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1اگر جرم الکترون با تقریب برابر  .1

0222
جرم هریک از ذره های  

AZپروتون و نوترون فرض شود، نسبت جرم الکترون ها در اتم 
0Z 

 (98)تجربی به جرم این اتم، به کدام کسر نزدیکتر است؟ 

1 )1

1222
              0 )1

0222
                     

3 )1

0222
                   0 )1

0222
 

 
 1402برابر جرم الکترون، جرم نوترون  1402اگر جرم پروتون . 0

در نظر  amu 2522200برابر جرم الکترون و جرم الکترون برابر 

گرفته شود، جرم تقریبی یک اتم تریتیم برابر چند گرم خواهد 

 (89)ریاضی ( g 00-12×1511amu =  1)  بود؟

1 )00-12×05/1                                0 )00-12×/5110                                

3 )00-12×0530                                0 )00-12×/5410 

 

با توجه به ابعاد تقریبی اتم طال و هسته ی آن، در یک ردیف . 3

به طول یک نانومتر، به ترتیب از راست به چپ، به طور فرضی چند 

 خارج( 89)ریاضی ند هسته ی اتم آن جای می گیرد؟ اتم طال و چ

1 )12,  012                                       0 )12,  112                                         

3 )122,  012                                      0 )122,  112  

 

مار نوترون های و تفاوت ش 121، برابر Mاگر عدد جرمی عنصر . 0

باشد، عدد اتمی این عنصر و  10آن با شمار پروتون های آن برابر 

 کدامند؟  0M+ شمار الکترون های بیرونی ترین زیر الیه ی یون
 (98)ریاضی 

1 )04 ،4                                          0 )01 ،1                                           

3 )01 ،4                                         0 )04 ،1 

 

جدول  11که در خانه ی شماره ی  Xکدام مطلب درباره ی عنصر . 0

   خارج( 98)ریاضی است؟  نادرستتناوبی جای دارد، 

در واکنش با اکسیژن، اکسیدی اسیدی و انحالل پذیر در آب می ( 1

 دهد.

 الکترون است. 1ارای ( آخرین زیرالیه ی اشغال شده ی اتم آن، د0

 در جدول تناوبی هم گروه و از آن الکترونگاتیوتر است. 30با عنصر ( 3

، ترکیب های یونی انحالل پذیر در آب می 1( با فلزهای گروه 0

 دهد.
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از دوره ی پنجم جدول تناوبی دارای .......  IBاتم عنصر گروه . 1

رون دارای عددهای الکترون جفت نشده است و در آن ........ الکت

 خارج( 89)ریاضی اند.  lm=2و  =1lکوانتومی 

                                        10( یک، 0                                         1( یک، 1

 10( دو، 0                                           1( دو، 3

 

در کدام ردیف با  Mبا توجه به داده های جدول زیر، عنصر . 7

 تشکیل می دهد؟  3O0Mاکسیژن ترکیب پایدار به فرمول 
 (89)ریاضی 

 
1 )1  

0 )0  

3 )3  

0)0 

 
 

 رج(خا 89)ریاضی . کدام مطلب درست است؟ 4

( برای تهیه ی آب ید، باید محلول پتاسیم یدات را با محلول 1

 مخلوط کرد. HClپتاسیم یدید در مجاورت 

( نقطه ی ذوب فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی از باال به پایین به 0

 صورت یکنواخت کاهش می یابد.

( عنصری که شمار الکترون ها در الیه های اتم آن به صورت 3

 یک عنصر فلزی است.است،  0،4،14،0

( مندلیف با مرتب کردن عنصرها برحسب عدداتمی، توانست بی 0

 نظمی های موجود در جدول را توجیه کند.

 

 (89)ریاضی : به جز. همه ی گزینه های زیر کاماًل درست اند، /

 در الیه ی آخر اتم همه ی عنصرهای واسطه، خالی است. pزیرالیه ی ( 1

ه مانند برخی عنصرهای اصلی، یک ( برخی از عنصرهای واسط0

 نوع ظرفیت شناخته شده دارند.

، مجموع Cd04( در عنصرهای واسطه ی دوره ی پنجم، فقط در 3

 عددهای کوانتومی اسپینی الکترون ها برابر صفر است.

( در فلزهای واسطه ی هر دوره، با افزایش عدداتمی، شمار 0

فلز، افزایش می الکترون های الیه ی ظرفیت اتم و نیز ظرفیت 

 یابد.

 

 

 

 

 

 

 

  

 1IE 0IE 3IE 0IE 

M 

1 11450 12/1 1100 0042 

0 0345/ 002 427 12/1 

3 134 03051 1005/ 0717 

0 1025/ 07354 1141 1002 

http://www.khaneshimi.ir/


2بررسی تست های تیپ کنکـور شیمی –هفتـه آخـر  مهندس محمدرضا آقاجـانی  
  

 

 3 |  برای ممتاز شدن باید آموزش ممتاز دید ...                                                                                         خانه شیمی ایران

 (89)تجربی ؟ نیست. کدام گزینه درست 12

( نقطه ی ذوب و نقطه ی جوش فلزهای قلیایی با افزایش جرم 1

 اتمی آن ها کاهش می یابد.

( در مجموع شش عنصر شبه فلزی در جدول تناوبی عناصر 0

 جای دارند. 11تا  13وجود دارد که در گروه های 

، انرژی نخستین He0بودن بار موثر هسته ی  ( به علت کمتر3

 کم تر است. Ne12یونش آن نسبت به 

( هر مول از فلزهای قلیایی خاکی در مقایسه با فلزهای قلیایی 0

 در واکنش با آب، گاز هیدروژن بیشتری آزاد می کنند.

 

. در گروه های ........ تا ........ جدول تناوبی در دوره ی چهارم، 11

که با بیشینه ی عدد اکسایش عنصرها به وجود می یون هایی 

آیند، آرایش الکترونی مشابه گاز نجیب دوره ی سوم جدول را 

 (89)تجربی دارند. 

1 )1 ،7        0 )1 ،10    

3 )1B ،0B     0 )1B ،7B  
 

 

. کدام مقایسه درباره ی شعاع اتمی و یونی عنصر ها درست 10

 خارج(   98)تجربی  است؟ 

1 )Si > Ar K >                               0 )+> Na +0> Mg +K                   

3 )-0> O > O -O                         0 )> Fe+ 0> Fe +3Fe 
 

. با توجه به شکل های زیر که آرایش الکترونی چند گونه ی 13

 است؟  نادرستشیمیایی تک اتمی را نشان می دهد، کدام بیان 

 خارج( 89)ریاضی 

 

 

 

 

 

1 )A ، 1اتم خنثای عنصری است که در گروهA .جدول تناوبی جای دارد 

0 )B.کاتیون متعلق به عنصری از دوره ی سوم جدول تناوبی است ، 

3 )C آنیون متعلق به عنصری است که بیشترین انرژی نخستین یونش ،

 .را دارد

0 )Dبی جای ، اتم خنثای عنصری است که در دوره ی دوم جدول تناو

 دارد.
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 خارج( 89)تجربی است؟  نادرست. کدام گزینه 10

( انرژی شبکه ی بلور اکسیدهای فلزهای واسطه با افزایش عدد 1

 اکسایش فلز، بیشتر می شود.

( با وجود گرماگیر بودن تشکیل یون های فلزی، وجود انرژی 0

 شبکه ی بلور، دلیل اصلی تشکیل ترکیب های یونی است.

بکه ی بلور سدیم کلرید، برابر نیروی جاذبه ی میان ( انرژی ش3

 ضربدر عدد آووگادرو است. Na+و  Cl-یک زوج از یون های 

( در اثر گذر جریان برق از ترکیب های یونی مذاب برخالف 0

 محلول آن ها، همواره یون ها در واکنش وارد می شوند.

 

 Xر + و عنص0+ و 1دارای عددهای اکسایش پایدار  M. عنصر 10

، دو برابر Xاست. اگر جرم اتمی  -0و  -1دارای عددهای اکسایش 

، Xو  Mباشد، با کدام عددهای اکسایش عنصرهای  Mجرم اتمی 

 (89)ریاضی  در ترکیب های آن ها، بیشتر است؟ Mدرصد جرمی 

1 )0 ،+1-                      0 )1 ،+0-  

3 )0 ،+0-      0 )1 ،+1-  

 

 (89تجربی )روژن در کدام ترکیب، کم تر است؟ . درصد جرمی نیت11

(1-: g.mol 11, O= 10, N= 1H= ) 

 ( دی نیتروژن اکسید                                        1

 ( دی نیتروژن تری اکسید           0

 ( اکسید                                       II( نیتروژن )3

 ( نیتروژن دی اکسید 0

 

را گرما می دهیم تا  O0H12.0SO0Naگرم از  0053قدار . م17

آب آن خارج شود. جرم ماده ی جامد باقیمانده برابر چند  02%

 (=g.mol 30, S= 03, Na= 11, O= 1H :-1گرم است؟ )
 خارج( 89)تجربی  

1 )1151     0 )3050                                            

3 )0050    0 )7050 

 

گرم از نمک آب پوشیده ی  0454نمونه ای به جرم . 14

O0H12.3CO0Na پس از گرم کردن به جرم ،g 3570  رسیده

 خارج( 89)تجربی است. چند درصد جرم آب نمونه جدا شده است؟ 

            (1-: g.mol 03, Na= 11, O= 10, C= 1H=) 

1 )42   0 )40  3 )/2              0 )/0 
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رم مخلوط نمک خوراکی و منیزیم سولفات خشک پس از گ 02. /1

(، O0H7.0MgSOجذب آب تبلور به وسیله ی منیزیم سولفات )

30510g  ،جرم دارد. درصد جرمی منیزیم سولفات در این نمونه

 (g.mol 14O=0, H 102=0MgSO :-1) (89)تجربی کدام است؟ 

1 )1254   0 )70   3 )7051  0 )40  

 

گرما داده شود  O0H4.0SO0Naنمک آب پوشیده مول  152. اگر 02

در فرمول شیمیایی  xدرصد کاهش یابد،  514/و وزن آن حدود 

 (89)ریاضی ( به تقریب کدام است؟ O0.xH0SO0Naجامد باقیمانده )

(1-: g.mol 1, H= 11, O= 30, S= 03Na= ) 

1 )3   0 )0   3 )0   0 )1  

 

 40وآبه( با خلوص . اگر یک تن سنگ گچ )کلسیم سولفات د01

درصد آب آن خارج شود، به  02درصد تا حدی گرما داده شود که 

تقریب چند کیلوگرم فراورده ی جامد به دست می آید؟ )گرما بر 

  (=g.mol 1, H= 11, O= 30, S= 02Ca :-1)ناخالصی تاثیر ندارد.( 
 (89)ریاضی 

1 )/11   0 )4/0   3 )400   0 )711 

 

  است؟  نادرستروبه رو، کدام عبارت . با توجه به شکل 00
 (خارج 89 تجربی)

 
 

سبب کاهش انرژی  pm 70به کمتر از  0H( کاهش طول پیوند 1

 پیوندی می شود.

 pm 70فاصله ی تعادلی  0H( در حالت پایه در مولکول های 0

 بین هسته ی اتم ها وجود دارد.

ره بیشتر از یکدیگر، هموا H( انرژی الزم برای جدا کردن دو اتم 3

 از انرژی الزم برای فشرده کردن آن ها است.

 را آزاد کرد. Hانرژی می توان دو مول اتم  kJ 031( با صرف 0
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بر حسب آنگستروم به  C-Iو  P-P ،P-I. اگر طول پیوندهای 03

حدود چند  C-Pباشد، طول پیوند  1250و  0350، 0250ترتیب برابر 

 (99)ریاضی ت؟ آنگستروم اس

1 )1351    0 )1751   3 )7051  0 )4751 

 

و انرژی آن  1500A برابر C = O. اگر طول پیوند دو گانه ی 00

در نظر گرفته شود، کدام داده ها را می توان   KJ.mol702-1برابر 

 -1( و انرژی )بر حسب Aبه ترتیب برای طول )بر حسب 

(KJ.mol برای پیوند یگانه یC− O(98 تجربی)ر گرفت؟ ، در نظ 

1 )1351 – 312                                0 )1351 – 402  

3 )0351 – 312    0 )0351 – 402  

 

ا بترکیبی بتواند با باالترین عدد اکسایش خود،  A. اگر نافلز 00

تنها یک نوع سولفات با فرمول   Bتشکیل دهد و فلز  3AOفرمول 

0BSO نادرست زینه، فرمول هر دو ترکیبداشته باشد، در کدام گ 

 (98)تجربی است؟ 

1 )3lOCB – 3AF   0 )0BHSO – 1AF  

3 )0B(OH) – 0MgA    0 )3BNO – 0AO  

 

. فرمول شیمیایی کدام سه ترکیب از نگاه ضریب 01

 (خارج 89 تجربی) استوکیومتری، مشابه هم است؟ 

 سدیم هیدروژن کربنات، کلسیم هیدروژن فسفات، منیزیم( 1

 هیدروژن سولفات

 آمونیوم هیدروکسید، آلومینیوم هیدروکسید، گالیم هیدروکسید( 0

( اکسید، دی نیتروژن تری اکسید، اسکاندیم VI( گوگرد )3

 اکسید

 ( سولفاتIII( فریک اکسید، آلومینیوم اکسید، کبالت )0

 

≡]qیون . کدام مطلب درباره ی 07 N − N ≡ N − NN ]

 ه ی هشتایی پیروی می کنند( درست است؟ )همه ی اتم ها از قاعد
 (خارج 99)ریاضی 

 است. -0( برابر q( مقدار بار الکتریکی آن )1

 است. -1، دارای بار الکتریکی 0اتم نیتروژن شماره ی ( 0

 + است.0، دارای بار الکتریکی 3( اتم نیتروژن شماره ی 3

از نوع  0و  0و نیز  3و  0( پیوندهای یگانه بین اتم های نیتروژن 0

 اتیو است.د
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-. یون های 04
0ClO ،-0

0SO  3-و
0PO  به ترتیب از کدام نظر

 (89 تجربی)متفاوت و از کدام نظر مشابه اند؟ 

 طول پیوند بین اتم ها  –( شمار پیوندهای داتیو 1

 قدرت بازی  –( شمار پیوندهای داتیو 0

 شکل هندسی –( عدد اکسایش اتم مرکزی 3

 یزان قطبیت پیوندها م –( عدد اکسایش اتم مرکزی 0

 

 درست است؟  COO3CH-. کدام مطلب درباره ی یون /0

 (89 تجربی) اکسیژن در آن برابر است. –( طول هر دو پیوند کربن 1

 ( عدد اکسایش اتم های کربن در آن برابر است.0

( شمار قلمروهای الکترونی پیرامون هر دو اتم کربن در آن 3

 یکسان است.

