
تـوی کتاب مـون، قـراره با چهـار گام، چهار بـار با مدل های مختلف، صفحات مشخص شـده 

کتـاب درسـی رو بـا هـم مـرور کنیـم و انواع تسـت ها رو پوشـش بدیم تـا درصدهـای باالی 

کنکـور رو  بـه راحتی به دسـت بیارین

2
1

3
Chemistry

تست های محتوایی و خط به خط  گام اول:

همیـن اولـش بگیـم کـه ایـن گام کامـال مطابق بـا برنامۀ درسـی داخـل کالس کنکـوره و میتونین 

همزمان با معلم تون پیشروی کنین. در این گام تمام مطالب صفحات مشخص شده کتاب درسی 

رو براتون با دام های آموزشی به تست تبدیل کردیم تا یادگیری اتفاق بیفته و یک گام جلو برین. 

3
2

1

Chemistry

تست های تسلط گام دوم:

در ایـن گام دوبـاره از اول تـا آخـر صفحـات مشـخص شـده رو بـا تسـت مـرور می کنیم با ایـن تفاوت 

کـه سـطح تسـت ها باالتـر هسـتند و قـرار کمـی با مطالـب درگیر بشـین تـا یادگیری کامل تر بشـه.

3
4

Chemistryy

زمون های گــاج تست های آ گام سوم:

آمـوزش بـدون سـنجش یـه چیـزی کـم داره! پـس تـوی ایـن گام قـراره از مطالبـی کـه خوندیـن، 

سـنجش بـه عمـل بیـاد و چـی بهتـر از تسـت های خـوب و خفـن آزمون هـای گاج کـه دیگـه همه از 

ایده هـا و قدرتـش خبـر دارن.

گام چهارم: تست های 

Ch i tChemistry

3
4

بعضـی وقت هـا آدم سـرش درد می کنـه بـرای تسـت سـخت تر، یـه تسـتی کـه قشـنگ روز آدم 

رو بسـازه و نـزاره بـه چیـزی جـز شـیمی فکـر کنـی. تـوی ایـن گام، چنـد تسـت خیلـی سـخت ولـی در 

محـدودۀ کتـاب درسـی آورده شـده کـه دیگـه هیـچ تسـتی بـرات سـخت محسـوب نشـه. 

امیدواریـم از تسـت های این کتاب به اندازۀ کافی لذت ببرین تا خسـتگی تألیـف از تن ما در بره.

پویا الفتی ـ امیرحسین کریمی
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Cفصل اول H E M I S T R Y  12

ــش،  ــن بخ ــه ای ــخ گویی ب ــرای پاس ب
ابتــدا ایســتگاه های سوخت رســانی 
پیــش نیــاز را از جلــد دوم بخوانیــد.

صفحۀ 1 تا 13 کتاب درسی

2
1

3
Chemistry

تست های محتوایی و خط به خط 

چه تعداد از عبارت های زیر، نادرست است؟  9019

آ( حفاری های باستانی از شهر بابل نشان می دهد که چند هزار سال پیش از میالد، انسان ها به همراه آب از موادی متفاوت با صابون های امروزی استفاده می کردند.

ب( یکی از دالیل اسکان انسان در کنار رودخانه ها، دسترسی ساده تر به مواد شوینده برای رعایت پاکیزگی بود.

پ( با آلوده شدن خاک و نبود بهداشت، بیماری وبا به سرعت شیوع می یابد.

ت( ظرف های چرب آغشته به خاکستر حتی با آب گرم هم به سختی پاک می شوند.

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

کدام عبارت های زیر، درست اند؟ 	901

آ( به لطف صابون ها و مواد شوینده که براساس خواص اسیدی و بازی عمل می کنند، امروزه بیماری وبا تهدیدی برای 

جامعۀ انسانی به حساب نمی آید.

ب( شاخص امید به زندگی نشان می دهد که انسان ها حداقل چند سال در این جهان زندگی می کنند.

پ( وبا در طول تاریخ، بارها در جهان همه گیر شد و جان میلیون ها انسان را گرفت.

c می تواند نشان دهندۀ »نواحی کم برخوردار« باشد و در سال 9341، میانگین جهانی امید به  ت( در نمودار مقابل،

زندگی، حدود 51 سال بوده است.

2( ب و پ 1( آ و پ  

4( آ، ب و ت 3( پ و ت  

کدام عبارت زیر، درست است؟ 9013

گیردار نیست، اما به دلیل آلوده شدن آب و نبود بهداشت، به سرعت شیوع می یابد.  1( هر چند وبا یک بیماری وا

2( در سه دهۀ گذشته، شاخص امید به زندگی در جهان، حداقل 40 سال بوده است.

3( نمودار امید به زندگی نواحی برخوردار جهان برخالف نواحی کم برخوردار، روندی صعودی دارد. 

4( امروزه در جهان، تعداد افرادی که امید به زندگی آن ها بین 60 تا 70 سال است، بیشتر از افرادی است که امید به زندگی آن ها بین 70 تا 80 سال است. 

کدام یک از ترکیب های زیر به عنوان ضدیخ به کار می رود؟ 9014

 )4   )3   )2   )1
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چه تعداد از عبارت های زیر، درست است؟ 9015

آ( برای از بین بردن لکه های عسل می توان از آب استفاده کرد، زیرا عسل حاوی مولکول هایی است که هر کدام یک گروه  دارند و می توانند با مولکول های  

آب، پیوند هیدروژنی برقرار کنند.

ب( اتیلن گلیکول به هر میزان در آب حل شده و فرمول پیوند ـ خط آن به صورت مقابل است. 

پ( تنوع عنصرهای سازندۀ اوره از روغن زیتون بیش تر است.

ت( روغن زیتون به دلیل داشتن تعداد اتم کربن بیش تر نسبت به وازلین، گرانروی بیش  تری دارد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
901	 ( , , , : . )Na C H O g mol    23 12 1 16 1 چه تعداد از عبارت های زیر در مورد اتیلن گلیکول، نادرست است؟ 

کسید برابر است.  آ( جرم مولی آن با جرم مولی سدیم ا

ب( الکلی دو کربنی است و در ساختار آن دو گروه هیدروکسید وجود دارد. 

پ( به هر نسبتی در آب حل می شود و نمی توان محلول سیرشده ای از آن در آب تهیه کرد.

ت( 9 گرم از آن در مقایسه با 9 گرم متانول، اتم های کربن بیشتری دارد.

3 )4  2 )3  1 )2 1( صفر 
کدام مطالب زیر، در مورد وازلین، نادرست است؟ 	901

آ( فرمول شیمیایی تقریبی آن با فرمول آلکان ها مطابقت داشته و هر مولکول آن شامل 		 اتم است.

ب( نوع نیروهای جاذبۀ بین مولکولی در آن از نوع وان دروالسی است.

پ( همانند اوره، توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی با مولکول  های آب را ندارد.

