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فصل یک شیمی دوازدهم 

پاک کننده ها 

نظام جدید( 98)ریاضی برای افزایش قدرت پاک کنندگی شوینده ها، افزودن کدام ماده، بهتر است؟    1

( کلسیم هیدروکسید2( منیزیم کلرید1

( آلومینیم هیدروکسید4( سدیم هیدروژن کربنات3

2+( که دارای یون های  g.mL   :1    =d-1آب سخت )  mL  200به   2
Ca   با غلظتppm  2000    ،1گرم از صابون با جرم مولی  4/ 72است-g.mol

اضافه شده است. با فرض کامل بودن واکنش صابون با یون کلسیم، چند درصد از آن، به صورت رسوب، در آمده است؟  236

(1-g.mol  :23  =Na  ،40  =Ca   ) نظام جدید( 98)ریاضی 

NaCl ( +s )Ca2 (RCOO   )→  (aq )2CaCl  ( +aq)RCOONa(aqله موازنه شود،   ))معاد

1 )10                 2 )20                                          3 )50                                        4 )100 

آیا ترکیب زیر را به عنوان یک شوینده جهت تولید صنعتی پیشنهاد می کنید و   3

نظام جدید( 98)تجربی دلیل آن، کدام است؟  

کربنی، در آب   12( آری، زیرا، بهتر از شوینده های موجود با زنجیر هیدروکربنی 1

 حل می شود. 

کربنی، در آب، کمتر است.   12( خیر، زیرا، انحالل پذیری آن از شوینده های موجود با زنجیر هیدروکربنی 2

( آری، زیرا، بخش ناقطبی آن، جاذبه بیشتری با لکه چربی روی لباس، نسبت به شوینده های موجود دارد. 3

 نسبت به شوینده های موجود دارد. ( خیر، زیرا، بخش ناقطبی آن، جاذبه کمتری با لکه چربی روی لباس، 4

نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی چند مورد از مطالب زیر، در باره ترکیبی که ساختار مولکول آن نشان داده شده، درست است؟   4

به یک اسید چرب سه ظرفیتی مربوط است.  • به یک استر مربوط است •

ناقطبی آن بر بخش قطبی غلبه دارد. بخش در بنزین حل می شود و در آب نامحلول است. •

1 )12 )23 )34 )4

 است. فرمول مولکولی اسید چرب سازنده آن، کدام است؟     6O104H57Cروغن زیتون، استری با فرمول مولکولی  5
نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی 

1 )O33H18C                          2 )2O34H18C   3  )O39H19C                   4  )2O39H19C

کلید پاسخنامه 

1234567891011121314151617

34432
.

تعادل های شیمیایی

مول گاز نیتروژن، در دمای معین، به حالت تعادل قرار دارند.  2مول گاز هیدروژن و  2مول گاز آمونیاک،  1لیتری در بسته ای،  2در ظرف  1

.................... است و با اندکی پایین آوردن دمای سامانه واکنش، ثابت تعادل ........................ و واکنش در   mol .2L-2ثابت این تعادل برابر 

نظام جدید( 98)ریاضی         (   H  (  ،g)3NH2  ⇌  (g)2H3 ( +g)2N∆ < 0جهت ....................... جابه جا می شود.   )

 ، ثابت می ماند، رفت 0/ 16( 2. رفت                                                ، بزرگتر می شود 0/ 25( 1

 ، ثابت می ماند، برگشت 0/ 16( 4، کوچکتر می شود، برگشت                                         0/ 25( 3
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مول از هر   0/ 1در یک ظرف پنج لیتری در بسته، مقداری از گازهای هیدروژن و کربن دی سولفید وارد شده است. اگر در لحظه تعادل  2

-2بر حسب  Kمول گاز هیدروژن سولفید در مخلوط تعادلی وجود داشته باشد، مقدار  1مول گاز متان و  0/ 5واکنش دهنده، 
mol .2

L  ،

 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی (   S2H   (  +g)4CH   ⇌   (g)2H  ( +g)2CS(gشود.( ) کدام است؟ )معادله موازنه

1 )510   ×25 /6                          2 )610   ×25 /6                          3  )510  ×25 /1                         4 )610   ×25 /1        

مول گاز   2در یک ظرف دو لیتری با هم واکنش می دهند. اگر در لحظه تعادل،  O2H(gمول ) 1/ 1و  2F(gمول ) 0/ 5در یک آزمایش،  3

کدام   mol.L-1)بر حسب    Kمول گاز اکسیژن در ظرف واکنش وجود داشته باشد، مقدار  0/ 05و  HFمول  0/ 2فلوئور، یک مول آب، 

 نظام جدید خارج کشور( 98ی تجرب)     HF ( +g )2O  ⇌ (l)O2H   ( +g)2F( gاست؟  )معادله موازنه شود.(   )

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

 کلید پاسخنامه  

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

1 4 1               
. 

 محلول ها pHثابت یونش اسیدها و بازها،  

محلول، بهه  pHمول بر لیتر باشد، درصد یونش اسید و  4×  10-3موالر یک اسید ضعیف، غلظت یون هیدرونیوم برابر  0/ 1اگر در محلول  1

 نظام جدید( 98)ریاضی (   log 4 ≈ 0/ 6تقریب کدام است؟ )

1 )2 /1    ،4 /2                             2 )2 /1    ،6 /2                             3 )4    ،4 /2                              4 )4    ،6 /2 

تقریبی محلول به دست آمده کدام است  pHدر نیم لیتر آب مقطر به طور کامل حل شده است.  STPدر شرایط  HCl(gمیلی لیتر ) 44/ 8 2

 نظام جدید( 98)تجربی (   log 4 ≈  0/ 6)و در این محلول، غلظت موالر یون هیدرونیوم چند برابر غلظت موالر یون هیدروکسید است؟ 

1 )6 /2      ،910  ×5 /1                     2 )6 /2      ،910  ×6 /1                     3 )4 /2      ،910  ×5 /1                     4 )4 /2    ،910   ×6 /1                     

 2/ 5× 2-10و    5/ 5×  10-4اگر غلظت یون هیدرونیوم و مولکول یونیده نشده یک اسید در محلولی از آن در دمای معین، به ترتیب برابر  3

 نظام جدید( 98)تجربی مول بر لیتر باشد، ثابت تعادل یونش این اسید، کدام است؟   

1 )4-10 ×12 /2                            2 )4-10 ×21 /2                              3 )5-10  ×21 /1                             4 )5-10 ×12 /1 

4 pH  است. غلظت موالر اسید در آن در حال فعالیت، به تقریب   1/ 4و در حالت فعالیت آن، برابر  3/ 7معده فردی، در حالت استراحت برابر

 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی (   10 -7/0  ≈  0/ 2،    10 -4/0 ≈ 0/ 4چند برابر حالت استراحت است؟ )

1 )200                                         2 )150                                        3 )100                                         4 )50 

5 HX    وHY  ( 2به ترتیب اسید قوی و ضعیف%  =𝛂 هستند. اگر )مول از هر یک، در دو ظرف دارای  0/ 01mL 100   ،آب مقطر حل شوند

 نظام جدید خارج کشور(  98)ریاضی (  log 2=    0/ 3، به تقریب کدام است؟ )از تغییر حجم چشم پوشی شود،  HXبه   HYمحلول  pHنسبت 

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

6 pH  است. غلظت یون هیدروکسید در آن برابر چند مول بر لیتر و چند برابر غلظت موالر یون   10/ 7یک نمونه محلول آمونیاک برابر

 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی (   10 -7/0=    0/ 2هیدرونیوم در آن است؟  )

1 )4-10  ×5    ،610  ×4                 2  )4-10  ×2    ،610  ×4                   3 )4-10   ×2      ،710  ×5 /2                 4 )4-10   ×5     ،710  ×5 /2                                                      
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مول بر لیتر باشد، ثابت  5×  10-4موالر در دمای معین، برابر  0/ 05( با غلظت HAاگر غلظت یون هیدرونیوم در محلولی از یک نوع اسید ) 7

 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی تعادل یونش این اسید، به تقریب کدام است؟   

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

 ه کلید پاسخنام 

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

3 4 3 1 2 4 2           

 . 

 فصل دوم شیمی دوازدهم  

 کاهش  -واکنش های اکسایش   

 نظام جدید( 98)تجربی ، درست است؟   Ag2 ( +s)ZnO   → (s)O2Ag  ( +s)Zn( sکدام موارد از مطالب زیر، در باره واکنش:   ) 1

 در آن، گونه کاهنده است.  O2Agآ( نقره در آن، اکسید شده است.                                              ب(  

 مربوط است.   " نقره –روی  " ، کاتد است.                                       ت( به باتری دکمه ای  O2Ag، آند و s)Znپ( )

 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی چند مورد زیر، برای مقایسه واکنش پذیری فلزهای طال، سدیم و منگنز با یک دیگر، قابل قبول است؟    2

 محلول اسیدی با غلظت مشخص سرعت واکنش با   • رسانایی الکتریکی  •

 سرعت زنگ زدن )اکسید شدن( در محیط یکسان  • جدول پتانسیل الکتریکی  •

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

 گالوانیسلول های  

 نظام جدید( 98)ریاضی است.(   25℃ کدام شکل، نشان دهنده الکترود استاندارد برای نیم سلول مس است؟ )دما ثابت و برابر   1

 

ولت   0/ 80الکترود نقره برابر  °E+ ولت و 1/ 56، برابر Ag2 ( +aq)+2M  → (aq)+Ag2 ( +s )M(aq( واکنش:   )°Eنیروی الکتروموتوری ) 2

 نظام جدید( 98)ریاضی است.    2M+(aq، .................... از کاتیون )Ag+(aq، برابر ..................... ولت است و کاتیون )Mالکترود  °Eاست. 

