 ⇌ (g)2O ( +g)2SO2(gاگر مقدار عددی ثابت تعادل واکنش : ) 7

2O 𝟏(gدام است؟      )مقابل در همان دما ک

𝟐
  ( +g )2SO⇌ (g)3SO 

1 )5-10  ×3 /1                    2 )3-10  ×8 /1                      3 )5-10  ×6 /3                      4 )2-10  ×0 /6 

در همان دما کدام  B  +(g)A2 ⇌ (g)C(gواکنش )  Kو  H∆باشد،  bو  aبه ترتیب برابر با   C⇌  (g)B ( +g)A2(gواکنش )  Kو   H∆اگر   8

 است؟      

1 )–a   و–b                      2 )𝟏

𝐚
𝟏و    

𝐛
                             3 )𝟏

𝐚
𝟏و    b                                 4 )–a-و    

𝐛
 

9 
 = Kعبارت ثابت تعادل یک واکنش تعادلی، 

[𝐒𝐢𝐅𝟒(𝐠)][𝐇𝟐𝐎(𝐠)]𝟐

[𝐇𝐅(𝐠)]𝟒
 ، است. کدام گزینه در مورد آن درست است؟  

 است.   2SiO(sیکی از واکنش دهنده های آن )( 1

 ، است.  g)O2H ( +g)4SiF⇌ (g)HF4( معادله آن به صورت )2

 ، است.  l)O2H ( +aq)4SiF⇌ (aq)HF4( معادله آن به صورت )3

ثابت آغاز شود، فشار مخلوط تعادلی بیشتر از فشار در آغاز واکنش در ظرف سر بسته، در دمای ( اگر واکنش با ورود واکنش دهنده ها 4

 خواهد بود. 

 است. کدام گزینه برای این واکنش )در همین دما( همواره درست است؟  K=  1در یک دمای معین، برای واکنشی  10

 ( غلظت های تعادلی هر یک از مواد ثابت است. 1

 برابر است. یک دیگر  دلی همه مواد با( غلظت های تعا2

 ( توان غلظت مواد، در صورت و مخرج عبارت ثابت تعادل برابر است. 3

 ( مجموع غلظت واکنش دهنده ها با مجموع غلظت فراورده ها از هنگام برقرای تعادل برابر است. 4

 یک واکنش برگشت پذیر هنگامی به تعادل می رسد که:  11

 ( سرعت واکنش در دو جهت برابر شود. 2                                                ته شود.            ( دما ثابت نگه داش1

 ( غلظت مواد در دو طرف برابر شود. 4                            ( سرعت واکنش در دو جهت برابر صفر باشد.    3

 ل تعادل درست نیست؟کدام گزینه در حالت کلی در مورد یک واکنش در حا 12

 مساوی بودن انرژی های فعال سازی واکنش های رفت و برگشت. ( 1

 ( مساوی بودن سرعت واکنش های رفت و برگشت.         2

 ( ثابت ماندن غلظت مواد شرکت کننده در واکنش. 3

 . ( برقراری کم ترین انرژی و باالترین بی نظمی ممکن در واکنش4

 ادل مفهوم ثابت تعپاسخ نامه   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      

1 2 1 1 2 4 4 4 1 1 2 1      

 . 

  سوال( 14) مسئله های ثابت تعادل 

، در دمرای 2X ( +g)A ⇌ (s)2AX(gبررای واکرنش: ) Kلیتری دربسته گرما داده می شود. اگر مقردار  5در یک ظرف  2AX(sمول ) 2  1
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 است؟  100℃به تقریب چند برابر آن در  300℃در  2X(gتعادلی )( باشد، غلظت L .2mol-2) 10-1و  10-4به ترتیب  300℃و  100℃

 97تجربی                               1000( 4                                    100( 3                               31/ 6( 2                                 25/ 4( 1

 O2Hباشرد، انحرالل پرذیری نقرره کلریرد ) L .2mol 19- 10 × 6 /1-2، برابرر Cl  +(aq)+Ag ⇌ (s)AgCl-(aq)تعادل: ر د Kاگر مقدار  2

g100 /g کدام است؟ )(1-g.mol    :107    =Ag   ،5/35   =Cl ؛ چگالی محلول)1-g.mL 1    ).97تجربی است 

1 )7- 10 × 28 /2                         2 )8- 10 × 28 /2                         3 )8- 10 × 7 /5                        4 )9- 10 × 7 /5     

2-(aqآب است. ثابرت تعرادل: ) g 100گرم در  0/ 272انحالل پذیری کلسیم سولفات در دمای معین  3
4SO ( +aq)+2

Ca ⇌ (s)4CaSO 

 97تجربی خارج کشور (   dمحلول ≈  g.mol    :40    =Ca    ،32    =S  ،16  =O   ،1-g.mL 1-1)است؟  L .2mol-2برابر چند 

1 )4- 10 × 4                           2 )6- 10 × 4                           3 )4- 10 × 2                           4 )6- 10 × 2   

به فراورده هرای گرازی  A(sنمودار زیر که به تجزیه تعادلی )با توجه به  4

 ط آزمایش کدام است؟ شرایدر  Kمربوط است، مقدار 

1 )2-
L .1-

mol 1 

2 )1-mol.L 375 /3 

3 )3-L .3-mol 3- 10 × 9 

4 )4-L .4-mol 3- 10 × 7 /2 

 

 در ظرف یک لیتری دربسته وارد و گرما داده شده اند تا تعادل: CO(gو یک مول از ) Mدو مول از اکسید فلز  5

 25 /0  =K(  ،g)2CO ( +s)M ⇌ (s)MO ( +g)CO الت تعادل، نسبت مولی  شود. در ح، برقرار
𝐌𝐎(𝐬)

𝐌(𝐬)
 95تجربی، کدام است؟    

1 )16                                     2 )12                                      3 )9                                  4 )4 

گرم آب در دمای معین حل می شود. غلظت این مراده  1000عادلی زیر در ( ، مطابق واکنش تg.mol  233  =M-1مقداری باریم سولفات ) 6

 93ج کشور تجربی خار  است.(  g.mL 1-1در آب، در این دما به تقریب برابر چند است؟ )چگالی محلول برابر 

                                                                         2-L .2mol 9- 10   × 4 /6  =K ( ،aq)-2
4SO ( +aq) +2Ba → (s)4BaSO   

1 )32 /9                                 2 )64 /18                             3 )64                             4 )80 

ف، پرس از موجرود در ظرر 2COگرم شود، شمار تقریبی مولکول های  827 ℃لیتری در بسته تا دمای  3در ظرف  3CaCOمول  2اگر  7

 91تجربی     ( mol.L 2- 10 =K-1راری تعادل، کدام است؟ ) برق

1 )2210 × 8 /1                         2 )2310 × 8 /1                          3 )2110 × 6                           4 )2210 × 6               

هنگام برقراری تعادل، برابر چنرد گررم  HI(gکنیم، مقدار تقریبی )لیتری گرم می  را در ظرفی یک 2I(gمول ) 1و  2H(gمول ) 1مخلوط  8

  91ریاضی خارج کشور       (g.mol  :127  =I  ،1  =H-1است؟  )

