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بيشتر است؟ يي كوواالنسدر كدام مولكول تعداد پيوند ها -1  

براي اتم . الكترون در اليه ظرفيت خود داشته باشند "هشتايي "اتم هاي عنصرهاي تناوب سوم و باالتر مي توانند بيشتر از يك : راهنمايي(
).هاي پيراموني قاعده هشتايي رعايت شود  

1(  SO2Cl2                                    2 (SF4                                   3(  NSF3                                    4 (ClF5 

  است؟ عدد اكسايش اكسيژن در كدام گزينه بزرگتر -2

1 (OF2                                 2(  O2                                  3(    KO2                              4  (H2O2  

  است؟قطبي  ، Xهاي يكسان با اتم مركزي  مولكولي با كدام آرايش هندسي در صورت داشتن پيوند  -3

    دوهرمي با قاعده مثلث) 2                هرم با قاعده مربع                                          ) 1          

                                                                 خطي) 4                                                                 چهاروجهي ) 3          

هر مگاژول (  است؟ نادرست كدام فرمول. ژول بر مول داده شده استهار عنصر از تناوب دوم برحسب مگاانرژي هاي يونش متوالي چ -4
  .)ژول است 106

  A       09/1  ،35/2  ،62/4  ،22/6  ،83/37  
  B       31/1  ،39/3  ،30/5  ،47/7  ،98/10  ،33/13  ،33/71  
  C       40/1  ،86/2  ،58/4  ،48/7  ،44/9  ،27/53  
 D       68/1  ،37/3  ،05/6  ،41/8  ،02/11  ،16/15  ،87/17  ،04/92  

1 (CB2
+                                  2 ( AC

‐                                     3 (AD4
‐                                    4 (AB2 

تناوب هاي سوم و قليايي خاكي  هاي  فلزهاي قليايي و اكسيد مربوط به)  kJmol‐1بر حسب (انرژي هاي شبكه  در گزينه هاي زير -5
  كدام است؟ جدول تناوبي انرژي شبكه اكسيد سومين فلز قليايي. است داده شدهچهارم 

1 (3795-                                2 (3414-                                3 (2481-                             4  (2238-  

  جفت نشده كدام فلز واسطه از همه بيشتر است؟تعدادالكترون هاي  -6

1  ([25Mn(H2O)6]
2+         2  ([26Fe(H2O)6]

2+            3  ([24Cr(H2O)6]
3+       4  ([29Cu(H2O)6]

2+  

  تعداد اتم هاي كربني كه با اتم هاي مجاور خود آرايش مثلثي دارند كدام است؟. فرمول آسكوربيك اسيد به صورت زير است -7

          1  (2                               2  (3                               3  (1                            4  (4  
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نيز در نظر  -1يا + 1باشد؟ در صورت لزوم مي توانيد براي الگوهاي مربوط بار  Nمي تواند اتم  Xدر چه تعداد از الگوهاي زير عنصر  -8
  )براي پيوند دوگانه است =Xاين الگوها نمايش فضايي مولكول ها يا يون ها نيست و نشانه : توجه. ( بگيريد

  

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

  الكترونگاتيوي كدام عنصر از همه كمتر است؟ -9

1  (N                                     2  (P                                    3 ( Si                                   4 (S 

  كدام است؟ [Ti2Cl9][PCl4]عدد اكسايش تيتانيم در تركيب  -10

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

به ترتيب  FeTiO3كه در جدول زير آمده است، اعداد اكسايش اين دو عنصر در  Tiو  Feبا توجه به انرژي هاي يونش اتم هاي  - 11
  كدامند؟

   kJmol‐1انرژي هاي يونش 
  اول  دوم  سوم  چهارم
5290  2956  1561  759  Fe  
4180  2650  1309  658  Ti  

  +4و  +  2)  4                             +2و  +  3)  3                             + 3و   +  3)  2                             +2و  +  4)  1

  است؟ نادرست كدام مقايسه -12

CO3اكسيژن          -طول پيوند كربن) 1     
2‐ > CO2 = CO                      2 (انرژي شبكه بلور  Al2O3 > MgO > Na2O          

               HCl < HBr < HI < HFنقطه جوش   ) OF2 < OBr2 < H2O                      4                          قطبيت پيوند ) 3     

  يكسان است؟ H2Oبا  D2Oكدام ويژگي  -13

  هيچكدام) 4نقطه ذوب                                )  3                   جرم مولي          ) 2چگالي                             ) 1

