
 
 
 
 
 

 

 

 دقيقه 250: مدت پاسخگويي                                                             235: تعداد سؤال
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  .گيرند و متخلفين تحت پيگرد قانوني قرار مي) حتي با ذكر منبع(، قبل و يا بعد از برگزاري آزمون، براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع است ...)الكترونيكي و (حق چاپ، تكثير و انتشار سواالت به هر روش 
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  اند؟ رستنادزير،  هاي عبارتچه تعداد از   -201

 .فراواني را دارددرصد ترين  ، بيشهليمپس از  اكسيژن، مشتريسياره  ةدر ميان عنصرهاي سازند •

 فضـا  در آن در شـده  تشـكيل  عنصرهاي شود مي سبب كه است همراه بزرگ انفجار يك با هميشه ستارههر  مرگ •
 .شود پراكنده

 .ندنوع عنصرهاي ساخته شده در هر ستاره ا ةدما و زمان، تعيين كنند •

/گرم ماده به انرژي تبـديل شـود،    /25اي،  طبق رابطة اينشتين، اگر در يك واكنش هسته • kJ× 112 25 1  ژول
 .انرژي توليد خواهد شد

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

amuو جرم الكترون در حدود  amu1 كه جرم پروتون و نوترون در حدود  با توجه به اين  -202
1

2      اسـت، نسـبت
تـرين   شـدهء عنصـر هيـدروژن، بـه جـرم سـنگين       ت ايزوتـوپ شـناخته  هاي هف ها در اتم مجموع جرم الكترون

 راديوايزوتوپ طبيعي اتم عنصر هيدروژن، به تقريب كدام است؟ 

1 (1
2           2 (7

6           3 (1
7            4( 7

8      

   تر است؟ يك از تركيبات زير، بيش ها در يك گرم از كدام شمار مولكول  -203
(O ,N ,C ,H : g.mol )−= = = = 116 14 12 1  

1 (CH4           2 (CO       3 (NH3          4( H O2   
 شود؟ مرئي، مشاهده مية در طيف نشري خطي چه تعداد از عناصر زير در گستر ،بنفش رنگنوار   -204

 نئون*   ليتيم *   هليم   *   هيدروژن  * 

1 (1    2 (2                3 (3      4 (4  
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 است؟   درستناكدام عبارت،   -205

  .لت پايدارتر و در نهايت به حالت پايه برگردندهاي برانگيخته، تمايل دارند دوباره با از دست دادن انرژي، به حا اتم) 1
  . همان اتم و به عدد اتمي آن وابسته است ةهر اتم، ويژ ةهاي الكتروني پيرامون هست انرژي اليه) 2
4تر از  هفتم به اول، داراي طول موج كوتاه ةدر ساختار اتم هيدروژن، انتقال الكترون از الي) 3  ومتر استنان.  
 .ترين شيوه براي از دست دادن انرژي، نشر نور است اتم، مناسب ةبراي هست) 4

هـايي كـه مجمـوع     اي، حداقل يكي از زيراليه در آرايش الكتروني چه تعداد از عنصرهاي دوره چهارم جدول دوره  -206
n l+ ؟است  است، كامالً از الكترون پر شده پنجبرابر   آن  

1 (16         2 (12      3 (8     4 (6 
ها در ها به كاتيون، برابر با نسبت شمار آنيون........................ها در هر واحد فرمولي ها به آنيوننسبت شمار كاتيون  -207

   .است...................... هر واحد فرمولي 
        ليتيم برميد ـ آلومينيوم كربنات )2  اكسيد(III)آمونيوم نيترات ـ كروم )1
   سولفيد(I)سديم اكسيد ـ مس )4  كلريد ـ سديم نيتريد(III)آهن )3

 ها در دو واكنش زير پس از موازنه، كدام است؟ هاي استوكيومتري فراورده  مجموع ضريب  -208

MnO (s) HCl(aq) MnCl (aq) Cl (g) H O(l)+ ⎯⎯→ + +2 2 2 2  
CH (g) NH (g) O (g) HCN(g) H O(g)+ + ⎯⎯→ +4 3 2 2  

