
%55

%30

%4

%40

شماره سوال 14 48

مولکو لها در خدمت تندرستی فصل اول

براي هر مبحث کتاب، جـدول و نمودار سط حبندی سؤا لها مانند نمودار پایین تهیه شـده، در این جـدول تعداد و شمار ه سؤا لهای هر سطح، 
ً

(نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر)،درصدهای مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص و نمودار براساس درصد مراجعه به سؤال و شماره 

سؤا لها تنظیم شـد ه است. بدیهی است که این نمودار باید شیب منطقی داشته و هرچه رو به پایـان م یرویم درصد مراجعه کمتر  و سـؤا لها 

دشوارتر  شود.

 داد هاند.

به معنای درصـد مراجع هکنندگان

به ســؤال،از کل دان شآمــوزان 

شــرکـ تکننده در آزمون اسـت.

به معنای تاریخ برگزاری

 آزمون است.

به معنای جمعیت شـرک تکنندگان

در آن آزمون است.

در شناسنامه هر سؤال نشان ههایی به شرح زیر استفاده شده است که بیا نگر اطالعات آماری هر سؤال است:

ـدگان به معنای درصـدی از شــرک تکنن

ـدکه به این سؤال پاسخ صحیح  م یباش
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 درصد مراجعه

شماره سوال 

نسبتا دشوار سطح  دشوارتر دشوار

۴۹-۱۴۳۱۵-۴۸۱-۱۴

۲۹-۴۳۹-۳۰۵۵-۴۰

1



ــادل: ع

غلظـت 

  

هيم تا 

اک در 

(H   
  

 گازی:

  

CaCO   

  

(m
oL

L
)1- 

  سطحي

.  

  هند.

  .هند

ــا تع ــوند ت  ش

غ یجيتـدر..... 

20  %55

د یو گرما مرده 

گرم گاز آمونيا ٦

1 14,N : g. 
15  %52

K كنش برای وا

15  %50 

 است؟  ان

3O (s) CaO
%21  %49

(m
oL

. L
) 

هاي سهمجموعه كتاب

سوال پاسخ دهند. 

) سوال پاسخ ده7 

سوال پاسخ ده 8ز 

ــوط ــم مخل  ه

...شت زمـان و 

 91  %

بسته مخلوط كر

٨/٦الت تعادل 

1molست؟  )

 93  %

Kقدار عددی 

 94  %

3CaCO يكسا

2O(s) CO (g
 92  %

  شوار

5سوال به  10از هر

یا 6سوال به ( 10هر

سوال به بیش از 10

ــا  3PClـول ب

رقرار شود، با گذ

54419 

ف دو ليتری سرب

گر در حا شود. ا

2د 2mol .L اس

63341 
۲( ۶۵/۰   

۴(۸۵/۰  

مق ت تعادل و

56168 

(s)3ی  تجزيه ش

 g)

76137 
  

  د و بخار آب

  

ستي

هاي نسبتاً د

ا 5500تا  4750اي

از هر 6250تا  5500

به باال از هر  6250

5PCl  ــو ٢و م

ن بريمع یك دما

 ابد.ي یم

9

را در يک ظرف

2N (g برقرار ش

برابر چند  تعادل

1
 ۲

 ۴

مودار يكای ثابت

 م است؟ 

8

كنش در تعادل وا

7
  

كسيد ش كربن مونوا

كسيد     ا

ها در خدمت تندرسولكول

ه سؤال

آموزان ترازها دانش

آموزان ترازهاي ش

آموزان ترازهاي  ش

ــته،  ــول  ٢س م

3PCl (g كي، در

م........ ها،  هنده

  ش

  كاهش -صرف

  شيافزا -صرف

  ش

ول گازنيتروژن ر

23g) H (g) 

باشد، ثابت اين 

  

  

نم یرو شده 

22SO (g) كدام

   

   

   

، با يكای ثابت ت

 طه

كنش هيدروژن از وا

د به نيتروژن دی

 دروژن

مو:اولفصل

انتظار داریم د

انتظار داریم دانش

انتظار داریم دانش

ــرف سربس ك ظ

2g) Cl (g) 
كنش........  ت د وا

كاهش -ديتول -ورده

مص -ها دهنده نش

مص -ها دهنده نش

شيافزا -ديتول -رده

مو ١هيدروژن و 

 32NH (g)

بی وجود داشته 

ذكر یها غلظت

2) O (g) 

 - ۵۰ 

- ۵۰ 

-۰۲/۰ 

 - ۰۲/۰  

گزينه،ادل كدام 

ک با گازهای مربوط

كسيد و گاز هي دی ا

كسيد ی نيتروژن تترا

و هيد COول از 

 دوازدهمشيمي 

  
ــر در   گ ــا كي

5PCl (g)
، سرعت.........

 
فراو -شي) افزا۱

كن -) كاهش۲ وا

كن -شي) افزا۳ وا

فراور -) كاهش۴

گرم گاز ه ٢/٣ 

تعادل گازی: 

مخلوط تعادلی

 
۱( ۶۰/۰ 

۳(۸۰/۰ 

با توجه به غ 

32SO (g)

 

۱ (mol .L1

۲ (mol.L1-

۳ (mol.L1 

۴ (mol .L1

يكای ثابت تعا 

 

 
) سنتز آمونياک۱

) توليد كربن د۲

) شكستن دی۳

) تشكيل متانو۴

 

 

8 

  

  

1-

2-

3-

4-



9 

 م

لي تبد

2NO 

4  

ه است. 

تر يك ل

4  

ك ي ی ه

4  

ثابت  ی

  

شيمي دوازدهم

گر سرعت ير د. ا

2ل ي 4N O به

25  %48

كل برقرار شده

كي (حجم ظرف 

22  %48

ر ظرف سربسته

%19  %47

ی كه مقدار عدد

 

%19  %46

 خدمت تندرستي

ريبت در نظر بگ

شد، سرعت تبد

 90  %

 

0  

طبق شك ینيمع 

است......... رابر 

 93  %

2N (g) Oدر ،

 90  %

  

افت يتوان در ی

است. ........ ر با 

 90  %

ها در مولكول:اولفصل

ثا یدر دما یتر

0 006/ mol. باش

  

11659 

۲( /  31 5 10

۴( /  375 10

 یبسته در دما

باً بريتعادل تقر

78177 

  

2 2O (g) NO

62014 

 /1    است. 67

   ار كوتاه است.

 شرفت كرده است.

