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 شیمی تجسیه:

 )سئواالت چهبر گزینه ای( 

 ای زٍ ثطاثط حاللیز آى زض آة ذبلص اسز؟ pHزض چِ  Ag2SO4حاللیز  .1

Ksp (for Ag2SO4): 1.6×10-5   Ka (for HSO4
-): 1.2×10-2 

 16.8 د(   1676 ج(   1656 ب(   1667الف( 

 

PO4)ثسٍى صطف ًظط اظ ٍاکٌص  ضا زض آة ثط حست هَالضیشِ ضسَة ثسسز ثیبٍضیس. MgNH4PO4حاللیز ضسَة  .2
3-  ٍNH4

+) 

pKa1,2,3 (for H3PO4): 2.5, 7.5, 12.5  pKa (for NH4
+): 9.5 pKsp (for MgNH4PO4): 12 

 3-10×1.21د(   3-10×1.02ج(   3-10×1.07ب(   3-10×1.7الف( 

 

 ثیبثیس. HClهیلی هَالض  2ضا زض هحلَل  CaF2حاللیز ضسَة  .3

Ksp (for CaF2): 1.7×10-10
   Ka (For HF): 6.9×10-4 

 3-10×5.0د(   3-10×9.0ج(   4-10×7.3ب(   4-10×6.7الف( 

 

 کساهیک اظ گعیٌِ ّبی ظیط صحیح ًیسز؟ .4

 س اسز، هَضز اسشفبزُ قطاض هی گیطز.ٌػز ٍاکٌص ثیي آًبلیز ٍ ٍاکٌطگط کسیشطاسیَى هؼکَس اغلت ٌّگبهیکِ سط الف(

 ظیبز ثبضس؛ چطا کِ ذطبی سَظیي ثِ حساقل کبّص هی یبثس. ٍظى هَلکَلی اسشبًساضز اٍلیِ ثبیس ًسجشبً ب(

 ظ سیشطاسیَى، حشوبً ثبیس ّاللِ ظیط هبیغ ضا ذَاًس.ثِ ٌّگبم ذَاًسى سطح هبیؼبر ثیطًگ ٍ ضفبف زض ثَضر، قجل ٍ ثؼس ا ج(

 خصة سطحی کِ اظ هْوشطیي هٌبثغ آلَزگی زض کلَئیسّبی لرشِ ضسُ اسز، اّویز چٌساًی زض ضسَثْبی ثلَضی ًساضز. د(

 

 +FeSCN2چقسض ثبیس ثبضس سب زض سؼییي کلطیس ثِ ضٍش ٍلْبضز ذطبی سیشطاسیَى صفط ضَز؟ هی زاًین کِ حس سطریص  +Fe3غلظز یَى  .5

 اسز. 6M-10×6.4ثطاثط 

Ksp (for AgCl, AgSCN): 1.8×10-10, 10-12 Kf (for FeSCN2+): 138 

 697.د(    619.ج(    679.ب(   691.الف( 
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 شیمی تجسیه:

 )سئواالت تشریحی(  

 ؟ Ag2CO3  ٍMnCO3زض هحلَل اضجبع اظ زٍ ضسَة  pHهطلَثسز هحبسجِ  .6

pKa1,2 (for H2CO3): 7, 12.5  pKsp (for MnCO3, Ag2CO3): 10.10, 11.09 

 

 کوذلکس دی زض دی ثب ثَاثز سفکیک ظیط هی کٌس: 3ثب یَى فلَئَضیس سَلیس  +Al3کبسیَى  .7

pKc1,2,3 = 6.1, 5.0, 3.8   pKsp for Al(OH)3: 3.3 

 

هی افعایین؛ ثطَضیکِ غلظز آى زض هحلَل ثِ یک هَالض ثطسس. سذس هحیط ضا قلیبیی  -Fکبسیَى آلَهیٌیَم، یَى  0.01Mثِ هحلَل  الف( 

 ضطٍع ثِ ضسَة هی کٌس؟ Al(OH)3ای  pHهی کٌین. زض چِ 

 

ای ضا کِ زض آى  pHثبضس،  9441کلی ثطاثط  pKcکٌس ٍ  AlF3ثب یَى فلَئَضیس سٌْب سَلیس یک کوذلکس ثب فطهَل  +Al3ثب فطض ایٌکِ  ب( 

 ثِ ضکل کوذلکس زض آهسُ ثبضس، حسبة کٌیس. +Al3% اظ 11

C0 (for Al3+, F-): 0.01M, 0.03M  pKa (for HF): 3.2 

 