H تولید می شود. O2 ت( از سوختن کامل هر مول از آن، 8	 مول

4( فقط پ 3( آ و ت  2( پ و ت  1( آ و ب 
کدام عبارت زیر، نادرست است؟ 9018

1( در فرمول شیمیایی روغن زیتون، شمار اتم های کربن نصف شمار اتم های هیدروژن است.
کسیژن نیاز است. 12 مول ا 5/ 2( برای سوختن کامل هر مول بنزین، به

3( شمار جفت الکترون های پیوندی مولکول  اوره، دو برابر شمار جفت الکترون  های ناپیوندی آن است.
4( فرمول شیمیایی تقریبی بنزین، گریس و وازلین با فرمول عمومی آلکان ها مطابقت دارد.

)تجربی خارج 99( 9010 کدام مطلب دربارۀ ترکیبی با ساختار روبه رو، نادرست است؟ 

1( چهار گروه  در مولکول  آن وجود دارد.

2( مولکول  آن، دارای پنج گروه عاملی الکلی و یک گروه اتری است.
3( با تشکیل پیوند هیدروژنی در آب حل می شود و مقدار انحالل پذیری آن مشابه اتانول است. 

4( نسبت شمار اتم های هیدروژن به شمار اتم های کربن در مولکول  آن، مشابه مولکول  هگزن است.
کدام عبارت های زیر، در مورد اسیدهای چرب درست است؟ 9091

آ( می توان آن ها را مخلوطی از چربی ها و استرهای سنگین دانست.

O در آن ها، نیروی بین مولکولی غالب در آن ها از نوع پیوند هیدروژنی است. H ب( به دلیل وجود پیوند

پ( انحالل پذیری آن ها در هگزان بیش تر از انحالل پذیری آن ها در آب است.

ت( کربوکسیلیک اسیدهایی هستند که شمار زیادی گروه کربوکسیل دارند.

4( آ و پ 3( فقط پ  2( ب و ت  1( آ و ب 
9099 ( , : . )C H g mol  12 1 1 کدام عبارت در مورد ساختار زیر، نادرست است؟

C می باشد. H O18 36 2 1( یک اسید چرب سیر شده است که فرمول مولکولی آن به صورت
2( در این اسید، درصد جرمی کربن 6 برابر درصد جرمی هیدروژن است.

3( در این مولکول ، بخش ناقطبی بر قطبی غلبه کرده و نمی تواند با دیگر مولکول ها، پیوند هیدروژنی برقرار کند.
4( در هر مولکول  این اسید، چهار جفت الکترون  ناپیوندی یافت می شود.
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گر از فرمول مولکولی یک استر سه عاملی، ............ اتم کربن و ............ اتم هیدروژن کم کنیم و سپس شمار هر کدام از اتم های باقی مانده را بر عدد 3 تقسیم کنیم،  	909 ا
فرمول حاصل، نشان دهندۀ اسید چرب سازندۀ استر اولیه است. )گزینه ها را از راست به چپ بخوانید.(

2 ، 3 )4  5 ، 3 )3  2 ، 6 )2  5 ، 6 )1
که  9093 است  عاملی  سه  استری  زیتون،  )روغن  است؟  کدام  آن،  سازندۀ  چرب  اسید  مولکولی  فرمول  است.   C H O57 104 6 مولکولی فرمول  با  استری  زیتون،  روغن 

)تجربی خارج 98( اسیدهای چرب یکسانی در ساختار آن وجود دارد.( 
C H O19 39 2 )4  C H O19 39 )3  C H O18 34 2 )2  C H O18 33 )1

چه تعداد از مطالب زیر در مورد مولکولی با ساختار مقابل درست است؟ 9094
کسیژن دارد و به همین دلیل در آب حل می شود.  آ( شمار زیادی اتم ا

ب( هر مول از آن از سه مول اسید چرب ساخته شده و زنجیر هیدروکربنی اسید چرب سازندۀ آن 98 اتم کربن دارد. 
کسیژن با فرمول تقریبی روغن زیتون شباهت دارد.  پ( از نظر شمار اتم های کربن و ا

ت( یک استر بلندزنجیر به شمار می آید و جزو مولکول های سازندۀ چربی است. 
 2 )2   1 )1

CH2

O

CO (CH )  CH2 16 3

CH

O

CO

CH2

O

CO

(CH )  CH2 16 3

(CH )  CH2 16 3  4 )4   3 )3
صابون، نمک سدیم اسیدهای ........................ است که زنجیر هیدروکربنی آن ........................ و آب ........................ است و در حالل های ....................... حل می شود. 9095

)تجربی خارج 88( 2( آلی ـ قطبی ـ گریز ـ قطبی  1( آلی ـ ناقطبی ـ دوست ـ ناقطبی  
4( چرب ـ ناقطبی ـ گریز ـ ناقطبی  3( چرب ـ قطبی ـ دوست ـ قطبی  

کدام عبارت های زیر، در مورد صابون ها نادرست است؟ 	909
آ( از گرم کردن مخلوط روغن های گوناگون یا چربی مانند روغن زیتون و یا پیه در حضور سدیم هیدروکسید به عنوان کاتالیزگر، تهیه می شود.

ب( صابون مایع، نمک پتاسیم یا آمونیوم اسید چرب است.
C است. H O Na17 33 2 پ( فرمول شیمیایی صابون جامد که زنجیر هیدروکربنی سیر شدۀ آن 	9 اتم کربن دارد، به صورت

ت( ساختار مقابل مربوط به یک صابون جامد است. 
4( آ، پ و ت 3( ب و ت   2( فقط پ  1( آ و پ  

چه تعداد از عبارت های زیر، درست است؟  	909
( بخش چربی گریز صابون، ناچیز و در حد صفر است. آ( گشتاور دوقطبی )

ب( صابون را می توان نمک سدیم یا پتاسیم استر چرب دانست.
.)R با فرض یکسان بودن( است RCOONa باالتر از RCOOK نقطۀ ذوب )پ

ت( نسبت شمار اتم های هیدروژن به شمار اتم های کربن در دو ترکیب اتیلن گلیکول و اتان یکسان است.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

)ریاضی خارج 96( 9098 جرم مولی صابون به دست آمده از کربوکسیلیک اسیدی که در آن گروه R، سیرشده و شامل 94 اتم کربن است، برابر چند گرم است؟ 
(Na ,C ,O , : g .mol )    23 12 16 1 1H  

264 )4  258 )3  241 )2  220 )1
کسیژن موجود در  9090 گر در ساختار یک صابون جامد در مجموع دو پیوند دوگانه وجود داشته باشد و زنجیر هیدروکربنی آن شامل 	9 اتم کربن باشد، درصد جرمی ا ا

(O , : . )  16 1 1H g mol آن چند برابر درصد جرمی هیدروژن است؟
0 97/ )4  1 03/ )3  1 18/ )2  1 10/ )1

کدام عبارت های زیر، درست اند؟ 1	90
آ( اغلب موادی که در زندگی روزانه با آن ها سروکار داریم، مخلوط هستند که از یک یا چند ماده تشکیل شده اند.

