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 شمما صحمحیح ناوا مد شمد.     یهنام در غیر این صورت پاسخ. عالمت بزنیدنامه  است. این كد را در محل مربوط روی پاسخ 9سؤاالت شما  یهكد برگ .9

  ای این دفترچه نوشته شده است، با كد اصلی كه در  مین صفحه است یكی باشد.  ر یك از صفحه باالیسؤاالت شما كه در  یهكد برگ دقت كنید

 دفترچه، در نقحی  رگونه وجود صورت در. نمایید بررسی را االتؤس یدفترچه  ایبرگه یه م وجود و دفترچه داخل االتؤس صعداد آزمون آغاز از پس بالفاصله .2

 .كنید مطلع را جلسه لئومس وقت اسرع در

 مسوول وقت اسرع در ،مشاحات برگه  بودن نادرست صورت در. است شده نوشته آن روی بر شما مشاحات كه گرفته قرار شما اختیار در نامهپاسخ برگ یك .3

 .كنید مطلع را جلسه

 مورد یخانه. بزنید عالمت مربوط محل در نرم مشكی مداد با را پرسش  ر پاسخ .دارید نگه صمیز و نكنید صا را آن پس كند،می صححیح دستگاه را نامه پاسخ یرگهب .4

 .كنید سیاه كامالً را نظر

 .داردمنفی نمره یك نادرست پاسخ و مثبت نمره 3 سوال  ر به درست پاسخ .5

 .باشدنمی مجاز عناصر صناوبی جدول و جزوه كتاب،  رگونه داشتن  مراه .6

 باشد،صقلب خاموش یا نكنید استفاده آن از  اگر حتی وسایل قبیل این داشتن  مراه. است ممنوع صاپ لپ و  مراه صلفن نظیر الكترونیكی لوازم داشتن  مراه .7

 .خوا دشد محسوب

 یپایه آموزاندانش بین از صابستانی یدوره در نندگانكشركت و دارد آمادگی و آزمایشی یجنبه صرفاً دبیرستان اول سال آموزاندانش برای دوم یمرحله آزمون .8

 .شوندمی انتااب دبیرستان سوم و دوم

داده  صحویل نامه پاسخ باید مراه دفترچه صورت درغیراین باشند، داشته حضور جلسه در آزمون پایان صا كه ببرند خود با را االتؤس یدفترچه صوانندمی داوطلبانی .1

 .شود

 

 

 توضیحات مهم

 
 استفاده از ماشین حساب مجاز است.

 

 حقوق اين سؤاالت برای باشگاه دانش پژوهان جوان محفوظ است یكليه

 www.ysc.ac.irآدرس سايت اينترنتي : 

 1کد دفترچه    :   

 



1: كد دفترچه سواالت   

 

                                                                 1:  كد دفترچه سواالت   1 
 

  كدام عبارت درست است؟ -1

  . هاي يك زير اليه را بيان مي كنداوربيتال ترتيب پرشدن) بناگذاري(اصل آفبا ) 1
  .رادرفورد توانست تابش هاي حاصل از مواد پرتوزا را به كمك مدل اتمي تامسون توجيه كند) 2
3 (ml ها و جهت گيري آن ها را در فضا معين مي كنداوربيتال تعداد.  
  .نخستين بار آنگستروم ، چهار خط طيف نشري اتم هيدروژن را يافت) 4

  به كدام تركيب شيميايي نمي توان هر دو اسم را نسبت داد؟ -2

1 (Sn(SO4)2  : قلع  –استانيك سولفات)IV (سولفات  
2 (CCl4  : كربن تتراكلريد –تتراكلرومتان  
3 (Al2O3  : آلومينيم  –آلومينيم تري اكسيد)III (اكسيد  
4 (N2O3  : نيتروژن  –دي نيتروژن تري اكسيد)III (اكسيد  

  است؟ نادرستدر كدام گزينه ترتيب انرژي هاي تفكيك پيوند  -3

CO2 > CO > CO3       اكسيژن        –كربن ) 1
         N2 > N2F2 > N2H4   نيتروژن –نيتروژن ) 2             ‐2

