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* حساب مجاز است استفاده از ماشین*   

ی پیوند  های زیر، مرتبه در کدام یک از گزینه -1
3
2

 ؟نیست 

1 )SO2   2 )IO2   3 )S3    4 )NO2  

 ترین تعداد الکترون منفرد را دارد؟ در حالت برانگیخته بیش کدام یک از ذرات زیر -2

1 )O2
8   2) N7    3) Mg2

12   4 )Sc21  

 ی ترکیبات یونی درست است؟ ی انرژی شبکه های زیر در مورد مقایسه از گزینه یککدام  -3

1) KCl NaOH KF CsBr   2) KF NaOH KCl CsBr    

3) NaOH KF KCl CsBr   4 )KF KCl CsBr NaOH  

لیتر  میلی 155و  NaClموالر  2/5لیتر محلول  میلی 05در محلول نهایی حاصل از اختالط  Clغلظت یون  -4

Mg(FeClموالر  520/5لیتر محلول  میلی 255و  CaCl2موالر  1/5محلول  )4  قدر است؟ چه 2

1)/ M0 167  2)/ M0 1   3 )/ M0 2  4 )/ M0 085  

/ای که به عنوان صداگیر بنزین مورد استفاده است به وزن  ای از ماده نمونه -0 g9 /، در اثر سوختن 349 g31 154 

/اکسید و  دی کربن g7  آب تولید کرد. درصد جرمی اکسیژن در این ترکیب چند است؟ 977

(C / , H O / g / mol)212 01 18 02  

1)% /23 % (3   صفر (2  2 /21 9  4 )% /27 6 

nAl(BHبرای ترکیب  -6 )4 وجهی و اتم  کنید؟ )راهنمایی: این ترکیب با ساختار هشت بینی می چه باری پیش 3

 است.( Alمرکزی 

 -3( 4   صفر( 3   -1( 2  +1 (1
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 ؟نداردی زیر ساختارهای رزونانسی وجود  در کدام گونه -7 محل انجام محاسبات

1) H CO2   2) N3    3) SO3   4) NO2  

های اتوکسی  گرم بر مول با استفاده از واکنش زیر برای شناسایی گروه 417یک ترکیب آلی با وزن مولکولی  -8

(CH CH O )3  مورد بررسی قرار گرفت: 3

ROCH CH HI ROH CH CH I

CH CH I Ag H O AgI CH CH OH

2 3 3 2

3 2 2 3 2

 

تولید نموده است. چند گروه اتوکسی در ترکیب موجود  AgIگرم  53/22گرمی از ترکیب،  42/20ی  یک نمونه

AgI)                  است؟ / g / mol)234 77  

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

 شود؟ رسوب ایجاد مییکدیگر، ها با  کدام محلولاز اختالط  -2

 سدیم سولفات –( باریم نیترات 2    سدیم نیترات –باریم نیترات  (1

  سدیم کلرید –( آمونیوم نیترات 4   سدیم کلرید –( کلسیم نیترات 3

Cچند آلدهید با فرمول مولکولی  -15 H O5  وجود دارد؟ 10

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

lmبا  الکترون چند A اتم در. است دوره هم C66 عنصر با و گروه هم B40 عنصر با A عنصر -11 1  دارد؟ وجود 

1 )10  2 )16   3 )14   4 )13 

Aیون -12 2 ، 4 و نشده جفت الکترون A 3، 3 اتمی عدد اگر. دارد نشده جفت الکترون A اتم باشد، 36 از کمتر A 

 دارد؟ s ی زیرالیه در الکترون چند

1 )8   2 )7   3 )2   4 )15 

 عناصر این متداول شیمیایی نماد که) التین حروف با عنصر چند است تناوبی جدول از بخشی که مقابل شکل در -13

 است؟ درست عبارت کدام. است شده داده نشان( نیست

 .است اتمی دو گاز صورت به اتاق دمای در J عنصر( 1

 .است TNO3صورت به T عنصر نیترات( 2

Rالکترونی آرایش( 3 2 صورت بهs s p s d2 2 6 2 71 2 2 3  .است 3

Nصورت به چهارم تناوب انتهای در یونش انرژی ترتیب( 4 M O P    است. 