64  =K           (g)HI2   ⇌  (g)2I  ( +g)2H 

1 )351                                2 )8 /204                               3 )175                                 4 )4 /102 

 mol/L، گرم کنیم و در حالت تعادل  K    ،2Cl    +CO  ⇌2COCl=   0/ 1را در ظرفی سربسته تا برقراری تعادل گازی:    2COClاگر مقداری   9
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1 /0  =[CO]  2[باشد، غلظت تعادلی[COCl                       چند مول در لیتر است؟ 

1 )01 /0                           2 )1 /0                                             3 )1                                   4 )10 

و  2H، گرم می کنیم. اگر در حالت تعرادل غلظرت 2H3  +2N  ⇌3NH2مقداری آمونیاك را در ظرف سربسته تا برقراری تعادل گازی:  10

3NH  د، ثابت تعادل در شرایط آزمایش کدام است؟    مول در لیتر باش 0/ 015و  0/ 06به ترتیب 

1 )2 /19                             2 )192 /0                             3 )92 /1                               4 )0192 /0 

تعادل واکنش برابر  وط است و ثابتاکنش تعادل گازی .......... مربتوان دریافت که این شکل به ومیهای آن، با توجه به شکل روبرو، و داده 11

 .......... است.   mol.L-1با 

1 )3SO ⇌ 2O  +2SO    ،2 /0 

2 )2O  +2SO ⇌ 3SO   ،2 /0 

3 )2O  +2SO ⇌ 3SO   ،4 

4 )3SO ⇌ 2O  +2SO   ،5 

  
    84تجربی                            

 

 

 

است، ثابت این تعرادل  HIیکسان و برابر یک دهم غلظت مولی  2Iو  2H، در دمای معین، غلظت مولی 2I + 2H  ⇌HI2در تعادل گازی:  12

 در آن دما کدام است؟  

1 )2-10  ×1                             2 )210  ×1                           3 )2-10  ×2                            4 )210  ×2                       

لیترر باشرد، جررم  10/ 0با فرض این که حجم ظرف محتروی تعرادل . در آن یک فلز دو ظرفیتی است را در نظر بگیرید Mتعادل زیر که  13

(g)3SO  موجود در تعادل بر حسب گرم کدام است؟ 

0001 /0 =K     (g )3SO  ( +s )MO ⇌ (s)4MSO 

1 )80 /0                        2 )008 /0                                       3 )08 /0                                 4 )00 /8 

می رسانیم تا تعادل زیر برقرار گردد.  800 ℃گرم کلسیم کربنات خالص را در ظرف یک لیتری در بسته قرار می دهیم و دما را به  0/ 625 14

 ( چقدر است؟ Kگرم باشد، ثابت تعادل واکنش ) 0/ 500هر گاه جرم مواد جامد در موقع برقراری تعادل 

      CaCO3(s) ⇌ CaO(s) + CO2(g)  

1 )010  ×00 /5                     2 )3-10  ×84 /2                  3 )2-10  ×50 /2                 4 )1-10  ×00 /2 

 مسئله های ثابت تعادلپاسخ نامه   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    

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

 . 

 سوال(  19) ثابت یونش اسیدها و بازها ، ثابت یونش آبدرجه تفکیک یونی، درصد یونش،  

باشرد، غلظرت ایرن  mol.L 10-3-1و غلظت موالر یون هیدرونیوم در محلولی از آن برابر با  %2، برابر HAاگر درصد یونش اسید ضعیف  1

 موالر آن را می توان تهیه کرد؟ 0/ 025محلول، چند میلی لیتر محلول میلی لیتر از این  10ر است و با اسید چند مول بر لیت

 97تجربی خارج کشور           25،  0/ 05( 4                    20،  0/ 05( 3                       25،  0/ 5( 2                    20،  0/ 5( 1

 

3/0 

 

2/0 

06 /

0 
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باشد، درصد یرونش آن در شررایط  5مول از آن وجود دارد، برابر  2/ 5 × 10-7که در هر میلی لیتر آن  HAف محلول اسید ضعی PHاگر  2

 95ریاضی   آزمایش کدام است؟
1 )4 /0                                   2 )2 /0                                   3 )4                                   4 )2 

 95تجربی(  4نسبت به درصد تفکیک آن، به کدام صورت است؟ )گزینه  BOHمحلول یک موالر باز  PHستگی ر وابنمودا 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 یبا توجه به داده های جدول روبرو، در باره 4
  bچند برابر  HB ،xو  HAاسیدهای ضعیف 

 91ریاضی خارج کشور      ت؟اس
1 )3 /0               2 )6 /0                 3 )4 /0                4 )5 /0 

 موالریته درصد یونش PH اسید ضعیف

HA A   %2/7  B 

HB 1    +a   %8/1 x 

باشد، موالریتره  %1/ 4با درصد یونش  HBمحلولی از اسید ضعیف  PH، برابر با  %7با درصد یونش  HAمحلولی از اسید ضعیف  PHاگر  5

                                                 89تجربی خارج کشور است؟              HAاسید  چند برابر موالریته محلول HBمحلول اسید، 
1 )5 /1                     2 )5                     3 )5 /2                         4 )3 

اسیدی آن در شرایط آزمایش  یونشباشد، درصد  mol.L10-3×9 /1-1موالر استیک اسید برابر با  0/ 2در محلول ، H+(aq) اگر غلظت یون 6

 85ریاضیدر این محلول کدام است؟ 

1 )945 /0%                        2 )950 /0%                                  3 )905 /0%                                 4 )50 /9%      

 ، تولید می نماید؟H+چند مول هیدرونیوم یونش می یابد.  0/ 14 اربه مقد که موالر استیک اسید 0/ 1نیم لیتر محلول  7

1 )007 /0                             2 )0014 /0                                 3 )043 /0                                  4 )086 /0 

 آن کدام است؟ یونش حاصل کند، درصد یونشمولکول آن  30مولکول از یک ترکیب  2000اگر از  8

1 )5 /1                                2 )7 /6                                      3 )15                                        4 )67 

  کدام است؟ در این محلول HFاست. درصد یونش  mol.L 016 /0-1برابر  H+موالر هیدروفلوئوریک اسید، غلظت یون  0/ 1در محلول  9

1 )8 /0                               2 )8                                          3 )16                                         4 )6 /1  

10 PH  آن کدام است؟  یونشاست، درصد   11موالر آمونیاك   0/ 1محلول 

1 )1                                            2 )2                                            3 )10                                          4 )20 

مول در لیتر است. ثابت تفکیک یرونی  7/ 0×  10-5در محلول یک دهم موالر یک اسید یک ظرفیتی در دمای معین برابر  H+غلظت یون  11

                                                                                                                                              دام است؟ این اسید در این دما ک

1 )4-10  ×4 /1                              2 )10-10  ×4 /1                             3 )8-10  ×9 /4                           4 )10-10  ×7 
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 محلول این دو اسید درست است؟             PHبزرگتر باشد کدام مطلب در مورد  HÁاز اسید  HAاگر ثابت تفکیک یونی اسید  12

