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1فصل   - 1شیمی 

ای و جدول دوره هاایزوتوپ

ترین ایزوتوپ طبیعی عنصر هیدروژن، کدام است؟ها به شمار پروتون در سنگیننسبت شمار نوترون  -1

1)1     2 )2     3 )3    4 )7   
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𝑀𝑔12با توجه به روند تشکیل عنصرها در ستارگان، از به هم پیوستن حداقل چند اتم از فراوان ترین ایزوتوپ هلیم، یک اتم ایزوتوپ   -2
24  ،

تواند به وجود آید؟ )از تبادل انرژی و تغییرات جرم اندک صرفنظر شود.(می

1)4     2 )6     3 )8    4 )12 
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Tc43چند مورد از مطالب زیر، دربارة    -3
اند؟ درست 99

 آ( در تصویربرداری از غدة تیروئید، کاربرد دارد.

 ای ساخته شد.ب( نخستین عنصری است که در واکنشگاه هسته

 شود.به اندازة یون یُدید است و در تیروئید جذب می تقریباپ( اندازة یون آن 

توان مقدار زیادی از آن را تولید و انبار کرد.ت( زمان ماندگاری آن اندک است و نمی

1 )1               2 )2               3 )3              4 )4 
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ی جدول تناوبی باشد، عدد اتمی این عنصر، کدام است و در کدام دوره 9های آن، برابر ، با شمار نوترون 2X79-های یون اگر تفاوت الکترون   -4

 جای دارد؟

، پنجم 39( 4، پنجم                       34( 3، چهارم                      39( 2م                ر، چها34( 1

KR
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چند مورد از مطالب زیر درست است؟   -5

H1آ(جرم اتمی 
 بیشتر است. amu1اندکی از  1

 دوره است.هم Y 21گروه و با عنصرهم Z 17با عنصر X 35ب(عنصر 

 ها، دو حرفی است.پ(در تناوب سوم جدول تناوبی، پنج عنصر جای دارند که نماد شیمیایی آن

شود.ستون جدول تناوبی، شامل عنصرهایی با خواص فیزیکی و شیمیایی یکسان است و گروه نامیده میت(هر 

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

KR
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جرم اتمی میانگین

است که در شکل زیر باید به ترتیب با  27amuو   24amuدارای دو ایزوتوپ با جرم اتمی  Xعنصر فرضی   -6

باشد؛ چند دایره در   26/7amuشوند. اگر جرم اتمی میانگین این عنصر برابر های سفید و سیاه نشان دادهدایره

ها را به درستی نشان دهد؟شکل زیر باید سیاه رنگ باشند تا فراوانی ایزوتوپ

1) 16     2 )19 

3 )22     4 )27     
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است؛ نسبت شمار  amu 14/2و جرم اتمی میانگین  amu 16و  amu 14های دارای دو ایزوتوپ سبک و سنگین با جرم Xعنصر فرضی   -7

 های ایزوتوپ سنگین به سبک، در آن کدام است؟اتم

1)
1
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و فراوانی  amu99/24با جرم اتمی  Mg25درصههد،  79و فراوانی  amu99/23با جرم اتمی  Mg24منیزیم طبیعی دارای سههه ایزوتوپ  -8

صد،  10 صد و فلوئور تنها به 11و فراوانی  amu98/25با جرم اتمی  Mg26در وجود دارد. جرم  amu99/18با جرم اتمی  F19صورت در

مولی منیزیم فلوئورید طبیعی برابر چند گرم است؟

1 )86/61 2 )28/62 3 )12/64 4 )45/66  
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 15و فراوانی ایزوتوب سههوم  65اسههت. اگر مجموف فراوانی دو ایزوتوپ اول  54و  53، 51، 49ایزوتوب با عدد جرمی  4دارای  Aعنصههر    -9

 اند؟درصد باشد، درصد فراوانی دو ایزوتوپ اول، به ترتیب از راست به چپ کدام

فرض شود.( amu95/50، برابر Aها و جرم اتمی میانگین برای عنصر ها، برابر جرم اتمی آن)عدد جرمی ایزوتوپ

1 )5/35 ،5/29 2 )5/47 ،5/17 3 )50 ،15 4 )5/50 ،5/14
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نور و مدل بور

اند؟کدام موارد از مطالب زیر، درست  -10

 تر  است.آ(طول موج نور بنفش از طول موج نور سبز، کوتاه

 مریی، با طول موج آن نسبت مستقیم دارد.ب(انرژی هر رنگ نور 

است. n=2های باالتر به الیۀ با پ( نوارهای رنگی در طیف نشری خطی اتم هیدروژن، ناشی از انتقال الکترون از الیه

 های انتقال الکترون در اتم برانگیختۀ هیدروژن بیشتر باشد، طول موج نور، بلندتر است.ت(هرچه فاصلۀ میان الیه

( آ، پ4 ( آ، ب، پ    3 ( ب، ت    2 ( ب، پ، ت    1 
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 طیف نشری خطی کدام اتم در ناحیۀ مریی، از خطوط بیشتری تشکیل شده است؟  -11

( هیدروژن 4  ( نئون   3  (لیتیم    2  (هلیم    1

KR
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کدام مطلب درست است؟   -12

 یابد.هسته، انرژی آن کاهش می( با دورشدن الکترون از 1

 آید.شمار می، حالت پایه به=1nها، تراز انرژی ( در همۀ اتم2

 ( در طیف نشری خطی اتم هیدروژن، کمترین مقدار انرژی به نوار زردرنگ مربوط است.3

گردد.باز نمی( الکترون در حالت برانگیخته، ناپایدار است و با از دست دادن انرژی، همواره به حالت پایه 4  
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اند؟کدام مورد از مطالب زیر، درست   -13