 O2 > O3 > H2O2               اكسيژن –اكسيژن ) Cl2 > Br2 > F2 >I24                              هالوژن –هالوژن ) 3

  ، اعداد اكسايش يكسان دارند؟ گونهدر كدام گزينه همه عناصر يكسان در هر  -4

1 (Na2S2O3   ،K2O2                                                                         2( H2S2O7  ،C2H2                                                      
3 (Fe3O4   ،Cr2O7

2‐                                                                   4 (P4O6  ،N3H  

  شكل هندسي كدام دو گونه يكسان است؟ -5

1 (SeO3  ،SbCl3                             2 (SnCl3
‐    ،NO3

‐
 

3 (I3
+    ،S2O                                                                      4 (XeF4  ،SiF4  

  درست است؟ م گزينه رابطه بين زواياي پيونددر كدا -6

  پروپين <گرافيت  <در الماس           زاويه پيوند) 1

  1=  2=  3زاويه پيوند :                                                              ) 2

                                  :    دي كلرومتان             زواياي پيوند در ) 3

Al2Cl6 > AlCl4:      زاويه پيوند                                       ) 4
‐
 > AlCl3   

HCH = ClCCl = HCCl

ClAlCl

CCC

H O N N O H

1 2 3
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  مي تواند فلوئور باشد؟ X،  ي زيرگونه ها د الكترون هاي ظرفيت ، در چه تعداد ازبا توجه به تعدا -7
N2X

+
(16e)  ,  HXO2

‐
(18e)  ,  X2O3(28e)  ,  NXN

2‐(16e)  ,  OXN(16e) 

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

  كدام مقايسه نادرست است؟ -8

  الماس<  CO2  >Si  >SiO2  :نقطه ذوب ) PCl3 > S2Cl2 > SiCl4                                 2: نقطه جوش ) 1

  AlF3 > MgF2 > NaF : انرژي شبكه بلور) KF > NaCl > KBr > RbI                     4: انرژي شبكه بلور ) 3

  چه تعداد از گونه هاي زير مي توان ساختاري با پيوند سه گانه رسم كرد؟ براي -9
P2  , C6H6  ,  XeO2  ,  C5H10  ,  C2N2  ,  C2Cl2 

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

 كدام تنها داراي دو نوع ايزوتوپ باشند چند نوع مولكول آب اكسيژنه مي تواند وجود داشته باشد؟اگر هيدروژن و اكسيژن هر  -10

1 (8                                   2 (10                                     3 (9                                      4 (12  

 است؟ نادرست كداميك از جمالت زير-11

  .پديده پرتوزايي با كاهش جرم ماده پرتوزا همراه است) 1
  . پرتوهاي كاتدي بر اثر برخورد با يك ماده فلوئورسنت نورايجاد مي كنند) 2
  .طول موج كوتاهتري را نشر مي كنندمواد داراي خاصيت فلوئورسانس نور با انرژي معيني را جذب و سپس نور با  )3
درجه از مسير اوليه منحرف  90لفا با زاويه بيش از آاز اينكه در آزمايش ورقه طالي رادرفورد تنها تعداد بسيار اندكي از ذرات ) 4

  .شدند مي توان نتيجه گرفت كه قطر هسته از قطر اتم بسيار كوچكتر است

تعداد مولهاي آب تبلور موجود در . كاهش مي يابدگرم  36/0جرم آن ، حرارت داده شودمول از يك نمك متبلور  5×10- 3 اگر-12
 ) =1H=   ،16O( يك مول اين نمك كدام است؟

1  (10                                  2  (5                                     3 (6                                      4 (4  

درجه سانتي گراد  80گرم آب و در دماي  100گرم در  100درجه سانتي گراد برابر  20انحالل پذيري يك نمك  در دماي  -13
درجه سرد شود چند گرم  20درجه تا  80گرم از محلول سير شده اين نمك از   14اگر . گرم آب است 100گرم در  250برابر 

  نمك رسوب خواهد كرد؟

1 (6                                2 (4                                       3  (8                                     4 (9    
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 تعداد الكترون هاي ناپيوندي كدام گونه بيشتر است؟  -14