1 (15        2 (12       3 (9     4( 7  
   است؟ نادرستكدام عبارت،   -209

  .شود مي اكسايش گفته خوردگي، اثر بر فلزها ريختن فرو و شدن خرد شدن، ترد به) 1
  .است بيشتر ريكيالكت جريان برابر در آن مقاومت باشد، تر كمانتقال برق،  سيم ضخامت چه هر) 2
  .يابد نمي اكسايش آهن، رخالفب آلومينيم، فلز دروني هاي اليه) 3
  .تر از فلز آهن است ، بيشيكسان شرايط در ،اسيد يك از محلوليا بپذيري فلز روي  واكنش) 4

يونـدي  هاي پ ، نسبت شمار جفت الكترونخشك و پاك  يهواگازي سازندة  تركيب ترين نفراوادر ساختار لوويس   -210
 هاي ناپيوندي، كدام است؟  به شمار الكترون

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

4   

ون در دما با خارج كردن چند مول از گاز آرگ. ون پر شده استگگرم از گاز آر 128سيلندري با پيستون متحرك با   -211
Ar)يابد؟  درصد كاهش مي 35و فشار ثابت، حجم سيلندر  g.mol )−= 14 

1 (/1 2       2 (/1 12         3 (/2 8         4 (/2 18   
و در  هاي زير در شرايط استاندارد به طـور كامـل بسـوزند    دروژن و متان مطابق واكنشاگر مخلوطي از گازهاي هي  -212

33/مجموع  16/گرم آب و  75 توليد كنند، نسبت جرم آب توليد شده در  STPليتر گاز كربن دي اكسيد در  8
O)، كدام است؟ (I)به جرم آب توليد شده در واكنش  (II)واكنش  ,H : g.mol )−= = 116 هـا   معادلة واكنش 1

 :موازنه شود

(I)   H O H O+ ⎯⎯→2 2 2  
(II) CH O CO H O+ ⎯⎯→ +4 2 2 2  

1 (1        2 (2        3 (3      4 (4 
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4/را در  يدمنيزيم كلر چند گرم  -213 ليتر آب خالص حل كنيم تـا غلظـت يـون كلريـد در محلـول حاصـل، برابـر         5
ppm5    نظــر شــود و چگــالي محلــول را     از تغييــرات حجــم صــرف  (شــود؟g.mL−11  در نظــر
Mgبگيريد؛ ,Cl / : g.mol −= = 124 35 5( 

1 (/27 2    2 (/3 1       3 (/33 7          4( /36 4   
مول آب مقطر اضافه شود، درصد جرمي اتانول در اين محلـول كـدام اسـت؟     3ليتر اتانول خالص،  ميلي 45اگر به   -214

)/ g.mL−18 =چگالي اتانول؛O ,C ,H : g.mol−= = = 116 12 1( 

1 (35      2 (4     3 (45         4 (5   
پذيري كدام مـاده در آب   رو، انحالل در جدول روبه  -215

 ، نادرست گزارش شده است؟C25در دماي 

1( NaNO3   
2( CaSO4   
3 (BaSO4   
4( Ca (PO )3 4 2   
  

 تر است؟  بيش ،HFدماي جوش تفاوت دماي جوش كدام گونه با   -216

1 (HCl    2 (NH3         3 (HBr   4 (PH3   
   اند؟ نادرستچه تعداد از مطالب زير،   -217

  .ندارد ودوج آنها ميان هيدروژني پيوندهاي گويي هستند، هم از جدا بخار حالت در آب هاي مولكول •
 شش هاي رأس حلقه در اكسيژن هاي اتم آن، در كه است اي گونه به ها در حالت مايع مولكول آرايش آب، ساختار در •

  .دارند قرار ضلعي
 هـم  هـا بـر روي   مولكـول  يكـديگر،  بـا  ها مولكول هيدروژني مايع، به دليل قوي نبودن پيوندهاي حالت در آب در •

  .لغزند مي
 هيـدروژني  پيوند با ديگر هيدروژن اتم دو به و اشتراكي پيوند با هيدروژن اتم دو به اكسيژن اتم هر يخ، ساختار در •

  .است متصل
1 (1      2 (2        3 (3                4 (4  

/رسانايي الكتريكي كدام محلول   -218 1 در دماي  ،موالرC25ر است؟ ت ، بيش  
  كلسيم برميد) 4  نيترات پتاسيم ) 3  هيدروژن فلوئوريد       ) 2  اتانول     ) 1