سطکیل هی  CaF2یَى فلَئَضیس هی افعایین. آیب ضسَة  Ca2+ ،0.03molاظ  Al3+  ٍ0.01Mکبسیَى  0.1Mثِ یک لیشط اظ هحلَل  ج( 

 ثبضس.  Al3+ ،AlF3ضَز؟ فطض کٌیس سٌْب کوذلکس سطکیل ضسُ ثطای 

pKsp (for CaF2): 10.3 
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 شیمی آلی:

 )سئواالت چهبر گزینه ای(  

 کساهیک اظ هَلکَلْبی ظیط، کبیطال ًیسز؟ .1

 9الف( ضکل 

 2ة( ضکل 

 ّط زٍ ضکلج( 

 ز( ّیچکسام

 هحصَل اصلی ٍاکٌص هقبثل کسام اسز؟ .2

  ة(    الف(

 

  ز(     ج(

 

 هحصَل اصلی ٍاکٌص هقبثل کسام اسز؟ .3

 

 

  ز(    ج(    ة(    الف( 

 

 کٌس؟کساهیک اظ گعیٌِ ّبی ظیط زض ٍاکٌص ثب هحلَل دطهٌگٌبر، هبزُ هقبثل ضا سَلیس هی  .4

 

 

  ز(   ج(   ة(    الف( 

 

 

 اظ زسز هی زّس؟ HBrکسام سطکیت سطیؼشط  .5

 

 ز(   ج(   ة(   الف( 

 9 ضکل 2 ضکل

H+ 

1. Br2, H2O 

2. NaOH 



4 
 

 شیمی آلی:

 )سئواالت تشریحی(  

 ٍاکٌص ظیط ضا زض ًظط ثگیطیس: .6

 

 هکبًیسوی ثطای سطکیل ّط هحصَل اضائِ زّیس. الف(

 سطکیل هی ضَز. ایي هطبّسُ ضا چگًَِ سَخیِ هی کٌیس؟ 3زض حضَض آة ثطم، زضصس ثسیبض کوی اظ هحصَل  ب(

 ثطای سجسیل ظیط، هکبًیسوی هٌطقی اضائِ کٌیس. ج(

 

 

کِ زض ظیط، آًطا هالحظِ  E1cbضوب سب ثحبل ثب زٍ ًَع هکبًیسن حصف آضٌب ضسُ ایس. یک ًَع هکبًیسن ػوَهی زیگط ّن ضٌبذشِ ضسُ ثِ ًبم  .7

 هی کٌیس:

 

زض ضکل ثبال( هَلکَل ضا سطک  Xثب آى ثطذَضز زاضشیس، اثشسا گطٍُ سطک کٌٌسُ ) ثؼجبضسی زیگط، زض ایي هکبًیسن، ثطػکس هکبًیسوْبی زیگط کِ قجالً

ی هَسَم ثِ گًَِ حسٍاسطضَز. ثلکِ اثشسا ثبظ ثِ ّیسضٍغى آلفب، گطٍُ سطک کٌٌسُ اظ هَلکَل ذبضج ًوی  ةًوی کٌس. یب ایٌکِ ّوعهبى ثب حول

اٍالً کطثبًیَى حسٍاسط لصا ایي حصف هؼوَالً زض ضطایطی ضخ هی زّس کِ  سطکیل ضسُ، سذس گطٍُ سطک کٌٌسُ، هَلکَل ضا ضّب هی کٌس. کطثبًیَى

 دیص هی ضٍز: دبیساض ضسُ ثبضس؛ ثبًیبً گطٍُ سطک کٌٌسُ ًسجشبً ضؼیف ثبضس. ثطای هثبل، حصف ظیط اظ ّویي هکبًیسن
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هی سَاًٌس اظ ططیق ضظًٍبًس، ثبض هٌفی کطثي هدبٍض ذَز ضا سب حسی دبیساض کٌٌس. )ػوَهبً  ٍ  گطٍّْبی الکشطٍى کطٌسُ ای هثل 

pKa  ًُس.( اسز، ثسیبض اسیسی سط ضسُ ا 52هی ثبضس کِ زض هقبیسِ ثب آلکبًْب کِ  22-95ثطای ّیسضٍغى آلفبی ایي زسشِ اظ سطکیجبر، زض هحسٍز