گر مقداری صابون به مخلوط آب و روغن اضافه کنیم، پس از هم زدن مخلوطی پایدار ایجاد می شود که به ظاهر همگن است. ب( ا
( سولفات و آب همانند مخلوط ید در هگزان، همگن است. II پ( مخلوط مس )

ت( محلول ها نور را از خود عبور می دهند و مسیر عبور نور در آن ها مشخص است.
4( ب و ت 3( ب و پ  2( آ و پ  1( آ و ب 

)ریاضی خارج 1400( 9	90 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ 
آ( کلوئیدها، مخلوط های شفاف اند و عبور نور از آن ها، همانند عبور نور از محلول هاست.

ب( کلوئیدها، ظاهری همگن دارند و از توده های مولکولی با اندازه های متفاوت تشکیل شده اند.
پ( ذرات سازندۀ کلوئیدها، از ذرات سازندۀ محلول ها بزرگ تر و از ذرات سازندۀ سوسپانسیون ها، کوچک ترند.

ت( آب گل آلود، مخلوط ناهمگن از نوع سوسپانسیون است و با گذشت زمان، مواد حل شده در آن، رسوب می کند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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کدام عبارت در ارتباط با شکل روبه رو که دو نوع مخلوط را نشان می دهد، نادرست است؟ 		90
1( میزان عبور نور در ظرف )2( بیشتر است.

2( ظرف )1( حاوی یک مخلوط همگن و ظرف )2( حاوی مخلوطی ناهمگن است.
3( ظرف )1( نوعی محلول و ظرف )2( نوعی کلوئید است.

4( اندازۀ ذرات در ظرف )2( بزرگ تر از ظرف )1( است. 
چه تعداد از عبارت های زیر، درست است؟ 3	90

آ( از ویژگی های مشترک تمامی کلوئیدها این است که مخلوط هایی مایع، پایدار و ناهمگن هستند. 
ب( ضدیخ، یک مخلوط پایدار است و ذره های سازندۀ آن، با گذشت زمان ته نشین نمی شوند. 

پ( مسیر عبور نور از میان سرم فیزیولوژی مشخص نیست. 
ت( ذره های سازندۀ محلول ها، یون ها و مولکول ها هستند. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
چه تعداد از عبارت های زیر، درست است؟ 4	90

آ( به آب هایی که مقادیر چشمگیری از یون های کلسیم و منیزیم دارند، آب سنگین می گویند.
ب( قدرت پاک کنندگی صابون در آب دریا کم تر از آب چشمه است.

پ( لکه های سفیدی که پس از شستن لباس با صابون روی آن ها بر جای می ماند، رسوب هایی حاوی یون های سدیم یا منیزیم است.
ت( میزان چسبندگی لکه های چربی بر روی پارچه های نخی کم تر از پارچه های پلی استری است.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
کدام عبارت های زیر، درست است؟ 5	90

آ( صابون همۀ لکه ها را به یک اندازه از بین می برد.
ب( هر اندازه صابون بتواند مقادیر بیش  تری از چربی و آالینده را بزداید، قدرت پاک کنندگی بیش  تری دارد.

پ( »دمای آب، مقدار صابون و نوع پارچه« بر روی قدرت پاک کنندگی یک صابون اثرگذارند.
کنش دهنده ها بزرگ تر از یک است. کنش صابون جامد با محلول کلسیم کلرید، نسبت مجموع ضرایب فراورده ها به مجموع ضرایب وا ت( در معادلۀ موازنه شدۀ وا

4( ب، پ و ت 3( ب و پ  2( آ، ب و پ  1( آ و ت 
Ca2 موجود در آب و تغییرات درصد لکۀ باقی  		90 در ارتباط با خاصیت پاک کنندگی صابون، کدام نمودارها تغییرات ارتفاع کف صابون ایجاد شده برحسب غلظت

مانده بر روی پارچه برحسب دما را نشان می دهند؟

ت(  پ(   ب(   آ(  

4( پ و ت 3( پ و ب  2( آ و ت  1( آ و ب 
برای تولید صابون در مقیاس انبوه، تأمین کدام یک از موارد زیر چالش بزرگ تری محسوب می شود؟ 		90

NaOH )2 و KOH موردنیاز 1( چربی موردنیاز   
کنش تولید صابون 4( کاتالیزگر مناسب برای افزایش سرعت وا کنش تولید صابون  3( دمای بهینه برای انجام وا

کدام مطلب در مورد پاک کنندۀ غیرصابونی نادرست است؟ 8	90
SO3 است.

 1( سر آب دوست آن گروه
2( جزء آنیونی آن دو بخش آب دوست و آب گریز دارد.

کنش ساده از مواد پتروشیمیایی در صنعت تولید می شوند. ک کنننده ها طی یک وا 3( این پا
ک کننده هاست. 4( »حل شدن در آب و چربی« و »تولید در مقیاس انبوه با قیمت مناسب« از ویژگی های مشترک این پا

چه تعداد از عبارت های زیر دربارۀ ترکیبی با ساختار مقابل درست است؟  0	90
کنش های پیچیده در صنعت تولید می شود.  آ( نوعی پاک کننده است و از مواد پتروشیمیایی طی وا

ب( تفاوت شمار اتم های هیدروژن و کربن در این ترکیب و مولکول مالتوز، یکسان است. 
پ( زنجیرۀ هیدروکربنی آن، بخش ناقطبی ترکیب و بقیۀ قسمت های ترکیب، بخش های قطبی آن را تشکیل می دهند. 

ت( در آب های سخت خاصیت پاک کنندگی خود را حفظ می کنند، زیرا با یون های موجود در این آب ها رسوب نمی دهند. 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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چه تعداد از موارد زیر، جزو شباهت های پاک کننده های صابونی و غیرصابونی به شمار می رود؟  9031
 وجود گروه های آب دوست و آب گریز  نسبت شمار کاتیون به آنیون

 منبع تهیه   خاصیت پاک کنندگی در آب های شور مناطق کویری
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

گر در فرمول همگانی پاک کننده های غیرصابونی، R یک زنجیر هیدروکربنی سیرشده با 	9 اتم کربن باشد، هر واحد فرمولی از این پاک کننده دارای چند اتم است؟  9039 ا
51 )4  52 )3  53 )2  54 )1

کسیژن، چند برابر درصد جرمی هیدروژن است؟ )زنجیر  	903 کسیژن باشد، درصد جرمی ا برابر درصد جرمی ا 4 5/ گر درصد جرمی کربن در یک پاک کنندۀ غیرصابونی، ا
(C H O g mol   12 1 16 1, , : . هیدروکربنی در این پاک کننده، سیرشده است و

 1 65/ )4   1 56/ )3   1 29/ )2   1 92/ )1
چه تعداد از عبارت های زیر در ارتباط با صابون مراغه نادرست است؟ 9033

آ( صابون مراغه با بیش از 9511 سال قدمت، معروف ترین صابون سنتی ایران است.
ب( این صابون، افزودنی شیمیایی ندارد و برای موهای خشک مناسب است.

پ( برای تهیۀ این صابون، پیه گوسفند و سود سوزآور را در دیگ های بزرگ بدون حضور آب می جوشانند.
ت( برای تهیۀ این صابون، مخلوط مواد اولیه را در دیگ های بزرگ، برای چندین دقیقه می جوشانند.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
چه تعداد از مطالب زیر، درست است؟  9034

آ( صابون فسفردار برای از بین بردن جوش صورت و قارچ های پوستی استفاده می شود. 
ب( به منظور افزایش خاصیت ضدعفونی کنندگی و میکروب کشی صابون ها به آن ها کلر اضافه می کنند. 

