


  در كدام گونه مجموع جفت الكترون هاي پيوندي و ناپيوندي اليه ظرفيت بيشترين است؟ -1

1 (Al2Cl6                    2 (SO2F2                       3 (H2TeO3                       4 ((CH3)2Si(OH)2 

  در كدام گونه بيشتر است؟ S‐Oانرژي پيوند  -2

1 (SO3                        2   (  SO2                       3 (SO3
2‐                          4 (S2O3

2‐    

را با رعايت قاعده اكتت درست نشان  ONOOHنيترو اسيد  كدام فرمول ساختاري ، زاويه هاي پيوند تركيب پروكسي-3
  مي دهد؟

1                                (2  (                                   3                                  (4                 ( 

  كدام دو ويژگي در هر گروه از جدول تناوبي از باال به پايين افزايش مي يابد؟-4

  نخستين انرژي يونش عناصر گروه شانزدهم –چگالي عناصر گروه دوم ) 1
  اولواكنش پذيري عناصر گروه  –نقطه جوش هيدريد عناصر گروه چهاردهم ) 2
  نقطه جوش عناصر گروه هفدهم –نقطه ذوب عناصر گروه اول ) 3
  پانزدهمد عناصر گروه ينقطه جوش هيدر –شعاع يوني عناصر گروه دوم ) 4

  ؟نيستدر كدام گزينه شكل هندسي همه گونه ها مشابه -5
1 (N2O  ،CO2  ،N3

‐                                          2   (  O3  ،NH2
‐  ،SnCl2    

3 (CO3
2‐  ،NO3

‐  ،PF3                                        4 (IF2+  ، NO2  ،SCl2     

  ؟نادرست استكدام عبارت -6

  كم تر است LiClاز  NaClانرژي شبكه اي بلور ) 1
  است عنصر از شعاع كوواالنسي آن بزرگتر شعاع واندروالسي اتم يك) 2
ClO2و  Cl2Oكلر در دو گونه ) 3

  دارد+ 1عدد اكسايش  ‐
  بيشتر است CH4از  P4 تعداد پيوند هاي كوواالنسي در) 4

  چه تعداد از تركيب هاي زير ، مولكول هاي قطبي دارند كه همه پيوند هاي آنها قطبي است؟ -7

C2H6    SF4   XeF2   PCl5   IF5    

1 (3                                2 (4                                       3 (1                                  4 (2   
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  چند تركيب متفاوت تشخيص مي دهيد؟ . ي گسترده زير توجه كنيدابه فرمول ه -8

  
1 (3                                2 (4                                       3 (5                                  4 (6   

  خص شده در كدام گونه يكسان است؟با عدد اكسايش عنصر مش [CuCl4][Zn(NH3)4]در  Cuعدد اكسايش  -9

1(  ]  4I[Hg2Ag                                                        2   (+]2(OH)4O)2(HAl[ 

3 (‐4SCN]5(CN)Fe[                                                4(  ‐3]4(CN)Cu[     

آن ها را به درستي ) Z(نشر شده از عنصرها با عدد اتمي Xپرتوهاي )  ( كدام نمودار ، رابطه ميان جذر فركانس -10
  نشان مي دهد؟

  
  
1                                    (2  (                                    3                                    (4 (  

باشد كدام  21اگر مجموع تعداد پروتون هاي اين دو يون برابر با . با هم برابر است ‐B2و   +A3تعداد الكترون هاي  -11
  عبارت درست است؟

  كمتر است Bاز  Aشعاع اتمي ) 1
2 (B  و فرمول كلريد آن  جدول تناوبي قرار دارد شانزدهمدر گروهBCl6 است  
  بيشتر است Bاز  Aالكترونگاتيوي ) 3
4 (A  از جدول تناوبي قرار دارد سيزدهمدر تناوب سوم و گروه 

تعداد الكترون هاي . برابر تعداد پروتون ها مي باشد 51/1است و تعداد نوترون هاي آن  206برابر  Xعدد جرمي عنصر  -12
  كدام است؟ XOيون اين عنصر در تركيب 

1 (80                              2 (82                                       3 (84                                  4 (78   
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وزن مس . ، تبديل شود CuOترات متبلور را حرارت مي دهيم تا به طور كامل به مس اكسيد، ين) II(گرم مس  975/0 -13
  ) H  ،16=O  ،14=N  ،64=Cu=1(. تعداد آب تبلور مس نيترات متبلور را مشخص كنيد .گرم مي باشد 3/0اكسيد حاصل 

1 (4                                2 (2                                       3 (5                                  4 (6   

  .مي يابد.......در يك دوره از چپ به راست بار موثر هسته و .......در يك گروه از باال به پايين  انرژي يونش -14