 کوچکتر است.          HÁاز اسید  HAاسید  PH( با موالریته یکسان 1

 ت. بزرگتر اس HÁاز اسید  HAاسید  PH( در دمای یکسان 2

3 )PH  اسیدHA  همواره از اسیدHÁ                            .بزرگتر است 

4 )PH  اسیدHA  همواره از اسیدHÁ                                                                                                             .کوچکتر است 

 aK=  4/ 4×10-4چقدر است.  2HNO رموال 0/ 01درصد یونش محلول  13

1 )15٪                           2 )21٪                              3 )17٪                                4 )19٪ 

 برای آن چقدر است.  aKدارد.  ٪8/ 1درصد تفکیک یونی  HFموالر  0/ 1یک محلول  14

1 )4-10×4 /8                  2 )4-10×1 /7                        3 )4-10×4 /6                         4 )4-10×6 /7 

(aq)اگر غلظت یون  15
(aq)( باشد، غلظت یون C25°)در دمای  mol.L 4-10×4-1در یک محلول بازی، برابر با  OH־

+O3H  ،در این محلرول

 84تجربیچند مول بر لیتر است؟    

1 )10-10×2                                2 )11-10×2                                3 )10-10×5 /2                         4 )11-10×5 /2                                                              

در صفر درجه محاسبه  آب خالص را برای O3[H+[می باشد.  L .2mol  15-10×2 /1-2 مقدار ثابت یونش آب در دمای صفر درجه سلسیوس 16

 در دمای صفر درجه اسیدی، بازی یا خنيی است.  PH= 7/ 3آیا آب خالص با  . کنید

  3/ 5× 10-8 –( خنيی 4               3/ 5× 10-8 –( اسیدی 3               3/ 5× 10-8 -( بازی 2              3/ 5× 10-7 –( خنيی 1

درجره محاسربه  60برای آب خرالص در  O3[H+[می باشد.  L .2mol 14-10×6 /9-2 درجه سلسیوس 60در دمای مقدار ثابت یونش آب  17

 درجه اسیدی، بازی یا خنيی است.  60در دمای  PH= 6/ 51آیا آب با   . کنید

  3/ 1× 10-7 –( بازی 4              3/ 1× 10-8 –( اسیدی 3              3/ 1× 10-7 -( اسیدی 2             3/ 1× 10-7 –( خنيی 1

𝟏𝟎𝟎𝟎برابر  O]2[Hو  Ka=  1/ 8×  10-5اگر ثابت یونش استیک اسید  18

𝟏𝟖
 برای آن کدام است؟    K، مول در لیتر باشد، مقدار  

1 )3-10  ×1                       2 )3-10  ×24 /3                       3 )7-10  ×1                          4 )7-10  ×24 /3                                              

        با توجه به داده ها غلظت کدام یون در محلول کمتر است؟      19

H3PO4 + H2O ⇌ H3O+ + H2PO4-            K1 = 7 /1× 10-3 

H2PO-
4 + H2O ⇌ H3O+ + HPO4

-2          K2 = 6 /3 × 10-3 

HPO4
-2 + H2O ⇌ H3O+ + PO4

3-             K3 = 4 /4 × 10-12 

 ثابت یونش اسیدها و بازها ، ثابت یونش آب درجه تفکیک یونی، درصد یونش، پاسخ نامه  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

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

18 19                

4 1                
. 

 سوال(  11)اسیدها و بازها، قدرت نسبی اسیدها و بازها  

 چند مورد از مطالب زیر، درست اند؟ 1

 خاك می توان رنگ برخی از گل ها را تغییر داد.  pHبا تنظیم  ●

1 )-3
4PO                           2 ) +O3H 

3 )-2
4HPO                      4 )-

4PO2H 

be
mi
rza
ie.
blo
gfa
.co
m



 تنظیم و نگارش  بهزاد میرزائی                           )ویرایش دوم(                  ر مطابق با کتاب های نظام جدیدتست های شیمی کنکو

 98  مهرماه                        سوال                                   161فصل اول، مولکول ها در خدمت تندرستی     –شیمی دوازدهم  
 

10 Bemirzaie.blogfa.com                                 @bemirzaie77 

 

 در آن، افزایش می یابد.  H+با اسیدی شدن خاك، غلظت یون  ●

 قداری آهک به خاك اضافه کرد. ن خاك خاك، می توان مبرای میزان اسیدی بود ●

 شیمی دان ها با تولید کودهای شیمیایی مناسب، در آمایش خاك به کشاورزان کمک می کنند.  ●

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

 چند مورد از مطالب زیر درست اند؟  2

● pH  .آب خالص در دماهای مختلف، متفاوت است 

 است. نیتریک اسید، اسید قوی تر از نیترو اسید  ●

 نمک های سدیم و پتاسیم اتانوییک اسید، خاصیت قلیایی داشته و در آب محلول اند.  ●

● pH  محلول یک موالر استیک اسید، کوچک تر ازpH یک موالر فورمیک اسید است.  لولمح 

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

 95ریاضی   چند مورد از مطالب زیر در مورد هالوژن ها، درست است؟ 3

 نصرهای هم دوره خود دارند. را در مقایسه با ع بزرگترین شعاع اتمی •

 در واکنش با همه فلزهای قلیایی خاکی، ترکیب های نامحلول در آب تشکیل می دهند.  •

 عدد اتمی، واکنش پذیری و انرژی پیوند آن ها به گونه همسو، کاهش می یابد. با افزایش  •

 بد. می آن ها کاهش می یا(، با افزایش عدد اتHXخاصیت اسیدی ترکیب آن ها با هیدروژن ) •

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

          ( درست است؟Cاسید )( و بنزوئیک B(، فسفریک اسید )Aپروپانول ) -1اسیدی در مولکول های  Hکدام مقایسه در باره شمار اتم های  4
1  )B > C > A                      2 )C > B > A                       3 )A > C > B                      4 )B > A > C                              94ریاضی 

 94ریاضی خارج کشور   شمار اتم های هیدروژن اسیدی در مولکول کدام ترکیب، بیشتر است؟ 5
 سولفات ( سدیم هیدروژن 2                                د                       ( تری کلرو اتانوییک اسی1

 پروپانول -2( 4( اگزالیک اسید                                                                      3

 93ریاضی خارج کشور     کدام عبارت نادرست است؟ 6
1  )Kw د که تابع دمای آب است. را ثابت یونش آب می گوین 

 ورمیک اسید و بنزوئیک اسید برابر است.ف( شمار هیدروژن های اسیدی در مولکول استیک اسید، 2
3 )PH  محلول سود سوز آور ازPH  .محلول آمونیاك با موالریته یکسان، بیشتر است 
 تریک اسید خنيی می شود. ( از سوختن منیزیم در هوا، ترکیبی به دست می آید که هر مول آن با یک مول نی4

 93ریاضی خارج کشور       موالر، ترتیب غلظت گونه های موجود بر حسب مول بر لیتر کدام است؟ 0/ 1با غلظت  A2Hدر محلول اسید  7

 (1Ka  ،  3- 10 × 6  =2Ka)بسیار بزرگ =                                                                                                                                           

1 )]-2[A < A]2[H < ]-[HA < ]+[H                                      2 )A]2[H < ]-2[A < < ]-[HA < ]+[H 

3 )]-2[A <  ]-[HA < ]+[H < A]2[H                                    4 )A]2[H < ]-2[A < < ]-[HA < A]2[H 

 pHی برابرر داشرته باشرند، اگر یک نمونه محلول اتانوییک اسید و یک نمونه محلول هیدروکلریک اسید در دمای یکسران، موالریتره 8

 87ریاضی.................. است. زیرا،  ...........................      