 ، اکسنده تر      -0/ 76( 4، کاهنده تر                      -0/ 76( 3+ ، اکسنده تر                    0/ 4( 2، کاهنده تر                    -0/ 4( 1
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  –روی  سلول گالوانی استاندارد  emf(Vنقره بر حسب ولت، به تقریب چند برابر مقدار ) –سلول گالوانی استاندارد لیتیم  emf(Vمقدار ) 3

 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی نقره است؟   

 روی  نقره  لیتیم نوع فلز 

(V )E° 05 /3- 8 /0+ 76 /0- 

1 )25 /2                                         2 )47 /2                                       3 )47 /3                                         4 )75 /3 

 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی مس، درست است؟     –کدام موارد از مطالب زیر در باره سلول گالوانی روی   4

 °E( Zn ( /aq)+2Zn( s= ))  -0/ 76و   )ولت      °E( Cu ( /aq)+2Cu(s+ = ))0/ 34)ولت  

 ولت است.  1/ 1مس، برابر  –سلول گالوانی روی   °Eآ( 

 ، کاهش می یابد. Zn]2+[بر خالف   Cu]2+[ب( با برقراری جریان،  

 پ( الکترودی که در آن الکترون مصرف می شود، آند نامیده می شود.

 ت( با برقراری جریان، کاتیون ها از سمت کاتد به سمت آند، از غشای متخلخل عبور می کنند.  

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

 8موالر انداخته شده است. اگر از بین رفتن کامل رنگ آبی محلول   0/ 05( سولفات IIمحلول مس ) mL  200یک فویل آلومینیومی درون   5

ثانیه به طول بیانجامد، سرعت متوسط آزاد شدن فلز مس، چند مول بر ثانیه است و چند مول الکترون در این واکنش مبادله  20دقیقه و 

 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی شده است؟   

 Cu3  ( +aq)+3Al2 → (aq)+2Cu3  ( +s)Al2(s(   ))معادله موازنه شود. 

1 )4-10  ×2    ،02 /0               2 )5-10  ×2     ،02 /0                3 )5-10  ×2    ،01 /0              4 )4-10  ×2    ،01 /0 

 کلید پاسخنامه  

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

1 4 2 4 2             
. 

 عدد اکسایش 

 نظام جدید( 98)تجربی با توجه به واکنش های زیر، کدام مورد درست است؟ )معادله واکنش ها موازنه شوند.(    1

(g)2H  +  (s)LiCl  ( +s )Ti  →  (s)LiH ( +l)4TiCl  آ( 

(aq)4PO3H   ( +g)HCl  → (l )O2H  ( +s)5PCl  ب( 

 آب باالتر می رود.  pH( با انجام واکنش )ب( در آب، 1

 ( هر دو واکنش با تغییر عدد اکسایش برخی از اتم ها، همراه اند. 2

 ( شمار مول های گاز تولید شده در هر دو واکنش پس از موازنه، برابر است.  3

 ادله )ب( بیشتر است.   ( مجموع ضریب های استوکیومتری معادله )آ( از مجموع ضریب های استوکیومتری مع4

 در باره دو ترکیب زیر، کدام مورد درست است؟  2

 نظام جدید( 98)تجربی 

 

 ( ترکیب )آ(، با آب پیوند هیدروژنی تشکیل می دهد. 1
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 در هر دو یکسان است.  O( عدد اکسایش اتم کربن متصل به اتم 2

 استرها استفاده کرد. ( از ترکیب )آ( می توان به عنوان الکل در تهیه پلی 3

 ( شمار اتم های کربن در مولکول )آ( با شمار اتم های کربن در حلقه آروماتیک مولکول )ب( متفاوت است.  4

از فلز روی اضافه شده است. با توجه به جدول زیر، رنگ نهایی محلول،   mg 325(،  Vموالر نمک وانادیم ) 0/ 025از محلول  mL 200به  3

 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی کدام است؟   

((1-g.mol  :65  =Zn    .؛ واکنش در هر مرحله کامل انجام می شود                            (aq)+2
Zn     .......... +→  (s)Zn   (  +aq)+5

V) 

 (II) (III) (IV) (V) اکسایش وانادیم عدد 

 بنفش  سبز  آبی  زرد  رنگ محلول 

 ( سبز 4( زرد                                         3( آبی                                        2( بنفش                                         1

باشد، چند مورد از مطالب زیر، در باره آن درست   Aاگر دایره های تیره رنگ در شکل زیر، نشان دهنده الیه های الکترونی اتم عنصر  4

 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی است؟  

• A   است.  15عنصری اصلی از گروه 

 برخی از ترکیب های آن رنگی هستند. •

 است. + 7باالترین عدد اکسایش آن برابر  •

 سه زیرالیه از الیه سوم آن از الکترون اشغال شده است.   •

1 )1                                              2 )2                                          

3 )3                                            4 )4 

 

 

 کلید پاسخنامه  

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

4 1 4 3              
. 

 سلول های سوختی  

 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی اکسیژن با غشای مبادله کننده پروتون، درست است؟    –کدام مورد، در باره پیل سوختی هیدروژن  1

 ( بخار آب تولید شده از بخش آندی خارج می شود. 1

 آند به کاتد است. ( جهت حرکت پروتون ها در غشا، از 2

 ( به ازای مصرف هر مول گاز اکسیژن، دو مول پروتون در غشا، مبادله می شود. 3

 ( جهت حرکت الکترون ها در مدار بیرونی با جهت حرکت پروتون ها در غشا، عکس یک دیگر است. 4

 سلول های الکترولیتی  

( و الکترود کروم در آند استفاده شده IIIموالر یون های کروم ) 1با کروم، از یک لیتر محلول  Kg 10در آبکاری یک قطعه فوالدی به وزن  1

موالر نقره نیترات و آند نقره ای استفاده شده است. با عبور یک مول  1استو در آبکاری قطعه مشابه )با جرم برابر( با نقره، از یک محلول 

 جدید( نظام 98)تجربی الکترون، از هر دو محلول، تفاوت جرم دو قطعه آبکاری شده، به تقریب چند گرم است؟  

(1-g.mol  :52   =Cr    ،108   =Ag) 

1 )4 /25                                             2 )56                                       3 )82                                       4 )6 /90 
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ی آن اکسایش آب و نیم واکنش کاتدی، کاهش یون های  که نیم واکنش آند 3AgNO(aqدر یک سلول الکترولیتی دارای مقدار کافی از ) 2

(aq)+
Ag  است، اگر حجم الکترولیت برابرL 3   مول الکترون از آن عبور کند،   0/ 3بوده وpH    محلول باقی مانده و وزن نقره تولید شده به

(    g.mol  :108  =Ag-1محلول اولیه را خنثی در نظر بگیرید. ) pHتقریب، برابر چند گرم است؟ )گزینه ها را از راست به چپ بخوانید. 
 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی 

-  → Ag(s)معادله موازنه شود.(   )
e ( +aq)+

Ag 

 e  ( +aq)+H  ( +g )2O  →  (l)O2H-ود.(   )معادله موازنه ش

1 )1    ،4 /32                           2 )5 /0    ،8 /10                               3 )1    ،8 /10                            4 )5 /0    ،4 /32 

 کلید پاسخنامه  

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

4 1                
. 

 خوردگی فلزها 

 نظام جدید( 98)ریاضی با توجه به فرایند زنگ زدن آهن در هوای مرطوب، نقش های آب در این واکنش، کدام اند؟    1

 ( کاهنده، حالل                   2( اکسنده، حالل                                                                    1

 ( الکترولیت، اکسنده4( الکترولیت، واکنش دهنده                                                 3

ی دهد؟ مکدام نمودار غلظت گونه های محلول را در آبکاری یک قاشق مسی با استفاده از الکترود آند نقره  را به درستی نشان  2

 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی )الکترولیت به کار رفته، محلول یک موالر از نمک فلز نقره است.(   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی چند مورد از مطالب زیر، درست اند؟    3

 آهن در طبیعت به صورت هماتیت وجود دارد.  •

 زنگ آهن از واکنش آهن با اکسیژن در هوای مرطوب، تشکیل می شود.  •

 به علت نفوذ پذیر بودن زنگار، زنگ زدن آهن در هوای مرطوب، به درون آن نیز سرایت می کند.  •

 واحد افزایش می یابد.  2ن آهن، یک واکنش اکسایش است و در آن عدد اکسایش آهن، تنها زنگ زد •

1 )1                                          2 )2                                          3  )3                                         4 )4 
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شکل زیر، نشان دهنده یک قطعه آهن گالوانیزه است.   2

 98)ریاضی ، بیان شده است؟   نادرست کدام بخش از آن 

 نظام جدید خارج کشور(

 ندی آ ( واکنش 1

 ( گونه اکسنده 2

 ( نوع فلز خورده شده3

 ( شمار الکترون ها در واکنش کاتدی4

 کلید پاسخنامه  

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

3 1 3 4              

 . 