 بور، براساس مدل اتمی خود توانست طیف نشری خطی عنصرها را توجیه کند.  -الف

 هر نوار رنگی در طیف نشری خطی عنصرها، نوری با انرژی و طول موج معیّن است.  -ب

 بور، با بررسی دقیق طیف نشری خطی اتم هیدروژن، مدلی برای اتم عنصرها ارائه داد.  -پ

ها پیشنهاد کردند. ای را برای آننگی نشر نور از اتم عنصرها، ساختار الیهدانشمندان برای توجیه چگو -ت

 ( الف، ب 4 ( پ، ت   3  ( ب، ت   2 ( الف، پ  1

KR

401

مطلب زیر درباره اتم درست است؟ کدام  -14

 شود.میبا دورشدن از هسته بیشتر  هاو تفاوت انرژی میان آن ها(انرژی الیه1

 گردد.می(اتم برانگیخته وضعیت ناپایداری دارد و با ازدست دادن انرژی، همواره به حالت پایه بر2

 ی الکترونی اتم آن پی برد.هاان به انرژی الیهتومی(هر عنصر، طیف نشری خطی ویژه خود را دارد که با تفسیر آن 3

سوم برابر 4 شت الکترون از الیه چهارم به الیه  شد 486nm(اگر طول موج بازگ سوم به الیه دوم  با شت از الیه  تواند می، طول موج بازگ

.باشد 532nmحدود 
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اند؟کدام موارد از مطالب زیر، درست  -15

 را دربردارد. 3dو  3s  ،3pهای آ(سومین الیۀ الکترونی اتم، زیرالیه

 وابسته است. (n)ها، تنها به عدد کوانتمی اصلی ب(ترتیب پرشدن زیرالیه

اند.ها دو عنصر، گازیعنصر جای دارند که از میان آن 18پ( در سومین دورة جدول دوره ای، 

 شوند.از الکترون پر می  3s  ،3pهای ای، زیرالیهت(در اتم عنصرهای دورة سوم جدول دوره

( آ، ب، ت 4 ( آ، پ، ت    3 ( ب، پ    2 ( آ، ت    1
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است؟ K19آرایش الکترونی الیۀ آخر اتم کدام عنصر، مشابه با آرایش الکترونی الیۀ ظرفیت اتم   -16

1 )A92 2 )D21 3 )X27 4 )Z31

KR
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باشد، چند مورد از مطالب زیر، دربارة آن درست است؟ Aهای الکترونی اتم عنصر دهندة الیهرنگ در شکل زیر، نشانهای تیرهاگر دایره  -17

 است. 15عنصر اصلی از گروه  Aآ( 

(11مربوط به شیمی –)درست  های آن، رنگی هستند.ب( برخی از ترکیب

  الکترون ظرفیتی دارد. 7تعداد پ( 

 ت( سه زیرالیه از الیۀ سوم آن از الکترون اشغال شده است.

1 )1               2 )2               3 )3             4 )4 
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اند؟کدام موارد از مطالب زیر، درست، Aی آخر اتم عنصر های دو الیهبا توجه به شمار الکترون   -18
 است.  28عدد اتمی این عنصر، برابر  -الف

𝒍ای با زیرالیه -ب =  الکترون دارد.  10در اتم آن،  2 

 اند. ی اتم آن پر از الکترونشدههای اشغالی زیرالیههمه -پ

 ای جای دارد. جدول دوره 10ی چهارم و گروه این عنصر، در دوره -ت
ت  –( پ 4 پ    –( ب 3  ت    –( الف 2 ب     –( الف 1
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𝑙الکترون با  8دارای  Aاتم عنصر    -19 = با Aبرابر است، عنصر  Ga31های ظرفیتی اتم های ظرفیتی آن با شمار الکترونو شمار الکترون 0

 کدام عنصر در جدول تناوبی هم گروه است؟

1 )Al13     2 )MO42     3 )Y39    4 )Ag47

KR

401

ی اتم خود، تنها یک الکترون دارند؟ی اشغال شدهجدول تناوبی، چند عنصر در آخرین زیر الیه 36تا  1از عنصرهای    -20
1 )9   2 )10     3 )12       4 )13

KT
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𝑙الکترون با عدد کوانتومی  10ی عنصری که اتم آن دارای درباره  -21 = 𝑛و  2 = 𝑙الکترون با عدد کوانتومی 7و  3 = است، چند مورد از  0
 مطالب زیر درست است؟

جدول تناوبی جای دارد. 9آ( در گروه 

است.  dی ی چهارم جدول تناوبی جای دارد و از فلزهای واسطه دستهب( در دوره

𝒍های دارای پ( شمار الکترون = 𝑻𝒍ها در اتم اتم آن با شمار همین الکترون 1
22

، برابر است. 

𝟏ی اتم آن، شدهی اشغالهای آخرین زیرالیهت( شمار الکترون

𝟑
جدول است.  21های ظرفیتی عنصر رونشمار الکت 

  چهار( 4               سه( 3             دو( 2         یک( 1
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شود؟با مشخص شدن جایگاه یک عنصر در جدول تناوبی، چند مورد از مفاهیم زیر برای آن عنصر مشخص می   -22
ها        ت(عدد اتمی         ث(عدد جرمی           ی دوره          پ( شماره ایزوتوپی گروه       ب( شمارهآ( شماره

ی در حال پرشدن اتم های اتم       ح( زیرالیهچ( شمار نوترون    های اتم    ها و الکترونج( شمار پروتون
 ( سه 4 ( چهار   3 ( پنج      2 ( شش    1
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نیترید است؟سدیم 16/6gی مثبت موجود در هاگرم منیزیم سولفید، چند برابر شمار یون 84ی موجود در هاشمار یون-38

)1-; g.mol 32S=,  24, Mg= 23, Na= 14(N=

1)27/0           2)5/2 

3)75/3             4)5
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2فصل   - 1شیمی 

های هواالیه

اند؟چند مورد از مطالب زیر، درست-39

 هواکره است.آ( گاز آرگون، سومین گاز فراوان در 

 ب( انبیق، وسیلۀ تقطیر مواد بود که توسط جابربن حیان نوآوری شده بود.