  كاهش، كاهش) 4                      كاهش، افزايش) 3                   افزايش، افزايش ) 2                 افزايش، كاهش ) 1

  ؟نيستكدام گونه مسطح  -15

1 (NO3
‐                         2 (SO2                                 3 (COCl2                                  4 (SO3

2‐  

  ؟نادرست استفرمول كدام تركيب  -16

     Ca(H2PO4)2كلسيم دي هيدروژن فسفات  ) BaMnO4                                    2باريم منگنات  ) 1                          
  NaNO2سديم نيتريت  ) BaN3                                                             4باريم آزيد  ) 3

  انرژي شبكه كدام تركيب بيشتر است؟ -17

1 (CaO                         2 (MgO                                3 (Al2O3                           4 (AlF3  

به ترتيب طول موج، ثابت λ  ،h  ،m  ،  vاست كه در آن  λ=  معادله دوبروي براي طول موج الكترون به صورت  -18
متر بر ثانيه حركت مي كند چند  4/2 ×106 طول موج الكتروني كه با سرعت. پالنك، جرم الكترون و سرعت الكترون هستند

  ) kg  31-10 × 109/9  =m   ،J.s     34-10 × 626/6  =h  (سانتي متر است؟    

1( 10-10 × 3                         2 (8-10 × 3                           3 (7-10 × 3                          4 (9 -10 × 3                              

  كدام عنصر جدول تناوبي كمترين واكنش پذبري را دارد؟ -19

1 (Kr                                    2 (Au                                      3 (Pt                                     4 (He  

  مربوط به كدام گونه است؟ 4d4 5s1 [Kr]آرايش الكتروني  -20

1 (40Zr
+                           2 (41Nb

+                                   3 (40Zr                             4 ( 41Nb 



  كدام تركيب يوني در آب محلول است؟ -21

1 (AgBr                       2 (CaCO3                               3 (PbSO4                             4 (CuCl2  

  رسانايي الكتريكي بيشتري مشاهده مي شود؟ليتر آب خالص،  1مول از كدام تركيب به  1/0در اثر افزودن  -22

1 (HCl                         2 (BaSO4                               3 (HF                                 4 (CH3OH  

اگر . گرم آب مي باشد 100گرم در  145/0برابر با  CO2و فشار يك اتمسفر از گاز    C25° در آب در دماي  CO2انحالل پذيري  -23
اتمسفر باشد ، پس از باز شدن در بطري و گذشت زمان كافي در  3ليتري در بسته تقريبا  5/1در يك بطري نوشيدني گازدار  CO2فشار 

  )دفرض كني g/mL1 چگالي نوشيدني را (  از بطري خارج مي شود؟ CO2، تقريبا چند گرم گاز  C25° دماي  

1 (9/2                                2 (4/4                                       3 (2/2                                  4 (5/6  

در يك محلول سير شده  +Ca2غلظت . گرم آب است 100گرم در  21/0برابر با  C20°در دماي  CaSO4انحالل پذيري  -24
CaSO4   چندppm   40(است؟=Ca  ،32=S  ،16=O (  

1 (15                                2 (2100                                     3 (618                                  4 (52  

. گرم آب است 100در  مگر 311و  216درجه سلسيوس به ترتيب برابر با  40و  20در دماهاي  AgNO3انحالل پذيري  -25
  ته نشين مي شود؟ AgNO3سرد كنيم ، چند گرم  C20° را تا دماي  C40°در دماي   AgNO3گرم از محلول سيرشده  200اگر 

1 (46                                2 (25                                        3 (15                                   4 (95  

براي تهيه كدام يك مقدار . در آب خالص تهيه شده اند NaClچهار محلول زير را در نظر بگيريد كه همه از حل كردن  -26
  )Na  ،5/35  =Cl=23(به كار رفته است؟  NaClبيشتري 

  .موالل است NaCl 1گرم محلول كه نسبت به  103) 1
  .موالر است NaCl 1ميلي ليتر محلول كه نسبت به  100) 2
  .است ppm 200برابر با  +Naكيلوگرم محلول كه در آن غلظت  10) 3
  .استدرصد  5/0در آن  NaClكيلوگرم محلول كه درصد جرمي  1) 4



  دليل باران هاي اسيدي كدام است؟ -27

  موجود در هوا در آب باران H2SO4حل شدن بخار ) 1
  موجود در هوا در آب باران CO2و  SO2  ،NOxحل شدن اكسيدهايي مانند ) 2
  موجود در هوا در آب باران NH3و  HClحل شدن بخار ) 3
  حل شدن ذرات بسيار ريز نمك هاي اسيدي موجود در هوا در آب باران) 4

28-  ∆   است؟با در نظر گرفتن معلومات داده شده چند كيلوژول     4NO2(g)   + O2(g)       2N2O5(g)           واكنش  
  

