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 یدرباره «م های سازنده جرم برابری ندارنداغلب در یک نمونه ی طبیعی از عنصری معین، ات»جمله ی -1

 چند مورد از عناصر زیر صدق می کند؟

 فلوئور -قلع  -آلومینیوم -کربن-کلر -فسفر - هیدروژن

1)7               2)6                  3)5                     4)4 

 است؟ نادرستدرباره ی این گونه  ردامو کدامختم شده است .𝟒𝒔𝟏آرایش الکترون گونه ی پایداری به -2

 جدول تناوبی باشد. 4تنها می تواند مربوط به عنصری از تناوب آ(

 ب(می تواند آرایش الکترونی یک کاتیون پایدار باشد.

 پ(می تواند آرایش الکترونی یک آنیون پایدار باشد.

 دسته )بلوک( جدول تناوبی باشد. 4ت(می تواند مربوط به عنصری از هر یک از 

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

 چند مورد از جمله های زیر در مورد عناصر اصلی جدول تناوبی درست است؟-3

 بیش ترین الکترونگاتیوی است.الف( واکنش پذیرترین نافلز جدول تناوبی ، دارای 

 .را دارد را دارد، کمترین شعاع اتمی 2IEب(عنصری که بیش ترین 

 پ(واکنش پذیرترین فلز جدول تناوبی ، بیش ترین شعاع اتمی را نیز دارد.

 .را نیز دارد 1IEت(عنصری که بیش ترین الکترونگاتیوی را دارد، بیش ترین 

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

جای خالی را به درستی تکمیل می کند؟ شکل نمودار ........... برحسب  )ها(مورد کدامبا در نظر گرفتن عنصرهای اصلی ،-4

 ............ ، مشابه شکل نمودار ............... برحسب .................. است.

 عدد اتمی برای عناصر اصلی سایر تناوب ها است. - 1IE-41 عدد اتمی برای عناصر تناوب– 1IEالف(

عدد اتمی برای ترکیبات  -نقطه ی جوش -16عدد اتمی برای ترکیبات هیدروژن دار عناصر گروه  -ب(نقطه ی جوش

 است. 17هیدروژن دار گروه 

 است. 2عناصر گروه عدد اتمی برای  -الکترونگاتیوی -13شماره ی تناوب برای عناصر گروه  -پ(الکترونگاتیوی

 فقط ب(4                    فقط الف(3                 ب-الف(2             پ-ب-الف(1
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که در آن این اتم بیش ترین عدد اکسایش را دارد،  𝑨𝟐𝟒از اتم  یک ترکیب یونی از یک آنیون چند اتمی-5

و کاتیون تک اتمی حاصل از یک فلز اصلی با باالترین ظرفیت ممکن تشکیل شده است. نسبت کاتیون به 

 آنیون در این ترکیب یونی با نسبت آنیون به کاتیون در کدام ترکیب یکسان است؟

 (منیزیم پرمنگنات4(آمونیوم سولفات          3    (منیزیم نیترید        2(منیزیم اکسید         1

 است؟ 4SO2)4(NHکدام گزینه نشان دهنده ی انرژی شبکه ی ترکیب -6

S(s) + 2O2 (g) + 4H2(g)+N2(g) → (NH4)2 SO4(s) + q)1 

2NH4
+(g) +SO4

2− (g) → (NH4)2SO4(s) +q )2 

2N(g) +8 H(g) +4O(g) +S(g) → (NH4)2SO4(s) +q)3 

S(g) +2O2(s) +4H2(g) +N2(g) → (NH4)2SO4(s) + q)4 

واحد بیش تر از مجموع الکترون  2اگر در فرمول ساختاری زیر ، تعداد الکترون های ترکیب مورد نظر -7

های تک تک اتم ها باشد، کدام گزینه در مورد این ترکیب درست است؟ )همه ی اتم ها به آرایش 

                                                                                          هشتایی پایدار رسیده اند(

 طول پیوند همه ی پیوندها در آن برابر است.-1

2-x .می تواند یک شبه فلز از تناوب سوم جدول تناوبی باشد 

 ه و ترکیب مورد نظر یک ترکیب قطبی است.درج 5/109زاویه ی پیوند در آن حدود -3

 تعداد پیوندهای داتیو موجود در ساختار، نصف کل پیوند هاست. -4

کدام گزینه عبارت روبرو را به درستی کامل میکند؟ آنیون ترکیب سدیم دودسیل بنزن سولفونات...... -8

 ترکیب.......،.......

 .داردسه فرم رزونانسی  -( اکسیدVIگوگرد) -مانند -١

 یک سوم کربن ها دارای آرایش قلمرو الکترونی سه ضلعی مسطح هستند. –متیل استات  –برخالف -٢

 چهارپیوند قطبی دارد. –آسپرین  –مانند  -٣

 جفت الکترون ناپیوندی دارد.9 –یون اگزاالت  –برخالف  -۴
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 چند مورد از جمله های زیر درست هستند؟ -9

 ایزوتوپ ها خواص شیمیایی یکسانی دارند    -الف

 ایزومرها خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوتی دارند -ب

 ها خواص فیزیکی یکسانی دارند پآلوترو -پ

 ها خواص شیمیایی یکسانی ندارند. پآلوترو -ت

١ )۴                            ٢(٣                           ٣( ٢                             ۴)١ 

 کدامدرصد کمتر است،20درصد بیشتر و از 16(تعداد آلکانهایی که درصد جرمی هیدروژن در آنها از 10

 (C=12وH=1)است؟

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

درجه سانتی گراد و فشار 25در دمای  گروه های موجود در کدام گزینه همگی(سبک ترین عضو 11

 هستند؟ مایعاتمسفر 1

 اتر   -کتون -ترکیبات آروماتیک (2           کربوکسیلیک اسید-اتر -الکل  (1

                الکل    -کتون-( ترکیبات آروماتیک4آلدهید       -کربوکسیلیک اسید -( الکل3

 کدام جمله درست است؟ -12

 است.(دی متیل اتر شناخته ترین اتر است و نقطه ی جوش ان از آب کمتر 1

 (از پلی پروپن برای تولید ریسمان استفاده میشود.2

 (دومین واکنشی که در کیسه های هوایی اتفاق میفتد میتواند دمارا تا کمتر از صددرجه باالببرد.3

 (سالیسیلیک اسید بطور طبیعی در پوست درخت بید یافت میشود.4

اثیر کربن دی اکسید بر فلز سدیم استفاده کند.این یک فضانورد تصمیم گرفت برای تصفیه ی هوای فضاپیما از ت -13

کربن دی اکسید به........گرم فلز سدیم نیاز دارد و در این  541/2gفضانورد برای تصفیه ی 

 (Li=7وH=1وO=18وC=12.)واکنش..........