 کنند.بینی، نیتروژن هوا را برای مصرف گیاهان در خاک، تثبیت میپ( برخی از جانداران ذره

میلیون سال پیش تاکنون، به تقریب ثابت مانده است. 200ت( نسبت گازهای سازندة هوا کره از 

1)1     2 )2     3 )3    4 )4 
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کیلومتری از سطج سیاره برحسب  4کند. دمای هوا در ارتفاف پیروی می   θ(℃)= -6 -2√ℎدمای اتمسفر در یک سیارة فرضی، از رابطۀ    -40

 بر حسب کیلومتر است.( hدرجۀ کلوین کدام است؟ )

1)259     2 )263     3 )283    4 )287 

KT
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 217دهد. اگر دما در ابتدای این الیه برابر میدرجه سههلسههیوز افزایش دما ر   5در الیه اسههتراتوسههفر، به ازای هر کیلومتر ارتفاف تقریبا   -41

سلسیوز باشد، ارتفاف تقریبی این الیه چند کیلومتر است؟درجه  7در انتهای آن برابر کلوین و 

1)6/11           2)6/12                 3)23                 4)25
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موازنه

رو، پس از موازنه های استوکیومتری مواد در معادلۀ واکنش روبهمجموف ضریب  -42

 کدام است؟   

1)8     2 )9     3 )10    4 )11 
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ضریب استوکیومتری کدام ماده، پس از موازنۀ معادلۀ واکنش، -43

 بیشتر است؟ 

1)O2H       2 )3CaSiO     3 )HF    4 )2CaF
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 هایها، تفاوت مجموف ضریبهای زیر، پس از موازنۀ معادلۀ آنبه واکنشبا توجه -44

 ها، کدام است؟استوکیومتری مواد در آن

1 )3              2 )5              3 )8            4 )10
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a)  H2S(g) + O2(g) ⇄ SO2(g) + H2O(g)

b)  NH3(g) + O2(g) ⇄ NO(g) + H2O(g)

CaSiO3(s) +  HF(aq) → CaF2(aq) + SiF4(g) +  H2O(l)

Na2O2(s) + H2O(l)→ NaOH(aq) + O2(g) 

 مزوسفر

 استراتوسفر

تروپوسفر

  C3H8  +    O2 →   CO2 +    H2O1 3 4 
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پذیری کدام نمک ، را برای انحالل S=+0/35θ+26ه شهههکل زیر، معادلۀ: ببا توجه  -120

دسههت آمده از روی این معادله با مقدار آن از به Sتوان در نظرگرفت و تفاوت مقدار می

گرم آب  100گراد، به تقریب برابر چند گرم در درجه سههانتی76روی شههکل در دمای 

 (.دما است θ) است؟

6/2( پتاسیم کلرید، 1

9/1( پتاسیم کلرید، 2

8/1کلرید، سدیم( 3

1/2 کلرید،سدیم( 4
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قطبیت و نیروهای بین مولکولی

اند؟چند مورد از مطالب زیر دست HBrو  HF ،HClدربارة -121

 ها قطبی است.آ( مولکول هر سۀ آن

 ها در آب، یکسان است.محلول یک موالر هر سۀ آن pHب( 

 در مقایسه با دو ترکیب دیگر، باالتر است. HFپ( نقطه جوش 

توانند پیوند هیدروژنی تشکیل دهند.های هر سه، میت( مولکول

1 )1               2 )2            3 )3           4 )4
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چند مورد از مطالب زیر، درست است؟-122

 آ( نقطۀ جوش اتانول از استون، بیشتر است.

 تر است.آمونیاک، ضعیفب( نیروی بین مولکولی در هیدروژن سولفید در مقایسه با 

 است. HF>HBr>HClبه صورت:  HBrو  HCl ،HFپ( مقایسۀ نقطۀ جوش 

ت( بخش عمدة نیروی جاذبۀ بین مولکولی در هیدروژن فلوئورید، پیوند هیدروژنی است.

1 )1               2 )2               3 )3                4 )4 
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چند مورد زیر مناسب است؟« مولکول اوزون در مقایسه با مولکول اکسیژن بیشتر است»....................... ی برای جای خالی جمله-123
پذیری   ث( گشتاور دو قطبی های پیوندی   پ(پایداری     ت( واکنشهای ناپیوندی   ب( شمار الکترونآ( شمار الکترون

( چهار         4 سه     (3         دو( 2             یک(1
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401

موارد از مطالب زیر، درست است؟کدام -124

یابد.آ( در مواد مولکولی ناقطبی با افزایش جرم مولی، نیروهای بین مولکولی افزایش می

شود.به مایع تبدیل می 2N زودتر از  COبرابر است،  COو  2N ب( با این که جرم مولی گازهای 

نقطۀ جوش نزدیک به یکدیگر دارند.های خمیده، قطبی و پ( آب و هیدروژن سولفید، هر دو مولکول

، باالتر است. HClبیشتر است، نقطۀ جوش آن از نقطۀ جوش  HClاز جرم مولی  2F ت( چون جرم مولی 

 (ب،ت4         (ب،پ3        (آ،ت2         (آ،ب1
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کدام مطلب درست است؟-125

است. شدهسیرب حل شود، محلول حاصل، آمول  کیمول اتانول در  کی( اگر 1

ها مشابه است.آن یکیزیو ف ییایمیش یهایژگی، وS2Hو  O2H یشباهت ساختار لی( به دل2 

  .است یونیو انحالل آن، از نوف  4BaSO(sاز ) شتریدر آب ب3)3Al(NO(s)پذیری اتاق، انحالل ی( در دما3 

.است 3AsHآن نسبت به  ی، کمتر بودن جرم مول3AsHبا  سهیدر مقا 3NHنقطۀ جوش , بودنباالتر  لی( دل4
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Kh نمونه صفحات
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چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -131

 کمتر است. O2H، از مولکول S2Hآ( قطبیت مولکول 

 یابد.پذیری گازها در آب افزایش میب( با کاهش دمای آب، انحالل

 تری دارد.جوش پایینپ( در مواد مولکولی با جرم مولی مشابه، ماده با مولکول ناقطبی، نقطه 

(3مربوط به شیمی -)درستمانند.ت( مواد یونی در مقایسه با مواد مولکولی، در گسترة دمایی بیشتری به حالت مایع باقی می

 شود.اکسید به مایع تبدیل میتر از مولکول گوگرد دیاکسید آساندیث( در شرایط یکسان، مولکول کربن

1 )2 2 )3 3 )4 4 )5  
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چند مورد از مطالب زیر درست است؟ -132

 آ( انحالل گازها در آب، گرماده است.