پ( برای افزایش قدرت پاک کنندگی مواد شوینده به آن ها نمک های کلرات می افزایند. 
ت( هر چه شوینده ای مواد شیمیایی بیشتری داشته باشد، احتمال ایجاد عوارض جانبی آن بیشتر خواهد بود. 

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
چه تعداد از موارد زیر، جزو پاک کننده های خورنده دسته بندی می شوند؟ 9035

NaOH(aq)   CH COOH w3 5(aq)( w )/%   

KOH(aq)    HCl(aq)  

C H COO Na17 35
    CH CH C H SO Na3 2 11 6 14 3( )    

NaClO(aq)( )½k¹¹¨kÃÿw

 6 )4   5 )3   4 )2  3 )1
چه تعداد از عبارت های زیر دربارۀ نوعی پاک کننده که به شکل پودر عرضه می شود و شامل مخلوط سدیم هیدروکسید و پودر آلومینیم است، درست می باشد؟ 	903

کنش دهنده ها است.  کنش آن با آب، آنتالپی فراورده ها بیشتر از آنتالپی وا آ( در وا
ب( این پاک کننده تنها کاربرد خانگی داشته و قابلیت باز کردن مجاری مسدودشده در وسایل و دستگاه های صنعتی را ندارد.

کسیژن تولید می شود که قدرت پاک کنندگی مخلوط را افزایش می دهد. کنش این پاک کننده با آب، گاز ا پ( در اثر وا
ت( از این پودر برای باز کردن لوله ها و مسیرهایی استفاده می شود که بر اثر ایجاد رسوب و تجمع چربی ها بسته شده اند.

3 )4  2 )3  1 )2 1( صفر 
9 گرم آب تولید می شود. کدام گزینه فرمول صابون مایع تولید شده از این اسید چرب را به درستی  	903 72/ 0 مول از یک اسید چرب را به طور کامل می سوزانیم و 03/

)O C H g mol    16 12 1 1, , : نشان می دهد؟ )زنجیر هیدروکربنی اسید چرب، سیر شده است و

C H O NH17 33 2 4 )4  C H O K18 35 2 )3   C H COOK18 37 )2  C H COONa16 33 )1
کنش داده و هر دو به طور کامل مصرف می شوند. جرم مولی  9038 98 گرم از یک اسید چرب با زنجیر هیدروکربنی سیر شده با 3 گرم سود سوزآور برای تولید صابون وا

 ( a , , , : )N O C H g mol     23 16 12 1 1 g است؟ mol 1 اسید چرب چند
250 )4  242 )3  240 )2  228 )1

0 مول از صابونی با ساختار زیر با مقدار کافی محلول منیزیم کلرید، چند گرم رسوب تولید می شود؟  9030 02/ کنش از وا
( , , ,O ,H : g .mol )Na Mg C     23 24 12 16 1 1  3 05/ )1

6 1/ )2
 5 86/ )3

-O +Na

O

 11 72/ )4
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0 مول از این ترکیب با سدیم هیدروکسید کافی، چند  9041 1/ کنش 890 است. از وا 1g mol  جرم مولی یک چربی با ساختار مقابل برابر
)ریاضی خارج 94 ـ با تغییر(   (C , , , : )     12 16 1 23 1O H Na g mol گرم صابون جامد خالص به دست می آید؟ 

101 )1
 91 8/ )2
 87 2/ )3

85 )4

3
2

1

Chemistry

تست های تسلط

نمودار زیر توزیع جمعیت جهان را براساس امید به زندگی آن ها در دوره های زمانی گوناگون نشان می دهد. با توجه به آن، چه تعداد از عبارت های زیر، درست است؟ 9049

آ( در بازۀ زمانی 9335 تا 9341، امید به زندگی حدود 1	% از جمعیت جهان، کم  تر از 41 سال بوده است.
ب( در بازۀ زمانی 9351 تا 1	93، امید به زندگی بیش تر مردم جهان، بین 51 تا 1	 سال بوده است.

پ( درصد جمعیتی از مردم جهان که امید به زندگی بین 1	 تا 81 سال دارند، از سال 9331 به بعد همواره روند صعودی داشته است.
ت( در پنج سال دوم دهۀ پنجاه همانند پنج سال اول دهۀ شصت، امید به زندگی حدود 41% از جمعیت جهان بین 1	 تا 1	 سال است.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
چه تعداد از عبارت های زیر دربارۀ بیماری وبا نادرست است؟ 	904

ب( به دلیل آلوده شدن آب و نبود بهداشت شایع می شود.  گیردار است.    آ( یک بیماری وا
ت( با پیشرفت علم پزشکی، امروزه دیگر جزو بیماری های تهدیدکننده به حساب نمی آید.  پ( در طول تاریخ بارها در جهان همه گیر شد و جان میلیون ها انسان را گرفت.  

3 )4  2 )3  1 )2 1( صفر 
کدام عبارت های زیر، درست است؟  9043

آ( خاک آلوده و هوای آلوده به ترتیب می توانند باعث ایجاد بیماری وبا و سرطان ریه در انسان شود.
ب( شاخص امید به زندگی در کشورهای گوناگون و حتی در شهرهای یک کشور، با هم تفاوت دارد. 

پ( در شاخص امید به زندگی، خطراتی که انسان ها در طول زندگی با آن مواجه هستند، در نظر گرفته نمی شود. 
ت( تفاوت امید به زندگی میان مناطق برخوردار و کم برخوردار در سال 9301، کم تر از سال 9341 است.

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

9044 ( , : . )C H g mol  12 1 1 چه تعداد از عبارت های زیر، در مورد اوره درست است؟
NH(CO)2 است. آ( فرمول شیمیایی آن به صورت

ب( نسبت شمار جفت الکترون های پیوندی به جفت الکترون های ناپیوندی مولکول آن برابر 	 است.
پ( همانند استون، قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی میان مولکول های خود است.

ت( نسبت درصد جرمی کربن به درصد جرمی هیدروژن در آن برابر 3 است.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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کدام گزینۀ زیر، نادرست است؟ 9045
1( اتین گلیکول به عنوان ضدیخ به کار می رود و در ساختار آن شمار اتم های کربن و گروه های هیدروکسیل با هم برابر است.

