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دفترچه

دفترچه
نوع المپیاد مربوطه را در پاسخنامه پرکنید.1.

بالفاصله پس از آغاز آزمون تعداد سؤاالت داخل دفترچه و وجود همه برگه های دفترچه سؤاالت را بررسی نمایید. در 2.
صورت وجود هر گونه نقصی در دفترچه، در اسرع وقت مسئول جلسه را مطلع کنید.

یک برگ پاسخنامه در اختیار شما قرار گرفته است. مشخصات خود را در کادر های مورد نظر کامل کنید. در صورت ایجاد 3.
هر گونه مغایرتی با ثبت نام اولیه پاسخنامه شما تصحیح نخواهد شد.

برگه پاسخنامه را دستگاه تصحیح می کند، پس آن را تا نکنید و تمیز نگه دارید و به عالوه پاسخ هر پرسش را با مداد مشکی 4.
نرم در محل مربوط عالمت بزنید. لطفا خانه مورد نظر را کامال سیاه کنید.

پاسخ درست به هر سوال 3 نمره مثبت و پاسخ غلط یک نمره منفی دارد.5.

همراه داشتن هرگونه کتاب، جزوه، یادداشت و لوازم الکترونیکی نظیر تلفن همراه و لپ تاپ ممنوع است. همراه داشتن این 6.
قبیل وسایل حتی اگر از آن ها استفاده نشود یا خاموش باشند، تقلب محسوب خواهد شد. 

توضیحات مهم 
 استفاده از ماشین حساب مجاز است.
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1. کدام عبارت صحیح است؟

) نیترات با محلول پتاسیم یدید به تولید رسوبی قهوه ای می انجامد. )ΙΙ 1( واکنش محلول سرب
∆H برابر است. ∆E تقریبًا با  2( برای واکنش هایی که تنها از مواد جامد و مایع تشکیل شده اند، 

3( در اثر نشت نفت خام به آب دریا یک محلول دو فازی تشکیل می شود.
4( در کل 9 نوع کلوئید از نظر فاز پخش کننده و پخش شونده وجود دارد.

ــه شــده   g90 آب تهی ــه  CuSO. ب H O4 25 ZnSO. و xH O4 2 ــک از نمک هــای ــر ی / از ه mol0 3 ــردن ــه ک ــی از اضاف 2. محلول
x کــدام اســت؟ )محلــول نهایــی ســیر نشــده اســت( SO در ایــن محلــول 0/063 شــده اســت. مقــدار  −2

4 اســت. کســر مولــی 

6 )4 7 )3 4 )2 5 )1

MgCl2 مخلــوط  کنیــم تــا در صــد جرمــی  NaCl را بــا چــه نســبتی )جرمــی( بــا محلــول % 70 جرمــی  3. محلــول %60 جرمــی 
Na شــود؟ Cl در محلــول دو برابــر 

5:1 )4 3:1 )3 4:3 )2 5:2 )1

4. کدام گزینه در مورد خواص کلوئید ها نا درست است؟

2( مخلوط نا همگن و شفاف1( پایدارند

4( از صافی عبور می کنند3( حد اقل دو فازی

) Kj
mol ∆H واکنش رو به رو را محاسبه کنید. )بر حسب  5. با توجه به واکنش های زیر مقدار 

 A c e g f B p+ + + → + +4 2 4 4 4

 )       /  KjA B c H molΙ → + ∆ = −2 5 200 1

 )       /  KjA c e f H molΙΙ + + → ∆ =4 405 2

 )       /  KjA e f g s p H molΙΙΙ + + + → + ∆ = −3 5 2 750 2

 )       /  KjV s p H molΙ → ∆ = −2 180 7

-440 )4 -443/06 )3 -346/7 )2 -483/07 )1

( ), .  ,  ,  : .Na Cl Mg H g mol−= = = = 123 35 5 24 1
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C اســت، 0/22 گــرم کربن دی اکســید و 0/09  H و   ،O ــی کــه شــامل اتم هــای  ــب آل 6. از ســوختن 0/231 گــرم از یــک ترکی
گــرم آب تولیــد شــده اســت. کــدام گزینــه در رابطــه بــا فرمــول تجربــی ایــن ترکیــب صحیــح اســت؟

C یک است. O به  1( در فرمول تجربی این ترکیب نسبت 
2( ترکیب فوق با سدیم واکنش می دهد.