1( XeO3                     2(  ICl2
‐                                3 (ICl3                       4  ( N2O3  

 است؟ نادرستكداميك از عبارت هاي زير  -15

  .مي باشد SO2عامل اصلي ايجاد باران هاي اسيدي )  1
  .دليل توانايي حشرات در ايستادن روي سطح آب، كم بودن كشش سطحي آب است )   2
  .استفاده مي شود روغن هاي گياهي و حيواني براي توليد سوختاز  ،كشورها در برخي)   3
  .كار مي روده عنوان سوخت براي ايجاد گرما به بيشتر حجم نفت توليدي، ب)    4

يژن ساگر كل اك. است Arصد مولي گاز در 1و   O2صد مولي گاز در N2   ،21صد مولي گاز در 78فرض كنيد هوا دقيقا شامل  -16
  ) =N=   ،0/16 O=  ،0/40Ar 0/14( باقيمانده چند گرم بر مول مي شود؟ موجود در هوا را خارج كنيم ، جرم مولي متوسط هواي 

1( 96/30       2 (84/28                                 3 (56/28                                    4  (15/28                              

  كدام محلول از همه پايين تر است؟ انجماددماي  -17

  در آب MgSO4موالل  010/0محلول ) 2                    موالل شكر در آب  015/0محلول ) 1
  در آب                                   NaClموالل  010/0محلول ) 4                                موالل شكر در آب                     010/0محلول ) 3

Agاز    ppm 180ميلي ليتر محلول  750اگر  -18
Clاز  ppm 45ميلي ليتر محلول  450با  +

چند ميلي  تقريبامخلوط شود،   ‐
  )  =Cl=  ،9/107Ag 5/35(تشكيل مي شود؟  AgClگرم رسوب 

1 (82                             2 (105                                  3 (130                                  4 (179  

برابر  85/3 حاصل ، دقيقا SO2جرم . توليد شوند SO2و  H2O  ،CO2را در اكسيژن مي سوزانيم تا  CS2و  H2Sمخلوطي از   -19
  ) =S=  ،12C=   ،1H=   ،16O 32(در مخلوط اوليه چقدر است؟  H2Sدرصد جرمي . تشكيل شده است CO2جرم 

1( 6/17      2( 4/22                                 3 (1/35                                    4( 3/39  

  در كدام گزينه همه نمك ها در آب محلول هستند؟ -20

1 (HgS  ,  PbS  ,  AgNO3  ,  SrSO4   

2 (CaCl2  ,  NaBr  ,  Pb(NO3)2 ,  PbCl2 

3 (K2SO4  ,  Na3PO4  ,  CaCl2  ,  AgNO3 

4 (CaCl2  ,  KNO3  ,  NaCl  ,  Ca3(PO4)2 



1: كد دفترچه سواالت   

 

                                                                 1:  كد دفترچه سواالت   4 
 

در با توجه به حجم مولي گازها . تعداد مول گاز را نشان مي دهد nاست ، كه در آن  PV=nRTمعادله حالت گاز كامل  -21
  كدام است؟ atm.L.mol‐1K‐1بر حسب  R، مقدار ثابت STPشرايط 

1 (205/8      2 (08314/0                        3 (08205/0                                 4 (314/8  

اتمسفر توليد شود ،  1و فشار ثابت  K300 مول گاز از يك واكنش دهنده جامد يا مايع در دماي  1هرگاه طي يك واكنش ،  -22
واكنش انفجار نيتروگليسيرين  E∆ ،با توجه به آن. از سامانه واكنش روانه محيط اطراف مي شود J2500 در نتيجه آن كاري برابر با 

 ،C3H5(NO3)3(l)  بر حسب كيلوژول بر مول در شرايط داده شده كدام است؟  
4C3H5(NO3)3(l)   →   12CO2(g)   +   10H2O(l)   +   6N2(g)   +   O2(g)       :       qp, 300K = ‐23291 kJ 

 
1 (5/23243 -                   2  ( 5/23338-                      3 (3/23145-                         4 (5/22555-  