 فصل سوم شیمی دوازدهم  

 جامدهای کواالنسی و مولکولی 

در گرافن، هر اتم کربن به چند اتم کربن دیگر متصل است و نوع پیوندهای میان آن ها به نوع پیوندهای میان اتم ههای کهربن در کهدام  1

 نظام جدید( 98)ریاضی ترکیب، شبیه تر است؟   

 ، سیکلوهگزان  4( 4                 ، سیکلوهگزان   3( 3، بنزن                          4( 2، بنزن                            3( 1

 نظام جدید( 98)تجربی کدام موارد از مطالب زیر، درست اند؟   2

 آ( سیلیسیم مانند کربن، خاصیت شبه فلزی دارد. 

 به چهار اتم اکسیژن متصل است.  Siب( در ساختار سیلیس، هر اتم 

 اکسید است. پ( ساختار بلور سیلیسیم دی اکسید، مشابه ساختار کربن دی  

 ت( پس از اکسیژن، سیلیسیم فراوان ترین عنصر در پوسته جامد زمین است. 

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

 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی ، درست است؟   2SiOکدام مورد در باره   3

 ( در ساختار آن، پیوندهای یونی همانند پیوندهای کواالنسی نقش دارند. 1

 ( به صورت خالص در طبیعت یافت نمی شود. 2

 ( جزو جامدهای مولکولی است. 3

 ( سختی آن از گرافیت بیشتر است. 4

 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی چند مورد از مطالب زیر، در باره خاک رُس، درست است؟    4

 سیلیسم دی اکسید، عمده ترین جزء سازنده آن است.  •

 بیشتر ترکیب های تشکیل دهنده آن، بی رنگ یا سفید رنگ اند.  •

 در مخلوط تشکیل دهنده آن، جامدهای کواالنسی و یونی وجود دارند.  •

 در برخی از انواع آن، فلزهای دارای ارزش اقتصادی زیاد برای استخراج وجود دارد.   •

1 )1                                             2 )2                                             3 )3                                             4 )4 
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 کلید پاسخنامه  

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

3 4 4 4              
. 

 رفتار مولکول ها و توزیع الکترون ها 

 نظام جدید( 98)ریاضی کدام مورد در باره کربونیل سولفید و گوگرد تری اکسید، درست است؟    1

 ( است. 𝛅دو، اتم مرکزی دارای بار جزیی )+( در هر 2( شکل هندسی مشابه و به صورت خطی دارند.                     1

  ( عدد اکسایش اتم مرکزی در هر دو، یکسان است. 4( هر دو، گشتاور دو قطبی بزرگتر از صفر دارند.                   3

 م جدید(نظا 98)تجربی اگر به جای هر دو اتم اکسیژن در کربن دی اکسید، اتم گوگرد قرار گیرد، کدام مورد درست است؟    2

 ( عدد اکسایش اتم کربن در آن تغییر می کند. 1

 تبدیل می شود.  𝛅-به   𝛅( بار جزیی اتم کربن از حالت + 2

 ( تغییری در میزان گشتاور دو قطبی مولکول ایجاد نمی شود. 3

 ، کاهش می یابد.  S( قدرت نیروهای بین مولکولی در آن به دلیل شعاع اتمی بزرگتر  4

 نظام جدید( 98)تجربی یون های آمونیوم و سولفات، با رعایت قاعده هشتایی در چند مورد، با هم تفاوت دارند؟    3

 شمار جفت الکترون های پیوندی  • عدد اکسایش اتم مرکزی  •

 شمار جفت الکترون های ناپیوندی روی اتم ها • قطبیت و شکل هندسی  •

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

 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی آمونیوم سولفات و آمونیوم نیترات در کدام موارد زیر، با یک دیگر تفاوت دارند؟   4

 آ( عدد اکسایش اتم مرکزی آنیون

 ب( شمار اتم های هیدروژن در فرمول شیمیایی

 پ( شمار اتم های نیتروژن در فرمول شیمیایی

 مرکزی آنیون ت( شمار جفت الکترون های پیوندی در اتم

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

 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی ، چند مورد از مطالب زیر، درست اند؟    HBrو   HF  ،HClدر باره  5

 مولکول هر سه آن ها، قطبی است.  •

• pH  .محلول یک موالر هر سه آن ها در آب، یکسان است 

 در مقایسه با دو ترکیب دیگر، باالتر است.  HFنقطه جوش  •

 مولکول های هر سه، می توانند پیوند هیدروژنی تشکیل دهند.   •

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

 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی است؟     نادرستکدام گزینه در باره مولکول آمونیاک،  6

 ( گشتاور دو قطبی آن، برابر صفر است. 1

 ( در میدان الکتریکی جهت گیری می کند. 2

 دارای یک جفت الکترون ناپیوندی است. ( اتم نیتروژن در آن، 3

 است.   𝛅3-و اتم نیترژن دارای بار جزیی   𝛅+( هر اتم هیدروژن در آن، دارای بار جزیی  4
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 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی ( است؟   𝛅-در کدام گونه، اتم مشخص شده با خط، دارای بار جزیی منفی )  7

1 )-3ON                                     2 )2H2C                                   3 )OCS                                  4 ) +
4HN 

 کلید پاسخنامه  

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

2 3 2 2 2 1 4           

 . 

 جامدهای یونی، انرژی شبکه بلور 

نشان می دهد، می توان دریافت که انرژی فروپاشی  KJ.mol-1با توجه به جدول زیر که آنتالپی فروپاشی شبکه چند ترکیب را با یکای  1

 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی شبکه بلور ..........................   

1 )3O2Al  3کمتر ازO2Fe  .است 

2 )LiF  1کمتر از-KJ.mol 926  .است 

3 )CaO  ازMgO   کمتر و ازNaF  .بیشتر است 

 ( فلوئورید عنصرها، در گروه اول، از باال به پایین، همواره افزایش می یابد.  4

 فصل چهارم شیمی دوازدهم  

 انرژی فعال سازی در واکنش های شیمیایی  

کیلوژول بر مول باشد، جمع   496و   944،  607به ترتیب برابر   O = Oو    N ≡ Nو    N = Oبا توجه به شکل زیر، اگر انرژی پیوندهای   1

 در واکنش )رفت( نشان داده شده، چند کیلوژول است؟     Eaو   H∆جبری 
 نظام جدید( 98)ریاضی 

1 )155                    +                

2 )187                    +                   

3 )421           +                          

4 )607+ 

 

مسافت به وسیله یک خودروی دارای مبدل کاتالیستی، چند کیلوژول   km 100با توجه به نمودار و داده های جدول زیر، در اثر پیمایش  2

 نظام جدید خارج کشور( 98)تجربی (   g.mol  :16   =O    ،14   =N-1گرما در مبدل کاتالیستی تولید می شود؟   )

 مقدار آالینده بر حسب گرم 
بدون مبدل  

 کاتالیستی

با مبدل  

 کاتالیستی

 0/ 04 1/ 04 در هر کیلومتر پیمایش 

1) 200 

2) 260 

3) 300 

4) 360 

 

 

 

bemirz
aie

.blogfa
.co

m



 نظام جدید                                                                  تنظیم و نگارش  بهزاد میرزائی   98سراسری داخل و خارج کشور سال تست های کنکور  

 98تابستان               )تست های طبقه بندی شده مربوط به کتاب درسی شیمی دوازدهم(                                                                  

 

 

10 Bemirzaie.blogfa.com                                 @bemirzaie77 

 

 کلید پاسخنامه  

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

1 3                

 . 

 برای تهیه آمونیاک ، فرایند هابرعوامل موثر بر تعادل های شیمیایی 

نش در جهت  هرگاه در یک واکنش به حالت تعادل در دمای ثابت، غلظت یکی از ......................... ها ............................ یابد، واک 1

 نظام جدید( 98)تجربی ......................... تا آن جا پیش می رود که به ثابت تعادل ............................. برسد.   

