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 1د اهی ردخشان شهید سلطانی مرکز رپورش استعدا 

 

المپیاد آزمایشی شیمی
 

 عیف ًـشی کذام گضیٌِ تَػظ هذل اتوی ثَس قبثل تَخیِ اػت؟ -1

 +C  5د(             +Zn 2ج(      -O 2 ة(   Heالف( 

 

 اػت؟ Aش تشکیت ک اص تشکیجبت صیش ثب احتوبل ثیـتکذام ی ، سا تـکیل دّذ Aکیت ٌؾ دّذ ٍ تشکٍا HCl  ثَتي ثب -1-هتیل -3اگش  -2

 

  ة(                                الف(

 

 د(                                                              ج( 

 

 پشٍپي چیؼت؟  -1 پلیوش ؿذى هحصَل حبصل اص -3

 ة( الف(

 

 

 د(  ج(                                                              

    

 

 سٍطى اػیذی تش اػت؟کذام ّیذ -4

     ة(                                      الف(

      د(                                                        ج( 
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 1د اهی ردخشان شهید سلطانی مرکز رپورش استعدا 

 

 

شیت خغش یَى هَخَد دس آة ضتعییي ای ثش .ٍخَد داؿتِ ثبؿذ  +Hg 2 یب  +Pb 2 دس آة سٍد خبًِ ای احتوبل هی دّین کِ یکی اص یًَْبی -5

 سٍد خبًِ آصهبیؾ صیش سا اًدبم هی دّین:

ًدبم هی ؿَد ثِ ( اضبفِ هی کٌین. ٍاکٌؾ ثِ عَس کبهل اNH4Cl هَالس آهًَیَم کلشیذ ) 3-10هحلَل  ml 5/0لیتش آة سٍدخبًِ  1اثتذا ثِ 

دس هحلَل ثبقی ًوی هبًذ. سػَة ایدبد ؿذُ سا خذا هی کٌین ٍ ػپغ ثِ هحلَل ثبقیوبًذُ هقذاسی هحلَل        - Clعَسی کِ دیگش یَى 

وی ؿَد. کذام یَى دس آة سٍدخبًِ ٍخَد داؿتِ ٍ ًاضبفِ هی کٌین. هـبّذُ هی کٌین کِ سػَثی تـکیل  3  2 4   آهًَیَم کشثٌبت 

 ضشیت خغش آى چٌذ اػت؟

  g.mol -1 200خشم هَلی خیَُ  ،    g.mol -1 207خشم هَلی ػشة :    ،    g/ml 1چگبلی آة سٍدخبًِ : 

 074 /0: ( ppm) حذ هدبص یَى ػشة ، 041/0:  ( ppm) حذ هدبص یَى خیَُ

 

 

 

 

 

 Hg 2+  ٍ22/1( د   Pb 2+  ٍ7/0( ج     Hg 2+  ٍ 7/0( ة   Pb 2+  ٍ22/1االف(

 

 تعذاد اص گًَِ ّبی صیش ثب ؿکل ٌّذػی هتبى یکؼبى اػت؟ؿکل ٌّذػی چِ  -6

                   XeF4 / BeF4
 -2 / BrF5 / P4  

 /    4
3    POCl3 / SF4  /    4

  

 3د(                                  6ج(                                       4ة(                              5الف(

 

 ػَختي کذام هبدُ ثب ثیـتشیي افضایؾ آًتشٍپی ّوشاُ اػت؟ -7

 ثٌضیي هتبى                              د( ج(     هٌیضین                    ة(    گَگشد                    الف(
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 1د اهی ردخشان شهید سلطانی مرکز رپورش استعدا 

 

 