 محلول برخی مواد آلی در آب، خاصیت رسانایی دارد. (ب

 کند.آب، عکس یکدیگر عمل میپذیری گازها در پ( افزایش فشار و دما، روی انحالل

دهد.سولفات و پتاسیم نیترات را در آب، افزایش میپذیری لیتیمکاهش دما، انحالل (ت

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4  
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دربارة انحالل چند ترکیب داده شده در آب، رابطۀ زیر برقرار است؟ -133

 دوقطبی در محلول-نیروی جاذبۀ یون >میانگین قدرت پیوند یونی در ترکیب و پیوندهای هیدروژنی در آب 

ج( لیتیم سولفات ث( کلسیم فسفات ت( منیزیم کلرید ( هیدروکسیدIIIپ( آهن ) ب( باریم سولفات آ( نقره کلرید

1 )2 2 )3 3 )4 4 )5  
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چند مورد از مطالب زیر درست است؟ -134

 آ( انتقال پیام عصبی بدون وجود یون پتاسیم در بدن، ناممکن است.

 سدیم است.جدول تناوبی در آب دریاها، یون  1ترین کاتیون از گروه ب( فراوان

 نامند.های آب از محیط غلیظ به محیط رقیق را گذرندگی میخودی مولکولپ( حرکت خودبه

 های موجود در آب، استفاده از صافی کربنی نسبت به روش اسمز معکوس، بهتر است.ت( برای حذف آالینده

توان حذف کرد.ها(، تنها یک مورد را میکشحشرهها، ترکیب آلی فرّار و با انجام عمل تقطیر، از سه آالیندة )میکروبث( 

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4  
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99

اند؟های زیر، درستنشان دهیم. چند مورد از مقایسه cو  a ،bاگر نیروهای بین مولکولی در اتانول، آب و بین اتانول و آب را به ترتیب با  -135

 b>a  c<a  c>b-a  c>b>a

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

KR

99
kh 

کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟ -136

 محلول است.در هگزان، کم KClآ( 

 ب( انحالل گازها در آب، با تولید گرما، همراه است.

 پذیری گازها با فشار رابطۀ عکس دارد.پ( در یک دمای معیّن، انحالل

نیترات بسیار بیشتر است.ل پذیری پتاسیم نیترات در مقایسه با سدیمت( تأثیر دما بر انحال

( ب، پ4 ( ب، ت3 ( آ، ب2 ( آ، پ1  
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 ؟نیستکدام فرآیند به خاصیت گذرندگی)اسمز(، مربوط -137

(متورم شدن زردآلوی خشک در آب درون لیوان2 (پالسیده شدن خیار تازه در آب شور 1

(نگهداری طوالنی مدت گوشت و ماهی در نمک4 ها (ته نشین شدن گل والی در دریاچه3

KR

98

1فصل   - 2شیمی 

فلزشبه فلزات  نافلز

فلزشبه

نمونه صفحات
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ترتیب از راست به چپ، کدام است؟)با صرف نظر از گازهای نجیب( ای، شمار عنصرهای فلز و نافلز بهدر دورة سوم جدول دوره-138

1 )3 ،4     2 )3 ،3      3 )4 ،4     4 )4 ،3 
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چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -139

آ( اشتراک گذاشتن الکترون، یک ویژگی مشترک نافلزها است. 

دارند. پذیری کمیپذیری زیاد و نافلزها، واکنشطور معمول، فلزها، واکنشبه (ب

پ( در یک گروه جدول تناوبی، فلز با جرم اتمی کمتر، خاصیت فلزی بیشتری دارد. 

اند و سطح صیقلی ندارند. در جدول تناوبی، شکننده pی ت( اغلب عناصر جامد دسته

گیرند. ها برابر است، در یک گروه جدول تناوبی جای میی آخر آندو زیر الیههای ث( عنصرهایی که شمار الکترون

( پنج 4  ( سه  3   ( دو2  ( چهار      1
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ا سه عنصر دیگر متفاوت است؟ب، حالت فیزیکی کدام عنصر  C˚25در دمای  -140

( ژرمانیم 4  ( آلومینیم       3  ( گوگود      2 ( برم              1

KR

401
kh

تواند سبب ایجاد رنگ شود؟ها یا شیشه، میهای کدام عنصر در سنگوجود ترکیب-141

1)M11     2 )A31         3 )Z20        4 )X26 
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اند؟کدام مورد از مطالب زیر، دربارة جدول شارل ژانت درست-142

 شوند.بخش میالف( عنصرها، به پنج دسته 

 گروه خواهد بود. 16شامل  gب( عنصرهای دستۀ 

 گیرند.ستون یا گروه، جای می 32شده، در پ( عنصرهای کشف

بندی کرد.توان بر پایۀ آن طبقهرا می 118تر از ت( عنصرهای دارای عدد اتمی بزرگ

آ، پ، ت (4( ب، پ، ت            3( آ، ب، پ              2( آ، ب              1
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تغییرات شعاع و واکنش پذیری عنصرهای اصلی