الکترون های پیوندی و ناپیوندی الیه ی ( مجموع شمار جفت 0

 ظرفیت اتم ها در آن برابر است.

 

+، 0NO ،+O3H. در چند مورد از گونه های 32
0PF ،0SnCl  و

-3
0PO (89 تجربی)، اتم مرکزی از قاعده ی هشتایی پیروی می کند؟ 

1 )0    0 )3   3 )0   0 )0  

 

 (89 تجربی)کدام عبارت درست است؟ . 31

فیت همانند گوگرد تری اکسید، دارای سه قلمرو ( یون سول1

 الکترونی ناقطبی است.

( اتانول و دی متین اتر، نقطه جوش و چگالی متفاوت اما فرمول 0

 ساختاری یکسانی دارند.

( استیک اسید عامل ترش بودن سرکه است و فرمول تجربی آن 3

CH O2  است. 2

یر نقطه ی جوش هیدریدهای گروه ( روند مشاهده شده در تغی0

 تفاوت دارد. 17و  11، 10در مقایسه با هیدریدهای گروه های  10

 

الکترون  4. اگر در ساختار یون دی کرومات، پیرامون هر اتم، 30

وجود داشته باشد، شمار جفت الکترون های پیوندی در آن، چند 

 ؟ برابر شمار قلمروهای الکترونی یک اتم اکسیژن در آن است
 (89)ریاضی 

1 )0  0 )050  3 )3  0 )053 

 

33 
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. کدام مطلب درباره ی ترکیبی که ساختار مولکول آن نشان 33

 خارج( 89)تجربی است؟  نادرستداده شده، 

 

 

 

 

 

 

 ( دارای دو گروه عاملی اتری است.1

 است.  N3O17H1/C( فرمول مولکولی آن 0

 ه ی ظرفیت اتم ها است.دارای هفت جفت الکترون ناپیوندی در الی( 3

مولکول هیدروژن در فرایند هیدروژن دارشدن  0( با جذب 0

 کاتالیزشده به یک ترکیب سیرشده مبدل می شود.

 

 (89)تجربی پروپانول در کدام مورد مشابه است؟  – 0. پروپین با 30

(1-: g.mol 11, O= 10, C= 1H= ) 

  ( در عدد اکسایش دو اتم کربن در مولکول آن ها 1

 ( درصد جرمی هیدروژن 0

 ( انحالل پذیری در آب                                                                           3

 ( مجموع شمار جفت الکترون های پیوندی 0

 

 خارج( 89)ریاضی است؟  نادرست. کدام مطلب 30

(1-: g.mol 11, O= 10, C= 1H= ) 

 اکنش آب با کلسیم کاربید تهیه کرد.( اتین را می توان از و1

 درصد جرم استئاریک اسید را کربن تشکیل می دهد. /354( 0

( گرافیت یکی از دگرشکل های کربن است که ساختار الیه ای 3

 دارد و برخالف الماس رسانای جریان برق است.

( اگر به جای گروه هیدروکسیل در مولکول فنول، گروه اتیل 0

 درصد افزایش جرم پیدا می کند. 4510بنشیند، نزدیک به 

 

به جای  Bبه جای اتم اکسیژن و در مولکول  A. اگر در مولکول 31

قرار گیرد و در هر دو مورد مولکول  O=C، گروه 0CHیک گروه 

به ترتیب کدام دو مولکول می توانند  Bو  Aکتن، به دست آید، 

 خارج( 89)تجربی باشند؟ 

 پروپانون                        –( اتانال 0                       اتن             –( متانال 1

 اتن  –( اتانال 0پروپانون                         –( متانال 3
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 . کدام گزینه درباره ی ترکیبی با فرمول روبه رو، درست است؟ 37
 خارج( 89)تجربی 

 

 

 

 

 

 ( مولکول آن، یک عامل الکلی نوع دوم دارد.1

 کتونی سیکلوهگزان است. –( یکی از مشتقات الکلی 0

 + است.1( باالترین عدد اکسایش اتم کربن در ساختار آن 3

( شمار جفت الکترون های ناپیوندی الیه ی ظرفیت اتم های 0

 مولکول آن با مولکول متیل استات یکسان است.

 

. با در نظر گرفتن باالترین عدد اکسایش پایدار عنصرها، به 83

در اکسید  bو  aکدام عنصر باید قرار گیرد تا مجموع  Mی جا

a bM O نسبت به عنصرهای دیگر داده شده، بزرگ تر باشد؟ 
 خارج( 89 ریاضی)

1 )X26   2 )D24   8 )A15   4 )Z13  

 

 خارج( 89)ریاضی  . کدام گزینه، درست است؟83

( در دوره های دوم و سوم جدول تناوبی، در مجموع دو عنصر 1

 شبه فلزی وجود دارد.

ر عنص 31( دوره های پنجم و ششم جدول تناوبی در مجموع، 0

 واسطه را در بر دارند.

و عدد  /1( عدد اتمی نخستین عنصر دوره چهارم جدول تناوبی 3

 است. 30در این دوره،  A7اتمی عنصر گروه 

( جدول طبقه بندی مندلیف، شامل هشت گروه بوده و ستون 0

 نخست آن از سمت چپ، ویژه فلزهای قلیایی بود.

 

، فرمول تجربی با فرمول شیمیایی تفاوت . در کدام ترکیب02

 خارج( 89)ریاضی  دارد؟

   ( آلومینیوم فسفات1

 ( روبیدیم اگزاالت0

   ( کلسیم نیترات3

 هیدروژن سولفید (II)( نیکل 0
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 . کدام گونه، ساختار لوویس متفاوتی با سه گونه دیگر دارد؟01
 خارج( 89)ریاضی 

1 )NO Cl7 2    0 )PCl15 4    

3 )SO F 2
16 2 4    0)BeF 2

4 4  
 

 به جز:. همه مطالب درباره دی متیل اتر درست اند، 00
 خارج( 89)ریاضی 

 ( ایزومر اتانول بوده و یک ترکیب قطبی است.1

CH( فرمول شیمیایی آن 0 CO CH 3  است. 3

 ( در ساختار مولکول آن، هشت پیوند بین اتم ها وجود دارد.3

( دو جفت الکترون ناپیوندی در الیه آخر اتم های آن، وجود 0

 دارد.
 

گرم آب به  0513مول از یک آلکین،  0052. از سوختن کامل 03

 (خارج 89)ریاضی  دست می آید. جرم مولکولی این آلکین کدام است؟

(H ,C ,O :g.mol )   11 12 16  
1 )04   0 )01   3 )00   0 )00 

 

. فریک فسفات و فروکلرات در چند مورد از خواص زیر مشابه 00

 01و  11، 10، 4به ترتیب برابر  Feو  Cl,P,Oاند؟ )عدد اتمی 

 خارج( 89تجربی ) است.(

 ر فرمول شیمیاییشمار کاتیون ها د 

  شمار الکترون ها در الیه سوم کاتیون 

 شمار قلمرو های الکترونی اتم مرکزی در آنیون 

 شمار جفت الکترون های نا پیوندی در اتم مرکزی 

1 )1   0 )0   3 )3   0 )0 

 

. با توجه به این که زاویه پیوند در گونه های 00

DE ,AX ,AX 

2 2 115,به ترتیب برابر  2 104/و  180 است و  5

در ساختار آن ها، همه اتم ها از قاعده هشتایی پیروی می کنند و 

همه این عنصرها جزو عنصرهای اصلی جدول اند، کدام مورد 

 خارج( 89تجربی ) امکان پذیر است؟

AX( یون 1

 گر ناقطبی باشد.، قطبی و دو گونه دی2

0 )A  وD .در جدول تناوبی عنصرهای، هم  گروه باشند 

 ( در ساختار لوویس هر سه گونه، پیوند داتیو وجود داشته باشد.3

، دو برابر DE2در  D( شمار جفت الکترون های ناپیوندی اتم 0

AXدر  Aاتم 

 باشد. 2
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. در مولکول یک آلکن که شمار اتم های کربن در آن برابر شمار 01

اتم های کربن در مولکول آسپرین است، شمار اتم های هیدروژن 

 ست؟چند برابر شمار اتم های هیدروژن در مولکول آسپرین ا
 خارج( 89تجربی )

1 )050   0 )0050  3 )051   0 )0051 

 

n. اگر الکترون در اتم هیدروژن از حالت پایه به الیه 07  5 ،

 (89ریاضی ) برانگیخته شود، کدام عبارت در این مورد، درست است؟

از ه، نی( برای یونش این اتم، انرژی کم تری نسبت به حالت پای1

 است.

( الکترون در این حالت، انرژی کم تری نسبت به حالت پایه، دارد 0

 و از هسته دورتر است.

( طول موج نور نشر یافته هنگام برگشت به حالت پایه، بیشتر 3

nاز برگشت به حالت    است. 2

( به انرژی الزم برای جدا کردن این الکترون برانگیخته در اتم، 0

 انرژی نخستین یونش هیدروژن می گویند.

 

. چند الکترون در اثر مالش باید از سطح یک کره پالستیکی 04

میلی  152جدا شود تا تغییر وزن آن با یک ترازوی با حساسیت 

د به تقریب چن گرم، قابل اندازه گیری باشد و این تعداد الکترون

gکولن بار الکتریکی دارد؟ )جرم الکترون حدود  289 و بار  10

/الکتریکی آن  C 191 6  (89ریاضی ) است.( 10

1 )/ , / 3 221 78 10 3 011 10    

0 )/ , / 4 231 66 10 1 11 10  

3 )/ , / 3 221 648 10 3 011 10    

0 )/ , / 4 231 78 10 1 11 10  

 

. نسبت شمار الکترون های پیوندی به شمار الکترون های /0

 (89ریاضی ) ناپیوندی در مولکول گلوکز، کدام است؟

1 )0   0 )3   3 )050   0 )0 
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و تفاوت الکترونگاتیوی آن  053. الکترونگاتیوی اکسیژن برابر 02

Sاست. با توجه به این که پیوند  1با ید برابر  I  ،ناقطبی است

Sپیوند  O ،...........  است و الکترونگاتیوی گوگرد ممکن است

 (89ریاضی )  ..........

 باشد. 050برابر  _( قطبی 1

 باشد. 050برابر  _( ناقطبی 0

 واحد با الکترونگاتیوی اکسیژن تفاوت داشته باشد. 052 _( قطبی 3

 واحد با الکترونگاتیوی اکسیژن تفاوت داشته باشد. 052 _ناقطبی ( 0

 

 (89ریاضی ) . کدام موارد از مطالب زیر، درست اند؟01

آ( مولکول های سه اتمی پایدار، دارای یکی از دو شکل هندسی 

 ممکن اند.

ب( ترکیب هایی که فرمول شیمیایی با استوکیومتری مشابه 

 دارند، شکل یکسان دارند.

( شکل هندسی مولکول، یکی از عامل های مهم در تعیین پ

 خواص شیمیایی و فیزیکی آن است.

ت( همه مولکول هایی که شمار اتم های سازنده مولکول آن ها 

 نابرابر است، شکل هندسی متفاوت دارند.