 ایؾ اًحالل پزیشی گبص ّب دس آة هی ؿَد؟ضکذام عَاهل ثبعث اف -8

 ٍ افضایؾ فـبس حل کشدى کلؼین کلشیذ دس آة الف(

 ة( حل کشدى کلؼین کلشیذ دس آة ٍ کبّؾ فـبس

 ج( حل کشدى آهًَیَم ًیتشات دس آة ٍ کبّؾ فـبس

 شات دس آة ٍ افضایؾ فـبسد(حل کشدى آهًَیَم ًیت

 اًشطی خٌجـی یک رسُ اص ساثغِ  -9
1

2
 mv 2.ثشاثش ػشعت هَلکَل  07/1ی اتبق ػشعت هَلکَل ّبی ًیتشٍطى اگش دس دهب ثِ دػت هی آیذ

 چقذس اػت؟ Aثبؿذ،خشم هَلکَلی هبدُ ی A ّبی هبدُ ی 

   26د(                                 45/24 ج (                   30 ة(              32الف( 

 )∆sػیؼتن;0؟    )کذام یک اص فشایٌذّبی صیش اًتظبس هی سٍد اص پیـشفت ثْتشی ثشخَسداس ثبؿذ  -10

  T =28 °C  , ∆H =-475 KJة(                               T=28 °C , ∆H=+25 KJالف(

     T=208 K  , ∆H=-300 KJد(                              T=273 K , ∆H=-260 KJج( 

 

  ،n((C2H4 اگش آًتبلپی ػَختي پلی اتیلي  -11
  

 
آًتبلپی تـکیل پلی اتیلي چٌذ  ثبؿذ، -5/1

  

 
 اػت؟ 

∆ f(CO2 (g))= -393/5 
  

   
 

∆ f(H2O(g))= -286 
  

   
 

 -47 د(              +       38 ج(                             -38 +                        ة(47 الف(

 

 اؿغبل ؿذُ داسًذ؟  s  پشؿذُ ی ثیـتشی اص تعذاد اٍسثیتبل dچِ تعذاد اص عٌبصش تٌبٍة چْبسم خذٍل تٌبٍثی،تعذاد اٍسثیتبل  -12

  ّفت د(               ّـت        ج(                 دٍ               صفش                       ة( الف(
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 1د اهی ردخشان شهید سلطانی مرکز رپورش استعدا 

 

 

 ّبی ؿیویبیی صیش سا هی تَاى دس یک صفحِ قشاس داد؟ ًَِگچِ تعذاد اص  -13

 XeO2F2 / XeF4 / PH3 / COCl2 / / ثٌضى 

   4 د(                            3 ج(                              2 ة(                        1الف( 

بص ًیتشٍطى هی ؿَد.گشهبی گ( ثبعث ایدبد  1ٍاکٌؾ) ٍاکٌؾ ّبی صیش دس ًْبیت ثبعث پش ؿذى کیؼِ ّبی َّای اتَهجیل ّب هی ؿَد. -14

د ٍ حدن کیؼِ ی َّا پغ اص پش اگش.اگش دهبی اٍلیِ صفش دسخِ ی ػبًتیًیتشٍطى سا تب یکصذ دسخِ ثبال هی ثشد ( دهبی گبص2حبصل اص ٍاکٌؾ)

 خبهذ ثبقیوبًذُ چٌذ گشم اػت؟ هقذاس هبدُ ی لیتش ثبؿذ،  27/64ؿذى 

 ( 1atm ،O =16  ،Fe = 56  ،Na = 23  ،N = 14فـبس َّا ;  )

 (1): 2NaN3(s)  2Na(s) +3N2(g) 

(2): 6Na(s) +Fe2O3(s)  2Fe(s)+3Na2O(s) 

 53/69 د(                         4/43 ج(                           33/37ة(                  2/32 الف(

 سا دس ًظش ثگیشیذ: صیش ّبی ٍاکٌؾ -15

 