گر در استون، گروه های متیل را با گروه هایNH2 جایگزین کنیم، اوره به دست می آید. 2( ا
کسیژن در مولکول های گلوکز و روغن زیتون با هم برابر است. 3( شمار اتم های ا

4( بنزین را به طور تقریبی می توان یک آلکان 8 کربنه در نظر گرفت.
904	 (C , H , O , N : . )    12 1 16 14 1g mol درصد جرمی کربن در کدام یک از ترکیب های آلی زیر بیشتر است؟ 

4( ساده ترین دی اسید 3( ساده ترین دی الکل  2( اتیلن گلیکول  1( اوره 
B3( و آسپرین است. با توجه به آن، چه تعداد از  	904 ساختارهای مقابل نشان دهندۀ دو مولکول نیاسین )ویتامین

)+ فصل 3 یازدهم( عبارت های زیر درست است؟ 
C، مشکلی برای بدن ایجاد نمی کند. آ( مصرف زیاد نیاسین همانند مصرف زیاد ویتامین

C است.  H O8 6 4 ب( فرمول مولکولی آسپرین به صورت
3 است. 4/ پ( نسبت شمار جفت الکترون های پیوندی به ناپیوندی در نیاسین برابر

ت( آسپرین دارای دو گروه عاملی کربوکسیل بوده و می تواند همانند اوره، با مولکول های آب پیوند هیدروژنی برقرار کند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

شمار اتم ها در نیم مول اتیلن گلیکول با شمار اتم های موجود در نمونه ای از اوره برابر است. جرم این نمونه از اوره چند گرم است؟ 9048
( , , , : . )C N H O g mol    12 14 1 16 1  

42 5/ )4   39 )3   37 5/ )2  27 )1
24 گرم اتیلن گلیکول مخلوط کنیم تا درصد جرمی کربن در این مخلوط برابر 31 شود؟ 9040 8/ چند گرم اوره را باید با

(C , , , : . )    12 1 16 14 1H O N g mol   21 6/ )2    14 4/ )1
 36 )4    28 8/ )3

9051 (Ca , , , , : )      40 16 14 12 1 1O N C H g mol کدام عبارت های زیر، درست اند؟
آ( همانند روغن زیتون، ایبوپروفن )با ساختار مقابل( نیز در حالل های ناقطبی مانند هگزان به خوبی حل می شود. 

46 گرم بخار آب تولید می شود. 8/ 34 گرم بنزین، 2/ کنش سوختن کامل ب( در وا
پ( درصد جرمی کلسیم در کلسیم کربنات، دو برابر درصد جرمی کربن در اوره است. 

کی است. ت( میزان فراریّت بنزین کم  تر از آلکان راست زنجیری است که هر مولکول آن دارای 90 پیوند اشترا
4( آ، ب و پ 3( آ، پ و ت  2( ب و پ  1( آ و ت 

C است. درصد جرمی کربن در اسید حاصل از آبکافت این استر کدام است؟ 9059 H O57 110 6 فرمول مولکولی یک استر سه عاملی به صورت

( , , : . )C H O g mol   12 1 16 1   65 55/ )2    76 05/ )1
 79 92/ )4    71 83/ )3

905	  ( , , : . )H C O g mol   1 12 16 1 4 کیلوگرم چربی با فرمول ساختاری زیر با بازدهی 01 درصد، چند گرم الکل به دست می آید؟  45/ از آبکافت
)تجربی داخل 97- با تغییر(  396 )1

414 )2
1150 )3

CH2

O

CO

CH

O

CO

CH2

O

CO

(CH2)16CH3

(CH2) CH3

(CH2) CH3

16

16

 1242 )4

کدام یک از مطالب زیر در مورد صابون درست است؟ 9053
1( صابون ترکیبی با فرمول کلی RCONa است که در آن، گروه R بیانگر زنجیر هیدروکربنی بلند است.

Na بخش قطبی صابون و باقی ماندۀ آن، بخش ناقطبی ترکیب را تشکیل می دهد. 2( یون
3( هرگاه مقداری صابون را در روغن بریزیم و مخلوط آن دو را هم بزنیم، یک مخلوط ناهمگن تشکیل می شود.

کثر دارای 14 اتم کربن است. 4( زنجیر هیدروکربنی در صابون حدا
چه تعداد از عبارت های زیر در ارتباط با صابون و پاک کننده های غیرصابونی درست است؟ 9054

آ( پاک کننده های غیرصابونی همانند صابون، براساس برهم کنش میان ذره ها عمل می کنند. 
Cوجود دارد و جزو هیدروکربن های آروماتیک طبقه بندی می شوند.  C ب( در ساختار پاک کننده های غیرصابونی حداقل 3 پیوند

COO است. SO4 و در صابون، گروه
 پ( بخش قطبی در پاک کننده های غیرصابونی، گروه

کنش داده و غلظت این یون ها را در آب سخت کاهش می دهند.  ت( پاک کننده های غیرصابونی با یون های منیزیم و کلسیم آب های سخت وا
1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
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)+ فصل 2 دهم( 9055 چه تعداد از عبارت های زیر در ارتباط با ساختار مقابل درست است؟ 

کی یافت می شود.  آ( در این مولکول  	5 پیوند اشترا

ب( گروه عاملی موجود در این مولکول ، در مولکول های سازندۀ عسل به فراوانی یافت می شوند.

پ( تفاوت شمار اتم های کربن و هیدروژن سازندۀ این مولکول ، برابر عدد اتمی فراوان ترین گاز نجیب موجود در هوای خشک و پاک است.

ت( نقطۀ جوش مادۀ داده شده از استر هم کربن آن، پایین تر است.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
Na و زنجیر هیدروکربنی سیرشدۀ آن 	9 اتم کربن دارد، درست است؟  	905 چه تعداد از مطالب زیر دربارۀ پاک کنندۀ صابونی که کاتیون آن

(C , O :g . )  12 16 1mol کسیژن است.  6 برابر درصد جرمی ا 5/ آ( درصد جرمی کربن در آن،

ب( در دمای اتاق به حالت جامد است.

پ( شمار اتم های هر واحد فرمولی از آن، سه برابر شمار اتم های یک مولکول نفتالن است.

ت( شمار پیوندهای کربن ـ هیدروژن در آن، 	 برابر شمار اتم های کربن در مولکول گریس است.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
905	  (O , , : )    16 12 1 1C H g mol B درست است؟ A و کدام عبارت های زیر، در مورد ترکیب های

آ( نیروهای بین مولکولی غالب در هر دو ترکیب از نوع وان دروالسی بوده و همانند اوره، انحالل پذیری خوبی در هگزان دارند.

B است. A بزرگ تر از ترکیب ب( »نسبت شمار اتم های هیدروژن به اتم های کربن« برای ترکیب

B است. A همان اسید چرب سازندۀ ترکیب پ( ترکیب

B، در هگزان بهتر از آب حل می شود. ت( الکل سازندۀ ترکیب

A است. B، سه برابر شمار جفت الکترون های ناپیوندی ث( شمار جفت الکترون های ناپیوندی

4( آ، پ و ث 3( پ، ت و ث  2( ب، پ و ث  1( آ، ب و ت 
گر در یک صابون مایع که فقط از عنصرهای نافلزی تشکیل شده است، زنجیر هیدروکربنی سیرشدۀ  آن شامل 35 اتم هیدروژن باشد، درصد جرمی هیدروژن در  9058 ا

( , , , : . )N H O C g mol    14 1 16 12 1 این صابون به تقریب کدام است؟ 

14 7/ )4  10 2/ )3  12 9/ )2  11 8/ )1
یک استر بلندزنجیر که سه گروه عاملی استری دارد و زنجیرهای هیدروکربنی آن در هر سه بخش سیرشده و کامالً یکسان هستند، شامل 991 اتم هیدروژن است.  9050

(C H O K Na g mol     12 1 16 39 23 1, , , , : . جرم مولی صابون مایع حاصل از آن، چند گرم است؟ )صابون مایع شامل اتم)های( فلزی است و

294 )4  310 )3  306 )2  322 )1
در کدام گزینه از راست به چپ، مادۀ اولی یک مخلوط همگن بوده، مادۀ دومی نور را پخش می کند و مادۀ سومی یک مخلوط پایدار است؟ 1	90

2( آب دریا, شیر, شربت معده 1( شیر, شربت معده, سس مایونز  
4( آب و مقدار کمی مس )II( سولفات, شیر، رنگ پوششی 3( ژله، آب نمک، صابون  

)ریاضی داخل 1400( 9	90 کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟ 

آ( شربت معده و شیر، مخلوط هایی ناهمگن از نوع سوسپانسیون اند.