   ( پ، ت0                              ( آ، پ 1

 ( آ، ب، پ0                ( ب، پ3

 

 درباره ترکیب رو به رو، چند مورد از مطالب زیر، درست اند؟ .00
 (89ریاضی )

 
 .دارای دو گروه آمینی است   

 1 .اتم در آن دارای سه قلمرو الکترونی اند 

  آمینو اسید وجود دارد. –در ساختار آن تنها یک آلفا 

 .از آبکافت آن در شرایط قلیایی متانول به دست می آید 

 وکسیل و یک گروه عاملی استری دارد.یک گروه عاملی کرب 

1 )1  0 )0   3 )3   0 )0 
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. در هر دوره از جدول تناوبی، در چند مورد از خواص زیر، 03

 (89تجربی ) فلزهای قلیایی کمترین اند؟
 الکترونگاتیوی 

 شعاع اتمی 

 نقطه ذوب 

 انرژی نخستین یونش 

 بار موثر هسته 

1 )1  0 )0  3 )3  0 )0 

 

اوت الکترونگاتیوی عنصرهای دوره دوم جدول تناوبی . اگر تف00

با هیدروژن نسبت به عدد اتمی رسم شود، نمودار تقریبی به کدام 

 (89تجربی ) صورت است؟

 
 

 (89تجربی ) . کدام موارد از مطالب زیر، درست اند؟00

Hآ( انرژی پیوند  Cl  از انرژی پیوندH H .بیشتر است 

ب( اتم های تشکیل دهنده یک پیوند، در راستای محور آن پیوند، 

 نوسان می کنند.

پ( طول پیوند میان دو اتم، نشان دهنده جایگاه آن ها در پایین 

 ترین سطح انرژی است.

ت( اگر اتم های تشکیل دهنده پیوند، نزدیکتر از فاصله تعادلی 

 رار می گیرند.باشند، در وضعیت پایدارتری ق

   ( آ، ب، پ0                 ( ب، پ1

  ( آ، ب، ت0       ( ب، پ، ت                 3

 

 . چند درصد جرمی پلی وینیل کلرید را کلر تشکیل می دهد؟ 01

Cl)(89تجربی ) / , C , H :g.mol )   135 5 12 1  

1 )7500  0 )0531  3 )1500  0 )4501 
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Aزیر، جرم مولکولی ترکیب  . با توجه به داده های جدول07 X2 3 

 (خارج 89ریاضی )است؟  amuچند 

 در نظر بگیرید.( amu)عدد جرمی را برابر جرم اتمی با یکای 
 

 A45 A47 X35 X37 ایزوتوپ
 42 02 2/ 12 درصد فراوانی

 

1 )15013               0 )05023   

3 )051/4               0 )75144 
 

نیتریت، در باالترین الیه اشغال شده اتم های  (II). در کروم 04

 چند الکترون وجود دارند؟ موجود در فرمول شیمیایی، در مجموع 
 (خارج 89ریاضی )

1 )04   0 )32   3 )3/   0 )02 
 

. در فرمول شیمیایی آمونیوم فسفات، چند اتم دارای چهار /0

قلمرو الکترونی اند و چند پیوند کوواالنسی )از هر دو نوع( وجود 

 (خارج 89ریاضی ) دارد؟

1 )4 ،10     0 )4 ،11   

3 )12 ،10               0 )12 ،11 
 

 (خارج 89ریاضی ). کدام یک از موارد زیر درست است؟ 12

(H ,C :g.mol )  11 12  
 درصد جرم مولکول پروپین را هیدروژن تشکیل می دهد. 12( 1

CH( دی متیل اتر، ترکیبی قطبی با فرمول تجربی 0 O3 .است 

از گوجه فرنگی رسیده ( اتان، ماده هورمون مانندی است که 3

 آزاد می شود.

( شمار الکترون های ناپیوندی الیه ظرفیت اتم ها در مولکول 0

COCl2  در مقایسه با مولکولSOCl2 .بیشتر است 
 

. کدام موارد از مطالب زیر، درباره مولکول دی نیتروژن 11

 (خارج 89ریاضی ) پنتوکسید درست اند؟

 آ( اتم های نیتروژن در آن، از قاعده هشتایی پیروی می کنند.

 ب( در ساختار لوویس آن، دو پیوند دوگانه شرکت دارد.

 پ( همه اتم های اکسیژن در آن چهار قلمرو الکترونی دارند.

 051ت( شمار الکترون های نا پیوندی الیه ظرفیت اتم ها در آن، 

 ندی است.برابر شمار الکترون های پیو

  ( پ، ت 0   ( ب، پ 1

 ( آ، ب، پ0   ( آ، ب، ت 3
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. با توجه به شکل زیر که مربوط به انرژی های یونش پی در پی 10

به تقریب، چند  IE5و  IE2یک عنصر است، تقاوت انرژی یونش 

 (خارج 89تجربی ) کیلو ژول بر مول است؟

 

 

 

 

 

 

 

1 )122  0 )/22  3 )1222  0 )/222 

 

به صورت پی در پی )به ترتیب از  Z,D,X,A. عنصرهای 13

راست به چپ( بر اساس افزایش عدد اتمی در دوره چهارم جدول 

 AClو  ACl2با کلر دو ترکیب پایدار  Aتناوبی جای دارند. اگر 

 را تشکیل دهد، کدام مورد درباره این عنصرهای درست است؟
 (خارج 89تجربی )

1 )Z جای دارد. 0، فلز واسطه است و در گروه 

0 )X.فلزی دو ظرفیتی و هم گروه فلز منیزیم است ، 

، دو الکترون Aدر باالترین الیه الکترونی اشغال شده عنصر  (3

 وجود دارد.

lدارای عدد های کوانتومی  D( آخرین الکترون اتم 0 1  و

sm  
1
2

 است. 

 

ششم جدول تناوبی جای  و دوره 10. اگر عنصری در گروه 10

 داشته باشد، چند مورد از مطالب زیر درباره آن درست است؟
 (خارج 89تجربی )

  با عنصرY33 .هم گروه است 

  ترکیبی با فرمولXSO4 .می تواند تشکیل دهد 

  دارد.در آخرین زیر الیه اشغال شده اتم آن، چهار الکترون وجود 

  الکترونی با عددهای کوانتومیl  nو  3  در اتم آن وجود  3

 دارد.

1 )1   0 )0   3 )3   0 )0 
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 X. مطابق شکل زیر، با برقراری جریان، المپ روشن می شود. 10

تا نور چراغ، بیشتر شود؟ باید محلولی شامل کدام ماده باشد 

 )رسانایی الکتریکی یون ها در محلول یکسان فرض شود.(
 (خارج 89تجربی )

 

 

 

 

 مول استیک اسید 152( 1

 مول استیک اسید 052( 0

 مول سولفوریک اسید 152( 3

 مول هیدروفلوئوریک اسید 052( 0

 

از جرم مولی آلکن نظیر خود  3450. اگر جرم مولی یک آلکان 11%

شمار اتم های کربن یکسان( بیشتر باشد، فرمول مولکولی این  )با

C)آلکان، کدام است؟  ,H :g.mol )  112  (خارج 89تجربی ) 1

1 )C H6 14    0 )C H7 16  

3 )C H5 12    0 )C H4 10  

 

یوندی در مولکول کدام گونه شیمیایی به زاویه پیوندی . زاویه پ17

 (89ریاضی ) در مولکول آب، نزدیک تر است؟

1 )CO 2
3    0 )NH

2   

3 )NO2   0)H O3  

 

با ایزوتوپ  O18و  O16. در واکنش مخلوطی از ایزوتوپ های 14

امکان تشکیل چند اکسید با جرم های  Mg24و  Mg25های 

مولی متفاوت وجود دارد و نسبت جرم مولی سنگین ترین این 

) هر دو اکسید ها به جرم مولی سبک ترین آن ها، کدام است؟ 

عنصر را با باالترین ظرفیت خود در نظر بگیرید. عدد جرمی را هم 

 (89ریاضی ) فرض کنید.( g.mol1ارز جرم اتمی با یکای 

1 )1  ،27051                     0 )0  ،20051  

3 )0  ،27051                      0 )1  ،200 51 
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ل آسپرین به جای گروه استات، گروه . اگر در مولکو/1

 (89ریاضی ) هیدروکسیل بنشیند، به کدام ماده مبدل می شود؟

   ( بنز آلدهید0  ( متیل سالیسیالت1

 ( سالیسیلیک اسید0                ( بنزوییک اسید3
 

است.  kJ.mol12350. انرژی نخستین یونش اتم هلیم برابر 07

وقتی الکترون ها قبال به الیه سوم آن برانگیخته انرژی یونش آن 

و هنگامی که الکترون ها قبال  kJ.mol11350شده باشند، حدود 

است.  kJ.mol11550به الیه دوم برانگیخته شده باشند، برابر 

تفاوت انرژی الیه های اول و سوم این عنصر، چند برابر تفاوت 

 های اول و دوم است؟ )داده ها فرضی هستند(انرژی الیه 
 (89تجربی )

1 )0052   0 )0051   3 )0151   0 )7051 

 

Si. ترتیب : 71 P S Cl   درباره چند مورد از خواص بیان ،

 (89تجربی ) شده برای این عنصرها درست است؟

 نقطه جوش 

 انرژی نخستین یونش 

 شمار الکترون های الیه آخر 

 ر جفت الکترون های ناپیوندی در ترکیب با هیدروژنشما 

1 )1  0 )0   3 )3   0 )0 
 

. نسبت شمار اتم های نیتروژن به شمار اتم های اکسیژن در 70

آمونیوم سولفات، برابر نسبت شمار کاتیون به شمار آنیون در کدام 

 (89تجربی ) ترکیب است؟

  یترید ( آلومینیم ن0                ( کلسیم استات 1

 کربنات (II)( سرب0  فسفات  (II)( مس 3

 

 (89)تجربی . کدام گزینه، درست است؟ 73

(H ,O ,S ,Cu :g.mol )    11 16 32 64  
 سولفات پنج آبه را آب تشکیل می دهد. (II)درصد جرم مس 01( 1

مینیم فلوئورید از انرژی شبکه بلور ( انرژی شبکه بلور آلو0

 آلومینیم اکسید بیشتر است.

( عدد کوئوردیناسیون هر یون در شبکه بلور، برابر شمار بارهای 3

 مثبت یا منفی یون ها است.

Cr( نام0 (SO )2 ، کرومیک سولفات است و عدد اکسایش 4

 گوگرد در آن دو برابر عدد اکسایش کروم است.
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. با توجه به اینکه زاویه پیوندی در گونه های پایدار 07

ZH ,DH ,AH
3 2 ,، به ترتیب برابر 2 ,105 105 می باشد  180

(D,A  وZ  ممکن ،).عنصرهای دوره دوم جدول تناوبی هستند

 (89)تجربی است که: 

 ه گونه با آب پیوند هیدروژنی تشکیل می دهند.( هر س1

 قطبی و دو مولکول دیگر ناقطبی باشند. ZH2( مولکول 0

، قطبیت کمتری نسبت به دو گونه ZH2( پیوند ها در مولکول 3

 دیگر داشته باشند.

در  Zو  D,A( شمار جفت الکترون ناپیوندی روی اتم های 0

 باشد. 0و  0، 2گونه های داده شده به ترتیب برابر 

 

. در هر دو فراورده واکنش کدام ترکیب با سدیم هیدروکسید، 70

 (89)تجربی رزونانس مشاهده می شود؟ 

   ( فرمیک اسید0                ( آسپرین 1

 ( متیل سالیسیالت0  د( هیدروسیانیک اسی3

 

کدام موارد از مطالب زیر، درباره ترکیبی با ساختار رو به رو،  .71

 (89)تجربی درست است؟ 

 

 

 

 

Cآ( فرمول مولکولی آن،  H O N15 24  است. 3

 اتم در آن، هر یک دارای سه قلمرو الکترونی اند. 0ب( 

 کلی است.پ( دارای گروه های عاملی آمینی، استری و ال

 الکترون ناپیوندی وجود دارد. 10ث( در الیه ظرفیت اتم های آن، 

  ( پ ، ت0    ( آ ، پ1

 ( ب ، پ ، ت0   ( آ ، پ ، ت 3

 

ر خط زی –. بوی موز، اغلب مربوط به ترکیبی با ساختار نقطه 77

 (89ی )تجرباست. اسید کربوکسیلیک و الکل سازنده آن، کدام اند؟ 

 
 بوتانول -1( فرمیک اسید، 0 نتانولپ -1( استیک اسید، 1

 پنتانول -1( فرمیک اسید، 0 بوتانول -1( استیک اسید، 3
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). هرگاه اتم نیکل 74 Ni)28  به کاتیونNi 2  مبدل شود، کدام

 (خارج 89 ریاضی) وضعیت را پیدا می کند؟

 .( بار هسته آن افزایش می یابد1

 ( دارای یازده اوربیتال پر شده می شود.0

 ( شمار اوربیتال های نیمه پر آن ثابت می ماند.3

nالکترونی با عدد کوآنتومی ( 0 , ml 4  در آن یافت می شود. 0

 

. ساختار لوویس یون سولفیت به ساختار لوویس کدام گونه، /7

 (خارج 89 ریاضی) شبیه است؟

  BF4  0 )NO2( 3 یون کربنات (0 ( آمونیاک1

 

. تغییر جمع جبری عددهای اکسایش اتم های کربن در تخمیر 42

 (خارج 89 ریاضی) گلوکز طبق واکنش زیر، کدام است؟

 0 مول کربن دی اکسید+0 مول اتانولگلوکز

1 )3+  0 )2  3) 3-  0 )0- 

 

. مولکول بنز آلدهید و مولکول تولوئن، در کدام مورد، شباهت 41

 (خارج 89 ریاضی) دارند و تفاوت جرم مولی آن ها چند گرم است؟

(H ,C ,O :g.mol )   11 12 16   
Ag( واکنش پذیری با 1 O(s)2  ،10   

 10( وجود حلقه بنزنی، 0

Ag( واکنش پذیری با 3 O(s)2  ،10  

 10( وجود حلقه بنزنی، 0

 

. اگر در مولکول کلرومتان، به جای اتم کلر، گروه عاملی 40

کربوکسیل بنشیند، چند مورد از مطالب زیر، درباره ترکیب به 

 (خارج 89 ریاضی) دست آمده درست است؟

 ترکیبی با فرمول تجربیCH O2 ود.تشکیل می ش 

  دو الکترون بر شمار الکترون های ناپیوندی آن افزوده می

 شود.