َال ظیط الظم ثِ شکط اسز زض ایي هکبًیسن، هطحلِ اٍل )سَلیس کطثبًیَى( هطحلِ سؼییي کٌٌسُ سطػز هی ثبضس. ثب سَخِ ثِ اطالػبر زازُ ضسُ، ثِ سئ

 دبسد زّیس:

 

 .. ایي هطبّسار ضا سَخیِ کٌیساًدبم ضس ٍ ًشبیح ظیط ثسسز آهس R= Meٍ ثبض زیگط ثب  R= t-Buٍاکٌص ثبال، یکجبض ثب 

 R= t-Bu ( ثِ هحلَل ٍاکٌص اضبفِ ضس، سطػز ٍاکٌص سغییط ًکطزNa t-BuOٍقشی ثیص اظ هقساض اکی ٍاالى ثبظ )

 R= Me ( ثِ هحلَل ٍاکٌص اضبفِ ضس، سطػز ٍاکٌص ظیبز ضسNa MeOٍقشی ثیص اظ هقساض اکی ٍاالى ثبظ )
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 :شیمی فیسیک

 )سئواالت چهبر گزینه ای(  

ثطاثط ثب صفط هی ثبضس. ثب فطض ایٌکِ  I  ٍPهی زاًین زض ٍاکٌص ظیط کِ ّط زٍ هطحلِ ثصَضر هطسجِ اٍل اًدبم هی دصیطز، غلظز ّبی اٍلیِ  .1

kI=4kA=300 زض لحظِ ای کِ غلظز حس ٍاسط ،I  ثِ ثیطشطیي هقساض ذَز هی ضسس، ًسجز غلظزP  ِثِ غلظز اٍلیA .ضا حسبة کٌیس 

 
  
→  

  
→  

 637.د(   61575.ج(    663.ب(    62125.الف(  

 

ٍخَز زاضز. ثب فطض ایٌکِ سٌْب ایعٍسَح اسشطاًسین کِ ذبصیز ضازیَاکشیَیشِ زاضز،  90Srثصَضر  Srاظ   SrBr2 2422230%زض ًوک ّبی  .2
90Sr  25سبل ثؼٌَاى ظهبى ًیوِ ػوط فطٍدبضی ایي ایعٍسَح، زض  1010×3.26ثبضس، ٍ ثب زضًظط گطفشي ظهبىg اظ ًوک SrBr2 دس اظ گصضز ،

 MW (for SrBr2): 247.4یک هیلیبضز سبل، زض ّط زقیقِ چٌس فطٍدبضی صَضر هی گیطز؟ 

  57636د(    696.ج(   348691ب(    187632الف(  

 

  ثطای کساهیک اظ ًسجشْبی .3
  
 
  
 

 زاضز؟ اهکبى دبیبى یک ٍاکٌص ثٌیبزی زض یک ظهبى هطرص ٍخَز کِ زض ظیط آهسُ، ⁄

 6333.د(    6586.ج(    65.ب(    6414.الف(  

 

زضخِ سبًشی گطاز ٍ غلظز اٍلیِ  245هٌشي دیطٍی هی کٌس، زض زهبی -ثطای یک ٍاکٌص ثب کبسبلیع آًعیوی کِ اظ هکبًیسن هیکبئیلیس .4

ثطای آى اًساظُ گیطی ضسُ اسز. حساکثط سطػشی  0.02M.s-1ٍاکٌص، سطػز اٍلیِ  KMثطای  24242ٍ ثب هقساض ػسزی  0.175Mسَثسشطای 

 کِ ٍاکٌص هی سَاًس زاضشِ ثبضس چقسض اسز؟

 6.527.د(   6.4.3.ج(  61.33.ب(    6.248.ف( ال 

 

ػولگط ّبهیلشًَی )کِ ثیبًگط اًطغی کل سیسشن اسز( ثصَضر هدوَع سوبم خوالر حبٍی اًطغی خٌجطی ٍ دشبًسیل زض هکبًیک کَاًشَهی،  .5

سوبم اخعای سیسشن سؼطیف هی ضَز. ثطای هثبل ثطای اسن ّیسضٍغى ضبهل زٍ خولِ )یکی خولة اًطغی خٌجطی الکشطٍى ٍ زیگطی، خولة اًطغی 

خولِ )زٍسب ثطای اًطغی خٌجطی زٍ الکشطٍى، زٍسب ثطای خبشثِ ثیي ّسشِ ٍ  5دشبًسیل ثطای خبشثِ ثیي ّسشِ ٍ الکشطٍى( ٍ ثطای اسن ّلیَم ضبهل 