3( در صد جرمی کربن در این ترکیب 40 درصد است.
4( فرمول تجربی این ترکیب، فرمول مولکولی الکل یک  عاملی است.

7. کدام گزینه صحیح است؟

1( طبق قانون هنری با افزایش 2 واحدی فشار گاز، انحالل آن نیز 2  واحد افزایش می یابد.

 ( ) ( )Na O m Na O m<2 2 21 1 2( فشار بخار در شرایط مشابه:   

 ( ) ( ) ( )NaN m CaCl m NaCl m< <3 22 1 1 3( نقطه ی انجماد:   

 Ar O NO< <2 4( انحالل پذیری در دما و فشار مشخص:  

 C60 C90 برابــر 125، 60، 45 گــرم اســت. همچنیــن، انحالل پذیــری در  KClO3 در  NH و  Cl4  ، RbCl 8. انحالل پذیــری 
C90 تهیــه شــده اســت. محلول هــا را تــا  نیــز بــه ترتیــب 105، 50 و 25 گــرم اســت. محصــول اشــباعی از هــر نمــک در دمــای 
C60 ســرد می کنیــم. در کــدام مــورد در صــد بیشــتری از نمــک رســوب کــرده اســت؟ )جــرم آب محلول هــا یکســان اســت( دمــای 

4( اطالعات مسئله کافی نیست. NH Cl4  )3 KClO3  )2  RbCl  )1

ــن گاز در  ــری ای / اســت. انحالل پذی g0 04 ــر  C20 براب g100 آب در دمــای  atm8 در  ــری گاز اکســیژن در فشــار  9. انحالل پذی

( ).O g mol−= 116 C30 چنــد مــول بــر لیتــر می توانــد باشــد؟  atm4 در دمــای  فشــار 

g. است( cm−31 )چگالی محلول نهایی 

 / −× 36 25 10  )1 / −× 312 5 10  )2

 / −× 33 125 10  )3 −× 325 10  )4

10. در کدام گزینه همه ی مواد در آب امتزاج پذیر هستند؟

2( پنتانوئیک اسید- متانول1( استون- بوتانول
4( اتانول- هیدروژن کلرید3( استون- پروپانوئیک اسید

( ), ,  : .C H O g mol−= = = 112 1 16
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/ کربن دی اکســید  g17 6 ــا  Li بــه جــرم 18/6 گــرم بــرای تصفیــه هــوای فضا پیمــا ب O2 2 LiOH و  11. در واکنــش مخلوطــی از 
/ تولیــد می شــود؟  g

L0 9 O2 بــا چگالــی  چنــد لیتــر 

/5 5  )4 /4 2  )3 /3 56  )2  /5 34  )1

C55 افزایــش می دهیــم. بــرای تبدیــل ایــن محلــول بــه  C15 بــه  B را از  12. دمــای 180 گــرم محلــول آبــی سیر شــده نمــک 
C80 را بایــد بــه ایــن محلــول اضافــه کــرد؟ محلــول سیر شــده، چنــد گــرم محلــول سیر شــده ی ایــن نمــک در دمــای 

 ، g20 ــر  ــب براب C80 به ترتی C55 و   ، C15 ــای  B در دما ه ــک  ــری نم ــت و انحالل پذی C55 اس ــی  ــول نهای ــای محل ) دم
ــت.( g100 آب اس g80 در  g40 و 

75 )4 135 )3 115 )2 250 )1

13. کدام مورد از موارد زیر درست است؟

الف( اگر دستگاه اندازه گیری قند خون عدد 18 را نشان دهد در یک لیتر از این خون یک مول گلوکز وجود دارد.
ب( حل شدن جامد در مایع همواره با افزایش آنتروپی همراه است.

 ( ) ( )NaCl m C H O m< 2 61 3 پ( بر حسب دمای جوش:  
ت( برای ماده خالص فرایند تغییر فاز و تغییر حالت یکسان است.