                              .، گاز تولید میشود1/86(2                               گرم آب تولید میشود.221.4، 172.2( 1

 گرم آب تولید میشود.221/4، 86/1(4                                               .، گاز تولید میشود172/2(3  
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است. کدام نمودار نشان دهنده ی تعداد مول های  3O2Feمول 30یک نمونه سنگ معدن آهن حاوی  -14

 (O=18و C=12)است؟ 3O2Feآهن تولید شده بر حسب گرم کربن به کار برده شده برای واکنش با 

1)                                 2) 

3)                                  4) 

) طبق واکنش  STPلیتر کربن دی اکسید در شرایط4.48درصد آمونیاک الزم برای واکنش با 30اگر  -15

زیر( در اثر تبخیر سطحی از بین برود،حداقل از چند گرم امونیاک باید استفاده کنیم تا به طور کامل با 

 (N=17وH=1)کربن دی اکسید واکنش دهد؟

(l)+H2O(l)4H2CON(g)2(l)+CO32NH 

1)8.84          2)6.8           3)2.04      4)4.76 

باشد و ظرفیت  305/1و  87/0به ترتیب برابر  2AOو 2Aاگر ظرفیت گرمایی ویژه ی ترکیب های  -16

کدام است و کدام یک از موارد الف و ب  xباشد،  2AOبرابر ظرفیت گرمایی مولی  2A 8/0گرمایی مولی 

  A=x , O=16در مورد این ماده صحیح است؟
𝒈

   𝒎𝒐𝒍
)) 

 ژول بر گرم درجه ی سلسیوس است. 6/69برابر 2AOالف(ظرفیت گرمایی مولی 

 کمتر است. 2AOمول  4از2Aمول  8/4ب(ظرفیت گرمایی 

 الف -١٩٢(             4ب -١٩٢(          3الف -۴٨(              2ب -۴٨(١
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، 1atmو فشار k°273، در دمای 2NO4(g)O2N→(s)2طی واکنشی   4O2Nاز23gاگر برای تجزیه ی  -17

واکنش در این شرایط چند کیلوژول این  ∆Eکیلوژول گرما مصرف شود،  5/35مقدار 

 (pa51atm=10)است؟

1 )24/144 (2       04/1333           )76/1394                    )142 

 

گرم 100در یک گرماسنج بمبی حاوی ℃𝟓را در دمای M=252)گرم آمونیوم دی کرومات )18-504/0

میلی آب می اندازیم.سپس مقداری گرما می دهیم تا این ماده تجزیه شود.با توجه به نمودار زیر،چند 

گرمایی ویژه ی آب به  خارج می شود؟)ظرفیت گرمایی گرماسنج و محتویات آن وظرفیت2Nگرم حباب 

𝟖𝟎ترتیب برابر 
𝑱

℃
𝟒/𝟐و  

𝑱

𝒈.℃
کیلوژول بر مول است.از 5000تجزیه آمونیوم دی کرومات برابر 𝑯∆است. 

 تاثیر انحالل مواد بر هم صرف نظر شود(

 

 

 

1)56                 2 )5/53                    3)8/50                  4)5/58 
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آن مخلوط کنیم تا  100ppmمحلول  1000gرا با NaOHدرصد جرمی  2/0چند گرم محلول  -19

 (Na=23 , O=16 , H=1شود؟) 0/0078غلظت موالل محلول حاصل با تقریب برابر 

١)g٢       ١٠٥)g٣         ١٢٥)g١٥٥           ۴)g٢١٠ 

 کدام یک از نتیجه گیری های زیر درست است؟)در محلول آبی( -20

باشد، میتوان نتیجه گرفت در دمای  CDبیشتر از انحالل پذیری ترکیب یونی  c°25در دمای AB( اگر انحالل پذیری ترکیب یونی ١

°c30  نیز انحالل پذیریAB  بیشتر ازCD .است 

در  2Bباشد، میتوان نتیجه گرفت انحالل پذیری  2Bبیشتر از انحالل پذیری گاز 1atmدر فشار 2A( اگر انحالل پذیر ی گاز٢

 است. 2Aکمتراز 0.5atmفشار

در دمای  2Bباشد، میتوان نتیجه گرفت انحالل پذیری  2Bبیشتر از انحالل پذیری گاز c°25در دمای   2Aانحالل پذیری گاز( اگر ٣

30°c  2نیز کمتر ازA .است 

انحالل  c°25یک ترکیب کوواالنسی باشد، میتوان نتیجه گرفت در دمای Bیک ترکیب یونی ولی ترکیبA( اگر ترکیب۴

 است.Bبیشتر ازAپذیری

کنیم و بدانیم که انحالل پذیری این نمک در  اضافه آب 20g خب c°25را در دمای  0/2g 4SO2Mاگر  -21

درجه افزایش می یابد آنگاه چند مورد درباره ی این محلول  1/0گرم است،دمای آب  4/0این شرایط 

𝒈درست است؟)

𝒎𝒐𝒍
=3104SO2M و𝑱

𝒈.𝒄
 ()از تغییرات حجم صرف نظر کنید( Cآب= 4/2

𝑺𝑶𝟒  (g)واکنش  |∆|Hالف( 
𝟐−+(aq)

+→ 2M(g)  𝑺𝑶𝟒
𝟐−+(aq)

+2M از|∆𝑯|واکنش 

(aq)
-+CL(aq)

+Na →(g)
-+Cl(g)

+Na .بیشتر است 

 ب( اگر مقداری آب به ظرف اضافه کنیم، انحالل پذیری نمک افزایش می یابد.