22SO یاست، م

ن به تعادل  برابر

11659 

ي

تيل ٥/٠در ظرف 

1ا  1.L .min 

 نه است؟یام گز

۲

 ۴

ك ظرف سربير 

 كرده و ثابت ت

7

  

O(g): یگاز ی

  ت؟

[
  باشد.  می 

ش، برابر 47 10

ايحالت تعادل بس

شيدرصد پ ۲زان ي

2 2 2O S 
دنيكنش تا رس

هاي سه سطحيوعه كتاب

22NO (g) را د

تعادل برابر با ی

mol.min کدا

 

 

2N (g) O در

شرفتيدرصد پ

  

   

   

كنش تعادل ی وا

لب درست است

رت 
[N ][O ]

[NO]
2 2

2

شيآزما طي در شرا

دن به حيزمان رس 

كنش به م يت كه وا

3O:یعادل گاز

كيزان پ شرفت وا

  

   

  

مجمو 3206 

2 4N O (g)

2N O ی در لحظه

1عادل برحسب

2 2O (g) NO
د........ زان يبه م

/ 4 9 

/ 1 2 

/ 4 9 

/ 1 2  

شكل زير، كه به

 است، كدام مطل

كنش به صو اين وا

كنشيعادل ا ن وا

است،دل، كوچك 

برقرار شده است ی

 كه متعلق به تع

زيبوده و م........  

%80 800 

% 90 80 

% 90 810 

% 80 81  

6كد كتاب: 

تعادل گرماده 

2NO 4بهO

تع ی در لحظه

 

۱(  36 10 

۳(  33 10

O(g)تعادل:  

كنش بيا ن وا

  است.)

 

۱( ، 210 20

۲ (، 210 20

۳ (، 210 10

۴ (، 210 10

توجه به شبا  

مربوط  یتريل

 
 

  

 

 

 

ثابت تعادل ) ۱

ثابت تعچون ) ۲

ن تعاي) ثابت ا۳

ی) تعادل، زمان۴

ر يدر شكل ز 

تعادل برابر با

 

۱( mol .L10

۲ (mol.L10

۳ (mol .L10

۴ (mol.L10

 

 

5 -

6-

7-

8-



ر شده 

، مقدار

  

ن دو يب

 Bمول 

  

 یر دما

Br  در

  

32NH 

، تعداد 

4  

یگازل 

د، ثابت 

   
  

  

  سطحي

سربسته برقرا ی

مول است، ٤/٠ 

%16  %46

رابط ر يكردن ش

١ حالت تعادل، 

 م است؟

%12  %46

تر دريل ٤ حجم 

rClباشد، مقدار

23  %45

3 2(g) N (g
تر باشد،يل بر ل

27  %43

 شده و تعادل

SO ه شوديتجز

%12  %42

17  %40 

هاي سهمجموعه كتاب

یتريل ١٠ ظرف 

و ٤/٠،  ٣/٠ب 

 91  %

ست. پس از بازك

كه در  یر صورت

1mol .L کدام
 94  %

سربسته با یرف

موجود با یتعادل

 91  %
   

:23g) H (g)

مول ٠٢/٠و  ٠/٠

 94  %

هيش تجزيآزما

3O% از٦٠عادل 

 94  %
   

 94  %

8Kبا   در ،

بيتعادل به ترت ی

(CO  
55145 

۲ (۴/۸   

۴ (۸۴/۰  

ها باهم برابر اس ن

شود. در یقرار م

Lن دما برحسب

55145 
۲( 05/0  

۴ (4/0  

2Br (g)در ظر ،

برم در مخلوط ت

58519 
۲ (۱۶/۰ 

۴ (۱۸/۰ 

یگازم تا تعادل 

٣برابر ب ي ترت

58519 
۲ (۴/۰  

۴ (۰۴/۰   

آ ی تا در دما

تع یبرقرار ی برا

58519 
۲( ۷/۲  

۴( ۶۷۵/۰  

58519 
  

  

ستي

2 3Fe O (s) 

CO ی در لحظه

28O g.mol
5
 ۲

 ۴

و دما و فشار آن

2A(g) B برق

نيبت تعادل در ا

5
 ۲

 ۴

2) Cl (g) 
كلر و ب یز گازها

9
 ۲

 ۴

ميكن یگرم م یر

H 3وNH، به

9
 ۲

 ۴

ميده یقرار م 

جاد كند. هر گاه 

9
 ۲

 ۴

  ؟نداردا 

9
  

  

ها در خدمت تندرسولكول

3 2CO(g)

2Fe  ،Fe 2وO

1د گرم است؟  )

  

  

تر ويل ٢ظه برابر 

2B(g) C(g)

ه باشد، مقدار ثاب

  

  

K ،2BrCl(g)

ك ازيمول از هر 

  است؟

  

  

تريل ١٠ ةسربست

2Hغلظتعادل 

 در بوده است؟

  

  

یتريرف دو ل

32SO (g جيرا ا

1mol.L( 

  

  

كاي ثابت تعادل 

N 

H (2  

N (g)2 

CaCO (s)3

مو:اولفصل

2 3Fe(s) CO

2م مقدارين 3O

تعادل چند ی ظه

 حجم هر محفظ

(ثابت، تعادل ی

وجود داشته یز

31 6 10K /  

م ٢شود و مقدار 

ا  برابر چند مول

اك را در ظرف سي

تعگر در حالت 

قد چه 3NHی ه

ك ظريرا در  

22g) SO (g

ست؟ (بر حسب

ر،يز یها  تعادل

N O (g)2 4 2

(g) I (s) 2 

O (g) 2 

CaO(s) 

 دوازدهمشيمي 

2Oتعادل   (g)

گر بدا است. ا

CO در لحظ

 
۱( ۶/۵ 

۳( ۵۶/۰  

ر،يدر شكل ز 

یظرف در دما

در مخلوط گاز

 
۱( 1/0 

۳( 2/0 

كنش   گر وا 3ا

ن انجام شيمع

حالت تعادل، 

 
۱( ۰۸/۰ 

۳ (۰۹/۰ 

يآمون یمقدار  

برقرار شود. ا

هياول یها مول

 
۱ (۵/۰ 

۳ (۰۵/۰ 

3SOمول ٢ -

2g) O (g)

تعادل كدام اس

 
۱( ۳۵/۱ 

۳( ۴/۵ 

ك ازي در كدام 

 
۱(NO (g)22

۲(HI(g)2

۳(NO(g)2

۴(CO (g) 2

 

 

10

9-

10 -

11-

12-

13-

14-

0



11

       

 م

ك مول 

CO(g 

  

ه و ياول

  
  

             :ی گاز

ر حالت 

  

 تعادل 

  

شيمي دوازدهم

.  

  هند.

  هند.

گر يگ یم م كيرد، ا

2g) H O(g) 
22  %39
 (1  

Aا یها ، غلظت

 م است؟

20  %39

 (۷  

م تا تعادليكن

در Bو  A یها

%19  %39

ن است. ثابتيع

%16  %39

تندرستي خدمت 

سوال پاسخ دهند. 