   :به جزاند،  همة مطالب زير درست  -219
 13و  2تر از تفاوت شعاع اتمي عنصرهاي گـروه   ، كم14و  13اي، تفاوت شعاع اتمي عنصرهاي گروه  در دورة سوم جدول دوره) 1

  .است
  .شود سيليسيم، بر اثر ضربه خرد نميقلع، بر خالف ) 2
  .دهد ، در دماي اتاق با هيدروژن واكنش نمي17سومين عنصر گروه ) 3
  .كند طال، رسانايي الكتريكي خود را در شرايط دمايي گوناگون حفظ مي) 4

 پذيري انحالل              
 نامحلول كم محلول محلول  ماده               

NaNO3        
CaSO4        
BaSO4        

Ca (PO )3 4 2        
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2/از واكنش   -220 Zn(s): گرم فلز روي با مقدار كافي گاز كلر طبـق واكـنش   6 Cl (g) ZnCl (s)+ ⎯⎯→2 2 ،/4 3 
ــي  ــل مـ ــد حاصـ ــرم روي كلريـ ــود گـ ــت؟   . شـ ــدام اسـ ــب كـ ــه تقريـ ــنش بـ ــدي واكـ ــازده درصـ بـ
(Zn ,Cl / : g.mol )−= = 165 35 5  

1 (71     2 (79       3 (87         4( 93  
SiO ةاگر بازده درصدي واكنش موازنه نشد  -221 (s) C(s) SiC(s) CO(g)+ ⎯⎯→ درصـد باشـد، از    85برابـر   2+

/واكنش  75  كيلوگرمSiO2        با مقدار كافي كربن، چند ليتـر كـربن مونوكسـيد در شـرايط اسـتاندارد توليـد
Si) شود؟ مي ,O : g.mol )−= = 128 16   

1 (7              2 (638     3 (593          4( 476   
-1آيد را از سوختن كامل چند گـرم   مول اتان به دست مي 25/1مقدار گرم كربن دي اكسيدي كه از سوختن كامل   -222

 توان به دست آورد؟  بوتانول در همان دما، مي

)O ,C ,H : g.mol−= = = 116 12   : ها موازنه شوند ، معادله 1
C H (g) O (g) CO (g) H O(g)

C H OH(l) O (g) CO (g) H O(g)

+ ⎯⎯→ +

+ ⎯⎯→ +

2 6 2 2 2

4 9 2 2 2
(  

1 (/46 25       2 (/49 55        3 (/54 25     4 (/58 55   
Cهاي راست زنجير با فرمول مولكولي ي هيدروكربنها چند مورد از موارد زير، جزء تفاوت  -223 H3 Cو  8 H3   است؟  6

  واكنش با آب در مجاورت سولفوريك اسيد*   واكنش با برم  * 
  حالت فيزيكي*   هاي سوختن   فراورده* 
1 (1    2 (2       3 (3      4 (4  

 .تر است، كم............................سوخت هواپيما در نفت خام ماده اصلي تشكيل دهنده   -224

       سنگين كشورهاي عربي) 2        برنت درياي شمال) 1
  سبك كشورهاي عربي) 4        سنگين ايران) 3

  اند؟ درستناكدام موارد از مطالب زير،   -225
 آنهـا  فيزيكـي  حالـت  و هـا  فـراورده  نوع ها، دهنده كنشوا مقدار و نوع به ثابت، فشار و دما در واكنش يك گرماي) آ

  .دارد بستگي
  .است اي مرحله تك واكنش يك هابر روش به آمونياك تهيةطبق شواهد تجربي، ) ب
  .تر از گرماي سوختن كامل يك گرم متان است ، بيشتاناگرماي سوختن كامل يك گرم ) پ
  .دارد ها پروتئين و ها چربي از بيشتري سوختي ارزش ،كربوهيدرات) ت
  پ و ت) 4  ب، پ و ت ) 3  ب و پ  ) 2  آ، ب و پ ) 1
  

CaCl :با توجه به واكنش  -226 (s) Ca (aq) Cl (aq) kJ+ −⎯⎯⎯→ + +22 2 5دمـاي   كه ، براي اين  83   گـرم 
از گرماي جذب (بايد در آب حل شود؟ افزايش يابد، به تقريب چند گرم كلسيم كلريد خشك  C15آب به اندازهء 

Hنظر شود؛  شده توسط كلسيم كلريد، صرف Oc / J.g . C− −= 1 1
2 4 2  ،Ca ,Cl / : g.mol−= = 14 35 5( 