 پ( محلول در شرایط استاندارد ترمودینامیکی قرار دارد.

𝒌𝒋در این دما برابر 4SO2Mانحالل  𝑯∆ت( 

𝒎𝒐𝒍
 .است 13/03

 ٣(۴             ٢(٣                   ١( ٢            ( صفر١
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 )KClدمای حالل خالص )آب( باشد، کدام گزینه در مورد دمای محلول پس از اضافه کردن  0Өاگر -22

)3),NaCl (Ө1),NaOH( Ө2Ө به این حالل درست است؟ 

١ )1Ө< 0Ө    ,2Ө<0Ө    ,3Ө=0Ө 

٢ )1Ө> 0Ө     ,2Ө>0Ө    ,3Ө<0Ө        

٣ )1Ө<0Ө       ,2Ө>0Ө    ,3Ө=0Ө                           

۴ )1Ө> 0Ө     ,2Ө <0Ө  ,3Ө >0Ө  

سیر شده است مطابق واکنش های موازنه نشده زیر NaClOوKClO3چند گرم محلول که نسبت به -23

در این شرایط به ترتیب  NaClOوKClO3دهد؟)انحالل پذیریبه طور کامل واکنش می HClمول 2/23با

 گرم است(5/74و196برابر

KClO3+HCl→KCl+Cl2+H2O               

NaClO+HCl→NaCl+Cl2+H2O 

1)541              2)741          3)592          4)349 

 به جز:هستند  نادرستهمه ی موارد زیر  -24

ثابت  –ثابت سرعت واکنش رفت  –آنتالپی واکنش  -الف( بین کمیت های )انرژی فعال سازی 

 مورد تابع مسیر انجام واکنش هستند.2تعادل(

 مورد جزء خواص مقداری هستند.2آنتروپی( –میزان انحالل –غلظت مولی  –ب( در بین خواص)فشار 

 با کاهش انتروپی همراه است.درآب،،متانول( انحالل یک ماده NaCl،2Oپ( در بین ترکیبات)

 ماده به هر نسبتی درآب حل میشوند. 3استون(  –اتانول  –متانول  –ت( در بین ترکیبات)پروپان 

 مورد 4(۴           مورد 3(٣           مورد 2(٢        مورد1(١
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 :به جزهستند  نادرستهمه ی گزینه های زیر -25

  ١HNO3- گاز گوگردی دی اکسید واکسیدهای نیتروژن موجود درسوخت خودروها با بخارآب واکنش دارد و نهایتا توصیه می کند.

 H2SO4و

 گاهی یک واکنش، بازده بیشتری در دما و فشار باال دارد اما انجام واکنش در دمای پایین و فشار کم تر مطلوب تر است. -2

 می شود.  C(sگرافیت و(و CO(g)منجر به تولیدسوختن ناقص هیدروکربن های موجود در سوخت ها ،  -٣

 به صورت زیر است: S10H5C(l)واکنش سوختن بنزین به فرمول  -۴

(g)3O(g)+SO2(s)+5H25CO       → 2(g)  +9O(l)S10H5C 

آن واکنش باشد، چه تعداد از  |𝑯∆|برابر 5/1اگر در یک واکنش، انرژی فعال سازی واکنش برگشت،  -26

به ترتیب انرژی فعالسازی واکنش های رفت و  a´Eو  aEمورد واکنش میتواند درست باشد)موارد زیر در 

 برگشت هستند.(
𝟓

𝟐
∆𝑯=aE   .............𝟓

𝟐
|∆𝑯|=  aE   .................... 𝟏

𝟐
∆𝑯=aE  .................𝟏

𝟐
|∆𝑯|=aE 

  

١)2              ٢)1                 ٣)4              ۴)3 

𝟏قانون سرعت یک واکنش از رابطه ی -27

[𝑨𝒕]
= 𝑲𝒕 +

𝟏

[𝑨𝟎]
 Aغلظت اولیه ماده  A]0[پیروی میکند که  

چند برابر زمان  Aدرصد ماده50است.زمان الزم برای تجزیه ی  tدر لحظه Aغلظت ماده ی [𝑨𝒕]است و

 است؟ Aدرصد ماده ی  9/99الزم برای تجزیه ی 

١ )
1

999
                             ٢ )

2

10
                  ٣ )

1

9
                 ۴ )

2

1000
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 چند مورد درباره ی یک واکنش تعادلی الزاما درست است؟ -28

 (         K=1است.) 1مقدار ثابت تعادل آن برابر -

 .است صفر برابر آن ∆Gمقدار  -

-H∆ وS∆ اند عالمت هم           . 

 گذشت زمان سرعت واکنش رفت کمتر میشود تا با سرعت واکنش برگشت برابر است. با-

١ )2                ٢ )3                      ٣ )4                ۴ )1 

لیتری وارد می کنیم تا  1را در ظرف سربسته ی 3SOگرم120و2SO،مقداری O2گرم 29-64

باشد،مقدار 2Oبرابر جرم  3SO 6برقرار شود.اگر در هنگام تعادل جرم 3SO ⇌(g)2(g)+O2SO(g)تعادل

 (S= 32,O=16کدام است؟)2SOاولیه 

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

به محلول حاصل  108g 5O2Nلیتر میکنیم سپس1فلزسدیم را وارد ظرف آبی به حجم  گرم30-27/6

 می افزاییم. با صرف نظر از تغییرات حجم، محلول حاصل باچه مقدار و از کدام ماده خنثی میشود؟

 KOHمول از  0/5( ٢                       2Mg(OH)مول از  0/ 4(١

 COOH5H2Cمول از  NaOH                          ۴)1/2مول از  0/7( ٣

باعث کاهش چه تعداد از موارد  C°25د در محلول آبی آن و در دمای افزایش غلظت استیک اسی -31

 زیر میشود؟

 aK -غلظت یون استانوات              -                   PH -درجه یونش              -

 واکنش اسید با آب بازده درصدی -غلظت آب                 -

١)5                         ٢)4                    ٣)3              ۴)2 
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به ترتیب نمک های  COO3CH4NH،NaF،4KHSO،2CaClنمک های -32