X(NO3)2+Y  X+Y(NO3)2 

X(NO3)2+ Z  X+Z(NO3)2 

   Y(NO3)2+Z ٍاکٌؾ اًدبم ًوی ؿَد  

  سا ًـبى هی دّذ؟ X,Y,Zکذام گضیٌِ تشتیت دسػت ٍاکٌؾ پزیشی فلضّبی 

 Z<Y<Xد( Z<X<Yج( X<Y<Zة(                  X<Z<Yالف(

 ّن عالهت ّؼتٌذ؟  ∆ ٍ ∆ دس چِ تعذاد اص فشآیٌذ ّبی صیش -16

   400K  دهبیتجخیش دس  (:4: تـکیل اٍصٍى اص اکؼیظى  ) (3: ػَختي هتبى  ) (2)  (:ػَختي اػتیلي1)

(5   :)N2O4+Q 2NO2   

 4د(                            3ج(                                    2ة(                  1الف(
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 1د اهی ردخشان شهید سلطانی مرکز رپورش استعدا 

 

 

 داسد؟ سا ی خَد ثیـتشیي الکتشٍى هٌفشدصیش دس تشاص ّبی اًشط کذاهیک اص گًَِ ّبی -17

 +Cr 2   د(                       +Mn 3ج(                                 +Fe 3ة(                               +Fe 2(الف 

هقذاس گبص تَلیذ ؿذُ دس کل ثشاثش  دهب سا ثِ صفش ٍ فـبس سا ثِ یک اتوؼفش هی سػبًین. پغ اص تدضیِ دس تدضیِ ی آهًَیَم دی کشٍهبت، -18

 ( Cr = 52 g.mol -1)                                                               اػت؟ چٌذ گشم تَلیذی Cr2O3لیتش هی ثبؿذ.هقذاس  88/26

 

 6/45 د(                            200ج(                               4/182ة(                   48/36 الف(

 تشکیت حبصل چیؼت؟ کشثي ٍخَد داسد. فشهَل هَلکَلیگشم 24/0گشم ّیذسٍطى ٍ  045/0دس تدضیِ ی یک آلکبى هعلَم ؿذ کِ  -19

  C4H10د(    C16H34 ج(                                 C8H18ة(                                       C4H9 الف(

 NAعذد آٍٍگبدسٍ;       گشم ػَلفَسیک اػیذ چقذس اػت؟ 49تعذاد اتن ّبی هَخَد دس  -20

 NA 5 (د                                         10NA     (ج                    NA 3/5        (ة                     7NA الف(

 کذام گضیٌِ تشتیت دسػت ًقغِ ی خَؽ تشکیجبت صیش سا ًـبى هی دّذ ؟ -21

 H2O>HF>NH3>GeH4  الف(

 GeH4>NH3>H2O>HF ة(

   H2O>NH3>GeH4>HFج(

   GeH4>HF>H2O>NH3د(

 دس کذام گًَِ ّن پیًَذ کٍَاالًؼی ٍ ّن پیًَذ یًَی ٍخَد داسد؟ -22

 NH3BH3 د(      CO2 ج( AlCl3 ة( NH4Clالف( 

 ؟اػت ًبم کذام تشکیت ًبدسػت -23

 (NaNO2(         د(ػذین ًیتشیذ)MgOج(هٌیضین اکؼیذ)   (    Fe2O3اکؼیذ) (IIIة( آّي)            CuI) ) الف(کَپشٍیذیذ
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 1د اهی ردخشان شهید سلطانی مرکز رپورش استعدا 

 

 

 عٌصشّبی اکبثَس ٍ اکب آلَهیٌیَم ثِ تشتیت اص ساػت ثِ چپ پغ اص کـف چِ ًبهیذُ ؿذًذ؟ -24

 گبلین-طسهبًین                     د(طسهبًین-ج(گبلین     طسهبًین            -ة(اػکبًذین   گبلین    -الف(اػکبًذین

 

3   دس ػبختبس لٍَیغ -25
 چٌذ خفت الکتشٍى ًبپیًَذی ٍخَد داسد؟   

 12 د(    11ج(         10ة(    9 الف(

 

 بک تشکیت صیش کذام اػت؟پًبم آیَ -26

 