N2(g)  +  O2(g)             2NO(g)           :    ∆  = 180 kJ 
2NO2(g)               2NO(g) + O2(g)      :   ∆  = 114 kJ 
2N2(g)  +  5O2(g)            2N2O5(g)     :   ∆  = 22 kJ 

1 (228                                   2 (136                                  3 (110                                4 (202  

در فشار  I2(g)مول  1به  I2(s)مول  1تبديل . ، صفر است I2(s)مطابق قرارداد ، آنتالپي استاندارد تشكيل يد جامد،  -29
بر مول ، در  بر حسب كيلوژول I2(g)آنتالپي استاندارد تشكيل . ه استگرما همرا   kJmol‐1 5/62استاندارد و ثابت با جذب 

  شرايط داده شده ، كدام است؟

1 (0                                 2 (5/62-                                  3 (5/62                       +       4 (25/31-  

) آهسته و ديگري به طور نسبتا سريعيكي به طور بسيار (معين از دو راه متفاوت ط آغازي يك سامانه بسته با يك شراي -30
ژول كار به محيط  100كالري گرما جذب مي كند و  100سامانه در راه نخست . به يك شرايط پاياني معين تغيير مي يابد

خود روانه نموده باشد، گرماي  ژول كار به محيط اطراف 632/91هرگاه سامانه در راه دوم . خود روانه مي دارد فاطرا
  جذب شده به وسيله آن بر حسب كالري كدام است؟

1 (98                             2  (632/91                                3 (36/8                                 4 (100  

  )بي دررو يعني بدون مبادله گرما(  ؟نيستدرست كدام گزينه در مورد تغيير انرژي دروني يك سامانه بسته  -31

1(       w    +q  =E∆                               2(       w  =بي دررو E∆  
3(         qp  =Ep∆                                   4     (    qv  =Ev∆  



  انرژي دروني يك سامانه بسته را به درستي بيان مي كند؟كدام گزينه  -32

  سامانه بستهذرات تشكيل دهنده ) اي ذخيره( مجموع انرژي هاي جنبشي و پتانسيلي ) 1
  مجموع انرژي پيوندهاي موجود در ذرات تشكيل دهنده سامانه بسته) 2
  تفاوت ميان مجموع انرژي هاي جنبشي مولكول ها و مجموع انرژي هاي پتانسيلي مولكول ها در سامانه بسته) 3
  ضرب فشار در حجم سامانه بسته در دماي ثابتانرژي معادل حاصل) 4

در حالت كلي ، كدام گزينه چگونگي . وقتي مقداري انرژي گرمايي به يك نمونه گاز داده مي شود، دماي آن افزايش مي يابد -33
  ح مي دهد؟تر توضي گرمايي داده شده را دقيق توزيع انرژي

  .صرف تشديد حركت انتقالي مولكول هاي گاز مي شود) 1
  .ميان حركت هاي انتقالي ، چرخشي و ارتعاشي مولكول هاي گاز توزيع مي شودبه طور ويژه اي ) 2
  .در پيوندهاي مولكول هاي گاز ذخيره مي شود) 3
  .بين ارتعاش هاي مولكول هاي گاز توزيع مي شود) 4

بع آب با دما و كيفيت يكسان را طبق يك منسه دانش آموز تصميم گرفتند كه هر كدام به طور مستقل ظرفيت گرمايي ويژه  -34
معادله 

∆
  c = اولي براي اندازه گيري خود . و به كمك وسايل اندازه گيري با دقت يكسان و بدون اشتباه شخصي تعيين نمايند

مقايسه پاسخ اين سه دانش آموز در خصوص مقدار . گرم آب از منبع برداشت 30گرم آب و سومي  20گرم آب ، دومي  10
  ويژه آب منبع كدام است؟ظرفيت گرمايي 

  سومي = دومي = اولي ) 2                                                           سومي <دومي  <اولي ) 1
  سومي >دومي  >اولي ) 4                                                       سومي) = دومي + اولي ) ( 3

،  Cl=  5/35( درصد وزني كلر به دست آيد؟  52مخلوط شود تا نمونه اي محتوي  NaClبا يك گرم  KClچند گرم از   - 35
23  =Na  ،39  =K (   

1 (80/0                             2  (0/2                               3 (51/1                                 4 (43/2  

 20و حاوي   g/mL 10/1 چگاليميلي ليتر محلول هيدروكلريك اسيد كه داراي  50چند ميلي ليتر آب بايستي به  -36
  به دست آيد؟ HClدرصد وزني  16/8و حاوي  g/mL 04/1 چگالياست اضافه شود تا محلولي با  HClدرصد وزني 

1 (6/79                             2 (3/56                               3 (5/122                                4 (3/95  