×.....و....و...و....هستند  𝟏𝟎−𝟓 =1/83NH bK× 𝟏𝟎−𝟏𝟎          =5/56-COC3CH bK( 

 اسیدی-بازی-خنثی-( خنثی٢                              اسیدی-بازی-خنثی-( اسیدی١

 خنثی-اسیدی-بازی-( خنثی۴                            خنثی  -اسیدی-بازی-( اسیدی٣

HA،𝟏اگردرجه یونش اسید  -33

𝟒
آن کدام  Kaموالر این اسید و 2/0محلول PHباشد،  HClدرجه یونش  

 گزینه است؟

١ )3/1_1/25 × 10−2                         ٢ )7/2 _ 1/67 × 10−2 

٣ )3/1 _ 1/67 × 10−2                       4 )7/2 _ 1/25 × 10−2 

𝐚+𝐜نسبت  -34

𝐛𝟐 در واکنش موازنه نشده ی زیر کدام است؟ 

O2+ c H 2+b I 4SO2+ K 4→ MnSO 4SO2+a KI + H4 KMnO 

      

 

١)۴۴/٨٧٥/١(٣              ٧٢/٠(٢                        ١                   ۴)٩۴/٠ 

 کدام گزینه درست است؟ -35

 توانند اکسنده باشند کتون ها مانند آلدهیدها فقط می -١

٢-.4KMnO  3مانندSO .فقط میتواند اکسنده باشد 

 کاهش،یک ماده نمی تواند هم اکسنده ی واکنش باشد وهم کاهنده ی آن.-در یک واکنش اکسایش -٣

 میکنند.تمام الکل های شاخه داردر برابر اکسید شدن مقاومت  -۴
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 4: گزینه  1

این جمله بیانگر این است که یک نمونه ی طبیعی از یک عنصر ، اتم های تشکیل دهنده ی آن عنصر که عدد اتمی برابری 

دارند، جرم برابری ندارند یعنی عدد جرمی آنها با هم برابر نیست. یعنی کدام یک از عنصرهای زیر بیش از یک ایزوتوپ در طبیعت 

 ایزوتوپ ولی فسفر ، فلوئور و آلومینیوم فقط یک ایزوتوپ دارند. 1ز بیش ا Cl, C, Sn , Hدارد که عناصر 

 4:گزینه  2

 عبارت های دوم و سوم و چهارم نادرست هستند.

S4نیز به  پایدارمی رسند . هیچ یک از کاتیون های   1s)2(یاns)6np2 (همه ی آنیون های تک اتمی به آرایش گاز نجیب 
1 

به زیر الیه  pولی آرایش الکترونی عناصر دسته ی  nsبه زیر الیه ی  f, d, Sختم نمی شوند همچنین  آرایش عناصر دسته ی 

 ختم می شود. npی 

 .مربوط است 4عبارت اول: این آرایش الکترونی فقط به یک عنصر از تناوب 

 2:گزینه ی 3

 الکترونگاتیوی را نیز دارد. الف(واکنش پذیرترین نافلز، فلوئور است که بیش ترین

 را دارد لیتیم است اما عنصری که دارای کمترین شعاع اتمی است هیدروژن است. 2IEب(عنصری که بیش ترین 

 پ( واکنش پذیرترین فلز سزیم است که بیش ترین شعاع اتمی را نیز دارد.

 را دارد هلیم است. 1IEت(عنصری که بیش ترین الکترونگاتیوی را دارد فلوئور است ولی عنصری که بیش ترین 

 4: گزینه ی 4

 فقط عبارت ب درست است. 

 است .  بر حسب عدد اتمی به صورت  17و  16ب(نمودار نقطه ی جوش ترکیبات هیدروژن دار گروه 
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ولی برای سایر  ر حسب عدد اتمی برای تناوب اول بصورت عناصر اصلی یک تناوب ب 1IEالف( نمودار 

 است.  تناوب ها بصورت 

 ب(تغییرات الکترونگاتیوی در گروه ها به صورت نامنظم است و الگوی تغیییر آن در گروه های مختلف مثل هم نیست.

 3:گزینه ی 5

2-+ است که در آنیون های 6همان اتم کروم است که بیش ترین عدد اکسایش ممکن برای آن در ترکیبات برابر  𝐴24اتم 
4CrO 

𝐶𝑟2𝑂7 یا
+ است که در فلزاتی مثل 4مشاهده می شود. بیش ترین عدد اکسایش )یا ظرفیت ( ممکن برای یک کاتیون برابر −2

Pb  وSn .دیده می شود 

نسبت کاتیون به آنیون برابر  2است که در هر  4Sn(CrO(یا   CrSn)7O2(2پس ترکیب حاصل بصورت 
1

2
است. در ترکیب  

نیز نسبت آنیون به کاتیون برابر  4SO 2)4((NH(آمونیوم سولفات 
1

2
 است.  

 2:گزینه ی 6

سازنده ی آن انرژی شبکه می گویند یعنی در  یون های گازیاز  مول جامد یونی 1به انرژی الزم به هنگام تشکیل 

و در سمت واکنش دهنده ها یون های گازی سازنده ی آن ترکیب یونی . دقت  q +سمت فرآورده ها ترکیب یونی در حالت جامد

 بیانگر انرژی تشکیل ترکیب آمونیوم سولفات است. 1کنید گزینه ی 

 4: گزینه ی 7

 2بیش تر از مجموع الکترون های تک تک اتم هاست پس بار ترکیب مورد نظر برابر  واحد 2چون تعداد الکترون های ترکیب 

 قرار می دهیم : -2است. پس بار قرار دادی تک تک اتم ها را حساب کرده و مجموع آنها را برابر 

  پیوندها متقارن  بودن تعداد الکترون های نسبت داده شده به اتم با فرض -تعداد الکترون های الیه ی ظرفیت اتم=بار قراردادی

اکسیژن=بار قراردادی 7-6=-1 مجموع بار قرار دادی اتم ها=بار ترکیب   →    → (-1×3)+2X→2X =+1   →    است -5برابر X  اتم 2بارقراردادی  مجموع   →  