 تشی هتیل ّگضاى – 3ٍ3ٍ4ة(   تشی هتیل ّگضاى – 3ٍ4ٍ4الف(

 د(ّیچکذام   هتیل ثَتبى -2-دی اتیل  – 2ٍ3ج(

 

 اػت؟تعذاد پیًَذ پی ٍ ػیگوب دس تشکیت صیش چقذس  -27

 

 13ٍ 6د(    14ٍ 5ج(    15ٍ4ة(   15ٍ 4الف(
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 1د اهی ردخشان شهید سلطانی مرکز رپورش استعدا 

 

 

 صاٍیِ ی پیًَذ دس کذام گضیٌِ دسػت هقبیؼِ ؿذُ اػت؟ -28

 

2الف(  1 1ة(    3   2  3 

3ج(  1 2(د    2   3  1 

 

اص هحلَل  ml125 ( سا دس هقذاسی آة حل هی کٌین ٍ حدن هحلَل سا ثِ یک لیتش هی سػبًین. اگش 3  3 ٍ اػیذ ) گشم فؼفش 8/32   -29

 چقذس اػت؟ NaOHخٌثی ؿَد ، هَالسیتِ هحلَل  NaOHهحلَل  L5/0  ثب 

 ( (P=31g     1,O=16 g     1 

 

 mol/L  8/0د(               mol/L 1/0  ج(                 mol/L  2/0 ة(               mol/L 3/0 الف(

 

 ًیؼت؟ کذاهیک اص ٍیظگی ّبی اٍسثیتبل -30

 ml د(     ms ج(     nة(     l  الف(

 هی ؿَد؟ 4sپبیذاستش اص  3dاص کذام عٌصش ثِ ثعذ اٍسثیتبل  -31

 Crد(    Arج(    K ة(    Sc الف(

 

 کذاهیک اص تشکیجبت صیش یًَی اػت؟ -32

 ZnS د(            AlCl3 ج(   BeF2 ة(   BF3 الف(
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 1د اهی ردخشان شهید سلطانی مرکز رپورش استعدا 

 

 

اػت  4d 2 5s 2ثِ صَست  Zrًٍی الیِ ی ظشفیت شسا هیتَاى قشاس داد؟)آسایؾ الکتکذام کبتیَى   M؛ ثِ خبی  MZr4(PO4)6دس تشکیت  -33

 ٍ ظشفیت آى دس ایي تشکیت حذاکثش اػت(

 +V  4د(            +Co 2ج(   +Fe 3ة(    +Kالف(

     هـبّذُ  ٌذ.دّهی  اکٌؾٍدیَاسُ ّبی ًبسػبًبی گشهب هی سیضین. ایي دٍ هبدُ ثب ّن  ٍ ب پیؼتَى هتحشکثسا دس ظشفی  گبصی دٍ هبدُ -34

عی اگش  .)پغ اص هخلَط ؿذى( هی سػذ 'T)پیؾ اص هخلَط ؿذى ( ثِ  Tهی ؿَد دس اثش هخلَط ؿذى دهبی هدوَعِ صیبد هی ؿَد ٍ اص 

 کذام گضیٌِ صحیح اػت؟ ،یبثذ آًتشٍپی کبّؾ ٍاکٌؾ

 0   د(       0  ∆ ج(         0  ∆ ة(        0  ∆الف(

 اًدوبد آة دسیب دس عَل هذت اًدوبد صحیح اػت؟کذام هَسد صیش دس استجبط ثب دهبی اًدوبد آة هقغش ٍ دهبی  -35

 افضایؾ هی یبثذ. الف( اٍلی ثبثت هی هبًذ ٍلی دٍهی ثِ تذسیح

 ة( ّش دٍ ثبثت هی هبًٌذ.

 ج( ّش دٍ تغییش هیکٌٌذ.

 د( اٍلی ثبثت هی هبًذ ٍلی دٍهی ثِ تذسیح کبّؾ هی یبثذ.