  عدد اکسایش اتم کربن مربوط به گروه متیل، یک واحد

 کاهش می یابد.

  ترکیب حاصل، خاصیت اسیدی قوی تر از متانوییک اسید

 خواهد داشت.

1 )1  0 )0   3 )3  0 )0 
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 (خارج 89 تجربی) . کدام گزینه، درست است؟43

ا توجه به الکترونگاتیوی عنصرها، برخی از پیوندهای شیمیایی ( ب1

Hدر  NOH2 .ناقطبی اند 

( با افزایش تفاوت الکترونگاتیوی اتم هیدرژون با اتم متصل به 0

 آن، قدرت اسیدی ترکیب به دست آمده، همواره افزایش می یابد.

، وه های جدول تناوبی( روند تغییر الکترونگاتیوی عنصرها در گر3

با روند تغییر شعاع اتمی و انرژی نخستین یونش آن ها، هم سو 

 است.

( تفاوت الکترونگاتیوی بین عنصرهای دوره ششم جدول 0

تناوبی، از تفاوت الکترونگاتیوی بین عنصرهای دوره های باالتر 

 ست.( کمتر اH)بدون در نظر گرفتن گازهای نجیب و

 

). با توجه به اینکه آنتیموان40 Sb)51در باالی بیسموت( Bi)83 

جدول تناوبی جای دارد، دلیل اینکه شعاع یون پایدار  10در گروه 

  آنتیموان از شعاع یون پایدار بیسموت بزرگ تر است، کدام است؟
 (خارج 89 تجربی)

 الیه ظرفیت اتم آن ها با هم تفاوت دارد. ( شمار الکترون های1

 ( شعاع اتمی آنتیموان از شعاع اتمی بیسموت بزرگ تر است.0

( شمار الیه های الکترونی یون پایدار آنتیموان در مقایسه با یون 3

 بیسموت بیشتر است.

( آنتیموان شبه فلز است و یون منفی ایجاد می کند ولی 0

 کیل می دهد.بیسموت فلز است و یون مثبت تش

 

 (خارج 89 تجربی) . کدام موارد از مطالب زیر، درست اند؟40

 ، مشابه هم است.PF4و CIF4آ( شکل هندسی یون های

SF16ب( در مولکول ، اتم مرکزی از قاعده هشتایی پیروی می  4

 کند.

CIF17در مولکولپ(   ، اتم مرکزی دارای پنج قلمرو الکترونی است. 3

بزرگ  NO2از زاویه پیوند در یون NO2ت( زاویه پیوند در یون

 تر است.

ث( طول پیوند کوواالنسی بین دو اتم را برابر فاصله تعادلی میان 

 یرند.هسته آن ها در نظر می گ

   ( آ، ت0                 ( پ، ث1

 ( آ، ب، پ0                ( ب، ت، ث3
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، نسبت شمار جفت Al(OH)4. در ساختار لوویس یون41

الکترون های ناپیوندی به شمار قلمروهای الکترونی اتم مرکزی، 

 (خارج 89 تجربی) کدام است؟

1 )1  0 )051  3 )0  0 )050 

 

. اگر برای تهیه الماس ساختگی از گرافیت خالص استفاده 47

 (خارج 89 تجربی) شود، کدام عبارت درست است؟

 ( طول پیوندهای کربن، کربن افزایش می یابد.1

 فاصله الیه های اتم های کربن از یکدیگر، اندکی افزایش می یابد.( 0

 ی یابد.فرایش مرسانایی الکتریکی نمونه طی این فرایند، رفته رفته ا( 3

( محل قرار گرفتن اتم های کربن طی تبدیل گرافیت به الماس، 0

 ثابت می ماند.

 

. درباره ترکیبی با فرمول ساختاری رو به رو، کدام موارد از 44

 (خارج 89 تجربی) مطالب زیر درست اند؟

 
 آ( دارای یک گروه عاملی آمینی است.

 ب( دارای دو گروه عاملی استری است.

 مول اکسیژن می سوزد. 00ر مول آن با پ( ه

 قلمرو الکترونی دارند. 3اتم در مولکول آن، هر یک  12ت( 

جفت الکترون پیوندی بین اتم های کربن در مولکول آن  17ث( 

 وجود دارد.

   ( ب، پ، ت0                ( آ، ب، ت1

 ( ب، پ، ت، ث0                ( آ، ب، پ، ث3
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سولفات پنج آبه، دارای  (II). مخلوطی از کلسیم کربنات و مس 1

درصد جرمی کلسیم است. چند درصد جرم مخلوط را آب  02

 (49)ریاضی تشکیل می دهد؟ 

Cu ,Ca ,S ,( )O ,C ,H : g.mol      164 40 32 16 12 1  

1 )9    0 )11     3 )5/13  4 )5/00  

 

مول  5/2آب، مخلوطی از  kg2در یک بمب کالریمتری دارای . 0

 مول گاز اکسیژن سوزانده شده است. 0گاز متان و 

(∆Eسوختن = −192 KJ. mol−1) 

دمای تقریبی درون کالریمتر چند درجه ی سلسیوس افزایش می  

یابد؟ )از گرمای جذب شده به وسیله ی بدنه ی کالریمتر و گازها 

 C1-J.g 4/0.-1ویژه ی آب برابر صرف نظر شود، ظرفیت گرمایی 

 (49)ریاضی است(. 

1 )13   0 )02   3 )53   4 )122 

 

 -kJ.mol192-1. اگر آنتالپی استاندارد سوختن متان برابر 3

مول متان، یک کیلوگرم از  5/2باشد، بر اثر جذب گرمای سوختن 

کدام ماده کمترین تغییر دما را خواهد داشت و دمای آن به تقریب 

 خارج( 49)تجربی رجه ی سلسیوس باالتر می رود؟ چند د

 آهن آمونیاک هلیم آب ماده

ظرفیت گرمایی ویژه 

(1-℃.1-J.g) 
0/4 0/5 2/0 45/2 

        2/15 –( هلیم 0           122 –( آب 1

  2/55 –( آمونیاک 4              42 –( آهن 3

 

د، چند گرم باش -kJ.mol022-1سوختن متانول برابر  °H∆. اگر 4

گرم آب با دمای  105از آن باید بسوزد تا گرمای آزاد شده بتواند 

 (49)ریاضی به جوش آورد؟  1atmرا در فشار  ℃12

(1-: g.mol 12, O= 10, C= 1H= ) 

(1-℃.1-J.g4/0=cآب ) 

1 )12/0   0 )21/1   3 )50/0  4 )32/3  
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باشد،  92kJ-رات برابر . اگر آنتالپی واکنش تجزیه ی پتاسیم کل5

گرم از این ماده، چند گرم جیوه  49با گرمای آزاد شده از تجزیه ی 

 خارج( 49)ریاضی ( اکسید به دست می آید؟ IIاز تجزیه ی جیوه )

(1-: g.mol 12, O= 35/5, Cl= 39, K= 022Hg= ) 

kJ112H=+∆(g) , 0Hg(l) + O0 →HgO(s) 0 

1 )02    0 )42   3 )22   4 )12  

 

2 .52mL  2/5محلولM  05سدیم هیدروکسید باmL  محلول

2/5M HCl(aq)  مخلوط شده  ℃05در یک گرماسنج در دمای

 واکنش : H∆باشد،  ℃00اند. اگر دمای پایانی 

O(l)0NaCl(aq) + H →NaOH(aq) + HCl(aq)   به

تقریب کدام است؟ )چگالی محلول های آغازی و پایانی به تقریب 

فیت گرمایی ویژه ی محلول های آغازی و و ظر g.mL1-1برابر 

 خارج( 49)تجربی است.(  J.g4/0-1.℃-1پایانی به تقریب برابر 

1 )2/33-   0 )1/44-  3 )4/52-  4 )0/21-  

 

. با توجه به شکل رو به رو، محلول سیرشده ای از پتاسیم دی 0

تهیه  C92گرم آب در دمای  522( در =g.mol 050M-1کرومات )

2/5 در کدام دمای سلسیوس، غلظت محلول به حدود شده است، 
1-mol.L  می رسد و در این دما چند گرم از این نمک رسوب می

 g.mL 1-1کند؟ )از تغییر حجم چشم پوشی شود. چگالی آب 

 (49)تجربی  است(

1 )35 – 5    

0 )02 - 51 

3 )35 – 052    

4 )02 – 010 
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 اده های جدول زیر، کدام مطلب درست است؟ با توجه به د. 1
 خارج( 49)تجربی 

 فرمول ماده
انحالل پذیری 

 ℃02در 

انحالل پذیری در 

52℃ 

0)3Pb(NO 55 15 

3KNO 01 10 

3KClO 2 12 

KCl 30 43 

 انحالل پتاسیم کلرید در آب، برخالف سه ماده ی دیگر گرماده است.( 1

نیترات در برابر دما، از سه ( شیب نمودار انحالل پذیری پتاسیم 0

 ماده ی دیگر بیشتر است.

گرم آب در دمای  052( نیترات در IIگرم سرب ) 152( محلول 3

 سیرنشده است. ℃02

، ℃02گرم محلول سیرشده ی پتاسیم کلرات در دمای  522( در 4

 گرم از آن وجود دارد. 02

 

از چهار  A. اگر با توجه به شکل زیر، محلولی با مشخصات 9

ترکیب داده شده در گزینه ها، در چهار ظرف جداگانه، هریک 

تهیه شود و سپس دمای محلول  ℃02آب، در دمای  122gدارای 

کاهش داده شود، در ظرف محتوی کدام ماده کمترین  ℃02تا 

مقدار رسوب تشکیل می شود و وزن رسوب تشکیل شده به 

 (49)ریاضی تقریب چند گرم است؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  01 –کلرید  ( پتاسیم1

 صفر  –( سدیم نیترات 0

  41 –( پتاسیم دی کرومات 3

  5 –( نیترات II( سرب )4
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گرم آب در دمای معین، دارای  522در  4CaSO. محلولی از 12

در آن  4CaSO(s)یک گرم یون کلسیم است. چند گرم دیگر 

 20/1در این شرایط برابر  4CaSOحل می شود؟ )انحالل پذیری 

 (49)تجربی گرم آب است.(  122گرم در 

(1-: g.mol 132=4, CaSO 42Ca=)  

  1/4( 4        0/1( 3              5/1( 0 ( صفر              1

 

به ترتیب از  ℃02آب در دمای  322g. در چهار ظرف دارای 11

(، پتاسیم A( نیترات )IIاز ترکیب های سرب ) 122gراست به چپ، 

( اضافه D( و پتاسیم دی کرومات )Cسیم نیترات )(، پتاBکلرات )

و پس از هم زدن، محلول از مواد جامد باقی مانده جداسازی شده 

است. ترتیب چگالی محلول های به دست آمده کدام است؟ )از 

 (49)تجربی  تغییر حجم حالل، چشم پوشی شود.(

1 )A > B > C > D  0 )B > A > C > D 

3 )B > D > C > A  4 )A > C > D > B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.khaneshimi.ir/


3بررسی تست های تیپ کنکـور شیمی –هفتـه آخـر  مهندس محمدرضا آقاجـانی  

  
 

 22 |  برای ممتاز شدن باید آموزش ممتاز دید ...                                                                                         خانه شیمی ایران

( IIآب از چهار ترکیب سرب ) 1222g. محلول سیرشده در 10

نیترات، پتاسیم نیترات، پتاسیم دی کرومات و پتاسیم کلرید در 

تهیه شده است. بر اثر کاهش  ℃42چهار ظرف جداگانه در دمای 

ی شود، جرم جامدی که ته نشین م ℃12دمای این محلول ها به 

در کدام ظرف بیشتر است و محلول کدام نمک بیشترین غلظت 

  خارج( 49)تجربی را برحسب گرم بر کیلوگرم حالل دارد؟ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 پتاسیم کلرید –( نیترات II( سرب )1

 ( نیتراتIIسرب ) –( پتاسیم نیترات 0

 پتاسیم دی کرومات  –( پتاسیم نیترات 3

 دی کرومات  پتاسیم –( نیترات II( سرب )4
 

محلول سیرشده  922g. با توجه به نمودار روبه رو، با سرد کردن 13

و جداسازی مواد  ℃30تا دمای  ℃94پتاسیم کلرات از دمای 

 جامد، وزن محلول باقی مانده به تقریب چند گرم خواهد بود؟ 
 (49)ریاضی 

1 )522 

0 )552  

3 )222  

4 )222  
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های جدول زیر، اگر یک تن آب از دمای صفر . با توجه به داده 14

گرم شود، در شرایطی که حجم  ℃42درجه ی سلسیوس تا دمای 

لیتر است، به تقریب چند لیتر گاز اکسیژن از  4/00مولی گازها 

 خارج( 49)ریاضی ( =g.mol 12O-1آن آزاد می شود؟ )