ضبهل چٌس خولِ  11Naاظ الکشطٍى ّب ٍ یکی ّن ثطای زافؼِ ثیي زٍ الکشطٍى( اسز. ثب سَخِ ثِ ایي هطلت، ػولگط ّبهیلشًَی ثطای اسن ّطیک 

 ذَاّس ثَز؟

 77د(    66ج(    33ب(    22الف( 
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 شیمی فیسیک:

 )سئواالت تشریحی( 

 طجق سؼبزل ظیط زض آة حل هی ضَز: Bضسَة کن هحلَل  .6

                        

 فطض کٌیس سؼبزل ثبال ذیلی سطیغ ثطقطاض هی گطزز. زٍ ثطط یک ٍ زٍ ضا زض ًظط ثگیطیس کِ ّط کسام حبٍی یک لیشط آة ذبلص ثَزُ ٍ ثب هقساض

ثطط اضبفِ  ضا ثِ ّط زٍ Aهبزُ  0.5Mهحلَل  8mLضا صبف هی کٌین. سذس ثطَض ّوعهبى  2اضجبع ضسُ اًس. هحلَل ثطط  Bاضبفی اظ ضسَة 

           هی کٌین. هی زاًین کِ ٍاکٌص 

 
→   (k اًدبم هی ضَز. هطبّسُ هی ضَز ک )ظهبى ًیوِ ػوط  ِثبثز سطػز ٍاکٌص اسزA 

 x، سطػز لحظِ ای ٍاکٌص زض ّطزٍ ثطط ثطاثط ثب t=30sاسز. زض لحظة  40sزض ثطط زٍم ثطاثط ثب  Bٍ ظهبى ًیوِ ػوط  10sزض ثطط اٍل ثطاثط ثب 

 ٍ ٍاحس آى ضا ّن ثسسز ثیبٍضیس. kضا حسبة کٌیس. هقساض ػسزی  xهی ضَز. 

 

( سطَح اًطغی ضا سب ّفشویي سطح اًطغی ضسن کطزُ ٍ a=b=0.5c)ثطَضیکِ  a  ٍb  ٍcثطای یک سیسشن شضُ زض خؼجِ سِ ثؼسی، ثب اثؼبز  .7

 هقساض 
  

    

ضا ثطای ّط سطاظ اًطغی ثسسز آٍضیس. سَخِ زاضشِ ثبضیس کِ حبلشْبی هرشلف ضا کِ زاضای سطح اًطغی هطبثِ هی ثبضٌس، یک  ⁄

 حبلز( گبًگیسطح اًطغی ٍاحس ثِ حسبة آٍضیس )اثطار چٌس
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 شیمی معذنی:

 )سئواالت چهبر گزینه ای(  

اسز. اسوْبی کلسین زض ًیوی اظ گَضِ ّبی هکؼت ٍ اسوْبی سلَض زض هطاکع زٍ کلسین ٍ سلَض، اظ ًَع هکؼجی سلَل ٍاحس ثلَض سطکیجی ضبهل  .1

 ٍخِ اظ ٍخَُ هکؼت قطاض زاضًس. فطهَل ایي سطکیت کسام اسز؟

 CaTe2د(   Ca3Teج(   CaTeب(    CaTe3الف( 

 

ثَخَز هی آیس. فطهَل زضسز  nسبًبی ًَع اگط زض ثبضین سیشبًبر ثِ خبی سؼسازی اظ اسوْبی ثبضین، اظ اسوْبی الًشبى خبًطیي کٌین، یک ًین ض .2

 ایي ًین ضسبًب کسام اسز؟

LaxBa1-xTiIIIالف( 
xTiIV

1-xO3     )بLa2xBa1-3xTiO3 

 BaTiO3 (La)د(      BaLaxTi1-xO3ج( 

 

چٌس گطم ثط  RbClهی ثبضس. چگبلی  0.327nmثطاثط  Rb-Clاسز. کَسبّشطیي فبصلِ  NaClزاضای سبذشبض ثلَضی هطبثِ  RbClسطکیت  .3

 (MW for RbCl= 120.9) سبًشی هشط هکؼت هی ثبضس؟

 4634د(    3616ج(    2687ب(    2644الف( 

 

 کساهیک اظ ٍاکٌطْبی ظیط ثِ ضکلی کِ ًَضشِ ضسُ اًدبم ًوی ضَز؟ .4

a)          →                  

b)            →           

c)       