....................یابد، زیرا شمار ای )تناوبی(، از باال به پایین، شعاف اتمی .................. میی جدول دورههادر گروه-143

یابد.افزایش می هاالکترونی اشغال شده اتم آنی هاالیه –(افزایش 1

 ماند.ثابت می های الکترونی اشغال شدة اتم آنهاالیه -(کاهش2

 ماند. ها ثابت میی الیۀ ظرفیت اتم آنهاالکترون –( افزایش 3

 ماند.ها ثابت میظرفیت اتم آن های الیۀالکترون –( کاهش 4

KT

98

ای )تناوبی(، در برابر اکسیژن در دمای اتاق، به ترتیبِ شمارة پذیری چهار عنصر نخست از سمت چپ دورة دوم جدول دورهواکنشروند کلی -144

ها، کدام است؟ گروه آن
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شیب نمودار تغییر شعاف اتمی کدام سه عنصر، بیشتر است؟ -145

1 )O, N C8 7 6 ,  2 )S, P Si16 15 14 , 

3 )Br, Se As35 34 33 ,  4 )Al, Mg Na13 12 11 ,   

KT
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( به صورت زیر Z( چند عنصر اصلی جدول تناوبی با عدد اتمی )rنمودار تقریبی تغییرات شعاف اتمی ) -146

شود.(ها درست است؟ )برای گازهای نجیب، شعاف اتمی تعریف نمیی آناست. کدام مورد درباره

1 )A وC                .2در گروه فلزها قلیایی جای دارند )B  وD ی جدول تناوبی جای دارند. در یک دوره

3 )A  وB       .4در یک گروه جدول تناوبی جای دارند )D  وE ها جای دارند. در گروه هالوژن

KR
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R 
Q X T

Z Y 

نمونه صفحات
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در یک نمونه آب سخت به ترتیب X)2+( های کلسیم و منیزیم غلظت یون -357

گرم صابون جامد با جرم مولی  27است. اگر  ppm264موالر و  0025/0

300g.mol
دهد و با توجه به کنندگی خود را از دست میی آب اضافه شود، چند درصد از صابون خاصیت پاکلیتر از این نمونه 5/2به  1-

در این فرآیند الزم است؟  Na+(aq)کنند، به تقریب چند گرم مبادله می Na+(aq)ها را با یون های آب سخت، این یونکنندهاینکه نرم

 گرم در نظر گرفته شود+موازنه( 1ی آب، لیتر از این نمونه)جرم هر میلی

 (Na=23, Mg=24g.mol
-1) 

1 )75 ،55/1          2 )25 ،55/1          3 )25 ،78/0      4 )75 ،78/0

KR

401

ها، درست است؟ی آندهد. کدام موارد از مطالب زیر، دربارههای زیر، مدل فضا پُرکن سه ترکیب آلی را نشان میشکل -358

 شوند. ، هم در چربی و هم در آب حل می𝐚 و 𝐜 -ب   اند. ی چربی، هر دو از اجزای سازنده 𝐛 و 𝐜 -الف

شود. ، به یک کلوئید تبدیل میcبا آب، با اضافه کردن  bمخلوط  -ت دست آورد. را به cتوان ، می𝐚 و 𝐛های از هر یک از ترکیب -پ
 ی غیرصابونی است. کنندهیک پاک c ی بلند کربنی و گر یک کربوکسیلیک اسید با زنجیرهنمایان a -ث
 ت  –( پ 4ث                      –ت  –پ  -3ت                  –الف  -2ث                   –ب  –( الف 1
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کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟ -359

(RCOO)الف( 
2
Mg .برخالف صابون جامد و صابون مایع، در آب نامحلول است ، 

 کنندگی ندارد. شود و در آن، قدرت پاکدر آب سخت حل نمی RCOONaب( 

 های کلسیم یا پتاسیم یا منیزیم وجود دارد. شود که در آن، یونپ( آب سخت به آبی گفته می

آید. های چربی و سرناقطبی مولکول صابون در محیط آبی، نیروی جاذبه به وجود میت( بین مولکول

 ( ب، ت 4   ( ب، پ  3  ( الف، پ    2  ( الف، ت     1
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کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟-360

اند.هایی ناهمگن از نوع سوسپانسیونآ( شربت معده و شیر، مخلوط

شود.کلوئید پایدار تبدیل میب( مخلوط آب و روغن با استفاده از صابون، به یک 

آید.های کلوئیدها، به شمار مینشین شدن از ویژگیپ( پخش کردن نور، ناهمگن بودن و ته

اند.های مولکولیها اما ذرات سازندة کلوئیدها، تودهها و مولکولها، یونت( ذرات سازندة محلول

 (ب،پ،ت4              (ب،ت3             (آ،ب،پ2            (آ،پ1
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درست است؟  ر،یچند مورد از مطالب ز-361
هاست.ها، همانند عبور نور از محلولاند و عبور نور از آنشفاف ییهامخلوط دها،یکلوئآ( 

 اند.شده لیمتفاوت تشک یهابا اندازه یمولکول یهاهمگن دارند و از توده یظاهر دها،یکلوئب( 

 ترند.ها کوچکونیها بزرگتر و از ذرات سازندة سوسپانساز ذرات سازندة محلول دها،یذرات سازندة کلوئپ( 

کند.ب میاست و با گذشت زمان، مواد حل شده در آن، رسو ونیآلود، مخلوط ناهمگن از نوع سوسپانسآب گلت( 

1)1 2)2 3)3 4)4
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پاک کننده غیر صابونی

a b c 

- + 

RCOONa+XCl2 → (RCOO)
2
X+NaCl

نمونه صفحات
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اتم هیدروژن جایگزین شود، ترکیبی به دست رو، روبهاگر به جای بخش یونی ترکیب  -362