 0O (O0mg/kg H)انحالل پذیری  (℃دمای آب )

2/2 

02/2 

42/2 

14/5 

9/20 

2/5 

 

1 )5/4    0 )2/5        3 )0/12     4 )0/11 

 

در  2/34gبرابر  ℃05. انحالل پذیری گاز هیدروژن سولفید در 15

122g ( آبP=1atm .است )522g  آبِ سیرشده از این ترکیب در

آهن  3/24gاین شرایط، با چند لیتر محلولی که در هر لیتر آن 

(IIسولفات حل شده است، واکنش ک ) (49)ریاضی امل می دهد؟ 
(1-: g.mol 1, H= 12, O= 30, S= 52Fe= ) 

1 )0    0 )5/0   3 )3   4 )5/3  

 

موالر  1لیتر محلول  12باید با  4SO0Hموالر  2چند لیتر محلول . 12

لیتر، به محلول  02آن مخلوط شود تا پس از رقیق شدن تا حجم 

 خارج( 49)ریاضی موالر این اسید تبدیل شود؟  3حدود 

1 )1/2      0 )4/0    3 )3/1   4 )0/9 

 

. در یک فرایند شیمیایی، پتاسیم دی کرومات به صورت 10

به دست می آید. با کاهش دمای  ℃92محلول سیرشده در دمای 

چند درصد آن رسوب می کند و درصد جرمی آن  ℃05محلول به 

ماده  ندر محلول باقیمانده به تقریب کدام است؟ )انحالل پذیری ای

 آب است.(  122gگرم در  14و  02به ترتیب برابر  ℃05و  ℃92در 

 (49)تجربی 

1 )92 – 3/10                  0 )92 – 02              

3 )12 – 02                    4 )12 – 3/10  
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 خارج( 49)تجربی . کدام گزینه درست است؟ 11

1 )∆H فی و انحالل پتاسیم کلرات در آب من∆S  انحالل آن مثبت

 است.

( رنگ های روغنی، نمونه ای از سل اند که فاز پخش کننده و فاز 0

 پخش شونده ی آن مایع اند.

در  0S(g) > CO0(g) > H0Cl(g)( ترتیب انحالل پذیری 3

 آب، با تغییر دما، تغییر نمی کند.

برابر  0موالل منیزیم کلرید به تقریب  1( نقطه ی جوش محلول 4

 موالل شکر است. 1طه ی جوش محلول نق

 

 %12اکسیژن و  %02. یک مول گاز متان با ده مول گاز شامل 19

نیتروژن وارد موتور خودرو شده و به طور کامل می سوزد. اگر همه 

فراروده ها گاز باشند، چند درصد حجم گازهای خارج شده از 

 اگزوز را به تقریب کربن دی اکسید تشکیل می دهد؟
 خارج( 49 ریاضی)

1 )2/22  0 )3/33  3 )0/11  4 )1/9 

 

d)لیتر آب  5/0. 02 kg.L ) لیتر گاز اتیلن گلیکول  0و  11

(d / kg.L ) 11 با یکدیگر مخلوط شده و درون رادیاتور  1

خودرو به کار رفته است. مقدار گرمای جذب شده برای افزایش 

)ظرفیت ، چند کیلو ژول است؟ C10دمای این محلول به اندازه 

ژول بر گرم  4/0و  0/4گرمایی ویژه آب و اتیلن گلیکول به ترتیب برابر 

بر درجه سلسیوس است و ظرفیت گرمایی مواد در محلول تغییر نکرده 

 خارج( 49 ریاضی) است.(

1 )3/15   0 )1/15  3 )153   4 )1/150 

 

 C20ی دو کیلوگرم آب سیر شده از گاز کلر از . با افزایش دما01

، آزاد می شود و چند STP، چند لیتر گاز کلر در شرایط C53تا 

گرم کلر در محلول باقی می ماند؟ )انحالل پذیری کلر در آب در 

گرم در  305/2و  03/2به تقریب برابر  C53و  C20دماهای 

g100 آب است؛Cl / g.mol 135  خارج( 49 ریاضی) (5

1 )04/0 ،05/3   0 )04/0 ،5/0    

3 )41/4 ،05/3   4 )41/4 ،5/0 
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/برابر هگزانول در دمای معین  -1. انحالل پذیری 00 g0 در  51

g100  آب است. غلظت موالر محلول سیر شده آن در این دما

(d g.mL )  خارج( 49 ریاضی) به تقریب کدام است؟ 11

 (O ,C ,H :g.mol )   116 12 1  
1 )21/2   0 )221/2   3 )25/2   4 )225/2 
 

M)شده ای از پتاسیم کلرات . محلول سیر 03 g.mol ) 1122 

موجود است. با افزودن چند  C70آب در دمای  kg2در 

کیلوگرم آب مقطر هم دما به این محلول، محلول نیم موالل آن به 

برابر  C70دست می آید؟ ) انحالل پذیری این ماده در دمای 

 خارج( 49 ریاضی) گرم آب است( 122گرم در  5/32

1 )5   0 )1   3 )12  4 )10 
 

محلول یک mL150لیتر محلول سدیم هیدروژن کربنات با  5. 04

موالر هیروکلریک اسید واکنش کامل می دهد. در هر لیتر محلول 

 خارج( 49 ریاضی) داشته است؟ اولیه، چند گرم نمک سدیم، وجود

 (H ,C ,O , Na :g.mol )    11 12 16 23 
1 )2/10  0 )50/0  3 )15/3  4 )3/2 

 

موالل کلسیم نیترات  0/2. اگر افزایش نقطه جوش برای محلول 05

tبرابر  tموالل اتیلن گلیکول برابر  1و برای محلول  1 باشد،  2

t  خارج( 49 تجربی) برابر کدام است؟ 1

1 )/ t 20 6  0 )/ t 20 2 3 )t 22 4 )t 26  
 

 3. یک صافی تصفیه آب آشامیدنی، ظرفیت جذب حداکثر 02

ارد. با استفاده از این صافی حداکثر مول یون نیترات را از آب د

یون نیترات را به  ppm100می توان چند لیتر آب شهری دارای 

 خارج( 49 تجربی) طور کامل تصفیه کرد؟

H O(O ,N :g.mol ,d g.mL )  
2

1 116 14 1  

1 )1122  0 )122   3 )122   4 )422 

 

دومی دارای  و %42. دو محلول شامل آب و متانول، اولی دارای 00

گرم از محلول اول با  022جرمی از متانول، موجود است. اگر  02%

گرم از محلول دوم با یکدیگر مخلوط شوند، درصد جرمی  322

  متانول در محلول به دست آمده، به تقریب کدام است؟
 خارج( 49 تجربی)

1 )49   0 )51   3 )21   4 )25 
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گوگرد است. سوختن هر  ppm96. یک نمونه سوخت، دارای 01

تن از آن چند گرم سولفوریک اسید به محیط زیست وارد می 

 خارج( 49 تجربی)کند؟ 

)در شرایط آزمایش گوگرد به اکسیدی با باالترین عدد اکسایش 

Sخود تبدیل می شود ,O ,H :g.mol   132 16 1) 

1 )094   0 )042   3 )4/09  4 )04 

 

گرم سدیم آزید استفاده  13یسه هوای خودرو، از . در یک ک09

 C127شده است. اگر پس از انفجار، دمای درون کیسه هوا به 

برسد، حجم گاز درون کیسه هوا در این لحظه به تقریب چند لیتر 

 اتمسفر فرض شود.( 1خواهد بود؟ )فشار گاز درون کیسه 

N)(49 ریاضی) , Na : g.mol )  114 23 

1 )00/2  0 )05/1  3 )15/9 4 )45/11 

 

 

گرم از این نمک است  0/0. اگر محلول کلرید یک فلز که دارای 32

گرم نقره کلرید تشکیل  04/5با مقدار کافی محلول نقره نیترات، 

 دهد، نسبت جرم مولی این فلز به ظرفیت آن، کدام است؟ 

Cl)(49 ریاضی) / ,Ag :g.mol )  135 5 108 

1 )5/20  0 )54  3 )42  4 )30 

 

 1/2محلول  mL150با  NaOHموالر  2/2محلول  mL50. اگر 31

Hموالر  SO2 درون یک گرماسنج در همین دما  C25در دمای  4

 (49 ریاضی) باشد، واکنش :C30پایانی برابر  واکنش دهد و دمای

NaOH(aq) H SO (aq) Na SO (aq) H O(l)  2 4 2 4 22 2 

به تقریب چند کیلوژول است؟ )فرض کنید همه گرمای واکنش، 

صرف باالرفتن دمای آب شده است. 
H Oc / J.g . C 
2

1 14 و  2

 ر نظر گرفته شود.(د g.mL11چگالی همه محلول ها حدود 

1 )142+  0 )142-  3 )012+ 4 )012- 

 
گرم و چگالی  12. محلول سیرشده ی نمکی با جرم مولی 30

/ g.mL11 در دمای معین، تهیه شده است. اگر غلظت موالر آن در  2

/همین دما برابر  mol.L12 باشد، انحالل پذیری آن در دمای  5

 (49 ریاضی) گرم آب است؟ 122یش، چند گرم در آزما

1 )32  0 )04  3 )02  4 )12 
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کبالت [گرم از یک نمونه سنگ معدن دارای زاج سرخ  522. 33

(II) را درون کوره گرما می دهیم تا همه آب  ]سولفات شش آبه

گرم  442تبلور آن خارج شود. اگر جرم جامد باقی مانده، برابر 

باشد، درصد جرمی زاج سرخ در این سنگ معدن کدام است؟ 

 (49 تجربی) )گرما بر سایر ترکیبات موجود در این نمونه اثر ندارد.(

 (Co ,S ,O ,H :g.mol )    159 32 16 1 
1 )1/12    0 )3/02   

3 )5/10   4 )0/19 

 

. با توجه به شکل های زیر، چند مورد از مطالب زیر، درباره آن 34

 (49)تجربی  ت است؟ها درس

 
 A  باB  واکنش می دهد وC  وD .تشکیل می شوند 

 Cیکی از فراورده های واکنشB  باD  و محلول در آب

 است.

 C وD با هم واکنش می دهند و مجموع ضرایب در معادله ی

 است. 5موازنه شده، برابر 

  واکنشC  باD  از نوع جابه جایی دوگانه است وB  یکی از

 فراورده های محلول در آب است.

1 )1  0 )0  3 )3  4 )4 

 

 (49)تجربی  . با توجه به واکنش : 35

SO (g) H O(l) H SO (aq), H kJ    3 2 2 4 ، چند  132

حل شود تا دمای  C20باید در یک کیلوگرم آب  SO3گرم گاز 

باالتر رود؟ )از گرمای جذب شده به وسیله  C10قریب آن به ت

H SO (aq)2  و جرم آب ترکیب شده، صرف نظر شود( 4

H O(c / J.g . C )

(S ,O : g.mol )

 





 

2

1 1

1

4 2

32 16
  

1 )5/02  0 )5/05  3 )0/34  4 )0/35 
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. ظرف دربسته دارای 32
1
2

گرم  1222در یک حمام دارای  مول 

که با شعله ی حاصل از سوختن گاز اتان در C27مایع با دمای 

حال گرم شدن است، غوطه ور است. به تقریب چند مول اتان باید 

 (49)تجربی سوزانده شود تا واکنش : 

PCl (g) PCl (g) Cl (g), S J.K , H kJ       1
5 3 2 180 90 

 به صورت خودبه خودی آغاز شود؟

(H  سوختن اتان برابرkJ.mol و  11400

c / J.g . C  1 13 است. از ظرفیت گرمایی واکنش دهنده و  5

 فراورده ها صرف نظر شود.(

1 )2/1  0 )0/1  3 )1/2  4 )5/2 

 

/. جرم 30  223 011 مولکول از اکسیدی با فرمول عمومی  10

m nN O  گرم است. نسبت  4/5برابرn  به m کدام است و ،

 (49)تجربی محلول این اکسید در آب چگونه است؟ 

(N ,O :g.mol )  114 16  

 لکترولیت ضعیف، ا5/0( 0  ، الکترولیت قوی5/0( 1

 ، الکترولیت ضعیف5/1( 4  ، الکترولیت قوی5/1( 3

 

. اگر غلظت موالل یک نمونه محلول سدیم هیدروکسید برابر 31

/برابر  و چگالی آن  05/5 g.mL11 باشد، غلظت موالر آن، به  25

  (49)تجربی  تقریب چند مول بر لیتر است؟

(H ,O , Na :g.mol )   11 16 23  

1 )25/5  0 )1/5  3 )40/5  4 )50/5 

 

39 .m  میلی لیتر محلول  052گرم گرد آلومینیوم را در

هیدروکلریک اسید وارد می کنیم. همه آلومینیوم با اسید واکنش 

مول بر لیتر کم می  4/2می دهد و غلظت موالر اسید به اندازه ی 

Al)(49)تجربی به تقریب کدام است؟  mشود.  g.mol ) 127 

1 )0/2  0 )9/2  3 )1/1  4 )0/0 
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گرم گرد آهن دارای ناخالصی زنگ  12. اگر در واکنش کامل 42

لیتر گاز  32/3آهن، با مقدار کافی محلول سولفوریک اسید، 

زاد شود، چند درصد جرم این نمونه آ STPهیدروژن در شرایط 

 (خارج 49 ریاضی)را، زنگ آهن تشکیل می دهد؟ 

(Fe ,O :g.mol )  156 16 
1 )10   0 )14   3 )12   4 )11 

 

. با توجه به شکل زیر که به میعان بخار آب )سامانه( در یک 41

ظرف فلزی در بسته در یک اتاق )محیط( مربوط است، کدام 

 (خارج 49 ریاضی) ت؟اس نادرستمطالب 

 ( آنتروپی محیط در این فرایند ثابت است.1

  آن منفی است. G( در دمای استاندارد، 0

 سامانه و محیط پیرامون، عکس یکدیگر است. S( عالمت 3

ب ی( با وجود تغییر فاز، مقدار کار انجام شده روی محیط، به تقر4

 برابر صفر است.