 
→           

d)          →             

 dد(    cج(    bب(    aالف( 

 

لیگبًس ّسشٌس( ثِ سطسیت اظ ضاسز ثِ چخ چٌس ایعٍهط ٌّسسی ٍ چٌس  a ،b ،c  ٍdفلع ٍاسطِ ثَزُ ٍ  M) Ma3bcdٍخْی  0ثطای کوذلکس  .5

 خفز اًبًشیَهط هشصَض اسز؟

 1و  4د(    2و  4 ج(   2و  5ب(    1و  5الف( 
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 شیمی معذنی:

 )سئواالت تشریحی(  

 اسن گَگطز صطفٌظط کٌیس. dضا ضسن کٌیس. اظ سأثیطار احشوبلی اٍضثیشبلْبی  CO  ٍCSًوَزاض اٍضثیشبل هَلکَلی هَلکَلْبی  الف( .6

ٍ ثِ کن اًطغی سطیي اٍضثیشبل هَلکَلی ذبلی  HOMOثِ دطاًطغی سطیي اٍضثیشبل هَلکَلی اضغبل ضسُ سَسط الکشطٍى زض یک هَلکَل،ب( 

اش سب حس  LUMOهی گَیین. ثطای ایٌکِ یک هَلکَل الکشطٍفیل ذَثی ثبضس، ثبیس سطح اًطغی  LUMOاظ الکشطٍى زض یک هَلکَل، 

بال ثبضس. ثب زض اش سب حس اهکبى ث HOMOاهکبى دبییي ثبضس. ّوچٌیي ثطای ایٌکِ یک هَلکَل ًَکلئَفیل ذَثی ثبضس، ثبیس سطح اًطغی 

 زسز زاضشي ایي اطالػبر، دیص ثیٌی کٌیس کساهیک اظ هَلکَلْبیی کِ ثبال ضسن ضسُ اسز، ًَکلئَفیل ثْشطی ذَاّس ثَز؟

 

ثبض هؤثط ّسشِ ثطای یک الکشطٍى زض اسن، هیعاى ثبضی اسز کِ هسشقیوبً اظ ّسشِ ثبػث خصة آى الکشطٍى هی ضَز. ثبض هؤثط ّسشِ طجق  .7

 سؼطیف ٍ هحبسجِ هی ضَز:ضاثطِ ظیط 

Z*=Z-S 

دَضطی هحبسجِ ضسُ ثطٍش  زثبثز دَضطی اسز. ثطای الکشطٍى ٍاالًس اسن سسین زض حبلز دبیِ ٍ گبظی، ثبث Sػسز اسوی ٍ  Zکِ زض ایي ضاثطِ، 

 ،ػسز کَاًشَهی اصلی زٍثِ اظای ّط الکشطٍى ثب  ٍ 942222 ،اسلیشط، ثصَضر هقبثل اسز: ثِ اظای ّط الکشطٍى ثب ػسز کَاًشَهی اصلی یک

 لز ثطای ّط اسن، اظ ضاثطِ ظیط حسبة هی ضَز:ٍ-. اًطغی ًرسشیي یًَص ثط حست الکشطٍى240144

        
  

 
   

 ػسز کَاًشَهی اصلی الکشطٍى الیِ ٍاالًس هی ثبضس. nثبض هؤثط ّسشِ ثَزُ ٍ  *Zزض ایي ضاثطِ، 

 جِ اًطغی ضجکِ، ٍ اسشفبزُ اظ زازُ ّبی سدطثی ظیط، اًطغی الکشطًٍرَاّی اسن کلط ضا هحبسجِ کٌیس.الًسُ ثطای هحبس-ثب اسشفبزُ اظ ضاثطِ ثَضى الف(
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 سصؼیس     

 

  
    

  

   
 سفکیک     

 

   

    
  

   
 

 

ثطای فلَئَض ثیطشط اسز یب کلط؟ آیب ایي هسألِ، سطسیت الکشطًٍگبسیَیشِ ایي زٍ  ،الکشطًٍرَاّی آظاز ضسُ زض فطآیٌس اًطغی اًساظُ دیطجیٌی کٌیس ب(

 )اظ زازُ ّبی ظیط ًیع زض صَضر ًیبظ، اسشفبزُ کٌیس( ػٌصط ضا سأییس هی کٌس یب ثب آى زض سضبز اسز؟ سَضیح زّیس.
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و سربلند باشید!موفق   