(aq)[  -تر ( محلول اولی بزرگ1
+[H تر است. در آن کم 

(aq)[  -تر دومی بزرگ حلول( م2
+[H تر است. در آن بیش 

 زیرا هر دو محلول موالریته یکسان دارند.   -( دو محلول یکسان است 3

 تواند یک پروتون آزاد کند. زیرا مولکول هر دو اسید می  -( دو محلول یکسان است 4
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 کدام اسید از همه ضعیف تر است؟    9

 (aK=5/ 8× 10-10( بوریک اسید) aK                                   )2=8/ 0× 10-5( آسکوربیک اسید ) 1

 (aK=4/ 9× 10-10( هیدروسیانیک اسید) aK)                                       4=1/ 5× 10-5( بوتیریک اسید) 3

 است ؟       PHترین پایین کدام محلول دارای  10

   M 1 /0( هیدروسولفوریک اسید، M 1 /0                                                          2( استیک اسید، 1

 M 1 /0( هیدروکلریک اسید، M 1 /0                                                         4( نمک خوراکی، 3

 درست است؟      4SO2Hو  S2H ،3SO2H کدام ترتیب زیر در مورد قدرت اسیدی محلول آبی 11

1 )S2H < 3SO2H < 4SO2H                                               2 )3SO2H < S2H < 4SO2H 

3 )S2H < 4SO2H < 3SO2H                                              4 )4SO2H < S2H < 3SO2H 

 اسیدها و بازها اسیدها و بازها، قدرت نسبی پاسخ نامه  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11       

4 3 1 1 3 4 2 1 4 4 1       
. 

 سوال(  6)واکنش اسیدها و بازها  

اضافه شود، کردام مرورد  NaOH(sهای سولفوریک اسید، اگر به یک لیتر محلول یک موالر این اسید، یک مول ) Kaبا توجه به مقادیر  1

 97تجربی (   1Ka، بسیار بزرگ =  2Ka=  1/ 2 × 10-2درست است؟ )

 می شود.  7محلول به تقریب برابر  pHبا خنيی شدن اسید، ( 1

 ( محلول حاصل رسانایی الکتریکی ندارد. 2

 سنج در محلول تغییر رنگ می دهد.  pHز واکنش، کاغذ ( پس ا3

 است.  4[HSO-[ > H]+[=  SO]24-[( مقایسه غلظت گونه های موجود در محلول به صورت 4

 از این  mL 100باشد، برای خنيی کردن  1010سید به یون هیدرونیوم در یک محلول باز قوی برابر اگر نسبت غلظت موالر یون هیدروک 2

 96ریاضینیاز است؟   HClمحلول، چند مول 

1 )2- 10                                  2 )2- 10 × 5                                 3 )3- 10                                   4 )3- 10 × 5 

آب مقطر اضافه می شود. نمودار تغییر غلظت این  mL 200به یک لیتر محلول دو موالر سدیم هیدروکسید به طور پیوسته در هر دقیقه  3

 (4)گزینه  96ریاضیمحلول، به کدام صورت است؟ 

 

 

 

 

 

 ppmلص، غلظت تقریبی محلول به دست آمده با یکای موالر هیدروکلریک اسید به یک لیتر آب خا 10با افزودن یک میلی لیتر محلول  4

 96ریاضی( g.mol 5 /36  =HCl-1و      d محلول=  g.mL-1در این محلول، کدام است؟ )

1 )365                                  2 )365                                     3 )5 /36                                    4 )5 /36 

+ است. این اکسید در واکنش با آب، اسید تشکیل می دهد. پس از خنيی شدن کامل ایرن 5عدد اکسایش فسفر در اکسیدی از آن برابر  5
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 در ترکیب یونی به دست آمده، به ترتیب از راست به چپ کدام اند؟ Oو  Mg ،Pاسید با منیزیم هیدروکسید، شمار اتم های 
 95ریاضی خارج کشور   8،    2،    3( 4                        8،    2،    2( 3                        4،    3،    2( 2                    4،    1،    3( 1

درصرد الزم  75آلومینیم هیدروکسید با خلوص   g 16 /4برای خنيی شدن   mol.L 5 /1-1 چند میلی لیتر محلول نیتریک اسید با غلظت 6

 94تجربی خارج کشور   (g.mol  :16 =O    ،27 =Al-1ناخالصی اثر ندارد( )است؟ )اسید بر 
1 )6 /26                                   2 )5 /35                                      3 )60                                       4 )80 

 واکنش اسیدها و بازها پاسخ نامه  

1 2 3 4 5 6            

4 3 2 2 4 4            
. 

 pH  سوال(  34)محلول ها 

 1محلرول بره  pH( را باید در یک لیتر آب حل کرد تا 1-mol.L 1- 10 × 5 /2  ≈ Ka) (COOH3CCl) چند گرم تری کلرو اتانوییک اسید 1

 (g.mol  :1  =H  ،12  =C  ،16  =O  ،5 /35  =Cl-1)برسد؟ 

 96تجربی                              22/ 89( 4                                    16/ 35( 3                                   8/ 17( 2                                   6/ 54( 1

است. با فرض سوختن کامل گوگرد در موتور و تبدیل گاز حاصل بره سرولفوریک  ppm 6400غلظت گوگرد در یک نمونه گازوییل برابر  2

لیتری را به تقریب چند واحد  1000آب خالص یک مخزن  pHل از سوختن یک کیلوگرم از این سوخت می تواند اسید در آب، اسید حاص

 (g.mol  :1 =H  ،16  =O  ،32  =S-1، هر دو مرحله یونش اسید را کامل فرض کنید. )کاهش دهد؟ )در شرایط آزمایش

 96ریاضی                                                         4( 4                                   3( 3                               4/ 2(  2                                     3/ 6(  1

 ، به تقریب کدام است؟ mol.L-1آن با یکای  Kaاست و مقدار  3محلول چند موالر آن، برابر  pHباشد،  %10برابر  HAبرای اسید  𝛂اگر مقدار  3

                                      96ریاضی           1/ 11 × 4-10، 9 ×2-10( 4          1/ 11 × 4-10، 9 ×3-10( 3            1/ 11 × 6-10، 1 × 2-10( 2            1/ 11 × 6-01، 9 × 3-10( 1

به تقریب، به  A]-[حل شود،  Hp=  1با  HClدر یک لیتر محلول  HAاست. اگر یک مول  mol.L 5- 10 × 2-1برابر  HAی اسید Kمقدار  4

 96تجربی خارج کشورچند مول بر لیتر می رسد. 