23- Ho∆  واكنش B→D با توجه به شكل و معلومات داده شده ، بر حسب كيلوژول كدام است؟ 

 
  

kJ                  200- =  H1∆     ،kJ 100- =  H2∆   ،kJ 150+ =  H4∆   

1 (150 -                        2 (100                  +        3 (150      +                         4( 50                      + 

24- Ho∆   واكنشA‐A(g)   +   B‐B(g)   →   2A‐B(g)  با توجه به آنتالپي استاندارد پيوند هاي داده شده بر حسب كيلوژول
       كدام است؟

∆ =  8/0   ∆ =  7/0  ∆  =  280 kJmol‐1 

1 (170 -                      2 (196 -                           3  (224 -                         4 (8/156-  

  ∆Hدر فشار ثابت سرد شود ، كدام گزينه در مورد  C 30°به عنوان يك سيستم بسته تا دماي  C 80°گرم آب با دماي  100هرگاه  -25

 Jg‐1°C‐1 18/4 گرماي ويژه آب برابر با . حجم آب در جريان سرد شدن ثابت فرض مي شود آب در اين فرآيند درست است؟  ∆Eو 
  .مي باشد

1 (kJ 9/20- = H∆  =E∆                                                                   2( kJ 9/20- = H∆ < E∆      

3( kJ 9/20+ = H∆ - E∆                                                                    4 (kJ 9/20- = H∆  +E∆      

و  CO2(g)آنتالپي استاندارد تشكيل . است -kJmol‐1 1371برابر با  ، C2H5OH(l)آنتالپي استاندارد سوختن اتانول ، -26
H2O(l)  آنتالپي استاندارد تشكيل اتانول در اين شرايط . كيلوژول بر مول است -286و  -394در شرايط داده شده به ترتيب برابر با

  بر حسب كيلوژول بر مول كدام است؟

1 (680 -        2 (691 -                           3 (691      +                       4 (275 -                      
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   دو واكنش زير در دما و فشار يكسان كدام است؟   ∆Hoمقايسه  -27

I2(s)   +    H2(g)   →   2HI(g)         :       ∆ 
I2(g)   +    H2(g)   →   2HI(g)         :       ∆ 

)I2(s)          0شكل پايدار يد است و مي دانيم كه >  ∆ ,(  

1 (∆  >∆                                                            2 (∆  <∆  
  .به معلومات بيشتر نياز است) 4                                                             ∆=  ∆) 3

  كدام گزينه در مورد يون هاي داده شده درست است؟ -28

 A :شود مي موقت سختي باعث آب در آن وجود كه يوني. 

 B :شود مي دائم سختي آمدن وجوده ب باعث آب در آن غلظت بودن زياد كه يوني. 

 C :افزايند مي آشاميدني آب به دندان پوسيدگي از جلوگيري براي كه يوني. 

 D :كنند مي اضافه آب به تصفيه هنگام در ،كلوئيدي هاي ذره كردن لخته براي كه يوني. 

 E :اضافه مي شود آب منابع به ،ها جلبك رشد از براي جلوگيري كه يوني. 
 
  A B C D  E  
1(  Na+ HCO3

‐ F‐ Cu2+  Fe3+  
2(  HCO3

‐ Fe2+ F‐ Fe3+  Cu2+  
3(  Na+ Fe2+ F‐ Fe3+  Hg2+  
4( HCO3

‐ Fe3+ Fe2+ F‐  Cu2+  

ليتر  448/0گرم از اين نمونه  88/2از تجزيه حرارتي . باشد يك نمونه داراي يك يا دو نوع كربنات ازفلزات قليايي خاكي مي-29
واكنش  HClموالر  1/0ميلي ليتر محلول  200گرم از اين نمونه را با  2اگر . اكسيد در شرايط استاندارد آزاد مي شود ديكربن 

،   = Ba =  ،24 Mg=    ،87Sr 137( شده در شرايط استاندارد بر حسب ليتر چقدر است؟اكسيد آزاد  ديكربن دهيم حجم 
40Ca =   ،12C=   ،16O= (  