 

 است؟ صحیح چپ به راست از ها یون ی اندازه کاهش حسب بر ترتیب کدام -14

1) Na ,Cs ,O , N2 3    2) Na , N ,O ,Cs   3 2  

3) Na , O , N , Cs2 3      4) Cs ,O , N , Na   2 3
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 است؟ بیشتر ماده کدام فرمول در ها اتم تعداد -10 محل انجام محاسبات

   پرمنگنات آمونیوم( 2    فسفات آمونیوم( 1

 کرومات دی پتاسیم( 4    منگنات( I) جیوه( 3

 یها شعاع تفاوت باشد، آنگستروم 2/1 برابر A اتم واندروالسی شعاع و آنگستروم 3/1 برابر A A پیوند طول اگر -16

 است؟ آنگستروم چند A اتم االنسیوکو و واندروالسی

1 )1/5  2 )0/5   3 )00/5   4 )7/5 

 است؟ درست گزینه کدام -17

1 )AlF3 ،Al O2      .هستند یونی ترکیبات AlCl3و 3

 .است کمتر MgO ی شبکه انرژی از AlF3ی شبکه انرژی( 2

    .است کمتر MgO ذوب ی نقطه از AlF3ذوب  ی نقطه( 3

 کدام یچه( 4

 ؟نیست صحیح ترکیب کدام شیمیایی فرمول -18

Na:  پراکسید سدیم( 1 O2 Al:  سوپراکسید آلومینیوم( 2   2 (O )2 2 3   

Ca(ClO: کلریت کلسیم( 3 )2 Hg: پراکسید( I) جیوه( 4  2 O2 2 

 I ظرف در گاز مقداری. است بسته ظرف دو بین شیر ابتدا مقابل شکل در -12

/ ظرف فشار C127 دمای در. ریزیم می atm1  باز کردن از پس. شود می 8

 پس از مخلوط شدن گازها) شود؟ چند اتمسفر می ظرف دو نهایی فشار شیر،

 .(کنید نظر صرف ظرف دو بین شیر حجم از و رسد یم C27به دما

1)/1 2     2)/0 45   

3)/0 675     4)/0 6  

0/برابر فلز این پراکسید مولی جرم به قلیایی فلز یک اکسید سوپر مولی جرم نسبت -25  است؟ کدام فلز این. است 6455

 

1)( g mol ) Li17     2)( g mol ) Na123  

3)( g mol ) K139      4)( g mol ) Cs1133   

1/شعاع به یا کره آهن اتم کنید فرض -21  یکدیگر روی را آهن گرم یک در موجود یها اتم اگر. استآنگستروم  41

Fe)   روند؟ می باال ارتفاعی چه تا ها اتم( زیر شکل صورت به) بچینیم g mol , A cm)1 856 1 10    

 

1)/ km 93 03 10   2)/ m 93 03 10  

3)/ m 91 52 10   4)/ km 91 52 10  

 

11/ اگر. دارد وجود (C) کربن و (La) النتان های اتم فقط ترکیبی در -22  تشکیل La اتم را ترکیب این جرمی درصد 4

C)     دارد؟ وجود کربن اتم چند ترکیب این در النتان اتم هر ازای به بدهد، , La g / mol)12 139   

1 )125  2 )25   3 )65    4 )35 

(O g mol )116 
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Xفرمول با Y و X عنصر دو از ترکیبی در -23 محل انجام محاسبات Y4 %برابر X عنصر جرمی درصد ،6 /31  تجربی فرمول. است 776

%آن در X جرمی درصد که عنصر دو این از دیگری ترکیب /25  چیست؟ است، 888

1)XY  2)XY2  3)X Y2   4)X Y3 2  

CuSoبلورهای از ای نمونه -24 .xH O4 2، /52  تا دهیم می حرارت را نمونه این از گرم 155. دارد آب جرمی درصد94

11/به نمونه این در آب جرم CuSOفرمول با دیگری ترکیب به و برسد گرم 91 .yH O4 xنسبت. شود تبدیل 2

y
 

H)         چقدر است؟   , Cu , O , S g / mol)1 64 16 32    

1 )4/4  2)3/8   3 )6/0   4 )1/7 

   است؟ چقدر واکنش در موجود مواد ضرایب مجموع ،موازنه از پس زیر واکنش در -20

(s) (g) (s) (s) (s)S Cl NH S N S NH Cl2 2 3 4 4 8 4    

1 )14  2 )23   3 )26   4 )36 

 فرآورده گرم 124 که وقتی شده مصرف اکسیژن جرم ،هگزن -2 متیل دی -2،4اتیل -3 کامل سوختن واکنش در -26