𝐻)آید که: می = 1, C=  12, O= :16𝑔.𝑚𝑜𝑙 -1 ) 
 برابر جرم مولی متیل متانوات است.  1/4( جرم مولی آن، 1
 یابد. ( قابلیت سوختن آن در هوا در مقایسه با ترکیب نخست، کاهش می2
برابر است.  C3H7-C≡C- C13H27( جرم مولی آن با جرم مولی آلکینی با فرمول: 3
یابد. های قطبی در مقایسه با ترکیب نخست، افزایش میپذیری آن در آب و حالل( انحالل4
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𝐻)ی غیرصابونی، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟کنندهی یک پاکدرباره -363 = 1, C=12, O=16,  Na=  23  ∶ 𝑔.𝑚𝑜𝑙 -1 )

های آن، با پیوند کوواالنسی به یکدیگر متصلند. ی اتمآ( همه

شود. ای، از مواد پتروشیمیایی تولید میهای پیچیدهدر صنعت، با واکنش (ب

پ( عدد اکسایش اتم گوگرد در آن، با عدد اکسایش اتم گوگرد در هیدروژن سولفید، برابر است. 

شود و به دلیل خاصیت بازی، برای موهای چرب مناسب است. ت( به صورت سنّتی در شهر مراغه تولید می

گرم خواهد بود.  322اتم کربن باشد، جرم مولی آن برابر  10ی بنزنی در آن، دارای ث( اگر گروه آلکیل متصل به حقله

( دو 4( پنج            3( چهار          2( سه               1
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تعریف اسید و بازها -مدل آرنیوس 

تری است؟ ها در آب، اسید قویآیند و محلول کدام یک از آنکدام اکسیدها، اسید آرنیوز به شمار می-364

a)K2O     ;   b)CO2     ;   c)SO3          ;        d) BaO

1 ) d – d –a         2 )a – d – a          3) b- c-b            4)c-c-b
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های انتخاب شده )با غلظت و دمای یکسان(، کدام آورد و در میان این ترکیبرا به رنگ آبی در می pHهای زیر، کاغذ محلول کدام ترکیب-365

 ترکیب، رسانایی الکتریکی نزدیک به رسانایی الکتریکی محلول پتاسیم کلرید دارید؟

 سود سوز آور  -ت     اتانول                -متیل آمین                        پ -جوهر نمک                 ب -الف

الف  -الف، پ -4ت             –ب، ت  -3ب                         –ب، ت  -2پ                  –( الف(، پ 1
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کرد؟ هیتوان توجمی ن،یمع یدر دما وز،یمدل آرنۀ یرا بر پا ریدام مشاهدة زک-366

، کمتر است.HF یاز محلول آب 2CO یدر محلول آب ومیدرونیه ونی ی( غلظت مول1

 ، متفاوت است.  3O2N یو محلول آب O2Na  یمحلول آب یکیالکتر یی( قدرت رسانا2 

 متفاوت است. ی، کم NaOH یول آبلو مح  3NHیدر محلول آب pH( رنگ کاغذ 3 

، کمتر است.HCN یاز محلول آب O2Rb یدر محلول آب ومیدرونیه ونی ی( غلظت مول4 
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اند؟کدام مطالب زیر، درست -367

 ( دارند.OH-آ( همه بازهای آرنیوس در ساختار خود، یون هیدروکسید )

 شود.های آبی محدود میب( تعریف آرنیوس برای اسیدها یا بازها، به محلول

 شود.هیدروکسید، خنثی میسدیممول  8/0اسید با مول سولفوریک 5/0پ( 

پذیر است.برگشت HCNطرفه، ولی معادلۀ یونش یک 3HNOت( معادلۀ یونش 

( پ، ت4 ( آ، ت3 ( ب، ت2 ( آ، ب1  

KR

99

درست است؟چند مورد از مطالب زیر، -368
 آیند.شمار میدار، اسید بهجامدهای یونی اکسیژناز دید آرنیوس، آ( 

 تواند یک الکترولیت قوی باشد.محلول در آب، مییک ترکیب کمب( 

 شمار آیند.توانند در آب یونیده شوند و رسانای الکتریکی بههای مولکولی میبرخی از ترکیبپ( 

ها برابر شود.ها با مولکولیونرود که غلظت مولی فرآیند یونش یک اسید ضعیف تا جایی پیش میت( 

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

KR

99
kh 

نمونه صفحات
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ضعیف  -375 سید  سیوز افزایش دما،  HAثابت یونش ا سل صد به 5/12به ازای هر درجۀ  یابد. اگر ثابت یونش این صورت خطی افزایش میدر

سید در  شمار یون 6، پس از یونش، برابر C25در  HAو غلظت  10×42-، برابر C45ا سبت  شد، ن شمار موالر با سید به  های هیدروک

به  های هیدروکسید( نسبت شمار یونCبه تقریب کدام است و در کدام دما )با یکای  C25های هیدرونیوم در محلول آن با دمای یون

های هیدرونیوم کمتر است.شمار یون

1 )-111/1 10 ،20 2 )-126 10 ،30 

3) -126 10 ،20 4) -111/1 10 ،30

KT

99
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ی برابر و ها در محلول کدام سه اسید در آب )با حجم و غلظت مولی اولیهتفاوت شمار مولکول -376
دمای یکسان( با یکدیگر بیشتر است؟

1 )HCN ،HBr ،H2CO3                      2 )HOBr ،HNO3 ،H2SO4 

3 )HCOOH ،HNO2 ،C3H5COOH      4  )CH3COOH ،C6H5COOH ،HCl

aK ترکیب 
5-10×6/5 COOH5H6C
5-10×1/4 COOH5H2C
7-10×4/3 3CO2H 
9-10×2 HOBr
5-10×1/8 COOH3CH

KT

401

pHمحاسبات 

377-pH   است. غلظت موالر اسید در آن در حالت فعالیت، به  4/1و در حالت فعالیت آن، برابر  7/3معدة فردی، در حالت استراحت برابر