( X الیه های ظرفیت  e4- تعداد)+( X الیه های ظرفیت  e1+ = (7- تعداد → X الیه های ظرفیت  e6= تعداد → x=6 16هعنصری از گرو          → X=S 
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پیوند داتیو بدهد. ساختار لوویس مولکول  2باشد چون اتم اکسیژن نمی تواند همزمان  Oنمی تواند  xدقت کنید که اتم 
-2

3O2S :به صورت زیر است 

 وجود دارد که طول یکسانی ندارند. S-S, S-Oپیوند  2در این مولکول -1

2-X  می تواند عنصرS  یاTe, Se  باشد کهS .در تناوب سوم قرار دارد و یک نافلز است 

 ( به اتم مرکزی متصل هستند.o,sترکیب مورد نظر یک ترکیب قطبی است چون اتم های مختلفی )-3

 عدد ، پیوند داتیو است.  2است که نصف آن،  4ل پیوندها برابر تعداد ک-4

 4گزینه -8

 آنیون ترکیب سدیم دودسیل بنزن سولفونات به صورت زیر است:

 
 فرم رزونانس است.2این آنیون دارای  -١

شش کربن در این ترکیب دارای آرایش سه ضلعی مسطح هستند) شش کربن از هجده کربن( در متیل استات یک سوم  -٢

 کربن ها دارای آرایش سه ضلعی مسطح هستند) یک کربن از سه کربن(   

هم  ( در آسپرینC-Sو یک پیوند  S-Oقطبی هستند ) در مجموع دو پیوند  C-Sو S-Oدر این آنیون پیوندهای  -٣

 آسپرین ( O-Hو یک پیوند  C-Oقطبی هستند ) در مجموع چهار پیوند  C-Oو  O-Hپیوندهای

دارای هشت جفت   H2C2O4جفت الکترون ناپیوندی دارد) سه جفت روی هراکسیژن( ولی اگزالیک اسید 9این آنیون -۴

 الکترون ناپیوندی است. 

 : عبارت های الف ، ب، ت، درست هستند.٢گزینه ی -9
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هستند که عدد اتمی یکسان ولی عدد جرمی متفاوتی دارند و ایزوتوپ ها خواص  اتم های یک عنصرایزوتوپ ها 

 شیمیایی یکسانی دارند ولی برخی خواص فیزیکی وابسته به جرم آن ها متفاوت است.

ار ایزومرها تمتفاوت دارند، چون ساخفرمول مولکولی یکسان ولی فرمول ساختاری  ایزومرها ترکیباتی هستند که

 با هم متفاوت است پس خواص فیزیکی و شیمیایی آن ها متفاوت است.

 هستند که خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوتی دارند. شکل های مختلف یک عنصر در طبیعتآلوتروب ها 

 

 3گزینه -10

درصدجرمی هیدروژناست.پس درصد جرمی هیدروژن در آن برابر است با2n+2HnCفرمول کلی آلکانها به صورت =

جرم هیدروژن

جرم کربن+جرم هیدروژن
× 100 = 100 ×

 2𝑛+2

12𝑛+2𝑛+2
.پس این معادله را یکبار کوچک تر از 

20

100
قرار میدهیم ویکبار بزرگ 

تر از 
16

100
 در آن قرار دارد را بدست می آوریم:nو بازه ای که  

 2𝑛+2

12𝑛+2𝑛+2
>

20

100
→n>2 

 2𝑛+2

12𝑛+2𝑛+2
>

16

100
→n<7 

 بازه قرار دارد. درصد جرمی هیدروژن در این دوn=6وn=5و n=4و n=3پس به ازای

 4گزینه -11

ساده ترین اتر)دی متیل اتر(و ساده ترین آلدهید)فرمالدهید(به صورت گاز در حالی که ساده ترین الکل)متانول(، ساده ترین اسید 

درجه سانتی گراد(و فشار 25آروماتیک)بنزن( در دمای اتاق)آلی)متانوییک اسید(،ساده ترین کتون)پروپانون( و ساده ترین ترکیب 

 اتمسفر به حالت مایع هستند.1

 2گزینه-12

 شناخته شده ترین اتر است. دی اتیل اتر-1

 درجه باال می برد.100از  بیشاین واکنش دمارا تا -3

 به طور طبیعی در پوست درخت بید یافت می شود. آسپرین-4

 تولید میشود. H2در این فرایند طبق واکنش های زیر گاز  .3گزینه -13
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2Li(s) + 2H2O(l) →2LiOH + H2(g) 

2LiOH + CO2(g) → Li2CO3 + H2O(l) 

2Li(s) + H2O(l) + CO2(g) → Li2CO3 + H2(g) 

 

= 541.2𝑔 𝐶𝑂2 ×
1𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

44𝑔 𝐶𝑂2
×

2Li

1mol CO2
×

7g Li

1mol Li
= 172/2𝑔 مقدارلیتیم مصرفی 

×
1𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑜2

44𝑔 𝐶𝑜2
 ×

1𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

1mol CO2
×

18𝑔 𝐻2𝑂

1mol H2O
= 221/4𝑔  541/2g Co2مقدار آب مصرفی : 

 2گزینه -14

2Fe2O3(s)+3C(s)→4Fe(l)+3CO2 

30mol Fe2O3 ×
3𝑚𝑜𝑙 𝐶

2mol Fe2O3
×

12𝑔 𝐶

1mol C
= 540𝑔 𝐶 

30mol Fe2O3 ×
4mol Fe

2mol Fe2O3
= 60𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒 

 

y= Fe تولیدی  مولتعداد   →      x gC ×
1mol C

12gC
×

4mol Fe

3mol C
=y→

𝑥

9
= 𝑦  نمودار خطی است.→

 X= C  گرم مصرفی         

 1گزینه -15

درصد امونیاک 30لیتر کربن دی اکسید را محاسبه کرده سپس باتوجه به اینکه 4.48ابتدا مقدار آمونیاک الزم برای واکنش با 

 ضرب می کنیم. 1.3محاسبه شده را در از بین خواهد رفت مقدار آمونیاک 

 