  سازنده گونه هاي كدام گزينه در حالت جامد به صورت اتم هاي خنثي هستند؟ واحد هاي -14

1 (P4 ، O3 ، S8                2 (C ، Ar ، Si )3         )         نيم رسانا (KCl ،H2O  ، C6H12O6                      4 (Kr ، C ، Na 

XX
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XX

..
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  در كدام گزينه ، همه اتم ها به آرايش گاز نجيب پس از خود رسيده اند؟ -15

1 (AlCl4
‐ ، NO2 ، NOCl          2 (PCl3 ، Mg3N2  ،CO3

2‐                3 (N2O4  ،COCl2  ،SF4               4 (HNO3  ،CO  ،ICl2+  

  درست است؟  كدام گزينه، ترتيب زواياي پيوند در -16

1  (SiF4 = SF4 = IF4+       2 (XeF2(g) = NO2
+
(g) = BeCl2(g)            3 (H2O = OF2 = H2S              4 (SnCl2 = CO2 = NO2 

 نشان دهنده كدام ويژگي است؟ عموديمحور  .محور افقي عدد اتمي را نشان مي دهد در شكل زير ، -17

  

  واكنش پذيري)  4            شعاع اتمي      ) 3                نخستين انرژي يونش   )  2نقطه ذوب                   ) 1

هريك از . نشان مي دهد Siو  Mg  ،Al سه عنصر نخستين، دومين و سومين انرژي يونش را براي اتم هايشكل زير ، نمودارهاي   -18
  اين نمودارها متعلق به كدام عنصر است؟

  
1 2 3

A

B

C

  Mg Al Si 
1(  A  C B 
2(  C  B A 
3(  B  C A 
4(  C  A B 
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  )با رعايت قاعده اكتت( در كدام گزينه، همه مواد هر سه نوع پيوند يوني ، كوواالنسي و داتيو را دارند؟  -19

1 (NH4NO3  وCuSO4 . 5H2O          2  (Na2CO3  وRb2SO3           3 (H2SO4    و NaNO2            4  (KClO  و CaC2 

3Liكدام نمودارها سطوح انرژي زير اليه هاي  -20
4Beو  +

  نشان مي دهند؟ ترتيبرا به  +3

  

  

  

1 (  B  وB                               2(  A  وA                                3  (A  وB                                4(   B  وA  

  در كداميك از واكنش هاي زير گاز كلر آزاد مي شود؟ -21

  هيدرو كلريك اسيد با منگنز دي اكسيد واكنش) 2                         واكنش هيدروكلريك اسيد با فلز روي)  1          
  واكنش برم با محلول نمك طعام) 4           با نمك طعام سرد و رقيق واكنش سولفوريك اسيد) 3          

  است؟ نادرستفرمول كدام تركيب   -22

 Mg(ClO)2منيزيم هيپوكلريت ،   ) Sr3N2                               2استرانسيم نيتريد ،    ) 1                    

 CaH2PO4   هيدروژن فسفات ، كلسيم)  Na2S2O3                         4سديم تيوسولفات ،    ) 3                    

 ساختار هرمي دارد؟ گونهكدام  -23

1(   Cl2O                        2(  ClO3
‐                         3(  ClO2

‐                            4(   ClO4
‐ 

  فسفر پايين ترين عدد اكسايش را دارد؟ در كدام تركيب -24

1  (KH2PO3                      2  (KH2PO4                           3  (Na3P                       4   (KH2PO2  

  يك كاتيون پايدار نسبت داد؟انرژي به آخرين تراز  فقطكدام آرايش الكتروني را مي توان  -25

1(   2p6                                 2(   2p3                                 3(   3d10                              4(  3s1  

  در كدام مولكول  شعاع كواالنسي برابر با نصف طول پيوند است؟ -26

1 (HCl                                 2 (Br2                                      3   (O2                                                  4(N2 
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  ؟نادرست استكداميك از گزينه هاي زير  -27

     چگالي ليتيم بيشتر از پتاسيم است)  2                                    ر سفيد در زير آب نگهداري مي شودفسف) 1          
  منيزيم با آب سرد واكنش نمي دهد )4            اكنش شديدتري با آب انجام مي دهدپتاسيم نسبت به سديم و )3          

درصد داشته و  30 نها فراوانيطبيعي است كه يكي از آ دو ايزوتوپگرم بر مول ، داراي  40/21با جرم اتمي ميانگين    10Xعنصر  -28
جرم پروتون ها و نوترون ها ( تعداد نوترون هاي ايزوتوپ ديگر چقدر است؟ . ن با هم برابر استآتعداد پروتون ها و نوترون هاي هسته 