ب( مخلوط آب و روغن با استفاده از صابون به یک کلوئید پایدار تبدیل می شود.

پ( پخش کردن نور، ناهمگن بودن و ته نشین شدن، از ویژگی های کلوئیدها به شمار می آید.

ت( ذرات سازندۀ محلول ها، یون ها و مولکول ها اما ذرات سازندۀ کلوئیدها، توده های مولکولی اند.

4( ب، پ، ت 3( ب، ت  2( آ، ب، پ  1( آ، پ 
کسید تولید می کند.  		90 کسیژن، به طور کامل می سوزد و 5	9 گرم کربن دی ا کنش با مقدار کافی از ا 60 گرمی از اسید چرب با زنجیر هیدروکربنی آلکیلی، در وا 5/ نمونه ای

 ( , , : )O C H g mol    16 12 1 1 نسبت شمار جفت الکترون های پیوندی به ناپیوندی در این اسید چرب کدام است؟ 

 13 25/ )4  12 5/ )3  11 )2   11 75/ )1
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با توجه به شکل های مقابل چه تعداد از عبارت های پیشنهادشده درست است؟ )شکل )I( مخلوطی شامل آب و روغن است.( 3	90
آ( A و B به ترتیب آب و روغن هستند.

گر مقداری صابون به مخلوط )I( اضافه شود، پس از مدتی به طور خودبه خود به مخلوط )II( تبدیل می شود.  ب( ا
گر مخلوط )II( شامل آب، روغن و مقداری صابون باشد، می توان آن را ناهمگن ولی پایدار درنظر گرفت. پ( ا

گر مخلوط )II( شامل آب،  روغن و مقداری صابون باشد،  می تواند نور را پخش کند.  ت( ا
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

چه تعداد از عبارت ها در مورد ساختار مقابل، درست است؟  4	90
آ( ساختار یک صابون مایع را نشان می دهد که در آن 	9 گروه  وجود دارد.

C است. H O18 37 2
 ب( فرمول شیمیایی آنیون این صابون به صورت

، نقش پاک کنندگی را ایفا می کند. A B از آن جدا شده و تنها بخش پ( باحل شدن در آب، بخش
ت( سر آب دوست و آب گریز آن با پیوند یونی به یکدیگر متصل شده اند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
با توجه به شکل مقابل که چگونگی پاک کنندگی صابون رانشان می دهد، چه تعداد از عبارت های زیر، نادرست است؟ 5	90

، بخش قطبی این مولکول  بوده که فاقد اتم کربن است.  A آ(
B، قسمت آب گریز صابون است که باعث پخش شدن چربی در آب می شود. ب(

A وابسته است. پ( جامد یا مایع بودن صابون به قسمت
ت( تصویر A، حل شدن چربی توسط صابون را در آب نشان می دهد.

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

چه تعداد از عبارت های زیر، درست است؟ ) زنجیری هیدروکربنی با حداقل 94 اتم کربن است( 		90
0 گرم در 911 گرم آب است. 01/ RCOOK، کم  تر از RCOO) در آب برخالف انحالل پذیری نمک )2 Ca آ( انحالل پذیری نمک

MgCl2 به آب چشمه، صابون در آن به خوبی کف نمی کند ولی خاصیت پاک کنندگی خود را حفظ می کند. ب( با افزودن نمک
پ( امروزه تأمین صابون موردنیاز جهان به روش های سنتی تقریباً ناممکن است.

2Mg(RCOO) است. ت( لکه های سفیدی که پس از شستن لباس با صابون روی آن ها بر جای می ماند، نشانه ای از تشکیل رسوب هایی مانند
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

گر گروه R در دو پاک کنندۀ غیرصابونی و صابونی جامد یکسان باشد, تفاوت جرم مولی این دو پاک کننده برابر با چند گرم است؟ )کاتیون سازندۀ هر دو پاک کننده  		90 ا
( , , , : . )C H O S g mol    12 1 16 32 1 یکسان است.(  

114 )4  112 )3  128 )2  144 )1
در یک کاوش، از دو نوع صابون برای پاک کردن لکۀ چربی یکسانی از روی دو  8	90

نوع پارچه استفاده و نتایج آزمایش در جدول زیر آمده است. مطابق آن چه تعداد از 
موارد a تا d می توانند کوچک تر از 5	 باشند؟ 

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

90	0 
C 3 (CH2)11

- +SO Na3

H
چه تعداد از عبارت های پیشنهادشده در مورد پاک کننده ای که ساختار آن به صورت مقابل است, درست می باشد؟ 

آ( هر واحد فرمولی از آن شامل 	5 اتم است. 
ب( یک پاک کنندۀ صابونی، بدون شاخۀ فرعی است.

کنش های پیچیده در صنعت تولید می شود. پ( از چربی و بنزن، طی وا
Mg2 جایگزین کنیم, ترکیب حاصل در آب حل نمی شود.  Na در این پاک کننده را با گر کاتیون ت( ا

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
چه تعداد از عبارت های زیر، درست است؟  1	90

آ( رسوب تشکیل شده بر روی دیوارۀ کتری و لوله ها با پاک کننده های غیرصابونی زدوده نمی شود. 
کنش داده و باعث تشکیل رسوب و ایجاد لکه بر روی لباس می شوند. Mg2 موجود در آب های سخت وا Ca2 و ب( در صابون های فسفات دار، نمک های فسفات با یون های

پ( مصرف زیاد شوینده ها و تنفس بخار آن ها، عوارض پوستی و بیماری های تنفسی ایجاد می کند.
ت( از نوعی صابون سنتی در تنور نان سنگک برای چرب کردن سطح سنگ ها استفاده می شود. 

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

)A( 

دمانوع پارچهنوع صابون ( )Cدرصد لکۀ باقی مانده

3025نخیصابون بدون آنزیم
40aنخیصابون بدون آنزیم
30bنخیصابون آنزیم دار
40cنخیصابون آنزیم دار
40dپلی استرصابون آنزیم دار
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90	9 (S , O :g .mol )  32 16 1 کدام یک از مطالب زیر در مورد پاک کننده های غیرصابونی نادرست است؟
کنش مواد پتروشیمیایی در صنعت تولید می شوند. ک کننده های صابونی، از وا 1( برخالف پا

ک کننده های صابونی بیشتر است. 2( شمار عنصرهای شرکت کننده در ساختار آن ها در مقایسه با پا
3( در ساختار آن ها حداقل سه پیوند C  C وجود دارد.