در ماشين هاي  CO2توليد ليتيم كربنات و آب مي كند و به همين دليل براي جذب  CO2ليتيم هيدروكسيد در اثر واكنش با  - 37
را جذب مي كند؟ جرم مولي ليتيم  CO2كيلوگرم ليتيم هيدروكسيد چند كيلوگرم از گاز  1. استفاده مي شود از آن ييقضا

  .گرم بر مول است  00/44و  95/23به ترتيب  CO2هيدروكسيد و 

1 (82/0                             2  (84/1                               3 (46/0                                 4 (92/0  

، چنانچه چگالي مي باشد C2H6O2مول  35/0درصد جرمي شامل  C2H6O2  (0/56(از اتيلن گليكول  چند ليتر - 38
  ) C=١٢،  H=١،  O=١۶( ؟باشد g/mL 07/1محلول 

1 (362/0                           2  (0415/0                            3 (415/0                               4 (0362/0  

چنانچه در  M2S3(s)گرمي از  4يك نمونه . تبديل مي شود MO2(s)در هوا حرارت داده مي شود به  M2S3(s)وقتي  - 39
 كدام است؟   Mجرم اتمي ميانگين . ايجاد مي كند گرم 277/0مجاورت هوا حرارت داده شود كاهش جرمي معادل   

)07/32  =S  ،00/16  =O(  

1 (52                                2 (96                                    3 (184                                 4 (190  

روز بعد غلظت . يك شبانه روز بر روي يك صفحه داغ قرار مي گيرد CaCl2موالر  275/0ميلي ليتر از محلول  230    - 40
  چند ميلي ليتر از آب در اين مدت تبخير شده است؟  . موالر افزايش يافته است 10/1به فوق محلول 

1 (5/126                            2  (0/115                              3( 5/57                                4 (5/172  

اگر . گرم دارد 9843/0جامد باقي مانده، وزني معادل . به شدت حرارت داده مي شود Fe2O3گرم نمونه ناخالص  0/1   - 41
           در نمونه اوليه كدام است؟  Fe2O3طبق معادله زير باشد، درصد خلوص  Fe2O3از  O2كاهش وزن تنها ناشي از خروج 

 )7/159 =Fe2O3  ،0/16  =O (  

6Fe2O3                      4Fe3O4   +   O2 

1 (47                                 2  (72                                  3 (33                                     4 (61  

گرم  290/0حاصل با نقره نيترات ،  KClاز واكنش . مي شود  تبديل KClطبق واكنش زير به  KClOxگرم از  280/0   -42
AgCl به دست مي آيد .X   در فرمولKClOx  32/143(كدام است؟  =AgCl  ،102/39  =K  ،453/35  =Cl (  

2KClOx                          2KCl  +   xO2 

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



مولكول اوزون را نابود كرده و  100000بيش از  CFCهر اتم كلر ايجاد شده از شكسته شدن  ،در چرخه نابودي اوزون - 43
  .افزايش مي يابد.......غلظت 

1 (Cl                                     2 (Cl2                                       3 (ClO                                         4 (O2 

  كدام يك از گازهاي زير در هواكره به طور ناچيز يافت مي شود؟ -44

  اكسيژن) 4نيتروژن                             )   3         آرگون                      ) 2        هيدروژن               ) 1

  زير بسپار هستند؟چه تعداد از تركيبات  -45
  پلي اتيلن ترفتاالت  ،  پلي پروپيلن  ،  پلي استيرن  ،  پي وي سي

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

  نسي محسوب مي شوند؟چه تعداد از جفت تركيبات داده شده ، فرم هاي رزونا - 46
  

O O OH O-

-

A B C D  
  

  A,B          A,C          A,D          B,C          B,D          C,D:        جفت تركيبات

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

اگر يكي از . تبديل مي شود Bبا يك مول گاز هيدروژن اشباع مي شود و به  C4H6با فرمول بسته  Aيك مول تركيب  - 47
مي توان  Aبه كمك  اطالعات فوق چند ساختار براي . تشكيل مي شود Cبا كلر جايگزين شود فقط تركيب  Bهيدروژن هاي 

  رسم كرد؟

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

 239و  127به ترتيب  ،به هيدروكربن هاي سير شده و تبديل آن هابوتادي ان - 1،3بوتن و - 1هيدروژن دار شدن واكنش در  - 48
  كدام گزينه صحيح است؟. كيلوژول بر مول گرما آزاد مي شود
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  :واكنش زير در شرايط مناسب انجام مي شود - 50
COOH

+ CO2
  

  وجود دارد؟ C13H12O2تحت شرايط مشابه واكنش فوق، احتمال تشكيل چند تركيب با فرمول بسته  ،در واكنش داده شده زير
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