1) 4- 10 × 2                           2 )3- 10 × 5 /4                           3 )3- 10 × 2                           4 )2- 10 × 5 /4 

اگر نسبت   5
𝐊𝐚𝟏

𝐊𝐚𝟐
–موالر  0/ 01با محلول  A2Hموالر  0/ 01محلول  PHباشد،  410برابر  A2Hدر مورد اسید    

HA ،حاصل از یونش آن در آب ،

 95ریاضیبه تقریب چند واحد تفاوت دارد؟  
1 )4                                     2 )2                                      3 )3                                     4 )6 

باشرد، نسربت غلظرت  3(، برابر Ka ≈  2 × 10-3( و کلرواتانوییک اسید )Ka ≈  2 × 10-5دو محلول جداگانه از اتانوییک اسید ) PHاگر  6

 95تجربی خارج کشورموالر محلول اسید قوی به غلظت موالر محلول اسید ضعیف، به تقریب کدام است؟   
1 )01 /0                                  2) 03 /0                                  3 )1 /0                                  4 )3 /0 

، پیروی می کنرد. حرداکير L .3mol 11- 10 × 5 /1  =2]-][OH+2[Mg-3در محلول منیزیم هیدروکسید در آب، غلظت یون ها از رابطه:  7

 94ریاضی خارج کشور      ، برابر چند مول بر لیتر است؟PH=  9ا غلظت منیزیم سولفات قابل حل در محلول سدیم هیدروکسید ب

1 )6- 10 × 5 /1                            2 )6- 10 × 3                            3 )3 /0                             4 )15 /0 

 PH=11آب افزود تا محلولی با      mL  250باید به    %2  (  با درصد تفکیک1-g.mol  80   =M)  BOH(sبه تقریب چند گرم از باز ضعیف  ) 8

 93ریاضیبه دست آید؟    
1 )1                                         2 )2                                      3 )4                                           4 )8 
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 این محلول کدام است؟  PHبرابر موالریته یون هیدروکسید باشد،  4 × 810یون هیدرونیوم  اگر در محلول هیدروکلریک اسید، موالریته 9

 92ریاضی                                3/ 7( 4                                   3/ 3( 3                                    2/ 7( 2                                 2/ 3( 1

تقریبی این محلول، به ترتیب از راست  PHاین باز و  PKbباشد،   1موالر آن، برابر % 1در محلول  BOHر درصد یونش یک باز ضعیف اگ 10

 92ریاضی خارج کشور    به چپ، کدام اند؟
1 )4  ،10                                      2 )2  ،12                                          3 )2  ،10                                     4 )4  ،12 

11 PH  1محلول-
mol.L 2 /0  اسید ضعیفHA  کهaPK  91تجربی است، کدام است؟    1آن برابر 

1 )7 /0                                    2 )1                                          3 )25 /1                                 4 )7 /0 

12 PH  1تقریبی محلول-
mol.l 1 /0  اسید ضعیفHA  10-5با  =Ka 91ریاضی   ، کدام است؟ 

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

موالر هیردروکلریک اسرید برابرر باشرد،  0/ 01محلول  PHآن با   PHکه   Ka=  5× 10-5با  HA برای تهیه محلولی از یک اسید ضعیف 13

 90تجربیموالریته آن تقریباً باید چند برابر موالریته محلول هیدروکلریک اسید باشد؟  

1 )40                                           2 )50                                           3 )100                                        4 )200 

14 PH  1محلول-molL 4-10 ×2  هیدروکلریک اسید، چند برابرPH  محلولی از یک اسید ضعیفHA  1با غلظرت-molL 005 /0  و درصرد

 89تجربیدرصد است؟    0/ 2تفکیک یونی 

1 )74 /0                                          2 )85 /0                                    3 )25 /1                                    4 )15 /2    

آن از .............. به ............  می رسد که  PHموالر سدیم هیدروکسید، همان حجم آب مقطر اضافه شود،  0/ 2اگر به حجم معینی از محلول  15

               89ریاضی.... موالر آن است.    محلول .............  PHبرابر 

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 

16 pH  84تجربیدرصد است، کدام است؟    2/ 4مول بر لیتر یک اسید ضعیف که درصد تفکیک آن  0/ 1محلول 

1)24 /1                                  2 )62 /1                           3 )24 /2                             4 )62 /2         

2+غلظت یون  Sr(OH)2 در محلول اشباع شده ای از 17
Sr  برابرM 015 /0   .استPH  .این محلول چقدر است 

1 )78 /12                            2 )28 /13                            3 )2 /13                             4 )48 /12 

 درجه سلسیوس محاسبه کنید.  25را در معده انسان در دمای ، O3H+ تا حدود یک را تحمل کند. غلظت یون PHمعده انسان می تواند  18

1 )13-10 ×1                       2 )01 /0                             3 )14-10 ×1                       4 )1 /0 

19 PH 2 محلول سیر شده ای از(OH)Mg موالریته یون منیزیم را در آن بدست آورید.  است 10/ 50، برابر با . 

1 )3-10 ×2 /3                       2 )4-10 ×2 /3                     3 )3-10 ×6 /1                       4 )4-10 ×6 /1   

 موالر محاسبه کنید 0/ 05محلول آبی اوریک اسید را با غلظت  PHمی باشد.  M 6-10 ×4برای اوریک اسید  25℃ در آب  Kaمقدار  20

1 )10 /3                             2 )35 /3                               3 )35 /2                              4 )70 /2 

محلول آبی دی کلرو اسرتیک اسرید برا  PHمی باشد.  M 2-10×8 /1درجه سلسیوس  25برای دی کلرو استیک اسید در آب  Kaمقدار  21

 را محاسبه کنید M 1 /0غلظت 

1 )46 /1                            2 )60 /1                                 3 )37 /1                            4 )76 /1 

22 PH  ،100  میلی لیتر محلولM 1 /0 پتاس چند است؟ 

1 )1                                2 )2                                     3 )12                                 4 )13 

محلرول بره  PHیم، غلظت مروالر و سانمیلی لیتر بر 250میلی گرم پتاس را در مقداری آب مقطر حل کرده و حجم محلول را به  140اگر  23
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 ترتیب )از راست به چپ( کدامند؟

1 )001 /0 – 3                   2 )001 /0 – 11                     3 )01 /0 – 2                       4 )01 /0 - 12 

+موالر هیدروکلریک اسید، غلظت مولی یون  0/ 01در محلول  24
O3H ن چند برابر غلظت مولی یو-OH  میلی لیتر از آن شرامل  100است و

 چند گرم از این اسید است؟ ) اعداد را از راست به چپ بخوانید (

1 )1010 – 0365 /0                            2 )6 – 0365 /0                             3 )1010 – 365 /0                        4 )7 – 365 /0  

25 POH  ر با موال 0/ 01سودPH  .محلولی از هیدروکلریک اسید برابر استPH سود و موالریته اسید به ترتیب کدامند؟ 

1 )12 – 01 /0                                2 )2 – 01 /0                                 3 )12 – 1 /0                             4 )11 – 001 /0  

26 PH  و  2محلولی برابرPH  است. غلظت یون  5محلول دیگر برابر ،+H در محلول اول چند برابر محلول دوم است؟ 

1 )1000                                       2 )300                                       3 )100                                       4 )30 

 محلول حاصل کدام است؟   PHمیلی لیتر می رسانیم،  200کرده و حجم محلول را به  مول هیدروژن کلرید را در آب حل 0/ 02 27