 ( فراورده، کاهش، برگشت، جدید2( فراورده، کاهش، رفت، آغازی                                                   1

 ( واکنش دهنده، افزایش، برگشت، آغازی                                        4( واکنش دهنده، کاهش، رفت، جدید                                        3

، به ترتیب از راست به چپ با افزایش کدام عامل و یا  L.mol 10  =K  (   ،g)2Cl2 ( +g )O2H2   ⇌   (g )2O ( +g)HCl4-1در واکنش:    2

 نظام جدید خارج کشور( 98)ریاضی دو برابر کردن غلظت موالر کدام ماده، تاثیر بیشتری بر جابه جایی تعادل به سمت راست دارد؟   

 HCl( فشار،  2O                         4 ( فشار، HCl                            3( حجم،  2O                          2( حجم،  1

مول گاز هیدروژن در شرایط بهینه واکنش هابر، با یک دیگر واکنش داده شده اند. حداکثر چند گرم آمونیاک،   30مول گاز نیتروژن و  10 3

 کشور(نظام جدید خارج  98)تجربی       ( g.mol  :14    =N   ،1  =H-1در ظرف واکنش تشکیل خواهد شد؟ )

  (g )3NH2   ⇌  (g )2H3   ( +g )2N 

1 )2 /95                                      2 )2 /129                                      3 )170                                      4 )340 

 کلید پاسخنامه  

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

1 4 1               

 . 

 ارزش فناوری های شیمیایی، ساخت بطری آب 

 نظام جدید( 98)ریاضی از اکسایش کدام ترکیب می توان ترفتالیک اسید تهیه کرد؟    1

 

 نظام جدید( 98)تجربی کدام موارد از مطالب زیر، درست اند؟    2

 آ( به گونه معمول، بیشتر پالستیک ها، زیست تخریب پذیرند. 
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 پاسخنامه تشریحی 

 پالستیک پلی اتیلن ترفتاالت را می توان پس از مصرف، بازیافت کرد. ( 2

 ( دسترسی به پالستیک ها، نمونه ای از نتایج خالقیت بشر به شمار می آید. 3

 ( چگالی باال و نفوذ ناپذیری پالستیک ها در برابر آب و هوا، از ویژگی های آن ها است. 4

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

 فصل یک شیمی دوازدهم  

 پاک کننده ها  

2+، یون های فصل اول کتاب شیمی دوازدهم 9و  8(   بر اساس کاوش کنید صفحه 3گزینه ) 1
Mg، +2

Ca  3+و
Al   با صهابون، نمهک ههای

نامحلول می دهند، که موجب کاهش قدرت پاک کنندگی صابون می شود. سدیم هیدروژن کربنات، نمک فلز قلیایی اسهت و بها صهابون 

 رسوب نمی دهد. 

 ( 4گزینه ) 2

2+ مقدار یون کلسیم در آب سخت  
Ca g 4 /0 =  

𝟒 × 𝟏𝟎−𝟓 𝐠

𝟏𝟎𝟔  = X  →  
𝐗 𝐠

𝟐𝟎𝟎 𝐠
   =  

𝟐𝟎𝟎𝟎 𝐩𝐩𝐦

𝟏𝟎𝟔   =  610 × 
جرم یون  کلسیم 

جرم آب سخت 
  =ppm 

(aq)NaCl2 ( +s)Ca2(RCOO  )→  (aq)2CaCl ( +aq)RCOONa2 

+2Ca  g 4 /0 =   𝟒𝟎 𝒈 𝑪𝒂𝟐+         گرم یون کلسیم مصرف می شود.  0/ 4تمام 

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑪𝒂𝟐+  ×  𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑪𝒂𝟐+

𝟐 𝒎𝒐𝒍  صابون
   ×   

𝟏 𝒎𝒐𝒍  صابون

𝟐𝟑𝟔 𝒈  صابون
 4/ 72صابون  ×   

(   بر اساس متن کتاب درسی فصل اول شیمی دوازدهم، لکه های چربی از طریق زنجیر هیدروکربنی بخش ناقطبی پاک کننهده 4گزینه ) 3

ها، از سطح پارچه جدا می شوند. در این سهاختار، بخهش نهاقطبی از زنجیهر هیهدروکربنی 

 شده است و جاذبه آن با لکه های چربی کم است. کوچکی تشکیل 

 

 (    3گزینه )  4

شکل داده شده مربوط به ساختار مولکول چربی است که از یک سر قطبی و سه زنجیر  

 هیدروکربنی تشکیل شده است.  

 بررسی گزینه ها 

 ساختار داده شده چربی است و به استر مربوط نیست. )نادرست(  •

 زنجیر هیدروکربنی را نشان می دهد. )درست(   3یک اسید چرب با   •

اتم کربن دارد، که موجب می شود، اسید چرب خاصیت آب گریزی داشته و در آب    14بنی بیش از در اسیدهای چرب زنجیر هیدروکر •

 حل نشود، اما در حالل های ناقطبی مثل بنزین حل می شود. )درست(

به اتم کربن در هر زنجیر(، بخش ناقطبی مولکول به بخش قطبی آن غل 14به دلیل وجود زنجیر هیدروکربنی بلند، )معموالً بیش از  •

 می کند و خصلت ناقطبی دارد. )درست( 

( روغن زیتون، یک تری گلیسیرید با اسیدهای چرب یکسان است. تری گلیسیریدها طبق واکنش زیر، از استری شدن الکل سه  2گزینه ) 5

زیتون را از فرمول مولکولی عاملی گلیسیرین، با سه مولکول اسید چرب ساخته می شوند. اگر فرمول الکل گلیسیرین در ساختار روغن 

 (، به دست می آید.  2O34H18Cاسید چرب با فرمول )   3روغن زیتون کم کنیم، طبق واکنش زیر، 
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در نظر داشته باشید که در تشکیل استر از  

واکنش الکل گلیسیرین و سه مولکول اسید  

چرب، از هر مولکول اسید چرب، یک گروه  

(OH- و از مولکول گلیسیرین نیز، سه اتم )H  

متصل به اکسیژن ها، جدا می شوند، و به سه  

 مولکول آب تبدیل خواهند شد. 

 

 

 

 تعادل های شیمیایی 

                    H     (g)3NH2  ⇌  (g)2H3 ( +g)2N∆ < 0(                                                                                           1گزینه ) 1

 غلظت های تعادلی باید در حجم یک لیتر حساب شوند. 

     mol/L 1 =   
𝟐 𝐦𝐨𝐥

𝟐 𝐋
  = ]2[H    =]2[N        ، mol/L 5 /0 =   

𝟏 𝐦𝐨𝐥

𝟐 𝐋
    =]3[NH  

25 /0    =
(𝟎.𝟓)𝟐

(𝟏)(𝟏)𝟑
  =   

[𝐍𝐇𝟑]

[𝐍𝟐][𝐇𝟐]𝟑
  = K 

 افزایش   می یابد.  Kگرماده است. با کاهش دما تعادل در جهت رفت )گرماده( پیشرفت می کند و مقدار  3NHتعادل در جهت تولید 

لیتر است، باید غلظت ها در حجم یک لیتر )لیتر/مول( به دست آمده و در رابطه قانون تعادل جای   5(   حجم ظرف واکنش 4گزینه ) 2

 S2H2  (  +g)4CH   ⇌   (g)2H4   ( +g)2CS(g)                                                                                                            گذاری شوند. 

                                    1-mol.L 02 /0 =  
𝟎.𝟏 𝒎𝒐𝒍

𝟓 𝑳
  = ]2[H                    1-mol.L 02 /0 =  

𝟎.𝟏 𝒎𝒐𝒍

𝟓 𝑳
  = ]2[CS 

1-mol.L 2 /0 =  
𝟏 𝒎𝒐𝒍

𝟓 𝑳
  = S]2[H                     1-mol.L  1 /0 =  

𝟎.𝟓 𝒎𝒐𝒍

𝟓 𝑳
  = ]4[CH                 

610  ×25 /1  =   
(𝟎.𝟏)(𝟎.𝟐)𝟐

(𝟎.𝟎𝟐)(𝟎.𝟎𝟐)𝟒
     =

[𝑪𝑯𝟒][𝑯𝟐𝑺]𝟐

[𝑪𝑺𝟐][𝑯𝟐]𝟒
  =  K 

(، حساب می شوند و در رابطه قانون تعادل جای گذاری می شوند تا mol.L-1(   راهکار: غلظت های تعادلی در ظرف یک لیتری )1گزینه ) 3

 HF4  ( +g )2O  ⇌ (l)O2H2   ( +g)2F2(g(، به دست آید.                               )Kمقدار ثابت تعادل )

1-mol.L 5 /0    =
𝟏 𝒎𝒐𝒍

𝟐 𝑳
    =O]2[H       ،    1-mol.L 1    =

𝟐 𝒎𝒐𝒍

𝟐 𝑳
    =]2[F     
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1-mol.L 025 /0    =
𝟎/𝟎𝟓 𝒎𝒐𝒍

𝟐 𝑳
    =]2[O        ،     1-mol.L  1 /0     =

𝟎.𝟐 𝒎𝒐𝒍

𝟐 𝑳
    =[HF]   