   هَالس هصشف  1055/0هیلی لیتش ًقشُ ًیتشات  5/28سا ثب ًقشُ ًیتشات تیتش هی کٌین. گشم  2076/0ثِ خشم  NaCl  ٍKClهخلَعی اص  -36

 دس ایي هخلَط چیؼت؟ NaClهی ؿَد. دسصذ ٍصًی 

 %71د(        % 78ج(                   %5/43ة(                  %28الف( 

ٌذ هیلی هتش آة ثیبفضایین تب هَالسیتِ ی آة دس هحلَل حبصل چ g/cm 3 1/1  ثب چگبلی M 8هحلَل ّیذسٍکلشیک اػیذ  ml 200ثِ  -37

 ثشػذ؟ M 52ثِ 

 800د(     600ج(    400ة(           200الف( 

دس هحلَل چقذس  +Cu2یتِ یَى حل هی کٌین. هَالل g/ml 1ثب چگبلی  ml100 H2O( سا دس CuSO4.5H2O گشم کبت کجَد ) 100 -38

 ( CuSO4.5H2O = 250 / CuSO4 = 160 )                                                 اػت؟

 76/3( د            4( ج     94/2( ة              32/2الف( 
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 1د اهی ردخشان شهید سلطانی مرکز رپورش استعدا 

 

 

دس ًوًَِ ی اٍلیِ کِ  SiO2ثَد. دسصذ    SiO2   ٍ7% H2O % 50ًوًَِ ای اص خبک سع پغ اص ایي کِ تب حذٍدی خـک ؿذ حبٍی  -39

 % آة اػت، چقذس هی ثبؿذ؟12داسای 

 % 44/48د(         %31/47ج(     %2/46ة(           %  1/45الف( 

 دس کذام هَلکَل ثضسگتش اػت؟ H-C-Hصاٍیِ ی پیًَذ  -40

 د( ػیکلَّگضاى        ج( ػیکلَ پٌتبى     ة( ػیکلَ ثَتبى    الف( ػیکلَ پشٍپبى 

یک هَل اص یک آلکبى ثب  -41
2 

5
 ثِ عَس کبهل ٍاکٌؾ هی دّذ. تعذاد اتن ّبی کشثي هَخَد دس ایي هَلکَل چقذس اػت؟ O2هَل  

الف( 
4  5

10
ة(          

4  5

10
ج(    

4  5

15
د(           

4  5

15
 

 C4H10O  تشکیت هقبثل چِ تعذاد ایضٍهش ػبختبسی داسد؟ -42

 5د(                     8ج(     6ة(       7الف( 

 چقذس اػت؟ XSO4دس  X% ثبؿذ. آًگبُ دسصذ خشهی 71دس تشکیت  Xدسصذ خشهی  XOاگش دس تشکیت  -43

 %34د(           %41ج(     %40ة(   %29الف( 

 

اص یک آلکیل یک آلکي  HX، اهکبى تـکیل کذام هحصَل ثیـتش اػت؟ ) اص حزف صیش  دس اثش حزف ّیذسٍطى  ّبلیذ اص آلکیل ّبلیذ -44

 ؿَد(هی  تـکیل 

 

   پٌتي -2 -هتیل -2 ة(     پٌتي -1-هتیل -2الف( 

 اهکبى تـکیل ّش ػِ یکؼبى اػت. (4     پٌتي -3-هتیل -2 ج(
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 1د اهی ردخشان شهید سلطانی مرکز رپورش استعدا 

 

 

 ؟گـتبٍس دٍ قغجی ثبالتشی داسد لکَلکذام هَ -45

 ة(     الف(

 د(     ج(

 دٌّذ؟ پیًَذ ّیذسٍطًی هی HFکَل ّبی لهَ ذ ٍلی ثبٌّبی خَد پیًَذ ّیذسٍطًی ًوی دّ کذام دػتِ اص هَاد صیش ثیي هَلکَل -46

 د(آلکي    ج(آلکیي    اػیذ ة(   الف(کتَى

 ؿعبع ٍاًذسٍالؼی کذام اػت؟ -47

       27 1ة(      35 1الف(

    5 1د(      20 1ج( 

 