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

Al خالص واکنش می دهد، جرم جامد باقی مانده چقدر است؟ Fe با خلوص %80 با 16/2 گرم  O2 3 14. 80 گرم 

 g86  )4  / g62 6  )3  g16  )2  / g96 2  )1

15. نمونــه ای از اتانــول بــه وزن 0/7663 گــرم در یــک بمــب گرماســنج کــه ظرفیــت گرمایــی آن همــراه بــا اتانــول موجــود در آن 
/ مشــاهده می شــود. مقــدار گرمــای  K299 64 ــا  / ت C20 62 ــی از  J  اســت ســوزانده می شــود. افزایــش دمای

K5643 ــا  ــر ب براب
حاصــل از ســوختن یــک گــرم اتانــول چقــدر اســت؟

4433/1 )4 20546/9 )3 44/331 )2 20/5469 )1

ــا 3 گــرم کاهــش جــرم رو بــه رو شــویم،  ــه آمونیوم دی کرومــات ناخالــص در گرمــا، ب 16. اگــر در تجزیــه 10/08 گــرم از یــک نمون
ــش نمی شــود( ــدام اســت؟ )ناخالصــی وارد واکن ــًا ک ــات تقریب ــه آمونیوم دی کروم ــن نمون ــوص ای درصــد خل

 ( ), , ,  : .Cr N O H g mol−= = = = 152 14 32 1

75 )4 42/5 )3 37/5 )2 85 )1

( ),  ,  ,  : .Li O C H g mol−= = = = 17 16 12 1

( ),  ,  : .Fe O Al g mol−= = = 156 16 27
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17. چه تعداد از مواد روبرو در آب حل می شوند؟

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

 ، STP ــرایط  ــش در ش ــان واکن ــر در پای ــوزد. اگ ــل می س ــور کام ــزان به ط ــان و هگ ــامل پروپ ــی ش ــه 9/96 گرم ــک نمون 18. ی
 ( ), ,  : .C H O g mol−= = = 112 1 16 ــود؟  ــرم آب تشــکیل می ش ــد گ ــود، در کل چن ــد ش ــر گاز کربن دی اکســید تولی 15/456 لیت

8/82 )4 5/76 )3 15/12 )2 14/58 )1

19. چند مورد در رابطه با آسپرین صحیح است؟

الف( از واکنش استیک اسید با سالسیلیک اسید تولید می شود.
ب( تعداد اتم های کربن و اکسیژن با چهار قلمرو الکترونی در آسپرین و متیل سالسیالت برابر است.

پ( آسپرین به طور طبیعی در پوست درخت بید یافت می شود.
ت( آسپرین در واکنش با 6 مولکول هیدروژن سیر می شود.

4 )4 3 )3 2 )2 1 )1
C400 برابــر بــا حجــم بخــار آب تولیــد  20. اگــر حجــم بخــار آب تولیــد شــده از تجزیــه 2 مــول ســدیم هیدروژن کربنات در دمــای 
C400 چنــد گــرم بــر لیتــر اســت؟ STP باشــد، چگالــی بخــار آب در دمــای  شــده از تجزیــه 1مــول آمونیوم دی کرومــات در شــرایط 

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

 ( )gSO2 ) و  )gCO2 C25 و تولیــد  21. گرمــای حاصــل از ســوختن یــک مــول کربــن، گوگــرد و دی ســولفید کربن مایــع در دمــای 
 C25 ــای  ) در دم )lCS2 ــای اســتاندارد تشــکیل  ــول می باشــد. گرم ــر م ــوژول ب ــر 393/15 ، 296/1 و 1073/5 کیل ــب براب به ترتی

) Kj
mol چقــدر اســت؟ ) برحســب 

-90/12 )4 -88/15 )3 +90/12 )2 +88/15 )1
22. مجموع ضرایب استوکیومتری مواد در چند واکنش زیر عددی فرد است؟

 ) MnO HClΙ + →2

 ) ( )Al SOΙΙ →2 4 3

 ) ( )C H NOΙΙΙ →3 5 3 3

 V) Fe HClΙ + →

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

PbI2   ، ( )Fe OH 3  ، BaSO4  ، CaCl2  ، PbCrO4  ، AgCl

( ),  : .H O g mol−= = 11 16
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ــبز  ــه س ــل ب ــرم گاز زرد مای ــم. در نتیجــه 10 گ ــب میکنی ــید را ترکی ــرم هیدروکلریکاس ــدیم هیپوکلریت و 40 گ ــرم س 23. 20 گ
تولیــد میشــود. کــداممــوردازمــواردزیــردرایــنرابطــهدرســتنیســت؟

1( بازده درصدی واکنش 52/4 درصد است.
2( سدیم هیپوکلریت واکنش دهنده ی  محدود کننده است.