5-10   =K   →    
(𝟎.𝟎𝟐𝟓)(𝟎/𝟏)𝟒

(𝟏)(𝟎.𝟓)𝟐
     =

[𝑶𝟐][𝑯𝑭]𝟒

[𝑭𝟐][𝑯𝟐𝑶]𝟐
   =K 

 محلول ها pHثابت یونش اسیدها و بازها،  

 Cm = 0/ 1،    موالر    mol/L 3-10 × 4 = ]+O3[H(                                                                                              3گزینه ) 1

4% =  04 /0 =  
𝟒 ×𝟏𝟎−𝟑

𝟎.𝟏
   =   

[𝐇+]

𝐂𝐦
   =𝛂        →     𝛂 × Cm = ]

+
O3[H     

4 /2 = pH     →     3  - 6 /0   ( =3-10 × 4 )log- = ]
+

O3[H log-  =pH 

=   4×  3-10(                               4گزینه ) 2
𝟐 ×𝟏𝟎−𝟑

𝟎.𝟓
    =Cm    →   mol HCl 3-10   ×2    =

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑯𝑪𝒍

𝟐𝟐𝟒𝟎𝟎 𝒎𝑳 𝑯𝑪𝒍
    ×mL HCl 8 /44 

4 /2  =pH       →     3-10   ×4 log-    =]+O3[H        

12-10  ×5 /2    =
𝟏 ×𝟏𝟎−𝟏𝟒

𝟒 ×𝟏𝟎−𝟑    =]
-

[OH     →      14-10  =]–][OH
+

O3[H     

910  ×6 /1    =
𝟒 ×𝟏𝟎−𝟑

𝟐.𝟓 ×𝟏𝟎−𝟏𝟐     =
[𝐇𝟑𝐎+]

[𝐎𝐇−]
 

    H           →         (aq)-A  ( +aq)+H   ⇌  (aq)HA]+[=   A]-[=  5/ 5×  10-4(                                                    3گزینه )  3

(، در  Kaشده است، می توان در معادله ثابت یونش ) %5اولیه کوچکتر از  HAچون نسبت غلظت اسید یونیده شده به غلظت اسید 

 ، صرف نظر کرد. HAدر مقابل غلظت اولیه  H]+[مخرج کسر از از غلظت اسید یونیده شده، 

=    2/ 2×   2-10×  100=    2/%2             %5کوچکتر از 
𝟓.𝟓 ×𝟏𝟎−𝟒

𝟐.𝟓 ×𝟏𝟎−𝟐       =
[𝐇+]

[𝐇𝐀]
    

5-10  ×21 /1    =(𝟓.𝟓 ×𝟏𝟎−𝟒)𝟐

𝟐.𝟓 ×𝟏𝟎−𝟐     =
[𝐇+][𝐀−]

[𝐇𝐀]
  = Ka 

 داده شده انجام می دهیم.  pH(   محاسبات را برای هر دو 1گزینه )  4

 H]+ [=   H           →             3/0 10    +4-10  =7/3- 10]+[=   2×   10-4در حالت استراحت                                                           

 H]+[=  H          →             6/0 10    +2-10  =4/1- 10]+[=   4×  10-2در حال فعالیت                                                                  

200     =
𝟒 ×𝟏𝟎−𝟐

𝟐 ×𝟏𝟎−𝟒      =
𝒑𝑯 در حال فعالیت

𝒑𝑯 در حال استراحت
 

 را برای هر دو اسید انجام می دهیم.   pH(   محاسبات 2گزینه )  5

=     HX                                                         1   =pH     →     1 /0 log-    =pH    →      1 /0اسید قوی 
𝟎.𝟎𝟏 𝒎𝒐𝒍

𝟎.𝟏 𝑳
      =

𝒏

𝑽(𝑳)
    =Cm   

=    HY                                                                                                                     1 /0اسید ضعیف 
𝟎.𝟎𝟏 𝒎𝒐𝒍

𝟎.𝟏 𝑳
      =

𝒏

𝑽(𝑳)
    =Cm 
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   7 /2  =pH     →    (3-10  ×2 )log-   =pH      (3-10  ×2 = )02 /0  ×1 /0  =𝛂Cm.    =]+[H 

7 /2     =𝟐.𝟕

𝟏
      =

𝒑𝑯  اسید ضعیف

𝒑𝑯  اسید قوی
 

، غلظت یون های هیدرونیوم و هیدروکسید را به دست می آوریم و نسبت  pH(   راهکار: محلول آمونیاک، باز است. با داشتن 4گزینه ) 6

 آن ها را تعیین می کنیم.  

11-10  ×2  =]
+

[ H      →    2    ×11-10  =3/0 10   ×11-10   =]
 +

[ H   →    7/10- 10  =]
+

[ H    →   7 /10   =pH 

4-10  ×5   =]
-

[OH   →    
𝟏𝟎−𝟏𝟒

𝟐 ×𝟏𝟎−𝟗     =]
-

[OH      →      =
𝟏.𝟎 ×𝟏𝟎−𝟏𝟒

[𝐇+]
   =]

-
[OH                   

710   ×5 /2     =
𝟓 ×𝟏𝟎−𝟒

𝟐 ×𝟏𝟎−𝟏𝟏
     =

[𝑶𝑯−]

[𝑯+]
 

[ = 5×  10-4را می نویسیم. بر اساس استوکیومتری واکنش یونش،  HA(   راهکار: معادله یونش اسید 2گزینه ) 7
-

[A   =]
+

[H رابطه ثابت .

 می نویسیم و مقادیر داده شده را در آن جای گذاری می کنیم.  HAیونش را برای 

 ، صرف نظر می شود. Cm=  [HA]در مقابل موالریته اسید  H]+[، در مخرج کسر از H]+[به دلیل کوچک بودن غلظت یون 

6-10  ×5    =
(𝟓 ×𝟏𝟎−𝟒)𝟐

𝟓 ×𝟏𝟎−𝟐     =
[𝐇+][𝐀−]

[𝐇𝐀]
  = Ka         →          

[𝐇+][𝐀−]

[𝐇𝐀]−[𝑯+]
  = Ka      

 فصل دوم شیمی دوازدهم  

 کاهش  -واکنش های اکسایش   

 Ag2   ( +s)ZnO  → (s )O2Ag  ( +s)Zn(s(                                                                    )2گزینه )  1

 ( 0+(          )1+(                 )2(             ) 0عدد اکسایش             )                                                        

 بررسی گزینه ها: 

 ( رسیده و کاهش یافته است. )نادرست( 0+( به ) 1آ( عدد اکسایش نقره از ) 

 . )نادرست( ، کاهش یافته و اکسنده استO2Agب( نقره در 

 ، کاتد است. )درست( O2Agآند و   Zn، کاهش یافته اند، O2Agاکسایش یافته و نقره در   Znپ( 

 تمرین های دوره ای فصل دوم، واکنش، مربوط به باتری دکمه ای است. )درست( 64ت( طبق کتاب شیمی دوازدهم، صفحه 

 (   بررسی گزینه ها 3گزینه )  2

 فیزیکی است و برای مقایسه واکنش پذیری استفاده نمی شود. )نادرست(رسانایی الکتریکی خاصیت   •

 سرعت واکنش فلز با اسیدی با غلظت معین در شرایط یکسان، به نوع فلز بستگی دارد. )درست(  •

 با استفاده از جدول پتانسیل الکتریکی می توان واکنش پذیری نسبی فلزها را مقایسه کرد. )درست( •

 شرایط مشابه، سرعت واکنش به نوع فلز وابسته است. )درست(  در واکنش اکسید شدن در

 سلول های گالوانی 

 47تا  45(   بر اساس مطالب فصل دوم کتاب شیمی دوازدهم، صفحه 1گزینه ) 1

      2Cu+الکترود استاندارد مس شامل تیغه مسی، درون محلول یهک مهوالر یهون ههای 

 ( همخوانی دارد. 1می باشد، که با گزینه )
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 Ag2 ( +aq)+2M → (aq)+Ag2 ( +s)M(aqنقش آند را دارد.         ) Mنقش کاتد و  Ag+(   طبق معادله واکنش، 4گزینه ) 2

-نیم واکنش آندی                       
e2  ( +aq)+2

M  → (s)M 

  →  Ag2(s)          نیم واکنش کاتدی      
-

e2 ( +aq)+
Ag2 

 هر یک از سلول ها را حساب می کنیم.  emf(   مقدار 2گزینه )  3

 کوچکتر، آند است.   °Eبا داشتن  Liبزرگتر، کاتد و    °Eبا داشتن  Ag:   در این سلول   Li – Agسلول 

              °E= )سلول(°E )کاتد( -  °E )آند(            °E= )سلول(  E°        →        (05 /3- )– 8 /0= )سلول( 3/ 85ولت 

 کوچکتر، آند است.   °Eبا داشتن  Znبزرگتر، کاتد و    °Eبا داشتن  Ag:   در این سلول   Zn – Agسلول 

              °E= )سلول(°E )کاتد( - °E )آند(             °E= )سلول(  E°        →         (76 /0-  )– 8 /0= )سلول( 1/ 56ولت 

47 /2    =
𝟑.𝟖𝟓

𝟏.𝟓𝟔
     =

𝑬(𝑳𝒊−𝑨𝒈)
°

𝑬(𝒁𝒏−𝑨𝒈)
° 

 (   بررسی گزینه ها 4گزینه ) 4

 °E( Zn ( /aq)+2Zn( s= ))  -0/ 76و   )ولت      °E( Cu ( /aq)+2Cu(s+ = ))0/ 34)ولت  

     °E=  )سلول(   °E)کاتد(   -   °E= )آند(  0/ 34 –(  -0/ 76= )   1/ 1آ( )درست(                                                                       ولت 

   e2  ( +aq)+2Zn  →  (s)Zn-تولید می شوند، و غلظت این یون افزایش می یابد.       2Zn+ ب( )درست(    در آند یون های 

 Cu → -e2  ( +aq)+2Cu( sمصرف می شوند و غلظت این یون ها کاهش می یابد.                          ) 2Cu+در کاتد یون های 

 انی، در آند الکترون تولید شده و در کاتد مصرف    می شود. پ( )نادرست(   الکترون ها در کاتد مصرف می شوند. )در سلول های گالو

ت( )نادرست(   در سلول گالوانی، کاتیون ها در غشای متخلخل، از سمت آند به سمت کاتد، و آنیون ها در غشای متخلخل، از سمت کاتد 

 به سمت آند حرکت می کنند. 