 

CO. آنتالپی استاندارد تشکیل 40 (g)2  وNO (g)2  به ترتیب

+ کیلوژول بر مول است. کدام نمودار، تغییر 34و  -394برابر 

انرژی واکنش تشکیل این دو ماده نسبت به پیشرفت آن ها را 

 (خارج 49 ریاضی) ه است.(درست نشان می دهد؟ )مقیاس رعایت نشد
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آبه، برای  0. به تقریب چند میلی گرم بلور منیزیم سولفات 43

موالر منیزیم سولفات الزم است؟  20/2میلی لیتر محلول  122تهیه 

 (خارج 49 ریاضی))از تغییر حجم محلول صرف نظر شود.( 

H ,O ,Mg ,S :g.mol    11 16 24 32 
1 )424   0 )412   3 )490   4 )501 

 

 42موالر سدیم هیدروکسید،  5/2میلی لیتر محلول  22. اگر به 44

کلرید افزوده شود، واکنش  (II)موالر آهن  4/2میلی لیتر محلول 

دهنده اضافی و غلظت موالر آن پس از کامل شدن واکنش، کدام 

 (خارج 49 ریاضی)است؟ 

رید، کل (II)( آهن1 22 10    

کلرید،  (II)( آهن0 21 10  

( سدیم هیدروکسید، 3 22 10   

( سدیم هیدروکسید، 4 21 10  

 

. مقداری پتاسیم پرمنگنات را گرم می کنیم تا به طور کامل 45

( اکسید و گاز اکسیژن IVتجزیه شده، پتاسیم منگنات منگنز )

آزاد کند، به تقریب چند درصد از جرم نمونه جامد در این فرایند، 

 (خارج 49 تجربی) کاسته می شود؟

(Mn ,K ,O :g.mol )   155 39 16 
1 )12   0 )02   3 )5/00  4 )0/30 

 

لیاژ روی و مس را در مقدار کافی گرم از یک قطعه آ 5/30. 42

موالر هیدروکلریک اسید قرار داده و گرم می کنیم تا  4محلول 

لیتر گاز  04/0واکنش کامل انجام گیرد. اگر در این فرایند، 

هیدروژن در شرایط استاندارد آزاد شده باشد، درصد جرمی مس 

 در این آلیاژ کدام است و برای انجام کامل این واکنش، دست کم

چند میلی لیتر ار محلول این اسید الزم است؟ )گزینه ها را از 

 (خارج 49 تجربی)راست به چپ بخوانید؛ 

(Cu ,Zn :g.mol  164 65) 

E (Zn (aq) / Zn(s)) /  2 0 76  

E (Cu (aq) / Cu(s)) /  2 0 34  
1 )22 ،05  0 )22 ،52  3 )12 ،05  4 )12 ،52 
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ر خود به خودی اما در دمای . واکنشی در دمای اتاق غی40

C73  خود به خودی است. کدام مقایسه درباره مقدار عددی

 (خارج 49 تجربی) درست است؟ C73کمیت های زیر، در دمای 

1 )S T S      0 )S T S     

3 )S T S      4 )T S S     

 

 (خارج 49 تجربی) . با توجه به واکنش:41

H O (l) H O(l) O (g), kJ   2 2 2 22 2 ، اگر با 196

تجزیه کامل یک کیلوگرم از محلول این ماده در آب، دمای محلول 

/به  C25از  C48 ن ماده به تقریب، برسد، غلظت موالل ای 4

 کدام است؟

H O (aq)(O ,H :g.mol ;c c / J.g . C )     
2

1 1 116 1 4 2   

1 )1   0 )5/1   3 )0   4 )5 
 

Naگرم  00/3. 49 SO ,xH O2 4 را در آب مقطر حل کرده و  2

از این  mL100میلی لیتر می رسانیم. اگر  022حجم محلول را به 

 BaSO4گرم رسوب  125/1ید، محلول با مقدار کافی باریم کلر

  (خارج 49 تجربی) کدام عدد است؟ xتشکیل دهد، 

(H ,O , Na ,Ba :g.mol )    11 16 23 137   
1 )5   0 )2   3 )0   4 )12 

 

میلی لیتر محلول یک ماده رنگی با دمای معین را در  122. اگر 52

میلی لیتری  05میلی لیتری و  05دو ظرف مشابه به دو قسمت 

تقسیم کنیم، چند مورد از ویژگی های محلول درون هر ظرف، 

 (خارج 49 تجربی) ثابت خواهد ماند؟

  چگالی 

 ظرفیت گرمایی ویژه 

 غلظت ماده رنگی 

 ظرفیت گرمایی 

 فشار بخار 

 نقطه جوش 

1 )3   0 )4   3 )5   4 )2 

 

، چند میلی لیتر موالل سدیم هیدروکسید 5گرم محلول  04. با 51

 (خارج 49 تجربی) موالر آن را می توان تهیه کرد؟ 5/0محلول 

(H ,O , Na : g.mol )   11 16 23   
1 )02   0 )05   3 )42   4 )52 
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Aمول 1/0. اگر 25 (s)2   مول 1/0باX (s)2   درون یک استوانه

 (49 ریاضی) دارای پیستون روان، به صورت:

H kJ  90  ،E kJ  100  ،A (s) X (s) AX(g) 2 2 2  

در   atm1در فشار Vبه طور کامل واکنش دهند، مقدار تقریبی 

، STPلحظه پایان واکنش و در لحظه بازگشت سامانه به شرایط 

 بود؟خواهد به ترتیب از راست به چپ، برابر چند لیتر 

( atm Pa) 51 10  
1 )10 ،84/8   5 )10 ،58/8  

3 )100 ،84/8   8 )100 ،58/5 

 

. اگر ظرفیت گرمایی مولی آب و اتیلن گلیکول با یکای 23

J.mol .K 1 بوده و در اثر مخلوط  8/131 و 8/52به ترتیب برابر  1

شدن، تغییر نکند، برای باال رفتن دمای پنج کیلوگرم مخلوط آب 

، به تقریب چند C1و ضدیخ درون موتور خودرو به اندازه

)مخلوط آب و اتیلن گلیکول به نسبت  ژول گرما الزم است؟کیلو

Oجرمی است، 20% ,C ,H :g.mol   116 12  (49 ریاضی) (1

1 )42/55 5 )48/50 3 )45/12 8 )85/10 

 

. میانگین آنتالپی پیوند بین دو اتم داده شده در کدام گونه، در 28

 (49 یریاض)مقایسه با گونه های دیگر پیشنهاد شده، بیشتر است؟ 

1 )C  وC 5  در استیلن )O  وO  درO3  

3 )N  وN  درN2   8 )C  وC در سیکلوهگزان 

 

تولوئن، نمک خوراکی و استون، به نسبت  . مخلوطی از آب،22

 مولی برابر، دارای چند فاز است؟

1 )1  5 )5  3 )3  8 )8 

 

/با چگالی HCl. در هر لیتر از محلول غلیظ21 g.mL11 و  2

چند لیتر گاز هیدروژن کلرید در شرایط  %2/31 جرمیدرصد 

STP حل شده است؟(Cl / ,H : g.mol )  135 5  (49 ریاضی) 1

1 )8/55    5 )44/51  

3 )588    8 )4/514 
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. به یک لیتر محلول دو موالر سدیم هیدروکسید به طور پیوسته 75

آب مقطر اضافه می شود. نمودار تغییر  mL200در هر دقیقه، 

 (49 ریاضی)کدام صورت است؟ غلظت این محلول به 

  

 
 

. در نمونه ای از آلیاژ برنز که دارای مس و روی است، به ازای 51

هر اتم روی، سه اتم مس وجود دارد. چند درصد جرمی این آلیاژ 

 (49 تجربی) را فلز روی تشکیل می دهد؟

 (Cu ,Zn : g.mol )  164 65   

1 )05/19 0 )05/02 3 )02/01 4 )09/05 

 

بر اثر گرما   KNO3 و CaCO3 گرم از 525. مخلوطی به وزن 59

( تجزیه می شود. در صورتی که گاز خروجی با C500)دمای زیر

 CaCO3 مول متان به طور کامل واکنش دهد، درصد جرمی  5/2

 (49 تجربی) وط کدام است؟در این مخل

(Ca ,K ,O , N ,C :g.mol )     140 39 16 14 12  
1 )02  0 )32  3 )45  4 )22 

 

. اگر آنتالپی واکنش سوختن منیزیم و واکنش سوختن 22

باشد، با توجه به  kJ572و  kJ1204هیدروژن، به ترتیب برابر 

 (49 تجربی)واکنش: 

H kJ  37 Mg(OH) (s) MgO(s) H O(l) 2 2   

آنتالپی استاندارد تشکیل منیزیم هیدروکسید جامد، چند 

 در نظر بگیرید.( STPکیلوژول بر مول است؟ )شرایط را

1 )595-    0 )151-   

3 )905-   4 )1500- 
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سیژن سوخته . نمونه ای از هیدروکربن سیر شده و خالص در اک21

/و  g17 /کربن دی اکسید و 6 g10 انرژی  kJ312آب مایع و 8

ن ترکیب چند تولید می کند. آنتالپی استاندارد سوختن ای

O) ژول بر مول است؟کیلو ,C ,H :g.mol )   116 12 1  
 (49 تجربی)

1 )012-  0 )1242- 3 )1041- 4)1522- 

 

Hموالر 9/2میلی لیتر محلول  122. برای تهیه 20 SO2 ، چند 4

درصد جرمی سولفوریک اسید تجارتی با  91میلی لیتر محلول 

/ چگالی  g.mol11  (49 تجربی) ، الزم است؟8

 (S ,O ,H :g.mol )   132 16 1 
1 )5/0  0 )5/0  3 )5  4) 12 

 

گزارش شده  ppm19000. غلظت یون کلرید در آب دریا حدود23

، گاز کلر از آب %92است. اگر با روش برقکافت و با بازده درصدی 

دریا استخراج شود، از هر لیتر آب دریا، به تقریب چند لیتر گاز 

است، به دست می  05کلر در شرایطی که حجم مولی گازها برابر 

g.mL ) آید؟ Cl چگالی آب دریا ،11 / g.mol 135 5) 
 (49 تجربی)

1 )20/2  0 )0/2  3 )24/10 4 )4/13 

 

موالر آن با چگالی  2در محلول  NaOH. درصد جرمی 24

/ g.mL11  گرم از این محلول، چند مول 12، کدام است و 2

 (49 تجربی) سولفوریک اسید را به طور کامل، خنثی می کند؟

 (Na ,O ,H :g.mol )   123 16 1 
1 )02 ،20/2   0 )02 ،205/2   

3 )4/05 ،205/2   4 )4/05 ،20/2 

 

گرم سدیم هیدروژن کربنات، به  01. اگر در واکنش تبدیل 25

گرم سدیم کربنات تشکیل شود،  2/12سدیم کربنات بر اثر گرما، 

ازده درصدی این واکنش کدام است و پس از بازگشت به شرایطب

STP (خارج 49 ریاضی)، چند لیتر فراورده گازی تشکیل می شود؟ 

(Na ,O ,C ,H :g.mol    123 16 12 1) 

1 )12 ،04/0   0 )12 ،41/4  

3 )15 ،04/0   4 )15 ،41/4 
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CO. مقدار 22 (g)2 بوتانول به دست  -1مول  5/2ه از سوختن ک

می آید را از واکنش چند گرم کلسیم کربنات خالص با 

 هیدروکلریک اسید کافی در همان دما، می توان به دست آورد؟

(Ca ,O ,C ,H :g.mol )    140 16 12 1 
  (خارج 49 ریاضی)

1 )122  0 )152  3 )022  4 )052 

 

مجموع ضریب های  . با توجه به شکل های زیر، در فاز گازی،20

 Sاستوکیومتری مواد در معادله موازنه شده واکنش و عالمت 

 (خارج 49 ریاضی) در این واکنش، کدام است؟

   ، مثبت 10( 1

   ، منفی2( 0

   ، منفی 10( 3

 ، مثبت2( 4

 

 52. با توجه به جدول زیر، اگر در یک کارخانه در هر ساعت 21

ت کیلوگرمی آهک )کلسیم اکسید( تولید شود، چند کیسه بیس

 (خارج 49 ریاضی) مگاژول انرژی مصرف می شود؟
 

 CaCO3 CaO CO2 نوع ماده

kJ.mol)تشکیل ) H 1 -1020 -235 -394 
 

1 )1994  0 )3522  3 )5342 4) 0102 

 