) سوال پاسخ ده4 

سوال پاسخ ده 5ز 

425 C انجام

  ر است؟

2CO (g) 
 93  %

 ۴

A(g) B(g)

K ،باشدx كدام

 91  %

كنش    در وا

mol.(  

mol.L(  

 ۴

ك یتر وارد ميل 

ه موع تعداد مول

 91  %

   

مع یك دمايدر 

 94  %

ها در مولكول:اولفصل

  ار

2سوال به  10از هر

یا 3سوال به ( 10هر

سوال به بیش از 10

 یتر در دمايك ل

CO چند موالر

2H (g) (K 
78177 

۳ (/0 75 

C(g):ی شده
212K mol .L

68646 

كننده  شركت ی

هيلظت اول
1.L

ر غلظتييغ
1L

۳ (۸

 Vبه حجم  

كه مجمو یصورت

58519 

۲( ۵ 

۴( ۴۵  

32SO (g)د ،

58519 

ي

هاي دشو ؤال

ا 5500تا  4750اي

از هر 6250تا  5500

به باال از هر  6250

كيبه حجم  یا

O یغلظت تعادل

9)
7
 ۳

نش موازنه ی ادله

2Lط،ين شرايا 

6

A(g)  ها گونه

(غل  

ي(تغ  -٤

۳

 B یدر ظرف

رقرار شود. در ص

  ر كدام است؟ 

9

 ۲

 ۴

22SO (g) 

9

x

هاي سه سطحيوعه كتاب

سؤ

آموزان ترازها دانش

آموزان ترازهاي  ش

آموزان ترازهاي ش

 محفظهر كه در 

كنش دهد، غ  ب وا

 ۲ (/0 5 

با معا یل فرض

 چه در ت. چنان

.  B(g)  )

0  

٢+  

۲ (۹

ی مول ماده ٤

A B  بر

تريرف برحسب ل

  

  

2O: ی گاز (g)

 ست؟

مجمو 3206 

انتظار داریم د

انتظار داریم دانش

انتظار داریم دانش

ريز یكنش تعادل

ك مول بخار آب

تعادل ین، برايع

ر استيصورت ز ه

. C(g) .

0  

٦+  

٤را با  A ی

1K  وAB

باشد، حجم ظر 

كنش ربوط به وا

اس 1mol.Lند

6كد كتاب: 

  

ك - با توجه به وا

كيبا  COگاز 

 
۱ (/0 25 

ط معيدر شرا 

رات آن بهييتغ

 

۱ (۱۰

مول ماده ٤ -

115mol .L

٢تعادل برابر 

 

۱( 
1

45
 

۳( 
1

5
 

ر مرينمودار ز -

ن دما چنيدر ا

 
۱ (۳۹۰/۰  

۲ (۴۵۸/۱  

۳ (۵۴۸/۴  

۴ (۵۶۴/۲  

 

 

 

  

15-

16-

17-

18-



 

 

12
 هاي سه سطحيمجموعه كتابها در خدمت تندرستيمولكول:اولفصل شيمي دوازدهم

2تعادل:  -19 2 32 2SO (g) O (g) SO (g)  2 یك از گازهايمول از هر ٢، از قرار دادن مقدارSO  2وO  در

گر در لحظهيل ٢به حجم  ین در ظرفيمع یدما برابر با  3SOتعادل، غلظت گاز  یبرقرار ی تر برقرار شده است. ا

10 2/ mol.L 1ن دما چند ين تعادل در ايباشد، ثابت اmol .L است؟ 

  55475  94  %28  %38  

۱ (
1

8
  ۲ (

3

16
  ۳ (

5

72
  ۴ (

6

15
 

گر  - 20 827یدر بسته تا دما یتريل ٣ ظرفدر  3CaCOمول  ٢ا C 2 یها مولكول یبيگرم شود، شمار تقرCO 

2تعادل، كدام است؟  یموجود در ظرف، پس از برقرار 110(K mol.L )     
  59419  91  %20  %38  

۱ (/  221 8 10  ۲ (/  231 8 10  ۳ ( 216 10  ۴ ( 226 10 

21- 0 5شود تا تعادل گازي:  وارد مي 10Lدر ظرفي سربسته با حجم  5PClمول  /075 3 2PCl PCl Cl 

گر تا زمان رسيدن به برقرار  2تعادل  شود . ا

3
چند مول بر  Kتجزيه شده باشد، مقدار  5PClي  مقدار اوليه 

 ليتر است؟

  76137  92  %23    %37  

۱ (
110  ۲ (/ 11 25 10  ۳ (/ 21 25 10  ۴ (

210 

2مول گاز 2 -22 4N O 2کنیم تا تعادل گازي لیتري می 10ي  را وارد ظرف سربسته 4 22N O (g) NO (g)  برقرار
    گاز در ظرف موجود باشد، ثابت تعادل واکنش تقریباً کدام است؟   مول 5/2شود. اگر در هنگام تعادل 

  91396  93  %13    %37  
۱ (۳۳/۰  ۲ (۶۶/۰   ۳ (۰۳۳/۰  ۴ (۰۶۶/۰  

2Hو 2Oمول از هر یک از گازهاي 2 -23 S  ها انجام شده و  کنیم تا واکنش بین آن لیتري وارد می 2را در ظرف
2تعادل 2 2 22 3 2 2H S(g) O (g) H O(g) SO (g)  2مول 8/0تعادل   برقرار شود. اگر در لحظهSO 

2Hهاي در ظرف وجود داشته باشد، مقدار تقریبی ثابت تعادل و مجموع تعداد مولکول S 2وH O  پس از
 اند؟ برقراري تعادل به ترتیب از راست به چپ کدام

  91396  95  %26    %36  

۱( / , /2312 044 10 0 55    ۲ (/ , /2312 044 10 1 11  

۳( / , /2324 088 10 0 55    ۴ (/ , /2324 088 10 1 11  

تعادل یتا برقرار یتريك لي ی  ك مول بخار آب را در ظرف سر بستهيو  COك مول گاز ي - 24

2 2 2CO(g) H O(g) CO (g) H (g)  24چه م. چنانيده یقرار م 10K   چند  باً یباشد، تقر
    ماند؟ یم یها باق درصد واکنش دهنده

  78177  93  %23  %36  
۱( ۱۶%  ۲ (۸۳%  ۳ (۳۲% ۴ (۶۸%  

كنش  ها مصرف  درصد آن ٨٠كه  م. پس از آنيده یك ظرف در بسته قرار ميرا در  Bو دو مول  Aك مول ي - 25 شد، وا

2یگاز 3A(g) B(g) C(g) D(g)  ن سامانه در يموجود در ا یها رسد. تعداد كل مولكول یبه تعادل م

236برابر یبيطور تقر تعادل كدام است؟ (عدد آووگادرو را به ی لحظه 10 د.)یریدر نظر بگ  
  91396  93  %23  %36  

۱( /  24
2 28 10  ۲ (/  24

2 76 10  ۳( /  24
3 8 10  ۴ ( 24

3 10 
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تندرستيها در خدمت  مولكول:اولفصل شيمي دوازدهمهاي سه سطحيمجموعه كتاب  3206كد كتاب: 

4NHگرم  ٠٤/٢ -26 HSكنش ٢جامد را در يک ظرف 4ليتری مطابق وا 3 2NH HS(s) NH (g) H S(g) 

كنش به تعادل می ٢٠كه  نماييم. پس از آن تجزيه می كنش  درصد اين ماده تجزيه شد، وا  )K(رسد. ثابت تعادل وا

2چند 2mol .L  1است؟
4 51(NH HS g.mol )    