  )در نظر بگيريد amu1را برابر 

1  (12                                    2 (11                                         3  (13                                       4   (14  

درصد جرم نمك اوليه باشد،  46اگر جرم باقي مانده تقريبا .  به را حرارت داده ايم تا كامال خشك شودمول از يك نمك شش آ 3/0 -29
  جرم مولي نمك آب پوشيده چقدر است؟

1  (180                                   2   (220                                     3   (235                                      4   (200  

درجه  100مول بخار آب با دماي  1كيلوژول بر مول باشد، آن گاه آنتالپي  1/41آنتالپي تبخير آب در دماي جوش نرمال آن برابر با  اگر -30
     اتمسفر بيشتر است؟ 1و در فشار  سلسيوسدرجه  80مول آب مايع با دماي  1اتمسفر چند كيلوژول بر مول از آنتالپي  1و فشار  سلسيوس

JK‐1mol‐1 75  =Cp(H2O, l )   

1 (1/41                                       2 (4/44                                      3 (6/42                                    4 (4/45  

  بهتر توصيف مي كند؟كدام گزينه يك برش نفتي را . روبرو مي شويماصطالح برش نفتي  ر پااليش نفت خام در برج تقطير باد -31

  با اشتعال پذيري نزديك به هممخلوطي از چند هيدروكربن ) 1          
  مخلوطي از چند هيدروكربن با چگالي يكسان) 2          
  مخلوطي از چند هيدروكربن كه دماي جوش آن ها تا حدودي نزديك هم است) 3          
  آن ها نزديك هم است سوختن الپيمخلوطي از چند هيدروكربن كه آنت) 4          

حجم اين نمونه گاز در همان دماي ثابت وقتي كه فشار آن . است  atm L25 ثابت برابر با ثابت بويل براي يك نمونه گاز در دماي  -32
  اتمسفر است ، چند ليتر خواهد بود؟ 5/0برابر با 

1 (25                                       2 (100                                     3 (75                                          4 (50 

  .حاصل مي شود.............مه دود فوتوشيميايي از تاثير تابش شديد نور خورشيد بر  -33

  اكسيدهاي كلر) 4                    بن    اكسيدهاي كر) 3                  اكسيدهاي گوگرد    ) 2             اكسيدهاي نيتروژن   ) 1
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    : در واكنش هاي زير شركت مي كنند C(g)و  A(g)  ،B(g) تركيبات -34
A(g)   →   C(g)    :   ∆H1            )1(  
B(g)   →   A(g)    :   ∆H2            )2(  
B(g)   →   C(g)    :   ∆H3            )3( 

  درست است؟ با توجه به آن كدام تساوي

1(= ∆H3 ‐ ∆H2     ∆H1                2(= ∆H3 + ∆H2     ∆H1               3(= ∆H2 ‐ ∆H3     ∆H1            4(=   (∆H2 + ∆H3)     ∆H1 

  ذرات كلوييدي از چه راهي داراي بار الكتريكي مي شوند؟ -35

  الكتريكي مثبت و ديگري با بار الكتريكي منفياز راه تقسيم شدن به دو ذره ، يكي با بار ) 1          
  از دست دادن يك يا چند الكترون) 2          
  جذب يك يا چند الكترون) 3          
  جذب يك نوع يون مثبت يا يك نوع يون منفي روي سطح خود) 4          

  است؟ كدامدر محلول داده شده  HFصد تفكيك يوني در باشد، 0080/0برابر با  HFموالر  10/0در محلول  +Hموالريته يون  اگر -36

1 (20                                    2 (10                                         3 (8                                       4 (5  

37-    ∆H  برايHN3(g)  با توجه به آن ، . كيلوژول بر مول است +294اتمسفر برابر با  1و فشار  سلسيوسدرجه  25در دماي  ∆H 
  در دما و فشار داده شده ، چند كيلوژول است؟ 2HN3(g)  →  H2(g)   +   3N2(g) واكنش

1 (588     +                          2 (294-                                  3 (588-                              4 (488 -  

ظرفيت گرمايي  باشد ، سلسيوسدرجه  5ژول گرما برابر با  432مول گرافيت در فشار ثابت در نتيجه جذب  10افزايش دماي  اگر -38
  )گرم است 12مولكول گرم گرافيت ( كدام است؟  J g‐1 °C‐1ويژه گرافيت بر حسب 

1 (72/0                                2 (6/3                                            3 (2/7                                      4 (64/8  