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

28 PH  محلولی از بازBOH  است . موالریته محلول این باز کدام است؟ 0/ 1و درجه یونش آن  12برابر 

1 )02 /0                                        2 )03 /0                                     3 )1 /0                                        4 )2 /0                                                                                                  

                                          کدام است؟                                                          PH=  3با  HClدر محلولی از  OH-غلظت یون  29

1 )2-10                                        2 )3-10                                     3 )11-10                                     4 )12-10 

 این محلول کدام است؟ PHدرصد یونش یابد،  1/ 25موالر خود به میزان  0/ 08اگر در دمای معین، استیک اسید در محلول  30

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

31 PH  محلولmol/L 05 /0  ( هیدروفلوئوریک اسیدHF  در دمای )K 298     7/ 1× 10-4چقدر است؟  =aK 

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

 وجود دارد؟                                                                HCl، چند مول  PH= 2میلی لیتر محلول هیدروکلریک اسید با  100در  32

1 )001 /0                                       2 )002 /0                                    3 )01 /0                                        4 )02 /0 

 برسد، به هر لیتر آن چند میلی گرم نیتریک اسید باید افزود؟  4به  7آب خالص از  PHبرای اینکه  33

1 )3 /6                                         2 )89 /1                                     3 )26 /1                                       4 )63 /0                                                                                         

 آن به کدام صورت تغییر می کند؟ PHمرتبه رقیق کنیم،  10موالر پتاسیم هیدروکسید را با آب مقطر  0/ 001اگر محلول  34

                                                                                      ( سه واحد کم می شود.   2                                                        ( سه واحد زیاد می شود.       1

 احد زیاد می شود.                          ( یک و4( یک واحد کم می شود.                                                              3

 محلول ها  pHپاسخ نامه  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

4 1 4 1 2 1 4 1 2 4 2 2 4 1 1 4 4 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

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

 . 

 pH سوال(  11) 1سطح  –ن اسید و باز محلول ها، خنثی شد 

 96ریاضی خارج کشور، الزم است؟ pH=  5چند میلی گرم سدیم کربنات برای خنيی کردن پنج لیتر محلول اسید قوی با  1

(1-g.mol    :12   =C    ،16    =O   ،23    =Na) 
1 )65 /2                                   2 )25 /4                              3) 3 /5                                  4 )6 /10 
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 94ریاضی خارج کشور   ، اضافه شود تا کامال خنيی شود؟PH= 3با    HAلیتر محلول اسید قوی   10باید به  NaOH(sچند مول ) 2
1 )01 /0                               2 )1 /0                                   3 )05 /0                                  4 )5 /0 

سولفوریک اسید نیراز  mol.L 4 /0-1میلی لیتر محلول  25برای واکنش کامل با  PH=  13چند میلی لیتر محلول پتاسیم هیدروکسید با  3

 است؟

 92ریاضی                                    250( 4                                   200( 3                                     100( 2                                 50( 1

این محلول برابرر برا  PHود داشته باشد، میلی گرم از آن به صورت حل شده وج 80میلی لیتر از محلول سدیم هیدروکسید،  200اگر در  4

 ...........]-[OH  در آن .......... برابر]+[H آن می تواند  میلی لیتر 10است وmL  1........... محلرول-mol.L 002 /0  هیردروکلریک اسرید را

 90ریاضی خارج کشور       (g.mol  :23   =Na   ،16  =O   ،1   =H-1)    خنيی کند؟

1 )7 /12  ،810  ،50                 2 )7 /12  ،1010  ،40                       3 )12  ،810  ،40                         4 )12  ،1010  ،50 

 80گرم سردیم هیردروژن کربنرات از آن با چند میلی mL50باشد،  4برابر  ٪10با درصد تفکیک یونی  HAمحلولی از یک اسید  pHاگر  5

 88ریاضی(   =g.mol  :23Na= , 16 O= , 12,C= 1H-1دهد؟ )میدرصد خالص واکنش 

1 )4 /2                  2 )25 /5                         3 )2 /4                      4 )25 /8 

سدیم هیدروکسید باید اضافه شود تا  mol.L 25 /0-1هیدروکلریک اسید، چند میلی لیتر محلول  mol.L 1 /0-1میلی لیتر محلول  50به  6

PH  85تجربیبرسد؟   7محلول به 

1 )20                                               2 )20                                             3 )25                                          4 )25 

 را خنيی می کند؟                                          NaOHموالر  0/ 01، چند میلی لیتر محلول  PH=  3با  HClمیلی لیتر محلول  20 7

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

 ( N  ،12  =C=  14به طور کامل خنيی می شود؟ )  طبق واکنش زیر مینآمیلی لیتر محلول موالر هیدروکلریک اسید با چند گرم اتیل   100 8

(aq)Cl3NH5H2C   →  (aq )HCl + (aq )2NH5H2C 

1 )6 /3                                  2 )5 /4                                       3 )4 /5                                      4 )0 /9                                                                                       

 ، چند میلی گرم نیتریک اسید را خنيی می کند؟                                         PH=  12ر محلول سدیم هیدروکسید با میلی لیت 10 9

1 )21 /0                               2 )63 /0                                     3 )1 /2                                     4 )3 /6     

 شود؟است خنيی می 12آن  PHموالر سولفوریک اسید با چند میلی لیتر محلول سدیم هیدروکسید که  0/ 05هر میلی لیتر محلول  10

 O2H  ( +aq)4SO2Na  → (aq)NaOH  ( +aq)4SO2H(l)موازنه نشده             

1 )5                                     2 )6                                         3 )10                                        4 )12                                                                                        

چند گررم سردیم ، چند مول یون هیدرونیوم وجود دارد و این مقدار محلول با PH=  2روکلریک اسید با میلی لیتر محلول هید 10000در  11

 هیدروکسید خنيی می شود؟

 0/ 8و    0/ 2( 4                                8و    0/ 2( 3                          0/ 4و    0/ 1( 2                       4و    0/ 1( 1

 1سطح  –محلول ها، خنيی شدن اسید و باز   pHمه پاسخ نا  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11       

1 1 3 4 2 2 1 2 4 3 1       
. 

 pH  هستند.( 1مشکل تر از تست های سطح   2)تست های سطح  سوال(        11) 2سطح  –محلول ها، خنثی شدن اسید و باز 

. کاهش  می یابد 2محلول به  pHمیلی لیتر آب مقطر،  90( به HAترکیب با خاصیت اسیدی قوی )میلی لیتر از محلول یک  10با افزودن  1

 97تجربی الزم است؟    NaOH(sبرای خنيی شدن کامل هر لیتر از محلول غلیظ اولیه این ترکیب اسیدی، چند گرم )

(1-g.mol  :16  =O  ،23  =Na  ،1  =H) 
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1 )1                                     2 )4                                        3 )10                                      4 )40 

میلی لیتر از آن، چنرد  200باشد، غلظت موالر آن، کدام است و  2/ 5و درصد یونش آن برابر  3/ 4برابر  HAمحلول اسید ضعیف  pHاگر  2

 96تجربی( log 0/ 4 ≈  -0/ 4)گزینه ها را از راست به چپ بخوانید.  مول سدیم هیدروکسید را خنيی می کند؟

1 )2- 10 × 4 /1  ،3- 10 × 6 /1                                                     2 )2- 10 × 4 /1  ،3- 10 × 2 /3                                                      

3 )2- 10 × 6 /1  ،3- 10 × 6 /1                                                    4 )2- 10 × 6 /1  ،3- 10 × 2 /3     

محلول به تقریب کدام است و هر میلی لیتر  PHمیلی لیتر آب حل شود،  25در  STPمیلی لیتر گاز هیدروژن کلرید در شرایط  11/ 2اگر  3

 95ریاضی خارج کشور  از این محلول با چند میلی گرم کلسیم کربنات واکنش کامل می دهد؟

 (g.mol    :16  =  O    ،40    =Ca    ،12   =C-1 )حجم محلول ثابت و برابر حجم آب فرض شود.   