کسیژن در آن ها، دو برابر درصد جرمی گوگرد است. 4( درصد جرمی ا
چه تعداد از عبارت های زیر نادرست است؟ 		90

آ( یکی از برتری های پاک کننده های غیرصابونی نسبت به صابون این است که می توانند رسوب تشکیل شده روی دیوارۀ کتر ی ها و لوله ها را بزدایند.
ب( صابون گوگرددار برای از بین بردن جوش صورت و هم چنین قارچ های پوستی استفاده می شود.
پ( از نوعی صابون سنتی در تنور نان سنگک برای خشک کردن سطوح سنگ ها استفاده می شود.

ت( نمک های فسفات موجود در شوینده ها، از تشکیل رسوب و ایجاد لکه جلوگیری می کنند.
4 )4   3 )3  2 )2  1 )1

90	3 kÃv¨»nkÃÀ ´Äkw » ´Ã¹Ã¶¼²A ó¼±h¶ JA o«Äj ÁIÀï½jn»HoÎ  X g( ) کنش مقابل، درست اند؟   کدام عبارت های پیشنهادشده در مورد وا
آ( این مخلوط نوعی پاک کننده است که به شکل مایع غلیظ عرضه می شود. 

ب( از این مخلوط، برای بازکردن مجاری مسدودشده در برخی وسایل و دستگاه های صنعتی استفاده می شود. 
کنش فلز آهن با محلول هیدروکلریک اسید نیز تولید می شود. پ( گاز X همان گازی است که در وا

کنش دهنده هاست.  ت( سطح انرژی فراورده ها باالتر از سطح انرژی وا
4( آ، پ و ت 3( ب، پ و ت  2( ب و پ  1( آ و ب 

236 اضافه شده است.  4	90 1g mol.  4 گرم از صابون با جرم مولی 72/ Ca2 با غلظت2000ppm است، ) که دارای یون های . )d g mL 1 1 200mL آب سخت به

( , : . )Ca Na g mol  40 23 1 کنش صابون با یون کلسیم، چند درصد از آن، به صورت رسوب، درآمده است؟  با فرض کامل بودن وا

RCOONa CaCl RCOO Ca NaClaq aq s aq( ) ( ) ( ) ( )( )  2 2   )معادله موازنه شود(
)ریاضی داخل 98(  100 )4  50 )3  20 )2  10 )1

کنش داده و هر دو به طور کامل مصرف شوند، شمار گروه های 5	90 0 موالر منیزیم کلرید وا 5/ 16 گرم از یک صابون جامد، با 1	 میلی لیتر محلول 68/ گر نمونه ای به جرم ا
 ( a , , , : )N O C H g mol     23 16 12 1 1  در بخش آنیونی این صابون کدام است؟ CH2

16 )4  15 )3  14 )2  13 )1
90		  (d g )  1 1mL کنش کامل میان مقدار کافی از یک صابون جامد که دارای 93 اتم کربن در زنجیر هیدروکربنی سیر شده خود است با 5 لیتر آب سخت از وا

کدام است؟  ppm نمونۀ آب سخت موردنظر برحسب کلسیم در  یون  اطالعات، غلظت  این  با  تولید شده است.  گرم رسوب   9 88/ Ca2 می باشد، دارای یون های که 

(Ca , , , , : )      40 23 16 12 1 1Na O C H g mol

800 )4  400 )3  200 )2  160 )1
کنش  		90 0 گرم بر لیتر است، به 3 لیتر از آن نیاز دارد تا در وا 06/ 16 گرم از یک پاک کنندۀ غیرصابونی جامد با خلوص 5	%، در شرایطی که چگالی گاز هیدروژن 16/

 (S , , , , : )      32 23 16 12 1 1Na O C H g mol با آن به طور کامل سیر شود. شمار پیوندهای کربن ـ هیدروژن در این پاک کننده کدام است؟
39 )4  37 )3  35 )2  33 )1

( را با سدیم هیدروکسید خنثی کرده و سپس 91 درصد  8	90 284 1g mol  CH) )با جرم مولی (CH ) COOH)3 2 16 برای تهیۀ صابون ویژه، نخست استئاریک اسید
)تجربی داخل 92( 1 کیلوگرم استئاریک اسید الزم است؟  42/ سدیم هیدروکسید اضافی نیز به آن می افزایند. حدود چند گرم سدیم هیدروکسید به ازای
 ( a , , : )N O H g mol    23 16 1 1  

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

X را تولید می کند که ترکیبD برای ساخت صابون  0	90 A )ساختار مقابل( در صورتی که آبکافت شود، ترکیب هایD و ترکیب

کنش برابر 1	 درصد باشد، چند مول ترکیبD تولید  A آبکافت شود، با فرض این که بازده درصدی وا گر 5			 گرم ترکیب به کار می رود. ا

 ( , , : )C O H g mol    12 16 1 1 می شود؟

1 5/ )2   1 2/ )1

4 5/ )4   3 6/ )3

153 گرم اسید چرب )با زنجیر هیدروکربنی سیرشده( که مسیر لولۀ آب را مسدود کرده است از 31 گرم سود با خلوص 81% استفاده شود،  9081 6/ گر برای پاک کردن ا
 ( a , , , : )N O C H g mol     23 16 12 1 1 درصد جرمی کربن در اسید چرب موردنظر کدام است؟

75 )4   70 )3  82 3/ )2  65 1/ )1
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Chemistryy

جاذبۀ میان مولکول های آب و ............، ............ جاذبۀ میان مولکول های آب و ............، از نوع پیوند هیدروژنی ............ . 9089

2( عسل ـ همانند ـ اتیلن گلیکول ـ است 1( عسل ـ برخالف ـ اوره ـ است  
4( اتیلن گلیکول ـ برخالف ـ عسل ـ نیست 3( اوره ـ همانند ـ اتیلن گلیکول ـ نیست 

چه تعداد از عبارت های زیر، درست است؟ 	908

2 است. 25/ ب( نسبت شمار اتم ها به شمار عنصرها در اوره برابر با آ( گشتاور دوقطبی وازلین به تقریب با گشتاور دو قطبی گریس برابر است. 

ت( بر  اثر سوختن کامل یک مول وازلین به تقریب 	3 مول فراورده تولید می شود. پ( مخلوط اوره و هگزان یک مخلوط ناهمگن محسوب می شود. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
فرمول تقریبی روغن زیتون با ساختار مقابل مطابقت دارد. چه تعداد از عبارت های داده شده دربارۀ آن درست است؟ 9083

، برابر با 59 است.  R3 R2 و ، R1 آ( مجموع شمار اتم های کربن موجود در زنجیرهای هیدروکربنی

، سیرنشده هستند. R3 R2 و ، R1 ب( حداقل یکی از زنجیرهای هیدروکربنی

پ( جرم مولی آن در مقایسه با جرم مولی چربی ذخیره شده در کوهان شتر، کم تر است. 