3( در مجموع 15 گرم از جرم ظرف واکنش کاسته میشود.
)  اکسید و هیدروکلریک اسید یکسان است. )VΙ 4( گازهای تولیدی در اثر این واکنش با گازهای حاصل از واکنش منگنز

24. کدامیک از عبارتهای زیر صحیح است؟

ــون پایســتگی جــرم  ــن قان ــر نیســت بنابرای ــس از واکنــش براب ــدا و پ ــد در ابت ــواد جام HCl جــرم م ــا  MnO2 ب 1( در واکنــش 
رعایــت نشــده اســت.

2( فراورده حاصل از سوختن گوگرد در فرآیند مجاورت تولید میشود.

)  را اضافه کنیم سامانه بسته یک لیتری مذکور 3 فازی  )FeClO KI Pb NO− −3 3 2 3( اگر به یک لیتر آب خالص سه مادهی
است.

4( نسبت مولی سوخت به اکسیژن هنگامی که موتور در جا کار می کند 1 به 12 است.

، 0/48 کم تــر از نقطــه ذوب حــالل خالــص اســت. اگــر بــه محلــول  x HF در حــالل  / m0 512 g540 محلــول  25.نقطــه ی ذوب 
HF در محلــول اولیــه چقــدر باشــد تــا درصــد  g60 از حــالل اضافــه کنیــم، نقطــه ی ذوب 0/08 کــم میشــود. درصــد تفکیــک 

تفکیــک پــس از رقیــق شــدن دو برابــر شــود؟

42/6 )4 45/8 )3 39/3 )2 31/2 )1

26.کدام عبارت در رابطه با شکل زیر صحیح است؟

1( به اثر تیندال معروف است.
2( مربوط به حرکات دائمی و منظم ذرات کلوئیدی است.

3( توسط گیاهپزشک انگلیسی کشف شد.
4( هیچکدام

27.یــک نمونــه از یــک مــاده ی جامــد آبــدار دارای درجــه ی خلــوص %70 اســت و %10 نیــز آب دارد. اگــر در اثــر جــذب رطوبــت، 
آب موجــود در آن بــه %20 افزایــش یابــد، درجــه ی خلــوص آن بــه چنــد میرســد؟

63/5 )4 62/2 )3 60 )2 50 )1

( ), , , . .   :  Na O H Cl g mol−= = = = 123 16 1 35 5
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28.کدامیک از عبارتهای زیر صحیح است؟

1( بنابر آزمایشات گیلوساک در فشار و دمای یکسان یک مول از گازهای مختلف حجم ثابت و برابری دارند.

atm1 برابر 22/4 لیتر است. C273 و فشار  2( حجم گازها در دمای 
3( سرعت انتشار گازها در محیط با جذر جرم مولیشان رابطه ی معکوس دارد.

O2 تبدیل میشود. LiOH به  CO2 اکسیژن موجود در  LiOH با  4( در واکنش 

B تشکیل میشود. فرمول تجربی  A2 5 B ترکیب شود مادهای با فرمول تجربی  A با 6/2 گرم از عنصر  29.اگر 8 گرم ماده ی 
B بهدست میآید کدام است؟ A و 1/55 گرم ماده ی  مادهای که از ترکیب شدن 1/2 گرم ماده ی 

B A5 2  )4  B A2 5  )3  B A2 3  )2  B A3 2  )1

30. چه تعداد از موارد زیر جزو خواص شدتی یک سامانه محسوب میشوند؟

i . N O2 4 NO2 و  رنگ سامانه تعادلی 

ii .در سکه طال Cu غلظت اتمهای 

iii .تعداد اتمهای موجود در کل جهان

iv .چگالی ذرات آالینده در جهان

4 )4 3 )3 2 )2 1 )1
ــا مقــدار اضافــی محلــول هیدروکلریک اســید واکنــش دادهاســت و یــک  ــه 23/2 گرمــی از آلیــاژ آهــن و کلســیم ب 31. یــک نمون

گــرم گاز تولیــد شــده اســت. جــرم کلســیم کلرید تولیــد شــده چنــد گــرم اســت؟

 