 (                                                          2گزینه )  5

برابر است. با داشتن    4CuSO، با تعداد مول های 2Cu+( سولفات را حساب می کنیم. تعداد مول های IIراهکار   تعداد مول های مس )

 را به دست می آوریم.   Cu، و سرعت تولید 2Cu+، سرعت متوسط مصرف یون های 2Cu+تعداد مول های 

(s)Cu3 ( +aq)+3Al2 →  (aq)+2Cu3  ( +s)Al2 

+2
Cu mol = 4mol CuSO =  1 /0 = n    →    2 /0  ×05 /0 = (L)V   .Cm =  n  مول های(4CuSO ) 

 R( Cu)تولید   =  R(2Cu+)مصرف   = mol.s 5-10  ×2-1   چون در واکنش موازنه شده، ضریب استوکیومتری برابر دارند           

1-mol.s 5-10  ×2 =   
𝟎.𝟎𝟏 𝒎𝒐𝒍

𝟓𝟎𝟎 𝒔
   =  

∆𝒏

∆𝒕
   = (+2Cu)R        →        

 نیاز دارد.    e-مول  2، به Cu، برای کاهش به اتم 2Cu+طبق استوکیومتری واکنش، هر مول یون 

-e mol 02 /0     =
𝟐 𝒎𝒐𝒍 𝒆−

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑪𝒖𝟐+
    ×+2Cu mol 01 /0 
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 عدد اکسایش 

 )آ  2H2 +  (s)LiCl4 ( +s)Ti  → (s)LiH4 ( +l)4TiCl(g)                 (                                                                                     4گزینه ) 1

(aq)4PO3H   ( +g)HCl5 → (l)O2H4 ( +s)5PCl  ب( 

 بررسی گزینه ها: 

 محلول را کاهش می دهند. )نادرست(   pHتولید می شوند، که  4PO3Hو  HCl( با انجام واکنش )ب(، دو اسید  1

  Pتغییر می کند. واکنش )ب( با تغییر عدد اکسایش همراه نیست. عدد اکسایش اتم  Hو  Ti( فقط در واکنش )آ(، عدد اکسایش دو اتم 2

 +( است. )نادرستH (1 )ای اتم ( و بر-1) Cl+(، برای اتم  5در هر دو سمت، )

 ( طبق معادله موازنه شده شمار مول های گاز تولید شده در دو سمت واکنش برابر نیست. )نادرست(3

 است. )درست(   11و در واکنش )ب( برابر   12( طبق معادله موازنه شده مجموع ضریب های استوکیومتری در واکنش )آ( برابر با 4

 (   بررسی گزینه ها 1گزینه )  2

 

 

 

 خود با آب پیوند هیدروژنی می دهد. )درست(  -OH( ترکیب )آ( از سمت گروه 1

 + است. )نادرست(2و در ترکیب )ب(   -1در ترکیب )آ( برابربا  O( عدد اکسایش کربن متصل به اتم 2

 ( در تهیه پلی استرها، دی الکل با دی اسید واکنش می دهد. )نادرست( 3

 است که با شمار اتم های کربن در حلقه آروماتیک برابرند. )نادرست(  6( شمار اتم های کربن در ترکیب )آ( 4

(   در صورت سوال قید شده است که، واکنش در هر مرحله کامل انجام می گیرد. پس تمام واکنش دهنده ها به طور کامل  4گزینه ) 3

  Zn، انجام می دهیم تا با به دست آوردن ضریب استوکیومتری X mol Znواکنش می دهند. بر این اساس محاسبات را با فرض مصرف 

 وازنه جرم و بار در دو سمت واکنش، به جواب برسیم. در معادله واکنش، بتوانیم با م

 2Zn      .....................  +→  (s)Zn   (  +aq) +5V+(aqاین معادله باید از نظر جرم و بار موازنه باشد.      )

1  =X      →    g Zn  325 /0     =
𝟔𝟓 𝒈 𝒁𝒏

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝒁𝒏
     ×

𝑿 𝒎𝒐𝒍 𝒁𝒏

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑽𝟓+      ×
𝟎.𝟎𝟐𝟓 𝒎𝒐𝒍 𝑽𝟓+

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝑳
     ×+5V mL 200   

 به دست آمده است. معادله واکنش را با استفاده از این ضریب، موازنه می کنیم.   1ضریب استوکیومتری در واکنش 

(aq)+2Zn  (  +aq)+3V  →   (s)Zn1   (  +aq)+5V 

 نیاز است، که در محلول رنگ سبز تولید می کند.   3V+برای موازنه بار الکتریکی در دو سمت واکنش، یون 

 به صورت زیر است.   A(   با توجه به شکل داده شده، آرایش الکترونی اتم عنصر  3گزینه )  4
3p4 2s4 10d3 6p3 2s3 6p2 2s2 2s1 

 بررسی گزینه ها 

 می باشد. )نادرست(  7متعلق به گروه    Aبا توجه به آرایش الکترونی، عنصر  •

• A  )یک عنصر واسطه است و ترکیب های رنگی دارد. )درست 

، باالترین عدد اکسایش، با الکترون های ظرفیت  7تا گروه  1در در جدول تناوبی از گروه  •

 . )درست( هفت الکترون وجود دارد Aبرابر است. در الیه ظرفیت اتم عنصر 

، از الکترون  d3و  s3  ،p3، در الیه سوم آن، زیر الیه های Aطبق آرایش الکترونی اتم عنصر 

 اشغال شده اند. )درست( 
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 سلول های سوختی  

 (   بررسی گزینه ها 2گزینه )  1

( طبق شکل داده شده، بخار آب در بخش کاتدی خارج می شود. 1

 )نادرست( 

جهت حرکت پروتون ها در غشاء از آند به  ( طبق شکل داده شده، 2

 کاتد است. )درست( 

مول پروتون در غشاء مبادله  4( به ازای مصرف هر مول اکسیژن، 3

 می شود. )نادرست( 

-  → O2H2(lدر کاتد:      )
e4  ( +aq)+

H4 ( +g)2O 

( طبق شکل داده شده، جهت حرکت الکترون ها در مدار بیرونی با  4

 در غشاء یکسان است. )نادرست( جهت حرکت پروتون ها 

 سلول های الکترولیتی  

 (    4گزینه ) 1

g Cr 33 /17  =52   ×𝟏محاسبات برای کروم:                                                   

𝟑
    =mol Cr  𝟏

𝟑
  → -

e mol 1    ++3
Cr mol  𝟏

𝟑
    

   g Ag  108   =Ag mol  1  → -e mol 1    ++Ag mol 1محاسبات برای نقره:                                                                            

 g 6 /90   =3 /17  –  108تفاوت جرم دو قطعه آبکاری شده   

مول الکترون را بر حسب مول  0/ 3تولید شده به ازای عبور  H+(   راهکار: با استفاده از استوکیومتری واکنش، غلظت یون های 1گزینه )  2

 محلول حساب می شود.   pH، مقدار H+بر لیتر، به دست می آوریم. با داشتن غلظت یون های  

-e4  ( +aq )+H4 ( +g)2O   →   (l)O2H2 

1  =1 /0 log-  =]+[H log-   =pH     →   1-mol.L 1 /0    =]+[H    →    
𝒎𝒐𝒍 𝑯+

𝟑 𝑳
      =

𝟒 𝒎𝒐𝒍 𝑯+

𝟒 𝒎𝒐𝒍 𝒆−    ×-e mol 3 /0   

 مول الکترون را حساب می کنیم.                            0/ 3، جرم نقره آزاد شده به ازای عبور  Ag4 → -e4  ( +aq)+Ag4(sبا استفاده از معادله موازنه شده،  )

g Ag 4 /32    =
𝟏𝟎𝟖 𝒈 𝑨𝒈

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑨𝒈
     ×

𝟒 𝒎𝒐𝒍 𝑨𝒈

𝟒 𝒎𝒐𝒍 𝒆−
   ×-e mol  3 /0 

 خوردگی فلزها 

اکسیژن، نقش اکسنده، فلز نقش کاهنده و آب نقش الکترولیت را  57صفحه (   بر اساس متن کتاب شیمی دوازدهم، فصل دوم، 3گزینه ) 1