O R2

OOR1

R3O

O

O

کنش پذیری بیشتری دارد.   ت( در مقایسه با چربی هم کربن با آن، وا

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
محلول ها، ............ کلوئیدها ............ 9084

2( همانند ـ در مقایسه با سوسپانسیون ها از ذره های کوچک تری تشکیل شده اند. 1( همانند ـ جزو مخلوط های همگن در نظر گرفته می شوند. 
4( برخالف ـ نور را پخش می کنند.  3( برخالف ـ جزو مخلوط های پایدار طبقه بندی می شوند.  

9085 O

-K+O

چه تعداد از عبارت های زیر در مورد پاک کننده ای با ساختار مقابل، نادرست است؟  

آ( حالت فیزیکی آن مایع است و یون پتاسیم بخش آب دوست آن بوده و در حالل های قطبی حل می شود.

ب( شمار اتم های کربن آن، برابر با شمار اتم های هیدروژن موجود در اوکتان است.

پ( ترکیب حاصل از آنیون این پاک کننده و کاتیون کلسیم، شامل 999 اتم است.

گر شمار اتم های کربن این پاک کننده به نصف کاهش یابد، خاصیت پاک کنندگی آن افزایش می یابد. ت( ا

3 )4  2 )3  1 )2 1( صفر 
2 برابر درصد جرمی نیتروژن است. هر واحد فرمولی از این صابون شامل  	908 5/ در یک صابون مایع که تمام عنصرهای سازندۀ آن نافلز هستند، درصد جرمی هیدروژن،

)H N g mol  1 14 1, : . چند اتم است؟ )زنجیر هیدروکربنی اسید سازندۀ صابون، سیرشده است و

60 )4  56 )3  53 )2  54 )1
کدام یک از عبارت های زیر درست  هستند؟  	908

گر مقداری صابون به مخلوط ناپایدار آب و روغن اضافه کنیم و آن را به هم بزنیم یک مخلوط پایدار ایجاد می شود که به ظاهر همگن است.  آ( ا

ب( شیر، ژله، سس مایونز و آب گل آلود، نمونه هایی از کلوئیدها هستند. 

پ( شربت معده برخالف محلول کات کبود در آب، نور را جذب می کند. 

ت( ذره های سازندۀ محلول ها، یون ها و مولکول ها هستند. در صورتی که ذره های سازندۀ کلوئیدها، توده های مولکولی اند.

4( »آ«، »ت« 3( »ب«، »پ«  2( »پ«، »ت«  1( »آ«، »ب« 
به دست می آید در صورتی که محصول دیگر  9088 اسید چرب  گرم  بازده 5	 درصد، چند  با  مقابل  استر  از  کیلوگرم   2 67/ آبکافت از 

 ( , , : )O C H g mol    16 12 1 1 C باشد؟ H O3 8 3 کنش، ترکیبی با فرمول وا
 3834 )2   5112 )1
1917 )4   6816 )3
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1 برابر شمار اتم های هیدروژن مولکول نفتالن  9080 5/ گر در یک پاک کنندۀ غیرصابونی، زنجیر هیدروکربنی متصل به حلقۀ بنزنی، سیرشده و شمار اتم های کربن آن، ا
باشد, هر واحد فرمولی از این پاک کننده شامل چند اتم است؟

62 )4  61 )3  52 )2  53 )1
9001  X گر 			 میلی لیتر گاز X کدام گاز است وا کنش زیر که مربوط به باز کردن مجاری مسدود شده توسط مخلوط پودری آلومینیم و سدیم هیدروکسید است، در وا

( a , , : )N O H g mol    23 16 1 1 66% نیاز است؟ 7/ STP تولید شود، به چند گرم سدیم هیدروکسید با خلوص در شرایط

Al NaOH H O NaAl Xs s l g( ) ( ) ( ) (aq) ( )(OH)   2 4  

4 2/ ،O2 )4  1 2/ ،H2 )3   2 4/ ،O2 )2   2 1/ ،H2 )1

تست های 
Ch i tChemistry

3
4

گر چگالی این نمونه آب برابر با 9009 96ppm است. ا 120ppm و غلظت یون های کلسیم و منیزیم در نمونه ای از آب شور به ترتیب برابر با
کنش داده به طوری که  1 کیلوگرم از صابون مایعی که ساختار آن به صورت مقابل است با چند مترمکعب از این آب وا 127/ 1 باشد، 25 1/ g mL 

(Ca , , , , , : )       40 12 16 1 39 24 1C O H K Mg g mol تمام آن به رسوب تبدیل شود؟
 

02/ )4  025/ )3  04/ )2  05/ )1
کنش داده و طی  	900 169 گرم از یک استر بلندزنجیر سه عاملی که اسیدهای چرب یکسانی در ساختار آن وجود دارند با 	 لیتر محلول دسی موالر سدیم هیدروکسید وا 6/

 ( , , : )C H O g mol    12 1 16 1 آن، صابون تولید می شود. کدام یک از فرمول های زیر را می توان به استر نسبت داد؟ )زنجیر هیدروکربنی صابون، سیرشده است.(

C H O57 106 6 )4  C H O54 104 6 )3  C H O57 110 6 )2  C H O54 102 6 )1
مول رسوب تشکیل شده است. کدام یک از گزینه های زیر  9003 0 02/ کنش داده و در نتیجه 27 گرم از یک صابون جامد ناخالص با مقدار کافی محلول کلسیم کلرید وا 2/

کنش را نشان دهد؟ )زنجیر هیدروکربنی در صابون، سیرشده و دارای 35 اتم هیدروژن است.(  می تواند درصد خلوص صابون و بازده درصدی وا
 ( , , , a : )C H O N g mol     12 1 16 23 1  

4( 80 و 60  60 ،75 )3 2( 80 و 54    62 5/ ،75 )1
23 گرم رسوب تشکیل  9004 05/ کنش شیمیایی، 4cm است، وارد مقدار کافی از محلول منیزیم کلرید شده و پس از انجام وا یک صابون جامد کروی شکل که قطر آن

باشد، چگالی صابون به تقریب چند کیلوگرم بر مترمکعب است؟ )زنجیر هیدروکربنی در صابون، سیرشده و شامل 39 اتم  %80 کنش انجام شده گر بازده وا شده است. ا
(C H O Mg Na g mol== == == == == −−12 1 16 24 23 31, , , , : . ;ππ  هیدروژن است و

 982 5/ )4   937 5/ )3  872 5/  )2   766 5/ )1
گر بازده  9005 6 گرم رسوب تشکیل شده است. ا 264/ کنش داده و در نتیجه 0 موالر کلسیم کلرید با مقدار کافی از یک صابون جامد وا 04/ چهار دسی لیتر محلول

(H C O Ca g mol    1 12 16 40 1, , , : . باشد، هر واحد فرمولی از صابون شامل چند اتم است؟ )زنجیر هیدروکربنی در صابون، سیرشده است و کنش%75 وا
53 )4  50 )3  47 )2  44 )1