38/1 )4 25/4 )3 33/3 )2 22/5 )1

STP تولید میکند. جرم مولی فلز  / گاز در شرایط  L4 48 32. 68 گرم فلز قلیایی با خلوص %50 در واکنش با مقدار اضافی آب 
قلیایی چند گرم بر مول است؟

85 )4 39 )3 23 )2 7 )1

( ), , / .Fe Ca Cl g mol−= = = 156 40 35 5 : 
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33. کدامیک از گازها حجم بیش تری را اشغال میکند؟

STP PCl5 در شرایط  1( 69/5 گرم 

STP HCl در شرایط  MnO2 با  2( کلر حاصل از واکنش کامل 29 گرم 

O2  در شرایطی که یک مول گاز 28 لیتر حجم دارد. 3( 12/1 گرم

 STP / مولکول هیدروژن در شرایط  × 231 5 10   )4

34. کدامعبارتدررابطهباشکلروبهروصحیحاست؟

B بیش تر است. A از  1( سرعت تبخیر در ظرف 
A کاهش مییابد. B افزایش و در ظرف  2( پس از مدتی سطح آب در ظرف 

3( پس از برقراری تعادل و ثابت شدن فشار بخار آب در سامانه عمل تبخیر همچنان ادامه پیدا میکند.
A بیش تر است.  4( سرعت میعان در ظرف 

Cl2 کوچکتر است کدام گزینه میتواند باشد؟ F2 از  35. دلیل اینکه انرژی پیوند 

1( انرژی پیوند از باال به پایین در یک گروه افزایش مییابد.

F2 و دافعه ی جفت پیوندی با یکدیگر 2( به دلیل کوچک بودن 

ها انرژی پیوند را کاهش میدهد. F F2 به دلیل کوچک بودن  3( به دلیل دافعه ی ناشی از جفت الکترونهای ناپیوندی در 
4( هیچکدام 

36. کدامیک از نمودارهای زیر تغییرات حجم آب )مایع( را نسبت به دما صحیح نشان میدهد؟

( ), , , . .   ,  :  P O H Cl Mn g mol−= = = = = 131 16 1 35 5 55

A B

H o2NaCl(1m)

V

T
V

T

V

T
V

T

(1(2

(4 (3
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C60 را تخمین بزنید.  37. انرژی رزونانس 

K = انرژی رزونانس بنزن : اطالعات Cal
mol40 

 K Cal
mol120  )4  K Cal

mol850  )3  K Cal
mol800  )2  K Cal

mol40  )1

38. از تجزیــه 15/5 گــرم پتاســیم پــر منگنــات کــه %50 ناخالصــی دارد مقــداری اکســیژن بهدســت میآیــد. ایــن مقــدار 
اکســیژن از تجزیــه حداقــل چنــد گــرم نیتروگلیســیرین قابــل دســتیابی اســت؟

 

20/8 )4 5/675 )3 22/7 )2 45/4 )1

CS2 بهدست آورید. C را در  S= 39. به کمک اطالعات زیر، آنتالپی پیوند 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )l g g g
K CalCS O CO SO H mol+ → + ∆ = −2 2 2 21 3 2 265  

 ( ) ( ) ( )s g
K CalS S H mol→ ∆ = +2 67 

 ( ) ( ) ( )s g
K CalC C H mol→ ∆ =3 170 

 ( ) ( ) ( ) ( ) /s g g
K CalS O SO H mol+ → ∆ = −2 24 70 9  

 ( ) ( ) ( ) ( )s g g
K CalC O CO H mol+ → ∆ = −2 25 94 

 ( ) ( ) ( )l g
K CalCS CS H mol→ ∆ = +2 26 604  

 / K Cal
mol144 4   )4  / K Cal

mol140 4   )3  / K Cal
mol137 4  )2  / K Cal

mol130 4   )1

: قسمتی از یک    

فولرن

( ), , , .   ,  ,  :  K O H C Mn N g mol−= = = = = = 139 16 1 12 55 14
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40. میدانیم استیکاسید میتواند در فاز گازی بهصورت مونومر یا دیمر ظاهر شود. اگر 2 مول استیک اسید در دمای اتاق در 
/ داشتهباشد، چند درصد از مولکولهای استیک اسید به صورت دیمر هستند؟ atm2 1 ظرفی به حجم 20 لیتر فشار 

 18 )4 26 )3 14 )2 28 )1
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