  اطالعات كافي نيست)4      224/0 )3        100/0)2      311/0 )1

به طور  M 1 به غلظت محلول اضافي هيدروكسيد باريم mL20با  HClO4.xH2Oگرم پركلريك اسيد متبلور خالص  41/1 -30
چند گرم  M1به غلظت KOHمحلول  mL20 براي خنثي كردن . شود شكيل ميتكلرات گرم باريم پر 2دهد و  كامل واكنش مي
HClO4.xH2O 16(  مورد نياز است؟ O =  ،5/35 Cl =   ،3/137Ba = (  

1 (73/2            2(01/2                            3 (37/2                            4(09/3  
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فاضالب نمونه از  mL50 براي اين كار ابتدا . تعيين كنيم هاي سولفيد و كلريد را در يك نمونه فاضالب خواهيم ميزان يون مي -31
 به .  تشكيل مي شوددر ته ظرف  Ag2Sو  AgClرسوب  mg400در نتيجه . مخلوط مي كنيم AgNO3را با مقدار اضافي محلول 

 mL50  فاضالب مقدار اضافي نمونه ديگر از اينZnSO4 كه در نتيجه آن افزاييم مي  mg16 رسوبZnS شود ته نشين مي .
Clغلظت يون 
  )   =Zn=  ، 32 S=    ،5/35 Cl=  ، 108Ag 65(  است؟ ppmچند تقريبا در فاضالب   ‐

1 (1382                 2 (1776             3 (1567                    4 (1839     

. دهيم طر قرار ميقو آب م NaClبه ترتيب محتوي محلول آبي  Bو  Aدو ظرف  زير، مطابق شكل، در يك ظرف در بسته  -32
 ؟چه خواهد بودنهايي سيستم  ، وضعيتتعادل بدهيم  رسيدن به براي زمان كافيبه سيستم اگر 

  

                                        
  ..شود منتقل مي Bبه ظرف  Aبخشي از محتويات ظرف ) 1
  .شود منتقل مي Bكامال تبخير شده و مقداري از آن به ظرف  Aمحتويات ظرف ) 2
  .شود منتقل مي Aبه ظرف  Bبخشي از محتويات ظرف ) 3
  .شود منتقل مي Aكامال تبخير شده و مقداري از آن به ظرف   B محتويات ظرف) 4

نيتروژن در همان دما و فشار چگالي گاز برابر  357/1 اكسيژن در دما وفشار معيناكسيد و  ديكربن چگالي مخلوطي از  -33
  )  =12C=   ،16 O= ،14N( دراين مخلوط چقدر است؟  اكسيد دي كربن نسبت جرم اكسيژن به. است

  44 به 32 )4                    22 به 32)3                        32به  22)2               32به   44) 1

  درصد جرمي كدام عنصر در پوسته زمين بيشتر است؟ -34

  كلسيم )4      سيميسيل )3      آلومينيم) 2      آهن) 1

  فراواني كدام منبع آب موجود در كره زمين از همه كمتر است؟ -35

  بخار آب موجود در هوا )2                    رطوبت موجود در خاك) 1
    آب هاي زيرزميني) 4                  رودخانه ها ، درياچه ها ، آبگيرها) 3



1: كد دفترچه سواالت   

 

                                                                 1:  كد دفترچه سواالت   7 
 

  نام ظرف آزمايشگاهي زير كدام است؟-36

  
 ارلن )4      استوانه مدرج )3          بالن حجمي )2      بشر  )1

  كدام يك به ترتيب بيشترين نقطه جوش و بيشترين انحالل پذيري در آب را دارند؟ CH3Iو  CH3Fدر تركيبات -37

1 (CH3I   وCH3F                          2 (CH3F   وCH3I 

3 (CH3I   وCH3I             4 (CH3F   وCH3F 

  پذيري را دارد؟ انحاللسيكلوهگزان در كدام يك از حالل هاي زير كمترين  -38

  هگزان) 4      اتانول )3      دي اتيل اتر) 2      پنتانول) 1

قابل  " پروپيل هپتان-4..... " بر روي برچسب ظرف آن پاك شده است و فقط C11H24ابتداي نام تركيبي با فرمول بسته  -39
  چند ساختار براي اين تركيب محتمل است؟ . تشخيص است

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

  محصول واكنش زير كدام است؟ -40

  
  
  
1(                2(                 3(            4(   
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