لكول گرم شكر وم( گرم بر سانتي متر مكعب در دماي ثابت كدام است؟  142/1موالر با چگالي  1موالليته يك نمونه محلول شكر  -39
  )گرم است 342برابر با 

1 (8/0                                  2 (1                                              3 (15/1                                   4 (25/1  
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فرض . خ پره كار گذاشته شده استجاي دارد و در آن يك چر) ون مبادله گرما با محيطدب( گرم آب در يك ظرف آدياباتيك  500 -40
ه در مورد انرژي دروني آب با توجه به آن ، كدام گزين. بار در داخل آب بچرخد 1000چرخ پره توسط يك موتور خارجي كنيد كه اين 
  ت؟درست اس

  به معلومات بيشتري نياز است) 4                  كاهش مي يابد) 3               افزايش مي يابد) 2                مي ماند ثابت ) 1

 
  ، كدام است؟ q’p، و در فشار ثابت ،  q’vدر حجم ثابت ،  2HN3(l)  → H2(g)  + 3N2(g)مقايسه قدر مطلق گرماي واكنش  -41

)  ∆H برايHN3(l)  كيلوژول بر مول است و+ 264برابر با q’ قدر مطلق مقدار گرما را مي رساند(  
1 ( q’v  =q’p                  2 (q’v < q’p                         3 (q’v > q’p                     4 (به معلومات بيشتر نياز است  

 000/4اگر در اين شرايط . مي شود تبديل SO2(g)و  MO2(s) به طور كامل به جامد در هوا حرارت داده مي شود M2S3هنگامي كه  -42
  ) S=  32(است؟  كدام g/molبر حسب  M موليجرم . مانددر ظرف باقي مي  جامدگرم  723/3، را حرارت دهيم  M2S3گرم از 

1 (119                                2 (67                                     3 (207                                4 (183  

   در اين مخلوط چقدر است؟  KClدرصد وزني . وزني است 2/43% مقدار پتاسيم  KNO3و  KClدر مخلوطي از  -43
)16  =O  ،14  =N  ،5/35  =Cl  ،39  =K (  

1 (40                                       2 (33                                    3 (43                                  4 (25  

  :واكنش زير را در نظر بگيريد -44

K2PtCl4  +  2NH3  →  2KCl  +  Pt(NH3)2Cl2 

چند گرم  NH3گرم از  0/39و  K2PtCl4گرم از  0/59درصد باشد ، از واكنش  85اگر بازده واكنش بر اساس واكنشگر محدود كننده 
Pt(NH3)2Cl2  5/35( تشكيل مي شود؟  =Cl   ،195  =Pt  ،1  =H  ،14  =N  ،39  =K (  

1 (50                                      2 (43                                      3 (36                                      4 (57  

 MXگرم از  720/0را گرم كنيم طبق واكنش زير  MX2گرم از  12/1اگر . يك هالوژن است  Xيك فلز و  M، عنصر  MX2در تركيب  -45
  به ترتيب كدامند؟ Xو  Mجرم اتمي متوسط عناصر . به دست مي آيد) يدر شرايط متعارف( X2ميلي ليتر گاز  0/56و 

2MX2(s)  →   2MX(s)  +  X2(g) 

  5/35و  70) 4                          80و  64) 3                               5/35و  64) 2                         80و  70) 1
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  :مجموع ضرايب استوكيومتري در واكنش زير پس از موازنه برابر است با   -46

ZnNH4PO4   →   Zn2P2O7  +  H2O  +  NH3 

1 (11                                     2 (8                                         3 (5                                         4 (6  

 3020/1يك نمونه . توليد مي كنند SO2و   H2O ، CO2وجود دارند كه در اثر سوختن  Sو  H  ،Cدر يك ماده شيميايي تنها عناصر ) 47
فرمول تجربي اين . توليد مي كند SO2گرم  9915/0و  H2Oگرم  CO2  ،5575/0گرم  7224/2 كامل گرمي از اين ماده در اثر سوختن

  ) S  ،16 =  O  ،12  =C  ،1  =H=  32( تركيب كدام است؟  

1 ((C3H3S)n                          2 ((C4H4S)n                          3 ((C4H8S)n                          4 ((C3H6S)n 

كلسيم به   ppm 20گرم محلول با غلظت  500بايد با آب خالص مخلوط شود تا  Ca(NO3)2موالر  050/0چند ميلي ليتر از محلول  -48
  )Ca=  40(دست آيد؟ 