 1گزینه -16

× ) جرم مولی 
𝑔

mol
) = ) ظرفیت گرمایی مولی

𝑗

g.mol
 ظرفیت گرمایی ویژه (

→x=48 
2𝑥×087

(32+𝑥)×1/305
=  2AOبه 2Aنسبت ظرفیت گرمایی مولی →0/8 :0/8

 2Aمول 8/4محاسبه ظرفیت گرمایی
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 ظرفیت گرمایی= ظرفیت گرمایی ویژه×جرم مولی×=مول×0/87                    400=4/8× 96

 2AOمول  4محاسبه ظرفیت گرمایی

1/305 × 80×4=417 

عبارت ب درست استاست.2AOمول4بیشتر از 2Aمول 4.8پس ظرفیت گرمای  ← 

 AO:2محاسبه ظرفیت گرمایی مولی 

→  2Aظرفیت گرمایی مولی  80 :×104/4=1/305الف نادرست است

 3گزینه -17

و فشار  c°0یا  k°273این واکنش منفی است از طرفی دما  wمول های گازی افزوده شده است پسطی این واکنش برتعداد 

1atm  یعنی شرایطSTP  مول 1مول مصرف شدن 1لیتر است پس حین انجام واکنش به  4/22مول گاز برابر 1که حجم

4O2N ،1 1لیتر از طرفی فشار نیز  4/22مول بر حجم گازها افزوده میشود یعنیatm ت پس مقداراسw :برابر است با 

=2240J=2/24KJ30/0224 m×pa 5 10−p∆V=−W= 

 واکنش: 𝐻∆را به دست آوریم که میشود  4O2Nمول 1حال مقدار گرمای الزم به ازای 

×
92𝑔𝑁2𝑂4

1𝑚𝑜𝑙𝑁2𝑂4
×

35/5𝐾𝐽

23𝑔𝑁2𝑂4
= 142𝑘𝐽4O21mol Nگرما:X KJ  

 را محاسبه میکنیم: ∆Eپس از قانون اول ترمودینامیک مقدار 

 q + w → ∆E=142+(-2/24) =139/76KJ=E∆ 

 2گزینه -18

 ابتدا محاسبه میکنیم از تجزیه این مقدار آمونیوم دی کرومات دمای محلول به چند درجه میرسد:

(NH4)2Cr2O7→Cr2O3+4H2O+N2+5000KJ 

0/504g (NH4)2Cr2O7×
1𝑚𝑜𝑙(𝑁𝐻4)2𝐶𝑟2𝑂7

252 𝑔 (𝑁𝐻4)2𝐶𝑟2𝑂7
×

5000𝐾𝐽

1 𝑚𝑜𝑙(𝑁𝐻4)2𝐶𝑟2𝑂7 
×

1000𝐽

1𝐾𝐽
= 10000𝐽 

Q=mc∆𝜃 →10000=(mH2O×CH2O× (𝜃2 − 5))+(80× (𝜃2 − 5)) →10000=(100× 4/2×

(𝜃2 − 5)) +(80× (𝜃2 − 5)) → 𝜃2 = 25 
میلی گرم در  5/2می رسد.انحالل پذیری گاز نیتروژن در این دما برابر ℃25در نتیجه پس از انجام واکنش دمای محلول به 

میلی گرم از گاز نیتزوژن تولیدی حل شده و بقیه از گرماسنج 25گرم آب است.پس 100گرم آب است .گرماسنج نیز حاوی 100

 کم می کنیم:5/2تولیدی را محاسبه کرده و از  N2خارج می شود.پس االن مقدار گاز 
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0/504g (NH4)2Cr2O7×
1𝑚𝑜𝑙(𝑁𝐻4)2𝐶𝑟2𝑂7

252 𝑔 (𝑁𝐻4)2𝐶𝑟2𝑂7
×

1 𝑚𝑜𝑙𝑁2 

1 𝑚𝑜𝑙(𝑁𝐻4)2𝐶𝑟2𝑂7 
×

28 𝑔 𝑁2

1 𝑚𝑜𝑙𝑁2 
×

1000𝑚𝑔

1𝑔
=

56𝑚𝑔𝑁2 → 56 − 2.5 = 53.5 𝑔 𝑁2  

 2گزینه -19

 آن به دست می آوریم: 100ppmرا در محلول  NaOHابتدا تعداد مول

-10×
1𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻

40𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻
= 2/5 ×NaOH→x=0/1g→0/1g610

𝑥

1000
×→100=610 

گرم ماده

گرم محلول
×ppm:

NaOHmol3
 

محاسبه  xدر این محلول را بر حسب NaOHدرصد جرمی را داریم. تعداد مول 2/0گرم محلول xسپس فرض می کنیم 

 میکنیم:

گرم ماده

گرم محلول
× 100 → 0.2 =

گرم ماده

𝑥
× 100 → گرم ماده = (2 × 10−3)𝑥درصد جرمی= 

→ 2 × 10−3𝑥𝑔𝑁𝑎𝑂𝐻 ×
1𝑚𝑜𝑙

40𝑔𝑁𝑎𝑂𝐻
= 5 × 10−5𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻                            

 100ppmدرصد و 2/0سپس غلظت موالل محلول حاصل را محاسبه می کنیم . دقت کنید که چون غلظت های 

 ناچیزهستند، از جرم حل شونده صرف نظر کرده و جرم محلول را برابربا جرم حالل در نظر میگیریم :

0/0078 =
5 × 10−5𝑥 + 2.5 × 10−3

1000 + 𝑥
× 1000 =

0

0078
→ 𝑥 = 125𝑔 

 2گزینه-20

 2Bز گازا 2Aافزایش می یابد پس برای مثال اگرانحالل پذیری گازخطی انحالل پذیری گازها در آب با افزایش فشار به طور 

است اما در مورد دما اینگونه  2Bدر هر فشاری بیشتر از 2Aبیشتر باشد میتوان نتیجه گرفت که انحالل پذیری1atmدر فشار

میتوان گفت متانول یک  ۴نیست چون تاثیر تغییر دما بر انحالل پذیری مواد مختلف یکسان نیست. همچنین در مورد گزینه

 ی در آب حل میشود پس انحالل پذیری آن نسبت به ترکیبات یونی بیشتر است.ترکیب کوواالنسی است و به هر نسبت

 3گزینه -21

 موارد الف و ت درست است .