  3684  91  %22  %36  

۱(  38 10   ۲ (/  51 6 10  ۳( /  56 4 10   ۴(  32 10   

كنش -27 2ثابت تعادل وا 2 2H (g) I (g) HI(g)  1600ن برابر با يمع يیدر دماK  گر مقدار مول  یها است. ا

تعادل تعداد  ی م تا تعادل برقرار شود، در لحظهيسربسته كن یرا در همان دما وارد ظرف 2Iو  2Hاز  یبرابر

  است؟ 2Hیها چند برابر تعداد مول HIیها مول
  3863  91  %18  %36  

۱ (۴۰ ۲(  ۸۰  ۳( ۱۶۰  ۴ (۱۶۰۰ 

كنش تعادل -28 گر در وا 2: یا 1
2 22 2 2 4 10NO (g) NO(g) O (g) , K / mol.L    ك ظرف دو ي، كه در

2ن برقرار است، مقدار يمع یدر بسته در دما یتريل د وجود داشته باشد، مقدار يتروژن مونوكسيمول ن /4

2NOد برابر چند مول بوده است؟(در ابتدا در ظرف فقط ياكس یتروژن دين ی هياول (g) (.وجود دارد 

  55145  91  %20  %35  
۱ (۴/۱۴  ۲ (۲/۱۳  ۳ (۸/۲۸  ۴ (۴/۲۶ 

م تا تعادل: يده یگرما م یتريل ٤ ی ك ظرف سربستهيترات را در يوم نيگرم آمون ١٠ -29

4 3 2 22NH NO (s) N O(g) H O(g)گر در لحظه 2Nتعادل غلظت گاز ی ، برقرار شود. ا O مول بر  ٠١/٠

116Oقدر است؟ ( ش چهيط آزمايتر باشد، ثابت تعادل در شرايل g.mol،11H g.molو
114N g.mol( 

  11659  91  %24  %34  

۱( 42 10  ۲( 64 10  ۳( 46 10  ۴( 38 10 

یم تا تعادل گازيكن یوارد كرده و گرم م یتريل ٤ ی را در ظرف سربسته A ی ماده یمقدار -30

2A(g) C(g) D(g) گر در زمان برقرار [A]11تعادل یبرقرار گردد. ا mol.L ن دمايو در هم

0 04K /  باشد، مقدارC ي هیدر حالت تعادل و مقدار اول A ب کدام است؟ یترت به  
  11659  94  %9  %34  

۱( mol۲/۰  وmol۲/۱   ۲ (mol۲/۰  وmol۴/۴  

۳ (mol۸/۰  وmol۶/۵   ۴ (mol۲/۰  وmol۸/۴ 

كنش یدر بسته گرم م یتريك لين در ظرف يكلو ٥٠٠ یتا دما Aك مول از گاز ي -31 شود. تا مطابق وا

2 2A(g) B(g) C(g) D(s)  گر مجموع مول مول  ١/١در حالت تعادل  یگاز یها تعادل برقرار شود. ا

 ه شده است؟يدن به تعادل تجزيتا رس Aباشد، چند درصد گاز 

  77445  92  %18  %33  
۱( ۹۰  ۲ (۸۰  ۳ (۱۰  ۴ (۲۰ 

م تا تعادلیده یقرار م يتریک لی ي ک ظرف سر بستهیتروژن را در یمول ن 2اك و یآمونمول  2 - 32
2 2 33 2N (g) H (g) NH (g)  تعادل را ي سازنده يگاز يها % مول20تعادل  ي چه در لحظه برقرار گردد. چنان  

2باً چندین واکنش تقریل دهد، ثابت تعادل ایاك تشکیآمون 2(mol .L ) ش ثابت است.)یاست؟ (دما در آزما  
  63341  93  %11  %33  

۱( /0 118 ۲ (/0 47  ۳( /1 33   ۴( /0 72   
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كنش تعادلی:  -33 2 براساس وا 2 10H O(g) C(s) H (g) CO(g),K  ليتری،  ٢ی  ، در يک ظرف سربسته

گر در  مول زغال چوب را با مقداری بخار آب مخلوط كرده، تا رسيدن به حالت تعادل گرم می ٤/٠مقدار  كنيم. ا

كنش وجود داشته باشد، مقدار اوليهCO(g)مول  ٢/٠حالت تعادل،  ی بخار آب در مخلوط، به  در ظرف وا

116گرم بوده است؟تقريب برابر چند  1(O , H : g .mol )   
  66904  91  %21  %32  

۱(  ۹۶/۳    ۲ (۹۶/۴    

۳ (۲۵/۴    ۴ (۲۵/۳  

2شركت كننده در تعادل یها ر غلظت گونهيير تغينمودار ز - 34 2 33 2N (g) H (g) NH (g) یرا در فشار و دما 

2باً برابر چنديط تقرين شرايتعادل در ادهد. ثابت  ین نسبت به زمان نشان ميمع 2mol .L  است؟  
  76899  93  %19  %32  

۱( ۱۰۰  

۲ (۲۰۰  

۳ (۲۱۲  

۴ (۱۰۶  

كنش - 35 2وا 4 22N O (g) NO (g)  كسين یمول د ١از قرار دادن  ١٠ك ظرف به حجم ثابت يد در يتروژن تترا ا

27ثابت یتر و در دمايل C ر يدر ظرف برحسب زمان به شرح ز یگاز یها رات تعداد كل مولييشود. تغ یانجام م

كنش در  و 1mol.Lبرحسب )K(است: ثابت تعادل  قه اول برحسبيدق ٥سرعت متوسط وا

1 1mol.L .min  نه است؟ يكدام گز از راست به چپ بيبه ترت 
  

  63341  93  %16  %32  
۱ (۴/۰- ۰۰۲/۰    

۲ (۲/۰- ۰۰۴/۰    

۳ (۲/۰- ۰۰۲/۰    

۴ (۴/۰- ۰۰۴/۰ 

گر در زمان تعادل مجموع يينما یم یتريل ٢را وارد ظرف  A یگاز ی مول ماده ١مقدار  -36  ٣/١ یگاز یها كل مولم. ا

كنش گاز 2:یباشد، در وا 3A B C یغلظت تعادلA  ،B  وC اند؟ (برحسب  ب از راست به چپ كداميبه ترت

  تر)يمول بر ل

  66904  91  %14  %32  
۱ (/ , / , /0 25 0 35 0 225    ۲( / , / , /0 225 0 075 0 35  

۳ (/ , / , /0 25 0 35 0 075    ۴ (/ , / , /0 225 0 075 0 25   

گر پس از برقراريكن یتر ميل Vبه حجم  یرا وارد ظرف3NHمول ٥ -37 یتعادل گاز یم. ا

2 2
3 2 22 3 12NH (g) N (g) H (g)،K mol .L 3یها ، تعداد مولNH 2وH  در حالت تعادل با هم