)10-0/7 ≈0/2   ;10-4/0 ≈0/4     (تقریب چند برابر حالت استراحت است؟ 

1 )200              2 )150 

3 )100                4)50 

KR

98
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378-pH  است. غلظت یون هیدروکسید در آن برابر چند مول بر لیتر و چند برابر غلظت موالر یون  7/10یک نمونۀ محلول آمونیاک برابر

)10-0/7≈ 0/2  (هیدرونیوم در آن است؟ 

1 )4-10×5  ،610×4                2 )4-10×2  ،610×4    

3 )4-10×2  ،710×5/2                4 )4-10×5  ،710×5/2 

KT
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محلول، به  pHمول بر لیتر باشد، درصد یونش اسید و   4×10-3موالر یک اسید ضعیف، غلظت یون هیدرونیوم برابر   1/0اگر در محلول -379

(log 4≈ 0/6)محلول، به تقریب کدام است؟  pHتقریب 

1 )2/1  ،4/2     2 )2/1  ،6/2 

3 )4  ،4/2     4 )4  ،6/2   

KR

98

ناخالص به درون نیم لیتر آب مقطر وارد شده است؛ اگر غلظت  5O2N(g)گرم  380-2/7

  5O2Nمول بر لیتر برسد، درصد خلوص  2/0محلول نیتریک اسید تشکیل شده به 

( ؛ از تغییر حجم صرفنظر شود و معادله موازنه شود.     =g.mol:  1, H= 14, N= 16O-1 )کدام است؟ 

1)65     2 )71     3 )75    4 )81 

KT

98

تقریبی محلول به دست آمده کدام و  pHدر نیم لیتر آب مقطر به طور کامل حل شده است.  STPدر شرایط  HCl(g)میلی لیتر  381-8/44

( log4 ≈ 0/6)در این محلول، غلظت موالر یون هیدرونیوم چند برابر غلظت موالر یون هیدروکسید است؟ 

1 )6/2   ،910×5/1   2 )6/2   ،910×6/1

3 )4/2   ،910×5/1    4 )4/2   ،910×6/1

KT

98

( با دمای یکسان برابر باشد، کدام II( و یک نمونه محلول نیتریک اسید )محلول Iاگر غلظت موالر یک نمونه محلول استیک اسید )محلول -382
 است؟مطلب درست 

 است.   IIها در محلول ، بیشتر از غلظت آنIها در محلول ها و مولکول( غلظت یون1
 کند. دو محلول نیز به یک اندازه تغییر می pH( با افزایش دمای دو محلول به یک اندازه، 2
 کند. یدا میهای موجود در دو محلول، کاهش پ( اگر دمای دو محلول به یک اندازه باال رود، تفاوت غلظت یون3
شود. تر میها افزایش یابد، ثابت تعادل و درصد یونش دو محلول به یکدیگر نزدیک( اگر غلظت اسید در یکی از محلول4

KT

401

N2O5(g) + H2O(l)→  HNO3(aq) 

 

نمونه صفحات
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صورت  --430 سندگی چند یون به  2Aاگر قدرت اک B M Y2+ + 2+     ستاندارد آن شی ا سیل کاه شد. چند ها بزرگپتان صفر با تر از 

است؟ نادرستمورد از مطالب زیر 

پذیر است.انجام 4B+ YSO  … →آ( واکنش 

است. Yتر از فلز مناسب Aب( برای حفاظت از فلز آهن در برابر خورگی، فلز 

 خواهد بود.بیشتر « Mg-B»سلول گالوانی  cmfاز « Mg-A»سلول گالوانی  emfپ( 

Mت( اگر واکنش  XCl ...2  پذیر باشد واکنش انجامB XCl ...2  پذیر خواهد است.نیز انجام

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

KT
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چند مورد از مطالب زیر، درست است؟« پالتین-سرب»دربارة سلول گالوانی  --431

+ ولت است و در واکنش کلی سلول، سرب نقش کاهنده را دارد.07/1سلول برابر  Eآ( 

شود.بیشتر است و سطح تیغه در آند، دارای بار منفی می +Pb2 از +Pt2قدرت اکسندگی ب( 

یابد.کاتیون در بخش آندی کاهش میالکترود سرب، آند است و با انجام واکنش در سلول، غلظت پ( 

233/01،  ٪25با پیشرفت واکنش سلول به میزان ت(  10 شود.الکترون میادن دو الکترود مبادله می

Ptها، با گذر از دیوارة متخلخل بین دو محلول، از قطب منفی به قطب مثبت رفته، سبب کاهش الکترونث(  (aq)2+ شوند.می

1 )2 2 )3 3 )4 4 )5  
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های زیر، کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟واکنشنیم Eبا توجه به مقدار  --432

Vآ(  (aq)2+تر ای قوی، اکسندهAg (aq)+ .از است

Vب( تبدیل  (aq)2+  بهV(s)تر از تبدیل ، آسانPb2+  بهPb(s) .است

 تر است.کوچک« سرب-وانادیم»سلول گالوانی  Eاز « نقره-سرب»سلول گالوانی  Eپ( 

رود.خودی( پیش میطور طبیعی )خودبه، در یک سلول گالوانی، بهAg(s)2(aq)++2Pb→(aq)+Pb(s)+Ag2ت( واکنش 

( آ، ب، پ4 ( ب، پ، ت3 ( آ، ت2 ( ب،ت1
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کنندة پروتون، درست است؟اکسیژن با غشای مبادله-کدام مورد، دربارة پیل سوختی هیدروژن-433

 شود.تولید شده از بخش آندی خارج می( بخار آب 1

 غشا، از آند به کاتد است.ها در ( جهت حرکت پروتون2

 شود.( به ازای مصرف هر مول گاز اکسیژن، دو مول پروتون در غشا، مبادله می3

ها در غشا، عکس یکدیگر است.در مدار بیرونی با جهت حرکت پروتون ها( جهت حرکت الکترون4