در g47. انحالل پذیری آمونیاک در آب در دمای معین، برابر29

g100  آب است. محلول سیر شده آن در این دما در آب، به تقریب

/چند موالر است؟ )چگالی محلول g.mol10 فرض شود، 9

H , N :g.mol  11  (خارج 49 ریاضی) (14

1 )14  0 )15  3 )93/12 4 )02/10 

 

میلیون تن به زیر آب  022. معدنی از نمک خوراکی با ذخیره 02

و حجم جمع شده برابر  C25رفته است. در صورتی که دمای آب 

میلیون متر مکعب بوده و از نمک سیر شده باشد، مقدار نمک  0

غلظت موالل محلول، به تقریب کدام  حل شده بر حسب تن و

NaClاست؟ ) / g.mol 158   g.mL11 ، چگالی آب حدود8

 (خارج 49 ریاضی) است.(

1)/ , /  65 98 2 45 10   0)/ , /  50 598 2 45 10  

3 )/ , /  55 98 2 45 10   4 )/ , /  60 598 2 45 10    
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گرم از آلیاژ نقره و روی، در مقدار کافی از محلول  02. 01

 0هیدروکلریک اسید انداخته شده است، اگر در پایان واکنش، 

گرم بر لیتر  21/2لیتر گاز در شرایطی که چگالی گاز حاصل برابر 

است، آزاد شود، چند درصد جرم این آلیاژ را نقره تشکیل می 

Ag)دهد؟  ,Zn :g.mol )  1107  (خارج 49 تجربی) 65

1 )02  0 )04  3 )12  4 )14 

 

گرم آب،  922. با انجام یک آزمایش در یک گرماسنج دارای 00

باالتر می رود. اگر در شرایط یکسان، از  C2دمای آب به اندازه 

، دمای به جای آب استفاده شودC20گرم اتانول با دمای  422

 (خارج 49 تجربی) پایانی گرماسنج به چند درجه سلسیوس می رسد؟

 
H O C H OH(c ,c : J.mol . C )  
2 2 5

1 175 110 

(H ,C ,O :g.mol )   11 12 16 
1 )0/04  0 )1/02  3 )2/01  4 )2/33 

 

pHلیتر محلول هیدروکلریک اسید با  5. 03 1 با افزودن ،

NaClO(aq)  به طور کامل واکنش داده است. اگر بازده ی

لیتر باشد، حجم گاز  05و حجم مولی گازها  %12درصدی واکنش 

 (خارج 49 تجربی) کلر به دست آمده چند لیتر است؟

1 )5/10  0 )12  3 )05/2  4 )5 

 

 mL100گرم از یک نمونه سنگ دارای کلسیم کربنات با  05. 04

موالر نیتریک اسید به طور کامل واکنش داده است.  2/2محلول 

درصد جرمی کلسیم کربنات در این نمونه، کدام است؟ )اسید بر 

 (خارج 49 تجربی) سایر سازنده های سنگ تاثیر نداشته است.(

 (Ca ,O ,C :g.mol )   140 16 12 
1 )2  0 )1  3 )10  4 )11 
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NO. سرعت واکنش: 1 (g) CO(g) NO(g) CO (g)  2 2 ،

Rاز رابطه  k[NO ] 2
پیروی می کند. کدام نمودار درباره  2

پیشرفت آن درست است؟ )غلظت اولیه ی واکنش دهنده ها، برابر 

 (59ی ریاض) یک مول بر لیتر است.(

 
 

 در واکنش:  A(aq). تغییر غلظت 2

A(aq) X(aq) H (aq) D(aq)  2  1در محلول با غلظت 

به صورت شکل  A(aq)موالر  1و  X(aq)موالر  HCl ،2موالر 

 این محلول، به کدام صورت است؟  pHنمودار تغییر  زیر است.

(D ).(59ی ریاض) خصلت اسیدی و بازی ندارد 
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موالر نقره نیترات قرار  4/0محلول  mL200. یک قطعه مسی در 3

داده شده است. اگر سرعت متوسط واکنش برابر 

/ mol.min10 باشد، چند ثانیه زمان الزم است تا غلظت  015

تنها بر  Ag(s)مول بر لیتر برسد و اگر  1/0نیترات به  (II)مس

روی قطعه ی مس بنشیند، جرم این قطعه در این لحظه، چند گرم 

Cu) تغییر می کند؟  ,Ag :g.mol )  164  (59 تجربی) 108

1 )00 – 04/3                                2 )00 – 00/0      

3 )400 – 04/3                             4 )400 – 00/0     

 

در ظرف یک  CO(g)و یک مول از  M. دو مول از اکسید فلز 4

 لیتری دربسته وارد و گرما داده شده اند تا تعادل:

 CO(g) MO(s) M(s) CO (g),K /  2 0 ، برقرار 25

شود، در حالت تعادل، نسبت مولی 
MO(s)

M(s)
 (59 تجربی)کدام است؟  

1 )11                 2 )12                  3 )9                   4 )4 

 

NO(g). با توجه به معادله واکنش: 5 O (g) N O (g) 2 2 3 ،

Oو  NO(g)پس از موازنه، کدام نمودار درباره تغییر غلظت  (g)2 

Oو  NO(g)نسبت به زمان درست است؟ )غلظت اولیه  (g)2  به

 (خارج 59ی ریاض) مول بر لیتر فرض شود( 1و  2ترتیب 

 
 

. واکنش تجزیه هیدروژن پراکسید با سرعت متوسط 1

/ mol.s10 در حال انجام است. چند ثانیه زمان الزم است تا  02

لیتر است، بادکنک  32در شرایطی که حجم مولی اکسیژن برابر 

از آن پر شود؟)بادکنک قبل از واکنش  cm20گردی به شعاع 

 (خارج 59ی ریاض) فرض کنید.( 3را  خالی بوده است. عدد 

1 )50   2 )100   3 )200   4 )250 
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. دو مول گاز دی نیتروژن پنتوکسید در ظرف دو لیتری به گاز 7

اکسیژن و گاز نیتروژن دی اکسید در یک واکنش تعادلی تجزیه 

ثانیه، تعادل برقرار شود و نیم مول اکسیژن  10می شود. اگر پس از 

ل و سرعت در ظرف وجود داشته باشد، مقدار عددی ثابت تعاد

mol.Lمتوسط واکنش تا رسیدن به تعادل، برحسب  .min 1 )به  1

  ترتیب از راست به چپ( کدام اند؟

1 )25/0 ،5/0                2 )1 ،25/0    

3 )25/0 ،25/0                4 )1 ،5/0 

 

در یک ظرف سربسته یک لیتری وارد  SO3مول از گاز  2. اگر 0

و گرم شود، پس از برقراری تعادل زیر، چند مول گاز اکسیژن در 

 (خارج 59ی ریاض)ظرف وجود خواهد داشت؟ 

SO (g) SO (g) O (g),K / mol.L  1
3 2 22 2 0 5   

1 )1   2 )75/0  3 )5/0   4 )25/0 

 

. یک تکه فلز مس درون ظرف دارای نیتریک اسید غلیظ انداخته 9

شده است. پس از گرم کردم و کامل شدن واکنش: )موازنه نشده(: 
Cu(s) HNO (aq) Cu(NO ) (aq) NO (g) H O(l)   3 3 2 2 2  

گرم ترکیب یونی به دست آمده است.  94دقیقه،  10در مدت 

 mL.s1ند در این واکنش، چ NO2سرعت متوسط تولید گاز 

 است.( L24است؟ )حجم مولی گازها در شرایط آزمایش 

Cu) (خارج 59 تجربی) ,O , N ,H :g.mol )    164 16 14 1 

1 )20   2 )40   3 )10  4 )00  

 

 . در صورتی که ثابت سرعت واکنش:10

A(g) B(g) C(g) 2 لیتری در حال  10، که در یک ظرف 2

s.انجام است، برابر  6 مول بر لیتر  1/0، برابر Aو غلظت اولیه  110

که در ثانیه نخست واکنش تجزیه  Aباشد، شمار مولکول های 

 (خارج 59 تجربی) می شوند، به تقریب کدام است؟

( 
_

R K A ،  236  عدد آووگادرو( 10

1 ) 176 10     2 )/  171 2 10  

3 ) 166 10    4 )/  181 2 10  
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، A. واکنش در حالت تعادل کدام دو ماده با یکدیگر در ظرف 11

پس از باز شدن شیر میان دو ظرف ) در دما و فشار اتاق( در جهت 

 (خارج 59 تجربی) رفت، پیش رفت می کند؟

 

 

 ( گاز هیدروژن سولفید و ید جامد1

 ( اتانول مایع و استیک اسید مایع2

 گوگرد دی اکسید و اکسیژن( گازهای 3

 ( گازهای نیتروژن مونواکسید و اکسیژن4

 

. اگر نمودار پیشرفت واکنش تجزیه ی هیدروژن پراکسید به 12

صورت روبه رو باشد، کدام نمودار نشان دهنده ی تقریبی تغییر 

 (59 ریاضی)مقدار اکسیژن در این واکنش است؟ 
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,. در صورتی که در شهری 13 خودرو وجود داشته باشد  1000000,

کیلومتر مسافت طی  10000, و هر خودرو سالیانه به طور میانگین

کند، استفاده از مبدل کاتالیستی به تقریب سبب کاهش چند 

درصدی جرم کل آالینده ها شده و مقدار آالینده ها پس از کاربرد 

 (59 ریاضی) یک سال، چند تن خواهد بود؟ مبدل کاتالیستی در

 

1 )05 ،7100          2 )05 ،7500       

3 )92 ،7100      4 )92 ،7500 

 

 . با توجه به واکنش تعادلی:14

CO (g) H S(g) CS (g) H O(g),K /     3
2 2 2 22 2 3 6 10  

Hو  CO2مول از هر یک از گازهای  2اگر  S2  مول از هریک  4و

Hو  CS2از گازهای  O2  لیتری در دمای  5/0در یک ظرف در بسته

آزمایش وارد شوند، واکنش در کدام جهت پیش می رود و اگر 

Hغلظت  O(g)2  مول بر لیتر برسد، غلظت 71/1بهCO2 ،H S2 

 (59 تجربی) به چند مول بر لیتر خواهد رسید؟ CS2و 

       71/9و  52/7،  71/5( رفت، 1

 00/4و 24/10،  12/7( برگشت، 2

       71/9و 51/5،  12/7( رفت، 3

 24/10و 24/10،  51/5( برگشت، 4

 

/محلول  mL100. در یک ظرف شیشه ای دارای 15 M0 06 

هیدروکلریک اسید که دهانه ی آن به یک سرنگ استوانه ای به 

گرم  2متصل است، یک تکه نوار منیزیم به وزن  cm2قطر 

انداخته می شود. برای انجام نیمی از این واکنش، به چند ثانیه 

نسبت به محل  cmاست و در این هنگام، پیستون چند  زمان الزم

اولیه ی خود جابه جا می شود؟ )حجم مولی گاز در شرایط آزمایش 

و  L20برابر   Mgفرض شود.  3 g.mol  (خارج 59 ریاضی) (124

1 )100 – 10  

2 )100 – 20  

3 )10 – 20  

4 )10 – 10  
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A(g). در واکنش به حالت تعادل: 11 X(g) D(g) که در ،

 4یک ظرف سربسته دو لیتری قرار دارد، مقدار هریک از مواد برابر

مول است. اگر در همان آزمایش، این مخلوط تعادلی به یک  0/

در تعادل جدید،  X(g)مقدارلیتری منتقل شود،  4ظرف سربسته 

)به تقریب برابر چند مول خواهد بود؟ / / )0 2 0  (خارج 59 ریاضی) 45

1 )1/0                2 )5/0                3 )15/0             4 )05/0  
 

درصد  25. در یک آزمایش تولید آمونیاک در بهترین شرایط، 17

گاز نیتروژن وارد شده در محفظه واکنش به فراورده تبدیل شده از 

، 1به  75/3است. اگر گازهای هیدروژن و نیتروژن به نسبت مولی 

با یکای  Kدر محفظه واکنش یک لیتری وارد شده باشند، مقدار

L .mol2  (خارج 59 ریاضی) به تقریب کدام است؟ 2

1 )/0 11                                        2 )/  21 23 10             

3 )/  39 26 10                              4)/  23 7 10  
 

واحد . کدام نمودار را می توان به مقدار گرمای آزاد شده بر 10

 (، نسبت به پیشرفت واکنش:kJ.s1زمان )

 H 0 ،A (g) B (g) AB(g) 2 2 ، نسبت داد؟ )واکنش از 2

 (خارج 59 تجربی) مرتبه صفر است.(

 
 

. با توجه به شکل های زیر که در آن ها، دو ظرف آب به عنوان 19

در نظر گرفته شده اند، چند مورد از  دو سامانه در دمای اتاق

 (خارج 59 تجربی) مطالب زیر، درست اند؟

 

 

 ( یک سامانه ی تعادلی است.1سامانه ی ظرف ،) 

 ( تنها عمل تبخیر انجام می گیرد.1در ظرف ،) 

 ( از نوع سامانه در فشار ثابت است.2سامانه ی ظرف ) 

 ( در دمای ثابت، عمل تبخیر و میعان به 2در ظرف ،) گونه ی

 هم زمان صورت می گیرد.