  تر است؟ یبرابر باشد، حجم ظرف چند ل
  64275  94  %13  %32  

۱( ۲   ۲ (۵/۰    

۳ (۵/۲   ۴ (۵/۱ 

٥  ١٠  ١٥  ٢٠  ١٠٠  ٢٠٠    زمان به دقيقه  

  ها تعداد كل مول  ٠٠/١  ١٠/١  ١٨/١  ٢٤/١  ٢٩/١  ٥٠/١  ٥٠/١
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تندرستيها در خدمت  مولكول:اولفصل شيمي دوازدهمهاي سه سطحيمجموعه كتاب  3206كد كتاب: 

تجزيه شود و  Aدرصد از  ٢٠را حرارت دهيم و طي اين عمل  Aي در صورتي كه دريك ظرف يك ليتري، ماده -38

ترتيب  به Aي  مول گاز در ظرف حضور داشته باشد، ثابت تعادل و مقدار اوليه ٣/٠پس از برقراري تعادل، 

3برحسب 3mol .L  :2و مول برابر است باA(s) B(g) C(g)  (دما در طول آزمايش ثابت است.) (از

 راست به چپ)

  23354  91  %20  %31  

۱ (, 31 4 10    ۲( / , 30 5 4 10    

۳( / , 30 5 4 10    ۴ (, 31 4 10  

گر  -39 ليتر قرار دهيم تا تعادل Vدر ظرفی سربسته به حجم  2Oگرم ۶۴/۰را با NOگرم  ۲/۱ا

2 22 2NO(g) O (g) NO (g)  ی تعادل نسبت غلظت فراورده به مجموع غلظت  برقرار شود و در لحظه

كنش     ش ثابت است.)يتر است؟ (دما در هنگام آزمايل یليباشد، حجم ظرف چند م ۳به  ۲ها  دهنده وا
1 116 14 200(O ,N :g.mol ,K mol .L)    

  71356  91  %15  %31  
۱ (۲    ۲ (۴    

۳ (۲۰۰۰    ۴ (۴۰۰۰  

2FeO(s)در تعادل: -40 CO(g) Fe(s) CO (g)  ،K 1000یدر دما C گر در همين  ٤/٠، برابر با است. ا

هنگام تعادل چند گرم است؟  Fe(s)قرار داده شود، جرم یتريل  كيدر ظرف  CO(g)مول ٠٧/٠دما 
156(Fe g.mol )  

  66904  91  %21  %30  
۱ (۶۱۶/۰    ۲( ۸/۲    

۳ (۱۲/۱    ۴( ۰۷/۰  

كنش - 41 2در دمای معين، ثابت تعادل وا 2 2I (g) Br (g) IBr(g)   گر ٦٤برابر وارد  IBrگرم گاز  ٤١٤است. ا

خواهد بود؟ 1mol.Lچند IBrليترشود، بعد از برقراری تعادل در همان دما، غلظت  ١٠ظرفی به حجم 
1127 80(I ,Br : g.mol )   

  55145  91  %20  %30  

۱ (
16

100
  ۲( 

16

10
   ۳ (

2

17
  ۴( 

2

170
   

42 - 2n  مول از گازA  به همراهn  مول از گازB  وارد يک ظرف سربسته به حجمV شود. پس از برقراری  می

2تعادل  2A(g) bB(g) C(g) D(g) كنش ، فشار ظرف ضريب (bكند.  تغيير نمی نسبت به اول وا

كنش» زمان –غلظت «است). با توجه به نمودار  Bاستوكيومتری گاز  گر مجموع تعداد مول وا ها در  دهنده زير، ا

  چند ليتر است؟ Vمول باشد،  ٣/٠حالت تعادل برابر 

  78177  93  %19  %30  
۱( ۲    

۲ (۴   

۳ (۵    

۴ (۱۰  
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43 - x  مولA  مول  ١٢وB یم تا تعادل گازيزير یتر ميل ٣سربسته به حجم  یرا در ظرف:                            

10 5K / mol .L ،2B(g) A(g) cC(g)  مول  4تعادل  ي که در لحظه یبرقرار شود. در صورتC  در
 ش ثابت است.)ین آزمایچند مول است؟ (دما در ح A ي هیظرف وجود داشته باشد، مقدار اول

  21618  91  %16  %30  
۱( ۵/۲    ۲ (۵/۳    

۳( ۱۰    ۴ (۱۲۵/۲  

3تعادل  -44 3 3 4A(g) B(g) C(g) D(g)   یمول مخلوط گازها20با قرار دادن A  وB یتريل2در ظرف 

گر  یا در بسته 22تعادل،  ی ل داده باشد و در لحظهيتشك Aه را گاز يدرصد از مواد اول 40برقرار شده است. ا

كنش در دما كنش حضور داشته باشند، ثابت تعادل وا ش، چقدر خواهد بود؟ (دما در يآزما یمول گاز در ظرف وا

 ش ثابت است.)يهنگام آزما

  68464  08/09/92  %17  %30  
۱( mol.L1512      

۲( mol.L1256     

۳( mol .L11

256
      

۴( mol .L11

512
   

كنش تعادلی  -45 2وا 2A(g) B(g) C(g) D(g)   از وارد كردن مقداریA  وB  در يک ظرف سر بسته در

كنش  500Kدمای  گر در آغاز وا 8حاصل شده است. ا
[A]

[B]
  8و درحالت تعادل

[C]

[B]
  باشد، ثابت تعادل

كنش كدام است؟   اين وا

  56168  94  %17  %30  
۱( ۱    ۲ (۲۵/۰    

۳ (۱۲۵/۰    ۴ (۵/۰  

ك از يمول از هر  ٣به همراه  Cو  B یك از گازهايمول از هر  ٢ثابت  یدر دما یتريك لي ی ك ظرف سربستهيدر  - 46

م. پس يكن ین مخلوط اضافه ميرا به ا Aمول گاز  ١و  Dمول گاز  ٢وجود دارد. به صورت هم زمان،  Dو  A یگازها

2، تعادلیاز مدت 2A(g) B(g) C(g) D(g)  ن حالت غلظت گاز يشود. در ا یدر ظرف برقرار مB برابر

13mol.L باً کدام است؟ یباشد. ثابت تعادل واکنش تقر یم 

  21618  91  %16  %30  
۱( ۲۹/۰    ۲ (۱۸/۰    

۳ (۴۵/۰    ۴ (۱۱/۰  

كنش: -47 2در دمای معين، ثابت تعادل وا 2 2I (g) Br (g) IBr(g)   گر در همان دما  ٢٥٦برابر  ٤/٤١است.  ا

2Brليتر وارد شود به ترتيب چند مول از  ٥به حجم  یا در محفظه IBrگرم  (g)  وIBr(g)در  یبيطور تقر به

180( تعادل وجود خواهد داشت؟ ی لحظه 127Br ,I : g.mol ( ５ز)د.) يها را از راست به چپ بخوان نهي 

  3684  91  %20  %30  
۱( ۰۲/۰ ،۱۶۵/۰    ۲ (۰۱۱/۰ ،۱۷۸/۰    

۳ (۲۴/۰ ،۱۵۲/۰    ۴ (۳۶/۰ ،۱۲۸/۰  
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  هاي دشوارتر  سؤال