1 (/26 94          2 (/34 8       3( /42 12         4( /53 17   
  

 ر آب د



                                     شيمي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 30صفحه 

CH: آنتالپي واكنش  -227 OH(g) O (g) CO (g) H O(g)+ ⎯⎯→ +3 2 2 22 3 2  ، چند كيلوژول است؟ 4

C پيوند O=  O O=  O H−  C H−  C O−  
ميانگين آنتالپي 
(kJ.mol )−1   8    495  46   415  38   

1 (−783    2 (−965    3 (−1218     4 (−1225   

A(g): در واكنش  -228 B(g) C(g)+ ⎯⎯→2 1، اگر در شرايط معين، در مدت 3
1/ساعت،  3 5  مولA  ،تجزيه شود

 ليتر بر ثانيه، در شرايط استاندارد است؟ برابر چند ميلي Cسرعت متوسط توليد 

1( /29 4      2( /29 8      3 (/3 4      4( /3 8   
C: هاي جدول زير، اگر فرض كنيم واكنش با توجه به داده  -229 H O (aq) H O(l) C H O (aq)+ ⎯⎯→12 22 11 2 6 12 62 ،

طول خواهد  قيقهدشود، زمان كل انجام اين واكنش چند  نخست، با سرعت متوسط ثابتي انجام مي قيقهد 7پس از 
  كشيد؟

 1( 126  
2( 132  
3( 14   
4( 148  
  

  دهد؟ ن را به درستي نشان ميواكنش شيميايي بسپارش ات گزينه،كدام   -230

1 (nCH CH (g) (= ⎯⎯⎯⎯→2 2 CH CH )−2 2 n (g)  
  
2 (nCH CH (g) (= ⎯⎯⎯⎯→2 2 CH CH )−2 2 n (s)  
  
3 (n(CH CH ) (g) n (= ⎯⎯⎯⎯→2 2 CH CH )−2 2 (g)  
  
4 (n(CH CH ) (g) n (= ⎯⎯⎯⎯→2 2 CH CH )−2 2 (s)  

 ؟نيستندپيوندها از نوع يگانه،  ةچه تعداد از پليمرهاي زير، هم ةدر ساختارِ  واحد تكرار شوند  -231

  پلي وينيل كلريد*  پلي سيانو اتن    *   تفلون *   ي استيرن     پل *
1 (4       2 (3        3 (2     4 (1  

 ؟شودنميالكل سازندة استرِ موجود در كدام ميوة زير به هر نسبتي در آب، حل   -232

  انگور) 4  آناناس    ) 3  سيب    ) 2  موز    ) 1
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 گرما و فشار

 گرما و فشار

 گرما و فشار

 گرما و فشار



                                     شيمي 
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 اند؟ درست، Aارة ويتامين هاي زير درب عبارت چه تعداد از  -233

هاي كربن به  در ساختار آن، نسبت شمار اتم •

2هيدروژن، برابر 
  .است 3

  .، محلول در چربي استKهمانند ويتامين •
ساختار آن، به  هاي موجود در از كربن 25% •

  .هيچ اتم هيدروژني متصل نيستند
تر از درصد جرمي هيدروژن، در فراوردة حاصل از واكنش آن با اسـتيك   درصد جرمي هيدروژن در ساختار آن، كم •

  .اسيد است
1 (1        2 (2      3 (3      4 (4  

تفاوت جرم مولي دي آمين و دي اسيد . تمولكول سازندهء يك پليمر در شكل زير ارائه شده اسبخشي از ساختار    -234
O) است؟ چند گرمآن،  سازندة ,N ,C ,H : g.mol )−= = = = 116 14 12 1 

1(54   
2(56   
3(58   
4(6    
  

  است؟ درستكدام عبارت،   -235
  .اند وكز در سلولز، با پيوندي مشابه با گروه عاملي موجود در ساختار اسانس رازيانه، به هم متصل شدهمونومرهاي گل) 1
 .شوند مي تجزيه خود سازنده مونومرهاي به سرعت به، مناسب شرايط در نشاسته هاي مولكول) 2
  .تر است كوالر، از فوالد هم جرم خود، ده برابر مقاوم) 3
     .دارند را كود به شدن تبديل از الكتيك اسيد، امكانهاي توليد شده  پالستيك) 4