 

 صیش اًشطی ثیـتشی الصم اػت؟ثشای خذا کشدى الکتشٍى اص کذام یک اص رسات  -48

 + Liد(    + Heج(   + Be 2ة(    H الف(

 

 پیًَذ کذام عٌصش ثب کلش ثِ صَست یًَی اػت؟ -49

 Rb د(    B ج(    P ة(    Be الف(

 کذام تشکیت ًبهوکي اػت؟ -50

 OF4 د(     SF4ج(   O2F2 ة(   OF2 الف(

A B C D 

AD = 5/1 A  

BC = 2/4 A  
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 کشد؟ تْیِ STPدس ؿشایظ  KO2گشم   5/0اص  CO2هیلی لیتش  150حذاکثش چِ حدوی اص اکؼیظى سا هی تَاى اص عجَس دادى  -51

 

4  2    2  2    2 2  3    3 2    

  136 د(    118 ج(    175 ة(   129 الف(

 دسػت  اػت؟ًبکذام گضیٌِ  -52

         ∆ة(           ∆الف(

2   ∆(د           ∆ج(   1 

 ثِ تشتیت چگًَِ اػت؟ S  ٍPهؼیش حشکت الکتشٍى دس اٍسثیتبل ّبی   -53

 ثیضی –ة( کشٍی     دٍ کشُ ای هوبع -دایشُ ایالف ( 

 د( دس ّیچ کذام قبثل تعییي کشدى ًیؼت      دهجلی -ج( کشٍی

 ( Br= 80g.mol -1)   گشم یَى ثشهیذ ثِ عَس کبهل ٍاکٌؾ هی دّذ. فشهَل فؼفبت آى کذام اػت؟ 6/1ثب   Mهَل اص فلض  01/0 -54

 M3(PO4) 2ة(       M2(PO4)3الف( 

 M3PO4د(       MPO4ج( 

 کذام یک اص گضیٌِ ّبی صیش صاٍیِ پیًَذی ثضسگتشی داسد؟ -55

2  ة(   NO2  الف(
4  ج(      

 SnCl2د(      

 آسایؾ الکتشًٍی چِ تعذاد اص گًَِ ّبی صیش صحیح اػت؟ -56

   [    ]4 2 3d 6                                            Pd:  [Kr] 4d 10 

Ag  : [Kr] 5s 2 4d 10            Cr : [Ar] 4s 2 3d 4 

 4د(                 3ج(                2ة(     1الف( 
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 چقذس اػت؟ ثش کیلَطٍل ثش هَل صیشآًتبلپی ٍاکٌؾ  -57

 2     2     2      

 

 

  

 

( V. خشم فؼفش )کٌٌذ یه( اکؼیذ تَلیذ IIIاکؼیذ ٍ فؼفش )( Vگشم فؼفش ٍاکٌؾ دادُ ٍ فؼفش ) 50گشم اکؼیظى ثِ عَس کبهل ثب  50  -58

 اکؼیذ دس هحصَل ثِ دػت آهذُ چقذس اػت؟

 4/37د(                            43ج(     2/48ة(    1/50الف( 

 ؟ثبؿذ هیکذام ٍاکٌؾ گشهبدُ  -59

           الف ( 

  2            ة ( 

          2  ج ( 

  2          د ( 

  صیش کوتش اػت؟آثی کذام یک اص هحلَل ّبی  ًقغِ خَؽ -60

 د( ّش ػِ ثشاثش اػت  NaClهَالل  75/0ج(   MgOهَالل  75/0ة(   هَالل اتبًَل 5/1الف( 

  

 +7الف( 

 -7ة( 

 +5/3ج( 

 د( اعالعبت هؼئلِ کبفی ًیؼت.

 

HـــH= 432 KJ.mol-1 

IـــI= 151    KJ.mol-1 

HــــI= 288 KJ.mol-1 
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آزمونسخنامه پا  
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