  
  سوال پاسخ دهند. 1سوال به  10از هر  5500تا  4750آموزان ترازهاي  انتظار داریم دانش

  ) سوال پاسخ دهند.3یا  2سوال به ( 10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داریم دانش

  سوال پاسخ دهند. 4سوال به بیش از  10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داریم دانش
  

2م تا تعادل:يكن یك ظرف سربسته ميرا وارد  Bمول گاز  ٦/٠و  Aمول گاز  ٦/٠ - 48 3A(g) B(g)ن يمع ی، در دما

باشد.  یتر ميمول بر ل ١٨/٠و  ٠٨/٠ب، يترت در سامانه، به Bو  Aتعادل، غلظت  یبرقرار ی برقرار شود. در لحظه

  قدر است؟  ، چهیتعادل ی در سامانه یگاز یها تعداد مول

  64275  94  %19  %29  
۱ (۲۶/۰  ۲( ۶/۲  ۳ (۳/۱  ۴( ۳/۲ 

 ريم تا تعادل زيكن یتر وارد ميل ٥در بسته به حجم  ید را در ظرفياكس ميكلس 4gكربنات و ميكلس 10gمقدار - 49

 تعادل، مقدار گرم ماده جامد موجود در ظرف كدام است؟ یبرقرار شود. پس از برقرار

  
140 12 16(Ca , C , O : g.mol )   

  
10 013 2CaCO (s) CaO(s) CO (g) K / mol.L 

  
  66904  91  %16  %29  

۱( ۸/۱۱  ۲ (۲/۱۲  ۳ (۲/۹  ۴ (۵/۱۰  

كسين ید و دياكس یتروژن دياز ن یمساو یها تعداد مول -50 ثابت  یدر دما یتريل ١ظرف ك يد را در يتروژن تتراا

كه در  يیها % مجموع مول٩٠موجود در تعادل برابر  یها م تا به تعادل برسند. هر گاه مجموع موليده یقرار م

ه هر گونه ياول یها داد مولتع aنه است؟ (يباً كدام گزيتقر aبرحسب  Kم باشد، عبارت يده یآغاز در ظرف قرار م

2 است.) 2 42NO (g) N O (g)  

  69225  92  %17  %29  

۱( 
/

a

6 66
  ۲ (

/

a

5 55
  ۳ (

/

a

4 44
  ۴ (

/

a

3 33
  

م تا تعادليكن یگرم م یتريدو ل ی بسته ی ك سامانهيد را در يكلر )V(گرم گاز فسفر  ١/١٢٥مقدار  - 51

5 3 2PCl (g) PCl (g) Cl (g)  ،گر در حالت تعادل د در يكلر )III(گرم گاز فسفر  ٧٧برقرار شود. ا

است؟  1mol.Lش، چنديآزما یسامانه وجود داشته باشد، ثابت تعادل در دما
135 5 31(Cl / ،P : g.mol )   

  3684  91  %19  %28  
۱( ۶۹/۱ ۲ (۹۲/۳  ۳ (۹۶/۱ ۴ (۳۸/۳  

2كنيم تا تعادل گازی  ليتری وارد می ١٠را در يک ظرف Cو A ،Bی  مول از هر ماده ٥ - 52 2A B C   برقرار

گر در لحظه كنش تجزيه  Aبرابر غلظت  ٢/١، Bی تعادل غلظت  شود. ا چند  Cباشد، ثابت تعادل وا

1mol.L است؟  

  68464  91  %16  %28  
 

۱( ۲۲۵/۲  ۲ (۵/۴  ۳ (۱۲۵/۵  ۴ (۶۲۵/۵  



ند. پس 

برابر  ٠/

شد. در 

  

3(S  

م تا يه

ه يتجز 

مول  ٠/

 است؟ 

  

مول گاز 

ف وجود 

(C  

2H O(  
  

اند.  شده

2H S( ،

در آغاز 

  

 یها ون

 

  سطحي

كنش م دهند ی وا

٤، HIی تعادل

باش یگرم م ٦٥١ 

%16  %28

32 127, I ,H
 (۸  

د یگرما م یكاف 

5PCl (g)
٠١٨گازها برابر  

کدام aدار 

14  %28
 (۶ 

1000 C  م ٨را با

ول گاز در ظرف

 112g.mol )

(g) C(s) C 
%12  %27

ی يک ليتری ش

2 2(g) I (s) 

جود در ظرف د

%11  %27

ويشود و غلظت 

%21  %27
  

  ر

هاي سهمجموعه كتاب

باهم  یتريك لي 

شود. غلظت یم

 در ظرف، برابر

 91  %

1H :g.mol
 ۴

 ی به اندازه یتر

3PCl (g) C

 یتعادل   غلظت

a باشد، مقد

 94  %
 ۴

Cی داغ در دما

مو ٢٦ثابت،  یا

وداً چقدر است؟

2CO(g) H (g
 94  %

   

ی ظرف سربسته

2HI(g) S(s)

 مواد جامد موج

12(I   

 90  %

ش یده ميوني..... 

 95  %
تر كم -تر شيب -تر

تر كم -تر كم -تر في

 ی ظرف سربسته

در ظرف برقرار م

موجود ی م توده

58519 

 
1 )

۳ (۱۶ 

تيك ليدر ظرف 

2Clی معادله (g)

ت تعادل مجموع

310 mol.L 

48840 
۳ (۵ 

الص و بخار آب 

تعادل در دما ی

ن دما حدويدر ا 

 g)

48840 
۲ (۷/۴۱۶ 

۴ (۲/۱  

عين وارد يک ظ

4

3
) , K mol.

د، اختالف جرم

27 32,S ,H
68464 

....د يگر اسيت د

97526 
ت یقو -تر ) بزرگ۲

يضع -تر ) كوچك۴

ستي

ك ظرين در يمع 

2 2H S(g) I د

لت تعادل، جرم

 م؟يدار

9

 ۳

2م  502/ gرا د

5PCl طبق م

هر گاه در حالت

1ش برابريزما

0
 ۳

م زغال چوب خا

یر بعد از برقرار

2ب 2mol .L د

0
 ۲

 ۴

I در دمای معي

L.1 به صورت 

2aر، b باشد
11 :g.mol )

4

ست. به عبارت

6
 ۲

 ۴

ها در خدمت تندرسولكول

2H Sی، در دما

2 2(s) HI
ن در حاليچن هم

كنش د ر ظرف وا

 ۲ (۳۲ 

5(PCl به جرم (

5از یمل بخش

گردد. ه یرقرار م

آز ی در دما

31(P  

 ۲ (۴ 

گرم ٣٦٠ش كامل 

گريكن یم یر م. ا

ند هابر برحسبي

  

 

2H S(  2و (s)

در ظرف   ر شده

ريز» ظت  زمان

(چند گرم است؟

   

   

ا........ د يد، اس

 تر

 تر ش

مو:اولفصل

Sو 2Iبرابر از ی

I(g)ل  S(s)