KT
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عدد اکسایش

یابد؟در چند تبدیل زیر، عدد اکسایش فلز، کاهش می --434
SnO2 → SnOآ( 

3
MnO4ب(  -2

-
 → MnO4

CrOپ(              -2
4
2-

→CrO3 

Cr2Oت(
7
2-

→CrO
4
Cu(OH)ث(    -2

2
 →CuO                        )جMnO2 →Mn

2+

 چهار( 4                سه( 3                  دو( 2                پنج( 1

KT
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با اکسیژن، اکسیدی با فرمول  Xتشکیل دهد و نافلز  MOدر واکنش با اکسیژن، تنها یک نوف اکسید با فرمول شیمیایی  Mاگر فلز  --435

های ظرفیتی آن برابر باشد، چند ترکیب پیشنهادی از این ار الکترونمتشکیل دهد که عدد اکسایش آن در این اکسید، با ش XO3شیمیایی 

؟نداردعنصرها وجود 

 MS2ت(                        MCO3پ(                     M3N2ب(                         MPO4آ( 

Na2XO4ح(                          CX2چ(                        XCl3ج(                        ScX2ث(  

( دو 4 ( سه         3  ( چهار     2( پنج            1

KR

401
kh

Eº[Pb2+(aq)/Pb(s)]= -0/13V     ;  Eº[Pb2+(aq)/Pb(s)]= 

+1/2Vنمونه صفحات
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1-  2 𝐻1
 نوترون است. 2پروتون و  1، شامل  3

𝑀𝑔12عدد جرمی و اتمی  2  -2
𝐻𝑒2،   شش برابر  24

است. 4

 مورد را درست است؛  4هر  4  -3

4- 1

مورد(  ت(نادرست: فقط  6ب(درست  پ(نادرست)آ(درست     2  -5

خواص شیمیایی یکسان است.

6- 424 amu 27 amu

 x                         x-30فراوانی:             

24 + 
𝑥(27−24)

30
=26/7         x=27

7- 214 amu       16 amu

100-x          x

14 + 
𝑥(16−14)

100 = 14/2      x=10%  90%    
10
90

1
9

8-  2 𝑀𝑔12
24       𝑀𝑔12

25        𝑀𝑔12
26 ایزوتوپ

79 10 11 فراوانی

24 +
10×1   +    11×2 

100
= 24/32

MgF2   24/32 +2(19)≈62/32≈62/28

9- 249 51 53 54 ایزوتوپ

65 − 𝑥          𝑥           15          20              فراوانی

49 +
2𝑥   +    15×4     +   5×20

100
= 50/95    x=17/5%

 آ( درست 4  -10

ب( نادرست: انرژی هر رنگ نور مریی، با طول موج آن نسبت 

دارد. عکس

 پ( درست

های انتقال الکترون در اتم میان الیهفاصلۀ ت( نادرست: هرچه 

برانگیختۀ هیدروژن بیشتر باشد، )انرژی بیشتر( طول موج 

است. تر کوتاهنور، 

اغلب عنصرهایی که عدد اتمی باالتر دارند، طیف پیچیده تری  3  -11

دارند.

نه کاهش یابد(با دور شدن از هسته انرژی افزایش می1 4  -12

 این چنین است. Heو  H( تنها در 2

( است.2←3(کمترین انرژی مربوط به طیف قرمز رنگ )3

را  هیدروژنالف(نادرست: بور .... توانست طیف نشری خطی  2  -13
توجیه کند.

ب( درست

پ( نادرست: مدلی برای اتم هیدروژن ارائه داد.
 ت( درست

شود.می کمتربا دورشدن از هسته  (نادرست: ......1 3  -14

 (نادرست: ممکن است به حالت پایه برنگردد.2

 (درست3

به دو است،  3کمتر از الیه 3به  4(نادرست: فاصله انرژی الیه4

پس باید طول موجش بیشتر باشد.

 آ(درست 1  -15

ها، به دو عدد کوانتمی اصلی ب(نادرست: ترتیب پرشدن زیرالیه

(n) رعی و ف(l) .وابسته است 

عنصر جای  8پ( نادرست در سومین دورۀ جدول دوره ای، 

 دارند.

 ت(درست

1s410d3[Ar]؛     الیۀ آخر مس:     K  :1s4ظرفیت ۀ الی1 -16

عنصر واسطه   A  =2+8+13+2=25نادرست: عدد اتمی آ(  3  -17

 است نه اصلی

  درست ب( 

تعداد الکترون ظرفیتی =یکان گروه!درست : پ( 

 5d32s46p32s36p22s22s1Mn:25 درست: ت( 

    2(16(8(2درست:  -الف 2  -18
8d32s46p32s3 6p2 2s2 2s1Ni:28    نادرست:  -ب

پر نیست.  8d3نادرست:  زیرالیه -پ
 درست  -ت

تعداد الکترون ظرفیتی = یکان گروه!3  -19
خود دارد، و  sهای الکترون در زیرالیه A  ،8اتم عنصر 

هم همین  Y39است،  3برابر  Ga31های ظرفیتی آن الکترون
طور.

الکترون هست، 1ها، دارای هایی که آخرین زیرالیه آناتم 1  -20
مشخص شده است:

1s1 
2p1 2s1 
3p1 3s1

2p1 4s1     4s1     4s1 

10d31s46p32s36p22s22s1Cu:29  این عنصر مس است: 3  -21

است. 11آ( نادرست: در گروه 

درست (ب

 هستند. L=1با  12eپ( درست، هردو دارای 

 1زیرالیه=های آخرین ت(درست:  الکترون

3جدول= 21های ظرفیتی عنصر الکترون 

:کندمینجایگاه اتم در جدول، موارد زیر را مشخص  2  -22
ها     ث(عدد جرمی پ( شماره ایزوتوپ

های اتم         چ( شمار نوترون

d4+2=64 ،s3+0=3   3آ(درست:   23-2

p+n=79
n-e=9
e=p+2

 p=34

نمونه صفحات
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