1 )7/1     ،1                                2  )7/1     ،2                            3  )3/1     ،2                            4 )3/1     ،1 

این محلول، از  PHت. ( با اضافه کردن سدیم هیدروکسید جامد در حالت خنيی شدن اس7-10  =Ka)  HAموالر اسید ضعیف   0/ 1محلول   4

 92ریاضی خارج کشور  درصد از مقدار اسید، به تقریب چند واحد تغییر می کند؟ 50آغاز واکنش تا خنيی شدن 
1 )3                                          2 )2                                                3 )4                                         4 )5 

با توجه به منحنی سنجش حجمی )خنيی شدن اسید و براز( روبره رو، اگرر  5

مروالر سردیم  M 1 /0، از محلرول HClمیلی لیتر محلول  50برای سنجش 

-1هیدروکسید استفاده شود، غلظت محلول اسید برابر چند 
mol.L  بروده

 91تجربی است؟ 

1) 1 /0                                         

2) 5 /0 

3) 05 /0 

4) 005 /0 

خنيری  2M(OH)موالر یک باز دو ظرفیتی  0/ 02لیتر محلول میلی 75با  AnHموالر اسید چند ظرفیتی  0/ 025لیتر محلول میلی 20اگر  6

 88ریاضیکدام است؟    nشود، 

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

  پتاسریم  mol.L 4 /0-1، بایرد .................. میلری لیترر محلرول HCl هیردروکلریک اسرید mol.L 6 /0-1میلری لیترر از محلرول  40به  7

 86تجربی   ؟برسد  7محلول حاصل به  PHافزوده شود تا  ،KOH هیدروکسید

1 )60                                           2 )60                                 3 )80                                         4 )80  

 0/ 05لیتر محلول میلی لیتر از آن با چند میلی 25باشد،  2/ 7آن برابر با  pHدرصد و  2اگر درصد یونش یک محلول اتانوییک اسید برابر  8

 86ریاضیدهد؟  می موالر آمونیاك واکنش

1 )15                                          2 )20                                   3 )25                                        4 )50                                                                                                        

موالر باریم هیدروکسید چند برابر حجم اسید الزم برای خنيی کردن همان   0/ 01حجم اسید الزم برای خنيی کردن حجم معینی از محلول   9

 موالر است؟       0/ 01حجم سود 

 ( سه برابر4                                ( دو برابر   3                  ( یک برابر                 2         ( نصف                          1

میلری  50میلی لیتر رسانده ایم. برای خنيی کردن کامرل  100لیتر محلول غلیظ هیدروکلریک اسید را در بالون حجمی به حجم  میلی 50 10

. غلظت هیدروکلریک اسید اولیه بر میلی لیتر از این محلول نیاز است  25به  mol.L 1 /0-1لیتر از یک نمونه محلول پتاسیم هیدروکسید 

 ت؟حسب مول بر لیتر کدام اس
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1 )2 /0                                2 )4                                          3 )1                                        4 )4 /0  

 را خنيی کند . فرمول کلی این اسید کدام است؟ NaOHموالر  1میلی لیتر محلول  100مول از یک اسید می تواند  0/ 05 11

1 )HA                              2 )A2H                                   3 )A3H                                     4 )A4H 

 2سطح  –محلول ها، خنيی شدن اسید و باز   pHپاسخ نامه  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11       

2 4 2 1 3 3 1 4 3 4 2       

 . 

)تست های چالشی باالتر از سطح   سوال(  9)محلول در واکنش اسید و باز در حالتی که محلول خنثی نمی شود.  pHتعیین  

 کتاب(

 ده(:موالر سدیم هیدروکسید انداخته شده و طبق معادله )موازنه نش  1لیتر محلول  2دارای مقداری فلز آلومینیم در یک ظرف  1

 (g)2H ( +aq)-
4(OH)Al → (aq)-OH  +(l)O2H  + (s)Al 2، وارد واکنش شده است. اگر سرعت متوسط تولید گرازH        برابرر برا

1-mL.s 50  ،باشدpH  می رسد؟ )حجم مولی گازها در شرایط واکنش، برابر  13محلول در ثانیه چندم پس از آغاز واکنش، بهL 25  .است

          97تجربی لول در آب، خاصیت بازی چندانی ندارد.(  فرض کنید فراورده مح

1 )150                                      2 )675                              3 )1100                                       4 )1350 

بوده و در حالرت خنيری باشرد،  L 20واریم نگه داری این ماهی، زنده بماند. اگر حجم آب آک 8تا  6بین  pHیک نوع ماهی می تواند در  2

 97ریاضی افزودن کدام مورد، سبب مرگ ماهی می شود. )آلومینیم اکسید در آب نامحلول است.(  

 3O2Al(sمول آلومینیم اکسید ) 0/ 1( 1

 موالر هیدروکلریک اسید  10-4میلی لیتر محلول  100( 2

 هیدروکسیدوالر سدیم م 0/ 01میلی لیتر محلول  100( 3

 (Kb=  6 × 10-10موالر سدیم استات ) 8 × 10-3میلی لیتر محلول  50( 4

و  %80به طور کامل واکنش داده است. اگر بازده درصدی واکرنش  NaClO(aq، با افزودن )pH=  1لیتر محلول هیدروکلریک اسید با  5 3

 96تجربی خارج کشورچند لیتر است؟    لیتر باشد، حجم گاز کلر به دست آمده 25حجم مولی گازها 

(g)2Cl  ( +l)O2H  ( +aq)NaCl  →  (aq)HCl  ( +aq)NaOCl 

1 )5 /12                                      2 )10                                         3 )25 /6                                   4 )5 

 95ریاضیکنش:           در وا A(aqنمودار تغییر غلظت )  4

 (aq)D → (aq)+H ( +aq)X2 ( +aq)A ،  محلرررول برررا  در

به صورت  A(aqموالر ) 1و  X(aqموالر ) HCl ،2موالر  1غلظت 

این محلول، به کدام صرورت  PHنمودار تغییر   شکل زیر است. 