2Hی S است. ه

ند گرم گوگرد در

(ديسفر پنتاكلر

ن عميشود. در ا

بر یتعادل ی مانه

ثابت تعادل 

1 35 5,Cl /

كنش حاصل از وا

تريل ١٠٠ ی ظرف

ي ثابت تعادل فرآ

(g)ی برابر از 

نش تعادل برقرار

غلظ« در نمودار 

هنگام تعادل، چ

aK  ........باشد

است. ........ ش 

ت كم -تر كم -تر فيع

شيب -تر شيب -تر یو

 شيمي دوازدهم

یها تعداد مول -

تعادل یاز مدت

یغلظت تعادل

صورت چن نيا

 

 
۱ (۶ 

از فس یا  نمونه -

كامالً بخار ش

شود و سا یم

تر ويبر ل
1: g.mol )

 
۱ (۳ 

دروژن حيگاز ه -

تروژن واردين

داشته باشد، 

 
 
۱( ۲۲۰ 

۳(۱۶/۴

های تعداد مول -

كن معادله ی وا

گر می باشد. ا

كنش و در ه وا

 
 
۱( ۵۰۸ 

۲ (۲۲۲  

۳ (۲۵۴ 

۴ (۱۹۰  

هر چه مقدار -

ونشيحاصل از 

 
ضع -تر ) بزرگ۱

قو -تر ) كوچك۳
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53-
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55-

56-

57-
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ها در خدمت تندرستي مولكول:اولفصل شيمي دوازدهمهاي سه سطحيمجموعه كتاب  3206كد كتاب: 

كنش - 58  است؟  نادرستر، كدام عبارت يز یها با توجه به وا

  
10

2 3 4 10aHCN(aq) H O(l) CN (aq) H O (aq) , K     
 

  
2 2

4 2 4 3 1 2 10aHSO (aq) H O(l) SO (aq) H O (aq) , K /      
 

  69225  92  %18  %27 

SOونيآن یداريتر از پا  كم CNونيآن یداري) پا۱ 2
  است. 4

۲( HCN تری نسبت به  اسيد ضعيفHSO
  است. 4

HSOیتر از محلول آب كم HCN یدر محلول آب OHونيكسان، غلظت ي ی) در غلظت مول۳
  است. 4

HSOمحلول pHتر از  شيب HCNمحلول  pHكسان، ي ی) در غلظت مول۴
  است.  4

 است؟  نادرستد)، كدام مطلب يكسان از دو اسير (در دما و غلظت يز یها با توجه به تعادل - 59

  

3
2 3

8
2 3

1 10

2 10

a

a

) HA(aq) H O(l) H O (aq) A (aq) K

) HB(aq) H O(l) H O (aq) B (aq) K

  

  

  

  



  
  4673  91  %15  %27 

 تر است.  یقو HBد ينسبت به اس HAد ي) اس۱

  تر است.  شيب HBد ينسبت به اس HAد يونش اسي)  قدرت اسيدی و درصد ۲

   تر است.  كم Bونينسبت به  Aوني یداريو پا ی) قدرت باز۳

 تر از تعادل دوم است.  شيوم در تعادل اول، بيدرونيون هي) غلظت ۴

  با توجه به جدول داده شده، كدام عبارت درست است؟  -60

  4673  91  %15  %27 

HCقدرت اسيدی به صورت  )۱ HD HE  باشد. می  

۲( HD ازHE است. یتر ید قوياس  

۳( HB ن جدول است.يد در اين اسيتر یقو  

  دارد. HAتری نسبت به  كم pHهميشه  HBمحلول  )۴

25در دمای  -61 C غلظت مولی ،HA 3برابر 112 10 mol.L گر مجموع غلظت مولی گونه های موجود در  است. ا

1محلول، پس از يونش، نسبت به محلول قبل از يونش،    محلول كدام است؟ pHبرابر شده باشد، /04

  63035  93  %15  %26 

۱ (۵/۴    

۲( ۳/۴ 

۳( ۳/۳    

۴( ۷/۱   

aK
  ید فرضيفرمول اس  

٠٠٢/٠  HA  
١٢٥/٠  H B  

55 623 10/   HC  
46 577 10/   H D  
35 559 10/   H E  
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 هاي سه سطحيمجموعه كتابها در خدمت تندرستيمولكول:اولفصل شيمي دوازدهم

محلول آمونياک در آب (در دمای اتاق)  ی دهنده نشانتواند  می Cيا  Bمواد  يک از نمودار زير، كدامبا توجه به  -62

  است؟ Aمحلول pHچند برابر  Cمحلول  pHباشد؟ 

    
  54137  92  %15  %26 

۱ (C،3 ۲    برابر(C ،310 برابر    

۳(B ،3 ۴    برابر(B ،310 برابر  

3Hی  موالريته -63 O 2در محلولی از هيدروبرميک اسيد باpH 3ی  چند برابر موالريتهH O  در محلول

0   موالر پتاسيم هيدروكسيد است؟/02

  72455  92  %12  %26 

۱(  102 10    2 ( 112 10    

۳ ( 152 10    ۴ ( 162 10  

25یدر دما - 64 C گر غلظت OH)ديدروكسيون هي، ا )  در محلولA  ديدروكسيون هيپنج برابر غلظت(OH ) 

5است. ........  Bمحلول  pHواحد از......... Aمحلول  pHباشد، Bدر محلول  0 7~(log / )   

  68464  91  %16  %26 

  تر كوچك -۴/۱) ۴  تر بزرگ -۴/۱) ۳  تر كوچك -۷/۰) ۲  تر بزرگ -۷/۰ )۱

65 - bK  وpH  بازBOH  2ب كدامند؟ يشود، به ترت یك ميدرصد تفك ٢موالر، تنها  ١/٠كه در محلول 0 3(log / )   

  76744  94  %16  %26 

۱(/ ,  511 3 4 10    ۲( / ,  52 7 4 10    

۳( / ,  311 3 2 10    ۴( / ,  32 7 2 10  

گر در محلول -66 10ا x د يموالر از اسHA ،د برابريدروكسيون هيك درصد و غلظت يبرابر  یونيك يدرصد تفك
1010  ،موالر باشدx 25كدام است؟ (دما ثابت و برابر C (.است    

  19305  91  %19  %25 

۱( ۴  ۲( ۳  ۳( ۲  ۴( ۱  

67- pH  4محلول 12 10 mol.L  د، چند برابر يك اسيدروكلريهpH ف يد ضعيك اسياز  یمحلولHA  با غلظت
10 005/ mol.L 2درصد است؟  ٢/٠ یونيك يو درصد تفك 0 3(log / )    

  55145  91  %13  %25 

۱ (۷۴/۰  ۲ (۸۵/۰  ۳ (۲۵/۱  ۴ (۱۵/۲ 
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ها در خدمت تندرستي مولكول:اولفصل شيمي دوازدهمهاي سه سطحيمجموعه كتاب  3206كد كتاب: 

با یم تا محلوليكن یاضافه م ديدروكسيم هيموالر سد ٤/٠تر محلول يل یليم xتر آب مقطر، يل یليم ٦٠٠به  -68