1 )1                    2 )2                   3 )3                   4 )4 
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. اگر یک مول گاز هیدروژن با دو مول گاز کربن دی اکسید در 20

یک ظرف یک لیتری دربسته مخلوط شده، به گونه تعادلی با هم 

Hباشد، نسبت جرم  0/1برابر  Kواکنش دهند و  O(g)2  به جرم

H (g)2 (خارج 59 تجربی) در مخلوط به حالت تعادل، کدام است؟ 
(H ,O :g.mol )  11 16 

1 )1/3                2 )2/5                3 )9                   4 )27 

 

به فرآورده  A(s). با توجه به نمودار زیر که به تجزیه تعادلی 21

 در شرایط آزمایش کدام است؟  Kهای گازی مربوط است، مقدار 

 (خارج 59 تجربی) ) حجم ظرف، ده لیتر است.(

1 )mol .L2 21        

2 )/ mol.L13 375 

3 )mol .L  3 3 39 10       

4 )/ mol .L  3 4 42 7 10 
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محلول  pH، کوچکتر از KXموالر نمک 1/0محلول  pH. اگر 1

 باشد، کدام مطلب همواره درست است؟ KXموالر نمک  1/0
 (59ریاضی )

1 )HX اسیدی قوی تر از ،HX .است 

2 )KXنمکی اسیدی و ،KX .نمکی بازی است 

3 )aK یHX  ازaKیHX .کوچکتر است 

4 )Xمی تواند یون هیدروکسید وX .یون سیانید باشد 

 

. از مخلوط شدن حجم های برابر از محلول .......... با محلول 2

 (59ریاضی ) .........، یک محلول بافر تشکیل می شود.

Hموالر  NH3 – 3/0موالر 6/0( 1 SO2 4  

  HNO3موالر  NaOH – 2/0موالر  4/0( 2

  HNO3موالر  NH3 - 4/0موالر  5/0( 3

Hموالر  NaOH – 3/0موالر 2/0( 4 SO2 4  

 

موالر هیدروکلریک اسید،  02/0میلی لیتر محلول  25. اگر به 3

گرم بر لیتر نقره نیترات اضافه  34میلی لیتر محلول با غلظت  25

محلول کدام است و محلول به دست pH شود، در پایان واکنش،

آمده با چند میلی گرم سدیم هیدروکسید خنثی شود؟ )رسوب 

NaOHدی ندارد:خصلت اسی g.mol  (59تجربی )( 140

1 )3 ،40     2 )2 ،40 

3 )3 ،20    4 )2 ،20 

 

. اگر به جای یکی از اتم های هیدروژنِ گروه متیل مولکول 4

بنشیند، چند مورد از مطالب زیر،  NH2استیک اسید، یک گروه 

 (59تجربی )ت خواهد بود؟ درباره ی ترکیب به دست آمده، درس

  آمینواسیدهاست. –از دسته ی آلفا 

 .هم با اسیدها و هم با بازها واکنش می دهد 

  دارای گروه عاملیCON .و یک آمید است 

 .جامدی با دمای ذوب باالتر از استیک اسید است 

1 )1  2 )2  3 )3  4 )4 
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لر حاصل از یک سلول دانز برای تهیه . در یک کارگاه، از گاز ک5

درصد جرمی از  5مایع سفیدکننده ی خانگی )محلول  NaClO aq 

 طبق واکنش )موازنه نشده( :

NaOH(aq) Cl (g) NaCl(aq) NaClO(aq) H O(l)   2 2 

/استفاده می شود. در این کارگاه به ازای تولید  kg1 فلز  150

d)ر محلول سفیدکننده سدیم، به تقریب چند لیت g.mL ) 11 

 (59تجربی )تولید می شود؟ 

1 )87/35 2 )25/38 3)56/51 4 )5/84 

 

. محلول حاصل از واکنش کامل یک مول سدیم هیدروکسید با 6

 بزرگتری دارد؟  pHیک مول از کدام اسید در شرایط یکسان، 
 (خارج 59ریاضی )

1 )aHF(k / )  46 5 10  

2 )aHClO(K / )  82 9 10  

3 )aHBrO(K / )  92 02 10     

4 )aHCN(K / )  106 2 10  

 

 (خارج 59ریاضی ). اگر در واکنش: 8

Zn(s) AgNO (aq) Zn(NO ) (aq) Ag(s)  3 3 22 ، که 2

موالر  2/0میلی لیتر محلول  200به وارد کردن تیغه فلز روی در 

گرم بر جرم  416/2ات انجام گرفته و کامل شده است، نقره نیتر

تیغه روی افزوده شده باشد، بازده درصدی واکنش )بر اساس جرم 

 ذرات نقره جانشین شده بر سطح تیغه روی(، کدام است؟

Zn)حجم محلول ثابت فرض شود؛  ,Ag : g.mol  165 108) 

1 )60   2 )65   3 )70   4 )75 

 

موالر  1/0کلرید با غلظت  (II)محلول قلعmL250. از برقکافت 7

گرم فلز قلع جمع آوری شده است.  384/2)طبق واکنش زیر(، 

 چند گرم یون کلرید در این محلول باقی مانده است؟

SnCl (aq) Sn(s) Cl (g)

(Sn / ,Cl / : g.mol )

 

 

2 2

1118 7 35 5
  )ریاضی 59 خارج(

1 )484/0 2 )355/0  3 )55/0  4 )81/0 
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 L1000. در یک کارخانه برقکافت آب نمک غلیظ، در هر ساعت، 5

وارد سلول الکترولیتی شده و با  g.L1350آب نمک با غلظت 

از آن خارج می شود. در هر ساعت در این  g.L1233غلظت 

تولید می شود؟  STPکلر در شرایط کارخانه چند متر مکعب گاز 

 (خارج 59تجربی ) ز تغییر حجم محلول چشم پوشی شود() ا

Cl / , Na : g.mol  135 5 23 

1 )2/11   2 )4/22  3 )6/33  4 )7/44 

 

لیتر گاز اکسیژن در شرایط  447. الکتریسیته حاصل از عبور 10

STP اکنش آن با گاز هیدروژن کافی در یک سلول سوختی و و

(، چند گرم نقره را در یک سلول آبکاری %100)با فرض بازدهی 

 (59ریاضی ) نقره، به  جسم مورد نظر می تواند انتقال دهد؟

(O ,Ag ;g.mol )  116 108  

1 )2160   2 )4320  3 )6470  4 )7640 

 

م به تقریب به چند کیلوگر . در تولید صنعتی هر تن آلومینیوم،11

گرافیت نیاز است و چند متر مکعب گاز در شرایطی که حجم مولی 

است، تولید می شود؟ )گزینه ها را از راست به  L25گازها برابر 

Alچپ بخوانید ؛  ,C :g.mol  127  (59ریاضی ) (12

1 )333 ،4/654    2 )444 ،4/654 

3 )333 ،4/6554  4 )444 ،4/6554 

 

و درصد یونش  4/3برابر  HAمحلول اسید ضعیف  pH. اگر 12

میلی لیتر  200باشد، غلظت موالر آن، کدام است و  % 5/2آن برابر 

از آن، چند مول سدیم هیدروکسید را خنثی می کند؟ )گزینه ها 

logبخوانید،  را از راست به چپ / / 0 4 0  (59تجربی )( 4

1 )/ /   3 21 6 10 1 4 10     

2 )/ /   3 23 2 10 1 4 10 

3 )/ /   3 21 6 10 1 6 10    

4 )/ /   3 23 2 10 1 6 10 

 

را باید در یک لیتر آب حل  . چند گرم تری کلرواتانوییک اسید 13

a(Kبرسد؟  1محلول به  pHکرد تا  / mol.L )   1 12 5 10 

Cl)(59تجربی ) / ,O ,C H : g.mol )    135 5 16 12 1  

1 )54/6   2 )18/7  3 )35/16  4 )75/22 
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 1/0میلی لیتر محلول  10. دو ظرف مطابق شکل زیر، یکی دارای 14

موالر 1/0محلول  میلی لیتر 10و دیگری دارای  KClموالر 

CH COONa3   ،میلی لیتر محلول  1است، اگر به هریک از آن ها

 (59تجربی )محلول ........  pHاضافه شود،  HClموالر  1/0

 
 افزایش می یابد. Iکاهش و در ظرف  II( در ظرف 1

 افزایش می یابد. IIکاهش و در ظرف  I( در ظرف 2

 ( در هر دو ظرف، به مقدار یکسان کاهش می یابد.3

 خواهد داشت. Iکاهش کم تری نسبت به ظرف  II( در ظرف 4

 

. اگر در فرایند زنگ زدن آهن، در واکنش تبدیل 15

مول گاز اکسیژن  1/0فروهیدروکسید به فریک هیدروکسید، 

شرکت کند، تفاوت جرم واکنش دهنده جامد با جرم فراورده، چند 

H)گرم است؟ ,O ,Fe :g.mol )   11 16  (59تجربی ) 56

1 )8/1   2 )2/3   3 )7/6   4 )5/7 

 

 (59تجربی )توجه به واکنش زیر، کدام گزینه درست است؟  . با16

MnO (aq) H C O (aq) H (aq) MnO (s) H O(l) CO (g)     4 2 2 4 2 2 2 
 محلول می شود. pH( انجام این واکنش، سبب کاهش 1

 ( هر اتم منگنز دراین واکنش سه درجه کاهش می یابد.2

 ( در این واکنش اتم های اکسیژن، نقش اکسنده دارند.3

Hمول  1/0صرف ( با م4 C O (aq)2 2 مول الکترون مبادله  1/0، 4

 می شود.

 

. اگر در برقکافت محلول غلیظ نمک خوراکی، مقدار 18

مول الکترون باشد،  2/0الکتریسیته مصرفی برابر بار الکتریکی 

به  HClموالر  1/0محلول به دست آمده با چند میلی لیتر محلول 

 (خارج 59ریاضی ) طور کامل خنثی می شود؟

1 )500   2 )1000   3 )1500  4 )2000 
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. مقدار 17
 aKی اسید HA  برابرmol.L  5 12 است. اگر  10

pH با HCl در یک لیتر محلولHA یک مول  1 ،حل شود

 [A ] (خارج 59تجربی ) به تقریب، به چند مول بر لیتر می رسد؟ 

1 )
 42 10    2 )/  34 5 10 

3 )
 32 10   4 )/  24 5 10 

 

موالر فرم آلدهید با مقدار  1/0میلی لیتر محلول  50. در واکنش 15

کافی نقره اکسید، چند مول نقره تولید شده و چند مول الکترون 

 (خارج 59تجربی )بین عامل های اکسنده و کاهنده، مبادله می شود؟ 

1 ), 3 310 10    2 ), 3 410 5 10 

3 ),  3 32 10 10   4 ),  3 42 10 5 10 

 

0/. محلول 04. 20 aHAموالر اسید ضعیف   1 pK( ) با اضافه  7

 pHکردن سدیم هیدروکسید جامد در حال خنثی شدن است. 

درصد از مقدار  04دن این محلول، از آغاز واکنش تا خنثی ش

logاسید، به تقریب چند واحد تغییر می کند؟  /( )7 0 85  
 خارج( 59)ریاضی 

1 )3/4   2 )2/4  3 )0/4   0 )10/4 

 

21 .pH  0/دو لیتر محلول هیدروکلریک اسید موالر، با   01

 م هیدروکسیدافزودن چند گرم پتاسی M g.mol( ) به 156

 (59)ریاضی تقریب دو برابر می شود؟ 

1 )0/4     2 )00/4           

3 )44/1             0 )11/1  

 

با  HAاز محلول غلیظ اسید قوی   mL1. در صورتی که 22

/چگالی  g.mL12 /رقیق و به آن   mL100تا  5 g0 سدیم  16

pHهیدروکسید افزوده شود، محلولی با   حاصل می شود.  2

 (59)تجربی  درصد جرمی محلول اسید اولیه کدام است؟

 NaOH HAM  ,  M  :  g.mol  140 150  

1 )6                  2 )20          3 )34          0 )36  
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سولفات   (III)در یک کارگاه آبکاری کروم، از محلول کروم . 23

به عنوان الکترولیت و از ذغال به عنوان آند، استفاده می شود. اگر 

گرم فلز کروم روی قطعه قرار  0104/0در آبکاری هر قطعه، حدود 

ری هزار نمونه از همان قطعه، به تقریب چند گرم گیرد، پس از آبکا

درصد باید به الکترولیت اضافه  70سولفات با خلوص  (III)کروم 

شود تا غلظت یون های کروم به مقدار اولیه بازگردد؟ )تغییر حجم 

Cr(ناچیز است.(  ,S ,O( : g.mol   152 32 16  

 خارج( 59 )ریاضی

1 )2/35  2 )45  3 )4/57 4 )54 

 

. اگر در سلول سوختی به جای هیدروژن از سوخت ارزان تر و 24

کم خطرتری مانند متان استفاده شود، برای عبور همان شمار 

الکترون ناشی از مصرف یک مول هیدروژن از مدار، چند گرم متان 

)باید مصرف شود؟  )H  ,C : g.mol  11  (59)ریاضی   12

1 )4  2 )7  3 )16  4 )32 
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