 دارد و همچنین واکنش دهنده است. 

 e2  ( +aq)+2Fe  →  (s)Fe-فلز آهن اکسایش می یابد و نقش کاهنده دارد                             

 OH4 →  -e4 ( +l)O2H2 ( +g )2O-( aq)اکسیژن، اکسنده است و آب در نیم واکنش کاهش شرکت کرده        
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(   با توجه به شکل مقابل که از متن کتاب درسی شیمی  4گزینه ) 2

گرفته شده است، و مطالب گفته شده در کتاب  59دوازدهم، صفحه 

 درسی 

 

 

 

 

 (   بررسی گزینه ها 3گزینه )  3

 است. )درست(  3O2Feیکی از اکسیدهای طبیعی آهن هماتیت با فرمول  •

 )درست( 57طبق متن کتاب درسی شیمی دوازدهم، فصل سوم، صفحه  •

 فصل سوم کتاب درسی شیمی دوازدهم )درست(  58طبق متن صفحه  •

 اکسایش می یابد. )نادرست(  3Fe+و  2Fe+به یون های  Feدر زنگ زدن آهن،  •

 ره، به صورت زیر است. (   نیم واکنش های آندی و کاتدی در آبکاری مس توسط آند نق1گزینه )  4

 e ( +aq)+Ag   →  (s)Ag-نیم واکنش آندی:               

- → Ag(sنیم واکنش کاتدی:               )
e ( +aq)+

Ag 

(، در هیچ یک از نیم واکنش های آندی و کاتدی شرکت نمی کند. بنابر  Cuمس )

این غلظت مس در محلول برابر با صفر است. در محلول به ازای تولید یک مول  

در کاتد مصرف می شود، و غلظت این   Ag+در آند، مقدار یک مول یون  Ag+یون 

 ( همخوانی دارند. 1ده در گزینه )یون در محلول ثابت می ماند. این اطالعات با نمودار داده ش

 فصل سوم شیمی دوازدهم  

 جامدهای کواالنسی و مولکولی 

ضلعی تشکیل شده  6ساختار مشابه بنزن، از حلقه های  با از فصل سوم شیمی دوازدهم )گرافن 70(   متن کتاب درسی صفحه 3گزینه ) 1

 سیکلوهگزان ساختار مسطح ندارد.  است و ساختار مسطح دارد. 

 

 

 

 (   بر اساس متن کتاب درسی شیمی دوازدهم، فصل سوم 4گزینه ) 2

 بررسی گزینه ها 

 آ( کربن خاصیت شبه فلزی ندارد. شیمی یازدهم فصل اول )نادرست(

 فصل سوم کتاب شیمی دوازدهم آورده شده است. )درست( 68یاندیشیم صفحه ب( شکل در با هم ب

 فصل سوم شیمی دوازدهم )نادرست(  69پ( مطالب صفحه 

 )درست( 68ت( متن کتاب درسی شیمی دوازدهم، فصل سوم صفحه 
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 (   بررسی گزینه ها 4گزینه ) 3

1 )2SiO  )یک جامد کواالنسی است و در ساختار آن پیوند یونی وجود ندارد. )نادرست 

 ، سیلیس به صورت خالص )کوارتز( در طبیعت وجود دارد. )نادرست( 68( طبق متن کتاب، فصل سوم شیمی دوازدهم صفحه 2

 ی است. )نادرست( کتاب درسی شیمی )خود را بیازمائید( دوازدهم، سیلیس یک جامد کواالنس  69( طبق متن صفحه 3

 کتاب درسی شیمی دوازدهم، سختی سیلیس از گرافیت بیشتر است. )درست( 69( طبق متن صفحه 4

 (   بررسی گزینه ها 4گزینه ) 4

درصد خاک رُس را تشکیل می دهد و در بین اجزای سازنده خاک رُس، عمده ترین جزء آن   20 /46(، 2SiOسیلیسیم دی اکسید ) •

 است. )درست( 

زیادی از اجزای سازنده خاک رُس را نمک ها و ترکیب های عنصرهای اصلی تشکیل می دهند، که بی رنگ هستند. )ترکیب  درصد  •

 های عنصرهای واسطه رنگین می باشند( )درست( 

و  O2H، جامدهای مولکولی مانند 3O2Al ،O2Na، جامدهای یونی مانند 2SiOخاک رُس، مخلوطی از جامدهای کواالنسی مانند،  •

 و دیگر مواد می باشد. )درست(  Auزهای خالص مانند طال فل

 ، وجود دارد. )درست(Auدر برخی انواع خاک رُس، فلزهایی که ارزش اقتصادی زیادی دارند، مثل طال  •

 رفتار مولکول ها و توزیع الکترون ها 

 کتاب شیمی دوازدهم، فصل سوماز  75و  74(   بر اساس شکل های داده شده در متن کتاب درسی صفحه 2گزینه ) 1

تقریبهاً  C = Sمطابق نقشه پتانسیل الکترواستاتیک این مولکول، پیوند شکل خطی دارد.  )شکل سمت راست(، مولکول   COSمولکول 

متر اتهم است. به دلیل خصلت نافلزی ک Oکامالً قطبی است و تراکم بار منفی در این مولکول به سمت اتم  C = Oناقطبی است، اما پیوند 

C  نسبت به اتمO+ کربن دارای بار جزیی ،𝛅  .می باشد 

 

 

 

 

 

 

)شکل سمت چپ(، مولکول شکل مسطح مثلثی دارد. مطابق نقشه پتانسیل الکترواستاتیک این مولکول به دلیل خصلت    3SOمولکول 

  دارد.  𝛅، اتم گوگرد بار جزیی +Sنسبت به اتم مرکزی  Oنافلزی بیشتر اتم مرکزی 

 +( 4+(                                  )4)(                                عدد اکسایش کربن              3گزینه )  2
                                                                                   O  =  C  =  O                    S  =  C  =  S   

 𝛅-     𝛅+     𝛅-                  𝛅-     𝛅+     𝛅-بار جزئی                                                                   

 بررسی گزینه ها 

 +( است. )نادرست( 4( عدد اکسایش کربن در هر دو ترکیب )1

 رست( ( است. )ناد 𝛅( بار جزئی اتم کربن در هر دو ترکیب )+2

 ( هر دو مولکول ناقطبی اند و گشتاور دو قطبی صفر دارند. )درست(3

، اندازه مولکول بزرگتر شده و نیروهای Oنسبت به  S( با بزرگتر شدن شعاع اتمی 4

 بین مولکولی قویتر می شوند. )نادرست(
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 (   بررسی گزینه ها 2گزینه )  3

+( در یون آمونیوم Nعدد اکسایش اتم مرکزی ) •
4NH                   3-   =X            1 ( = +1 × )+4   +X   

2-عدد اکسایش اتم مرکزی در یون سولفات 
4SO                        6 = +X           2-  ( =2- × )4    +X            )تفاوت( 

جفت الکترون   4پیوند یگانه است و  4. یون سولفات دارای جفت الکترون پیوندی دارد 4پیوند یگانه است و  4یون آمونیوم دارای  •

 پیوندی دارد. )تشابه( 

 شکل هندسی هر دو یون، چهار وجهی است، و هر دو یون، ناقطبی هستند. )تشابه(  •

ساختار آنیون سولفات در کتاب درسی شیمی دوازدهم، تمرین های  

ساختار و شکل یون  آورده شده است.  88دوره ای فصل سوم صفحه 

کتاب درسی شیمی دهم در   99و  98های سولفات و آمونیوم در صفحه 

 مبحث فرمول نویسی، نشان داده شده است. 