13pH د. به يدست آ بهy جه، يم. در نتيكن یتر آب مقطر اضافه ميل یليم ٩٠٠تر از محلول حاصل، يل یليم

12pHبا یمحلول شود.  یحاصل مx وy تر است؟يل یليب از راست به چپ چند ميبه ترت 

  63035  93  %9  %24 

  ۱۰۰و  ۲۰۰) ۴    ۱۰۰و  ۴۰۰) ۳  ۲۰۰و  ۱۰۰) ۲  ۲۰۰و  ۲۰۰) ۱

69- pH 10محلول یبيتقر 1/ mol.L 2ديترواسين(HNO   ، كدام است؟(

  21618  91  %19  %24 

  
4 14 9 10 7 0 84a(K / mol.L ، log / )   

  
۱( ۱۶/۲  ۲( ۵۱/۲  ۳( ۲۲/۳  ۴( ۱۴/۳  

  گرم بوده است؟  یليد چند مياس ی هيباشد. مقدار اولمی ٤يک محلول دو ليتری از نيتريک اسيد،  pHمقدار  - 70

  19305  91  %16  %24 

  
1 1 11 14 16(H g.mol , N g.mol , O g.mol )    

   
۱ (۶/۱۲   ۲( ۳/۶  ۳ (۱۲۶  ۴(۶۳  

گر -71 OHونيباشد، غلظت موالر  ٩ك محلول برابر ي pHا (aq)  ،ونيبرابر غلظت موالر ........ در آنH (aq) 

   آورد.  یدرم........ را به رنگ  ، شناساگرن محلولياست و ا

  58519  91  %11  %24 

    ، سرخ410) ۲    آبی، 410) ۱

  ، سرخ510) ۴    آبی، 510) ۳

آن  pHموالر و ........ م. محلول حاصل يافزائ یآب م ٢٠٠ mLد، يدروكسيم هيموالر پتاس ٣/٠محلول  ١٠٠ mLبه  -72

  باشد.  یم........ 

  72580  88  %14  %24 

    ۱۳و  ۱/۰) ۲    ۱و  ۱/۰) ۱

  ۹/۰و  ۱۵/۰) ۴    ۱/۱۳و  ۱۵/۰) ۳

13pHد با يدروكسيم هيتر محلول پتاسيل یليچند م -73  كنش كامل با  یبرا تر محلول يل یليم ٢٥وا
10 4/ mol .L2  از است؟يد نيك اسيسولفور 4 2 4 22 2KOH(aq) H SO (aq) K SO (aq) H O(l)    

  71356  91  %16  %24 

۱ (۵۰   ۲ (۱۰۰  

۳ (۲۰۰    ۴ (۲۵۰ 

74- pH  ف يد ضعيموالر اس ٠١/٠محلولHA  دين اسيونش اياست. ثابت  ٤/٣برابرa(K باً كدام است؟ يتقر (

4 0 6(log / ) 
  71356  91  %16  %23 

۱ (/  51 6 10  ۲( /  91 6 10  ۳ ( 24 10  ۴(  64 10  

2pHبا  HCl محلولتر يل یليچند م - 75  كنش با فلز رو 0یبا چگال 2Hتر گازيل یليم ٢٠٠، مقدار یدر وا 08
g

/
L

 

21كند؟  ید ميتول 2( mol H g)  

  56168  94  %15  %23 

۱ (۱۶۰۰  ۲( ۴۰۰  ۳ (۱۱۰۰  ۴(۱۲۰۰ 
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 هاي سه سطحيمجموعه كتابها در خدمت تندرستيمولكول:اولفصل شيمي دوازدهم

76- 20mL  2با ید قويك اسياز محلول 2pH / 11با یك باز قوي، محلول 8pH / كرده است. حجم  یرا خنث

  باشند.) یم یتيظرف ، تكید و باز مصرفياست؟ (اس mLشده چند  یمحلول باز خنث

  5904  91  %14  %23 

۱ (۱۰   ۲ (۲۰  ۳ (۱۰۰  ۴ (۵۰  

2ن،يمع یدر دما یك محلول بازيدر  -77 11 7 10[OH ] / mol.L    گر در ا یم ن دما يباشد. ا

14 2 23 4 10wK / mol .L   ،در نظر گرفته شودpH 2ن محلول كدام است؟ يا 0 3(log / ) 

  72580  92  %13  %22 

۱ (۷/۱۱  ۲ (۳/۱۲  ۳ (۳/۲  ۴ (۷/۲  

واحد  ٢آن را  pHرسانده و  250mL، حجم آن را به  HBrاز یآب مقطر به محلول یبا اضافه كردن مقدار -78

    قدر بوده است؟  م. حجم آب اضافه شده چهيا ر دادهييتغ

  36035  93  %12  %22 

۱ (mL5  ۲ (mL24  ۳ (/ mL2 5  ۴ (/ mL247 5  

4یاك با ثابت بازيموالر آمون ١/٠محلول  یبرا -79 410 /
bK ،pH 2اتاق كدام است؟  یدر دما 0 3(log / ) 

  59419  91  %11  %22 

۱ (۶/۱۲    ۲ (۷/۱۰    

۳ (۳/۱۱    ۴ (۳/۱۰  

گرم كلسيم هيدروكسيد الزم است در آن حل شود؟ (از ، چند ميلی١١به  ٧، دو ليتر آب خالص از pHبرای تغيير  - 80

140نظر شود.) تغيير حجم محلول صرف 1 16(Ca ,H ,O : g.mol )    

  76137  92  %12  %22 

۱( ۷۴    ۲ (۱۴۸     

۳( ۳۷    ۴ (۵/۱۸  

1ديك اسينوعی صابون، نخست، استئار ی هيته یبرا -81
3 2 16284(M g.mol )CH (CH ) COOH م يرا با سد

ند. حدود چند گرم يافزا یز به آن مين ید اضافيدروكسيم هيدرصد سد ١٠كرده و سپس  ید خنثيدروكسيه

11د الزم است؟ يك اسيلوگرم استئاريك ٤٢/١ ید به ازايدروكسيم هيسد 16 23(H ,O ,Na : g.mol )   

  4673  91  %19  %21 

۱ (۲۸۰    ۲ (۱۴۰    

۳ (۴۴۰    ۴ (۲۲۰  

82- pH  2ن باز، كدام است؟ياست. ا ٦/١٢ك باز، برابر يموالر از  ٠٢/٠محلول 0 3(log / )  025ی(در دما C(  

  91396  93  %12  %21 

۱(NaOH     ۲(Ba(OH)2   

۳(NH3     ۴((C H ) NH2 5 2   

1با  HFاز محلول  تريل یليم ١٠٠ -83 710 /  3و 3pH / موالر ٠٤/٠تر محلول يل یليبا چند مNaOH  كنش وا

5دهد؟  یم 2
10 100 7 0 3(log / ,log / )   2HF(aq) NaOH(aq) H O(l) NaF(aq)  

  

  4673  91  %9  %21 

۱( ۳۵    ۲ (۵/۴۷  

۳ (۵۰    ۴ (۵/۶۲  