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

درصد وزني . توليد مي شود H2گرم  153/0واكنش داده و  HClبا مقدار اضافي محلول  Al‐Mgگرمي از يك آلياژ  55/1يك نمونه  -49
Mg   0/27( در اين آلياژ چقدر است؟  =Al  ،3/24  =Mg (  

1 (43                              2 (37                                       3 (32                                      4 (25  

با چگالي  يميلي ليتر از محلول 108است به  KIدرصد وزني  12گرم بر ميلي ليتر كه حاوي  093/1ميلي ليتر از محلولي با چگالي  110 -50
  تشكيل مي شود؟   PbI2چند گرم در اين واكنش . است اضافه مي شود Pb(NO3)2درصد وزني  14گرم بر ميلي ليتر كه حاوي  134/1

 )2/207  =Pb  ،0/39  =K  ،9/126  =I  ،0/14  =N  ،0/16  =O (  
1 (0/20                           2 (9/23                                  3 (0/40                                      4 (7/47  

 Sn گرمي از اين آلياژ طي چند واكنش  713/1در يك نمونه فرض كنيد . است Cu  ،Sn  ،Pb  ،Znيك نوع آلياژ برنج حاوي فلزات  -51
در اين آلياژ چقدر  Cuدرصد وزني . تبديل شده است Zn2P2O7گرم  246/0به   Znو  PbSO4گرم  115/0به  SnO2  ،Pbگرم  245/0به 

  ) S  ،2/207  =Pb  ،0/31  =P  ،7/118 =  Sn  ،0/16  =O  ،4/65  =Zn=  0/32(است؟ 

1 (62                                 2 (81                                      3 (69                                    4 (78  

  با عبور آب سخت از دستگاه تبادلگر يوني ، مقدار كدام يون در ماده تبادلگر يون كاهش مي يابد؟ -52

  سديم) 4                         كلسيم     ) 3                           منيزيم   ) 2                آهن                  ) 1



1:  سواالت كد  
 

   9 : صفحه   
 

  ؟باشنداتر سير شده  چه تعداد ايزومر ساختاري مي توان رسم كرد كه همگي به صورت C3H6Oتركيبي با فرمول بسته براي  -53

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

نوشته شده  -162،  -5/88،  -5/42،  -5/0به ترتيب اعداد  A ،    B  ،C ،   Dبر روي چهار سيلندر حاوي گاز هاي هيدروكربن هاي  -54
  اوي گاز متان كدام است؟، سيلندر ح را نشان دهندق نقاط جوش اگر اعداد فو. است

1 (B                                   2 (D                                      3 (C                                     4 (A  

محصول به دست مي  3و  2به ترتيب تعداد شود ، با كلر جايگزين  Bو  A تركيبات اگر يكي از هيدروژن هاي گروه هاي متيل در -55
  كدامند؟از راست به چپ به ترتيب  Bو  A. آيند

       1                                                                         (                         2 (     

                              

      3   (                                                                                               4(  

  .هستند............. زير نسبت به هم  گونه هاي -56

  

  عيت ايزومر ساختاري و شكل هاي رزونانسي به شمار مي آيندهر دو وض) 1          
  .به شمار نمي آيند هيچ يك از دو وضعيت ايزومر ساختاري و شكل هاي رزونانسي) 2          
  شكل هاي رزونانسي هستند) 3          
  ايزومر هاي ساختاري هستند) 4          

چند ساختار . به دست مي آيد C8H8N2تركيبي با فرمول بسته كربن همراه است، از پيرول  –پيوند كربن  يك واكنشي كه با تشكيلدر  -57
  )             پيرول: راهنمايي (  ؟انتظار مي رود محصول اين واكنش براي 

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

N
R

+

NH2

O

N
R

NH2

O

N
H

,

,

,

,



1:  سواالت كد  
 

   10 : صفحه   
 

  توانيد براي آن حدس بزنيد؟ چند ساختار مي.  "دي آلكيل كربنات است  "يك   C5H10O3تركيبي با فرمول بسته  -58

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

  .   تهيه كرد) B(و استيك انيدريد   )A(رين را مي توان از واكنش ساليسيليك اسيد يآسپ -59

  

  كدام است؟ Dتركيب . به دست مي آيند Dرين و همچنين تركيب ي، تركيبي با ساختار مشابه آسپ Cاز واكنش ساليسيليك اسيد با تركيب 

          1                                                                             (              2(  

          3                                                                                           (4(  

  از اكسيد كدام فلز به عنوان ضد زنگ استفاده مي شود؟ -60

  كلسيم) 4                             كادميم       ) 3      سرب                           ) 2                                 آهن ) 1

  

  