در یون آمونیم، جفت الکترون ناپیوندی وجود ندارد. یون سولفات دارای   •

 جفت الکترون ناپیوندی روی اتم های اکسیژن است. )تفاوت(  12

 می باشند( 3NO-و نیترات  24SO-(   بررسی گزینه ها )آنیون ها شامل سولفات 2گزینه ) 4

 

 

 

 

+( اسهت. 6برابهر بها )  24SO- در آنیون سهولفات  S+( و عدد اکسایش اتم 5، برابر با ) 3NO- در آنیون نیترات  Nآ( عدد اکسایش اتم 

 )تفاوت(

 می باشند. )تفاوت( Hاتم  4، دارای 3NO4NHو آمونیوم نیترات  Hاتم  8(، دارای 4NH)4SO2ب( آمونیم سولفات 

 وجود دارد. )تشابه( Nاتم  2پ( در فرمول شیمیایی هر دو آنیون تعداد 

 ت( در هر دو آنیون اتم مرکزی باالترین عدد اکسایش را دارد، و جفت الکترون ناپیوندی ندارد. )تشابه( 

 زینه ها (   بررسی گ2گزینه )  5

 قطبی اند. )مولکول های دواتمی ناجور هسته قطبی اند.( )درست(  HBrو  HF ،HClهر سه مولکول  •

• HF  اسید ضعیف وHCl  وHBr اسید قوی هستند و ،pH  )آن ها با هم برابر نیست. )نادرست 

، جاذبه های واندروالس برقرار است، که موجب می شود،  HBrو  HClپیوند هیدروژنی و بین مولکول های  HFبین مولکول های  •

 باالتر باشد. )درست(  HFنقطه جوش 

 ، پیوند هیدروژنی نمی دهند. )نادرست(HBrو  HClمولکول های  •

 (   بررسی گزینه ها 1گزینه )  6

شیمی   75یک مولکول قطبی است. متن کتاب درسی، صفحه  N(، به دلیل داشتن جفت الکترون ناپیوندی روی اتم 3NH( آمونیاک )1

 دوازدهم )درست( 

 ( مولکول آمونیاک به دلیل قطبی بودن در میدان الکتریکی جهت گیری می کند. 2

 یک جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد. )درست(  N( در مولکول آمونیاک، روی اتم مرکزی  3

 تعلق می گیرد. )درست(  Nو بار جزئی منفی به اتم   H، بار جزئی مثبت به اتم 3NHدر   . بیشتر است  Hاز اتم  Nصلت نافلزی اتم خ( 4
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می گیرد که خصلت نافلزی آن بیشتر باشد. بررسی  (   راهکار: در یک مولکول یا یون چند اتمی، بار جزئی منفی به اتمی تعلق4گزینه ) 7

 گزینه ها   

 را دارد. )نادرست( (𝛅-) بیشتر است، و  O، خصلت نافلزی اتم  3NO-در ( 1

 را دارد. )نادرست(  ( 𝛅-) و بیشتر است،  C، خصلت نافلزی اتم  2H2C( در 2

 را دارد. )نادرست(  (𝛅-) بیشتر است، و  O، خصلت نافلزی اتم  SCO( در 3

+( در یون 4
4NH ،  خصلت نافلزی اتمN   بیشتر است، و (-𝛅) )را دارد. )درست 

 جامدهای یونی، انرژی شبکه بلور 

(   راهکار: در مقایسه انرژی شبکه بلور ترکیب های یونی، ترکیبی که چگالی بار بزرگتری  3گزینه )  1

  " دارد  
بار  یون 

شعاع  یون 
 انرژی شبکه بلور آن، بیشتر است.   "چگالی بار ∝   

 بررسی گزینه ها 

3+( اندازه یون 1
Al  3+نسبت به یون

Fe باشد(، بنابر این  ، کوچکتر است )بار هر دو یون برابر می

 بیشتر است. )نادرست(   3O2Alانرژی شبکه بلور 

+، اندازه یون NaFو  LiF( بین دو ترکیب 2
Li   کوچکتر از +

Na   است )بار یون ها در هر دو

 ت( ( خواهد بود. )نادرسKJ.mol926-1، )بزرگتر از NaFبزرگتر از انرژی شبکه  LiFترکیب برابر است(. بنابر این انرژی شبکه بلور  

2+، شعاع یون MgOو  CaO( بین دو ترکیب 3
Mg  2+نسبت به یون

Ca  کوچکتر است )بار یون ها در هر دو ترکیب برابرند(، بنابر این ،

 می باشد.    CaO < MgOانرژی شبکه بلور 

اندازه یون ها در   کوچکتر از NaF، بیشتر است، اما اندازه یون ها در NaFنسبت به  CaO، بار یون ها در NaFو  CaOبین دو ترکیب 

CaO   می باشد. بین دو عامل بار و اندازه یون ها، طبق رابطه
بار  یون 

شعاع  یون 
، بار یون ها تاثیر بیشتری دارد. بنابر این، چون در   "چگالی بار ∝  

CaO بار یون ها بزرگترند، انرژی شبکه بلور ،CaO   .بزرگتر است 

پایین، شعاع یونی همانند شعاع اتمی افزایش می یابد، بنابر این انرژی شبکه بلور فلوئورید عنصرهای  ( در عنصرهای گروه اول، از باال به 4

 گروه اول از باال به پایین با بزرگتر شدن شعاع کاتیون فلز قلیایی، کاهش می یابد. )نادرست( 

 فصل چهارم شیمی دوازدهم  

 انرژی فعال سازی در واکنش های شیمیایی  

 2O   (   +g )2N    →     (g )NO2(gفصل چهارم شیمی دوازدهم                                 )  97(   با هم بیاندیشیم صفحه 1گزینه )  1

226- = H∆   1440  – 1214 = 2H∆ - 1H∆ = H∆         →       496   +944    →  (607)× 2   

KJ 155 +=  381    +226- = )رفت(Ea  +∆H 
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 نظام جدید                                                                  تنظیم و نگارش  بهزاد میرزائی   98سراسری داخل و خارج کشور سال تست های کنکور  

 98تابستان               )تست های طبقه بندی شده مربوط به کتاب درسی شیمی دوازدهم(                                                                  
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(، بدون مبدل NOواکنش را به دست می آوریم. مقدار آالینده تولید شده ) H∆(   راهکار: از نمودار داده شده، مقدار 3گزینه )  2

 g 1  = 04 /0اختالف این دو مقدار که برابر با     )گرم در هر کیلومتر است.  0/ 04گرم در هر کیلومتر و با مبدل کاتالیستی  1/ 04کاتالیسیتی 

( است، آالینده ای است که در هر کیلومتر در مبدل کاتالیستی طبق واکنش  1/ 04 –

 زیر تجزیه می شود و گرما تولید می کند. 

                            (g)2O    (  +g)2N   →   (g)NO2 

KJ 180-    =∆H    →   561 – 381  =∆H   →   2Ea  –  1Ea   =∆H 

 در مبدل کاتالیستی      NOمول گاز   2گرمای تولید شده به ازای تجزیه  

KJ 180-   =∆H     (g)2O    (  +g )2N  →  (g )NO2 

KJ 300    =𝟏𝟖𝟎 𝑲𝑱

𝟐 𝒎𝒐𝒍 𝑵𝑶
     ×𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑵𝑶

𝟑𝟎 𝒈 𝑵𝑶
     ×g NO 100 

 برای تهیه آمونیاک، فرایند هابر عوامل موثر بر تعادل های شیمیایی 

(   طبق اصل لوشاتلیه، در یک سامانه تعادلی، با کاهش غلظت فراورده ها، تعادل در جهت تولید فراورده هها )در جههت رفهت( 1گزینه ) 1

ین پیشرفت می کند. )کمبود باید جبران شود(. چون دما ثابت است، ثابت تعادل تغییر نمی کند و همان ثابت تعادل آغازی اسهت. )در به 

 ثابت تعادل را تغییر دهد.  Kعوامل موثر بر تعادل، فقط دما می تواند مقدار 

                  K       (g)2Cl2  ( +g )O2H2    ⇌    (g)2O ( +g)HCl4=    10(                                      4گزینه ) 2

 مول گاز  5مول گاز                           4                                                                                

تعداد مول های گاز در سمت فراورده ها کمتر است، و با افزایش فشار تعادل در جهت رفت )راست(، پیشرفت می کند. چون در سمت  

تاثیر بیشتری بر   HClاست، دو برابر شدن غلظت  2Oبزرگ تر از ضریب استوکیومتری  HClریب استوکیومتری واکنش دهنده ها، ض 

 جابجا کردن تعادل در جهت راست دارد. 

مولی مخلوط را آمونیاک تشکیل می دهد،    بازده واکنش   %28کتاب درسی شیمی دوازدهم،  107(   راهکار: طبق مطالب صفحه 1گزینه ) 3

 ت. بر اساس استوکیومتری واکنش، محاسبات را انجام می دهیم. اس 28%

(g)3NH2   ⇌   (g)2H3 ( +g )2N 

3g NH  2 /95     =𝟐𝟖

𝟏𝟎𝟎
     ×𝟏𝟕 𝒈 𝑵𝑯𝟑

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑵𝑯𝟑
     ×𝟐 𝒎𝒐𝒍 𝑵𝑯𝟑

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑵𝟐
     ×2mol N 10 

 ارزش فناوری های شیمیایی، ساخت بطری آب 

، از اکسایش پارا زایلن می توان  115متن کتاب درسی، فصل چهارم کتاب شیمی دوازدهم، صفحه (   1گزینه )  1

 تِرفتالیک اسید تولید کرد.  

 

 

 

، مهوارد )ب( و )پ( درسهت 118و  117(   بر اساس مطالب گفته شده در متن کتاب درسی فصل چهارم شیمی دوازدهم، صهفحه 1گزینه ) 2

 هستند. 
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بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | | نمونه سواالت درسی | | جزوه آموزشی دوازدهم گام به گام دوازدهم    |

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.
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