 در آب گرماده است. از طرفی چون 4SO2Mالف( چون دمای آب افزایش پیدا کرده است پس انحالل 
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∆𝐻شبکه +آب پوشی∆𝐻 =انحالل∆𝐻 است و∆𝐻  4شبکه یSO2M  ازNaCl  بیشتر است پس باید هنگام آب پوشی یون

𝑆𝑂4های 
بیشتر  4SO2Mآب پوشی  |𝐻∆|آزاد شود یعنی Cl-و Na+گرمای بیشتری نسبت به آب یونی یون های  M+2و−2

 است. NaClآب پوشی  |𝐻∆|از

 ب( انحالل پذیری مواد در آب ثابت است و فقط به دما بستگی دارد )مستقل از مقدار حالل است(

1پ( باید غلظت موالر محلول برابر 
𝑚𝑜𝑙

𝐿
 باشد تا بتوانیم بگوییم که محلول در حالت استاندارد ترمودینامیکی قرار دارد 

: 0/2𝑔 𝑀2𝑆𝑂4 ×
1𝑚𝑜𝑙𝑚2𝑠𝑜4

310𝑔𝑚2𝑠𝑜4
= 6/5 × 10−4 → 𝑚 =

مول

(𝐿)حجم
=

6.5×10−4

30×
1

1000

= 0/032𝑚 محاسبه

 موالر محلول غلظت

1( برابر است و چون چگالی آب  20mlاولیه ی حالل)توجه کنید حجم محلول با حجم 
𝑔

𝑀𝑜𝑙
 20mlآب، 20gاست پس   

 حجم دارد.

ت(                                                                      
10001𝑀2𝑆𝑂4

310𝑔𝑀2𝑆𝑂4
=

0/2

310
𝑚𝑜𝑙𝑚2𝑠𝑜4ˣ4SO20/2g M 

×
8/4𝐽

0/2

310
𝑚𝑜𝑙M2SO4

×
1𝑘𝐽

1000𝐽
= 13/02𝑘𝑗4SO2→ 1 mol M                                                         

q=mc∆Ө→q=20×0/1×4/2=8/4 J 

 3گزینه -22

 1Ө<0Өگرماده است پس باعث افزایش دمای محلول می شود ودرنتیجه  NaOlانحالل 

 2Ө>0Өگرما گیر است، پس باعث کاهش دمای محلول می شود ودر نتیجه  KClانحالل 

= 3Өانحالل آن خیلی کم است ، دمای محلول را چندان تغییر نمی دهد پس ∆Hبا اینکه گرماگیراست اما چون  NaClانحالل 

0Ө  
 2گزینه -23

KClO3+HCl→KCl+Cl2+H2O               

NaClO+HCl→NaCl+Cl2+H2O 

مصرفی از هر کدام را HClقابل حل و سپس مقدار NaClO وKClO3گرم آب داریم.پس جرم xفرض می کنیم در این محلول

 محاسبه می کنیم:
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𝑥 𝑔 𝐻2𝑂 ×
196 𝑔 𝐾𝐶𝑙𝑂3

100𝑔 𝐻2𝑂
×

1𝑚𝑜𝑙𝐾𝐶𝑙𝑂3

122.5𝑔 𝐾𝐶𝑙𝑂3
×

6𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙

1𝑚𝑜𝑙 𝐾𝐶𝑙𝑂3
=

9.6𝑥

100
𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙 

𝑥 𝑔 𝐻2𝑂 ×
74.5 𝑔𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂

100𝑔 𝐻2𝑂
×

1𝑚𝑜𝑙𝐾𝐶𝑙𝑂3

74.5 𝑔𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂
×

2𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙

1𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂
=

2𝑥

100
𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙 

9.6𝑥

100
𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙 +

2𝑥

100
𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙 = 23.2 → 𝑥 = 200 𝑔 H2O 

 قابل حل در این مقدار آب را محاسبه کرده و جرم محلول رو بدست می آوریم:NaClO وKClO3سپس جرم 

200𝑔𝐻2𝑂 ×
196 𝑔 𝐾𝐶𝑙𝑂3

100𝑔 𝐻2𝑂
= 392 𝑔 𝐾𝐶𝑙𝑂3 

200𝑔𝐻2𝑂 ×
74.5 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂

100𝑔 𝐻2𝑂
= 149 𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂 

 جرم کل محلول=741=149+392+200

 3گزینه-24

 موارد الف و پ وت درست هستند.

الف( انرژی فعالسازی وثابت سرعت واکنش رفت با تغییر مسیر انجام واکنش مثال هنگام استفاده از کاتالیزگر دچار تغییر میشوند 

 مسیر هستند.  یک تابعپس 

 ب( همه ی خاصیت ها شدتی هستند.

 یک گاز است و در اثر انحالل آن در آب آنتروپی کاهش می یابد.2Oپ( انحالل گاز ها در آب با کاهش آنتروپی همراه است .

 ت( متانول و اتانول و استون به هر نسبتی درآب حل می شوند.

 2گزینه -25

وفشار آن بیشتر پیشرفت می کند اما افزودن کاتالیزگر به آن بدون نیاز به افزایش دما و گاهی یک واکنش با افزایش دما 

 فشار،مطلوب تروامکان پذیرشدنی تراست. 