 خصلت اسیدی و بازی ندارد( Dاست؟  )
 (3)گزینه 
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سدیم هیدروکسید افزوده  g 16 /0رقیق و به آن   mL 100تا  g.mL 5 /2-1با چگالی  HAاز محلول غلیظ اسید قوی    mL   1در صورتی که  5

 93تجربی                                     حاصل می شود. درصد جرمی محلول اسید اولیه کدام است؟  PH=  2شود، محلولی با 

                                                                                                                                   (1-g.mol  :150  =HAM  ،40  =NaOHM) 
1 )6                                    2 )24                                       3 )30                                     4 )36 

6 PH   دو لیتر محلولHCl 01 /0 ( 1موالر،  با افزودن چند گرم پتاسیم هیدروکسید-g.mol 56  =M  به تقریب دو برابر     می شود؟ )  
 93ریاضی                                           1/ 11 (4                                     1/ 00( 3                                 0/ 55( 2                                    0/ 5(  1

بره دسرت  PH=  3زیاد، در یک لیتر آب، محلولی با  ( در اکسیژن4Pمیلی گرم از فسفر سفید ) 37/ 2اگر با حل شدن فراورده سوختن  7

 (g.mol   :1  =H   ،16  =O   ،31  =P-1اسید تشکیل شده، کدام است؟ )از تفکیک مرحله دوم و سوم اسید صرف نظر شود(  ) 1Kaآید، 

(aq)4PO3H4  →  (l)O2H6  ( +s)10O4P                     (s)10O4P  →  (g)2O5  ( +s)4P 

                93خارج کشورریاضی          8/ 3 × 10 -4( 4                         5 × 10 -3( 3                         8/ 3 × 10 -3( 2                         5 × 10 -4( 1

8 mL100  موالر اسید  0/ 5محلولHA (3- 10 × 5  =Ka .تهیه شده است )PH  این محلول به تقریب کردام اسرت و بررای تبردیل آن بره

 92تجربی خارج کشور     (g.mol  :40  =NaOH-1باشد، چند گرم سدیم هیدروکسید الزم است؟ ) Ka log -  =PHمحلولی که در آن، 
1) 6 /2  ،1                              2 )6 /2  ،2                               3 )3 /1  ،1                               4 )3 /1  ،2 

 PHموالر هیدروکلریک اسید مخلوط شرود،  0/ 6میلی لیتر محلول   10مول بر لیتر پتاسیم هیدروکسید با   0/ 2میلی لیتر محلول  40اگر  9

 90ریاضیدر این محلول به رنگ ....................... در می آید.    pHکاغذ لول برابر ................. است و مح

 آبی – 12/ 6( 4         قرمز                  – 12/ 6( 3                           آبی – 1/ 4( 2قرمز                             – 1/ 4( 1

 محلول در واکنش اسید و باز در حالتی که محلول خنيی نمی شود  pHین تعیپاسخ نامه  

1 2 3 4 5 6 7 8 9         

4 3 4 3 3 4 3 4 4         
. 

)درسنامه آبکافت نمک ها در کتاب  سوال( 9)تعیین خاصیت اسیدی، بازی، خنثی در محلول نمک ها در آب، آبکافت نمک ها  

 با صابون نیز به آبکافت مربوط است.( pHفصل اول به آن اشاره شده است، همچنین تغییر رنگ کاغذ  نیست اما در تمرین های پایان  

 96ریاضی خارج کشورکدام عبارت درست است؟  1

 در محلول سدیم نیترات قرمز رنگ می شود.  pH( کاغذ 1

 در محلول آب صابون، رنگ آبی مشاهده می شود.  pH( کاغذ 2

 

be
mi
rza
ie.
blo
gfa
.co
m



 تنظیم و نگارش  بهزاد میرزائی                           )ویرایش دوم(                  ر مطابق با کتاب های نظام جدیدتست های شیمی کنکو

 98  مهرماه                        سوال                                   161فصل اول، مولکول ها در خدمت تندرستی     –شیمی دوازدهم  
 

19 Bemirzaie.blogfa.com                                 @bemirzaie77 

 

 ولی در بوتیل آمین بیشتر از پروپانوییک اسید است. ( نیروی جاذبه بین مولک3

 خواهد بود.  7محلول باالتر از  pH( هنگامی که تنها آنیون یک نمک در آب وجود داشته باشد، 4

 95ریاضی  باشد، کدام مطلب همواره درست است؟ KX̕موالر نمک  0/ 1محلول  PH، کوچکتر از KXموالر نمک  0/ 1محلول  PHاگر  2

1 )HXیدی قوی تر از ، اسHX̕                                      .2است )KX نمکی اسیدی و ،KX̕              .نمکی بازی است 

3 )Ka یHX  ازKa یHX̕ 4ر است.                            کوچکت )X  می تواند یون هیدروکسید وX̕  .یون سیانید باشد 

 بزرگتری دارد؟ PHسدیم هیدروکسید با یک مول از کدام اسید در شرایط یکسان، محلول حاصل از واکنش کامل یک مول  3

1( )4- 10 × 5 /6  =Ka)HF                                                        2( )8- 10 × 9 /2  =Ka)HClO                                                 

3( )9- 10 × 02 /2  =Ka)HBrO                                                4( )10- 10 × 2 /6  =Ka)HCN                                 95ریاضی خارج کشور                               

 است؟( پتاسیم نیترات، به کدام ترتیب c( آلومینیم کلرید و b( سدیم استات،  aنمک های:    mol.L 1-1محلول  PHمقایسه  4

1 )b < c < a                    2 )c < b < a                    3 )a < c < b                    4 )c < a < b               91ریاضی خارج کشور                 

                                   است؟     7تر، برابر و کوچکتر از گمحلول سه ترکیب از راست به چپ به ترتیب بزر PHدر کدام مورد،  5

1 )3KHCO  ،COO3CH4NH  ،I4NH                                                  2 )4NaHSO  ،COO3NaCH  ،3NaNO 

3 )3NaHSO  ،S2(4NH ، )3CO2Na                                                    4 )4PO2HNa  ،NaCl  ،3KNO 

 ، به ترتیب از راست به چپ چگونه اند؟NaHS ،4NaHSO ،4PO2NaHحلول نمک های: خاصیت م 6

 بازی ( بازی، اسیدی،4    ( بازی، خنيی، اسیدی          3( بازی، بازی، بازی             2( اسیدی، اسیدی، اسیدی             1

 کدام یون زیر در آب به محلول خاصیت بازی می دهد؟ 7

1 )-
3NO                                2 )-

4HSO                                   3 )+3
Al                                 4)-3

4PO 

 84ریاضی؟   پیدا می کنداسیدی  وقتی در آب حل می شود، محلول خاصیتکدام نمک  8

1 )S2K                                  2 )3AlCl                                     3 )4SO2K                              4 )2BaCl      

 84ریاضیاست؟    نادرست، 4NH+ی یون کدام مطلب درباره 9

 دهد. ( با یون کلرید، یک نمک اسیدی تشکیل می2(                                     . شوددهد)آبکافت میمی( با آب واکنش 1

 ( است. 3NH( اسید مزدوج یک باز ضعیف)4  آورد.            در آب، لیتموس را به رنگ آبی در می ( محلول آن3

 مک ها در آب، آبکافت نمک ها تعیین خاصیت اسیدی، بازی، خنيی در محلول نپاسخ نامه  

1 2 3 4 5 6 7 8 9         

4 1 4 1 1 4 4 2 3         
. 
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