١- 2SO  وyOxN  4واکنش داده و اکسیژن هوابا بخارآب وSO2H 3وHNO .نولید می کند 

 s)   تولید می کند، نه )گرافیت )دوده( سوختن ناقص هیدروکربن ها -٣
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  3SO تبدیل می شود، نه SO(g)2گوگرد موجود در سوخت ها به  -۴

 4گزینه -26

را محاسبه می  aEمنفی باشد. در این شرایط مقدار  𝐻∆-2مثبت باشد  𝐻∆-1فرض مفرح است:  2واکنش 𝐻∆در مورد 

 کنیم:

1) ∆𝐻 > 0 → E´a =
3

2
 ∆𝐻 → 𝐸𝑎 =

5

2
∆𝐻 , 𝐸𝑎 =

5

2
|∆𝐻| 

2) ∆𝐻 < 0 → 𝐸𝑎 = −
3

2
 → 𝐸𝑎: −

1

2
 ∆𝐻 =

1

2
 |∆𝐻| 

 1گزینه -27

1

[𝐴𝑡]
= 𝑘𝑡 +

1

[𝐴0]
→

1

[𝐴𝑡]
−

1

[𝐴0]
= 𝑘𝑡 → [𝐴𝑡] = 0.5[𝐴0] → 𝑡 =

1

𝑘[𝐴0]
 

[𝐴𝑡] = 0.001[𝐴0] → 𝑡 =
999

𝑘[𝐴0]
 

→
زمان الزم برای تجزیه ی 50 درصد

زمان الزم برای تجزیه ی99/9درصد
=

1

𝑘[𝐴0]
999

𝑘[𝐴0]

=
1

999
 

 1گزینه -28

 درست هستند. ٣و٢عبارت های 

هم عالمت اند)یکی مساعد و دیگری نامساعد( ولی  ∆Sو H∆برابر صفر است و به همین خاطر G∆دریک واکنش تعادلی مقدار

است که تعادل در  1فقط وقتی مقدار ثابت تعادل برابردر مورد مقدار ثابت تعادل چیزی نمی توان گفت و 

یم را وارد طرف واکنش کنهمچنین ممکن است در ابتدا واکنش رفت رخ ندهد یعنی فرآورده ها  میانه قرار داشته باشد.

 O2H    (l)یا غلظت واکنش دهنده ثابت و در نتیجه سرعت واکنش رفت ثابت باشد و با گذشت زمان کاهش نیابد مثل تعادل :

(g)O2H⇌  

 1گزینه -29

 1گزینه -30
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×
1mol Na

23g Na
×

2mol NaOH

2mol Na
= 1/2𝑚𝑜𝑙 NaOH27/6g Na        2O→2NaOH+H22Na+2H 

×
1mol N2O5 

108g N2O5
×

2mol HNO3

1mol N2O5
= 2𝑚𝑜𝑙 𝐻𝑁𝑂35O2108g N               3O→2HNO2+H5O2N 

 mol HNO-O                22+H3+NaOH→NaNO3HNO 1/8=31/2باقی میماند 

 

 خنثی می شود. Mg(OH)2مول  4/0با                                     

O2+2H2)3→Mg(NO3+2HNO2Mg(OH) 
 

 4گزینه -31

که برابر ثابت  2αMافزایش غلظت استیک اسید که یک اسید ضعیف است باعث کاهش درجه یونش می شود زیرا حاصل 

می یابدتعادل است باید ثابت بماند پس  ↑M  اما ↓ αتا مقدارK مقدار( ثابت شودK  ازطرفی با افزایش )فقط بستگی به دما دارد

 H-COO3CH   ⇌COOH   3H++غلظت اسید تعادل 

محلول کاهش میابد از طرف دیگر  PHافزایش می یابد پس H+سمت راست جا به جا می شود و غلظت یونی استانوات ویونبه 

 غلظت آب که یک مایع)ماده خالص است( ثابت است. همچنین بازده درصدی برابر است با

  100 ×
مقدار عملی

مقدار نظری
اسیدی( است و حاصل)غلظت Mو مقدار نظری برابر 𝛼Mکه مقدارعملی برابر 

𝑀∝

𝑀
 ∝است و چون ∝=

و بازده درصدی کاهش اما  PHپس به طور کلی درجه ی یونش وبا افزایش غلظت کاهش می یابد. 

 و غلظت آب نیز ثابت است. k𝛂غلظت یونی استانوات افزایش می یابد همچنین مقدار 

 4گزینه-32

 ( را به دست می آوریم :COOH3CHاتانوییک اسید) Kaابتدا 

Kaبرای یک زوج اسید وباز مزدوج: × KB = 𝐾𝑤 → Ka × 5/56 × 10−10 = 10−14 →  Ka = 1/8 ×

10−5 

 یک نمک خنثی است. همچنین  COO3CH4NHآمونیاک یکسان است پس نمک   Kbاتانوییک اسید با Kaچون 

4NHSO  4یک نمک اسیدی است زیراHSO  باز مزدوج یک اسید قوی است به همین خاطر نمی تواند خصلت بازی داشته

 بازی است. NaFنیز خنثی ولی  2CaClباشد نمک
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 3گزینه -33

1می شود.  HAاست چون یک اسید قوی است پس درجه یونش 1برابر HClدرجه یونش  ×
1

4
= 0/025 

 می یابیم: M+[K=[∝را با استفاده از رابطه  K]+[پس غلظت 

α = 0/6 × 0/25 = 5 × 10−2]=M+[K 

PH=−10 log 𝐻+→PH=− log 5 × 10−2 = −[0/7 − 2] = 1/3 
[𝐴−][𝐻+]

[𝐻𝐾]
=aK 

 برابراست پس داریم: H+با یون  A-همچنین می دانیم که غلظت آنیون 

Ka=
5×10−2×5×10−2

1/3−5×10−2 = 1/67 × 10−2 

 2گزینه -34

O2+ 8H 2+ 5I 4SO2+ 6K 4→ 2MnSO 4SO2+ 10KI + 8H 42KMnO 

 2گزینه-35

+ است و هر دو این اتم ها به 6برابر 3SOدر  S+ است وعدد اکسایش 7برابر 4KMnOدر ترکیب Mnعدد اکسایش 

حداکثرعدد اکسایش خود رسیده اند پس نمیتوانند اکسید شوند و فقط می توانند کاهش پیدا کنند پس فقط یک اکسنده میتوانند 

 باشند.

 باشند. هم اکسنده وهم کاهندهآلدهیدها می توانند -1

کاهش، یک ماده می تواند هم اکسنده وهم کاهنده باشد به طوریکه بعضی از اتم های این ماده  -دریک واکنش اکسایش -٣

 کاهش یابد و بعضی دیگر اکسید شوند.

باشند در برابر اکسید شدن مقاومت میکنند. الکل های شاخه داری که نوع دوم باشند  نوع سومالکل های شاخه داری که -۴

 اکسید میشوند.

 

 

 