H)            است؟ گرم چند ،شود تولید , C , O g / mol)1 12 16   

1 )7/26   2 )5/26    3 )1/154  4 )3/27 

 ؟توانند ساختار خطی داشته باشند یا می اندهای زیر خطی چه تعداد از گونه -27

NO , C O , H Se , I2 3 2 2 3
   

 ( چهار4   ( سه3   ( دو2  ( یک1

/واکنش از. بگیرید نظر در است هالوژن یک X آن در که را ی زیر موازنه نشده واکنش -28  227 8  ،PX3مولکول 10

/7 H)    است؟ هالوژن کدام X آید؛ می دست به HX گرم8 g / mol)1   

PX H O HX H PO  3 2 3 3 

1) ( g mol ) I1127     2) ( g mol ) Br180   

3 )( / g mol ) Cl135 5    4) ( g mol ) F119   

Pگرم 4/80 -22 O4 چگالی با محلولی و شود یم حل آب در یدشدهتول اسید. دهد یم واکنش آب گرم 255 با 10

/ g / mL1  است؟ چقدر( چپ به راست از) اسید ی موالریته و مواللیته. آید می دست به 24

(H , O , P g mol )   11 16 31  

1 )18/7 – 75/4    2 )51/6 – 23/0  

3 )18/7 – 23/0    4 )51/6 – 75/4 

 برقرار مقابل شرط که برود n2الیه به n1ی الیه از تواند یم صورتی در فقط هیدروژن اتم در الکترون کنید فرض -35

2n یا 3       : باشد n2 1  

 انرژی با فوتون چند رود، می پایه حالت به 2 ی الیه از وقتی هیدروژن اتم در الکترون مطلب، این گرفتن نظر در با

 (چپ به راست از) است؟ تر بیش ییمر نور انرژی از فوتون چند انرژی و کند می نشر متفاوت

1 )2 - 2  2 )13 - 4  3 )2 - 4   4 )13 – 2 www.ShimiPedia.ir
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  آید؟ می وجود به مختلف ترکیب چند کلر اتم یک با هیدروژن اتم یک کردن جایگزین از مقابل ترکیب در -31 محل انجام محاسبات

  .(بگیرید نظر در را ساختاری ایزومرهای فقط)

1 )3   2 )6   3 )2   4 )4 

 ی ذوب و نقطه جوش باالتری دارند؟ به ترتیب نقطه کدام یک از موارد زیر -32

  aنرمال پنتان . bمتیل بوتان . c .2دی متیل پروپان -2و   d.2- متیل پروپان 

1 )a , c  2 )d , c   3 )a , b   4 )c , a 

Cچه تعداد از ایزومرهای  -33 H O5  ؟کنند نمیدر واکنش اکسایش شرکت  10

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

 مقادیر مثبت دارند؟ G0و هم  H0در کدام تغییر فاز برای آب، هم  -34

1 )   T K, s250    2 )   T K, s350  

3 )   T K, g350    4 )   T K, g250  

 شود؟در باالی ستون، معین می شده دادههای هیبریدی های کدام گزینه بر اساس اوربیتالساختار نمونه -30

 SP3 SP2 SP d3 SP d3 2 

1) NH3 BCl3  PF N CH  4 3 2 XeF4 

2) H O2 SnCl2 SF4 XeO F2 2 

3) SO 2
3 CO 2

3 SnCl3 SF6 

4 ) 
CH4 BH

4 PF5 XeF5 

 ؟استها کدام یک از اتفاقات زیر مربوط به خواص کولیگاتیو محلول -36

 .تر از آب است فشار بخار استون بیش( 1

 . تر از آب است کم ی ذوب جیوه نقطه( 2

 کنند.مرغ در ارتفاعات در آن مقداری نمک حل میپز کردن تخم ( برای آب3

 کدام ربطی به خواص کولیگاتیو ندارند.( هیچ4

 نام ترکیب مقابل چیست؟ -37

 یدوهگزان -3-فلوئوروایزوپروپیل( -1) -4 -کلرو دی 0، 0 -مووبر دی -2، 2(1

 یدوهگزان -4 -ایزوپروپیل( وفلوئور -1) -3 -کلرو دی 2، 2 -برومو دی -0، 0( 2

 متیل هگزان -2 - یدو -4-فلوئورو -1 -کلرواتیل( دی– 1،1) -3-دی برومو -0، 0( 3

 کدام ( هیچ4
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 ماند؟ ها روی آب باقی می کدام عنصر زیر تا مدت -38 محل انجام محاسبات

1 )Na  2 )Be   3 )K   4هر سه ) 

Cانرژی پیوند  ،های زیر با توجه به واکنش -32 Cچند کیلوژول بر مول است؟ 

CH (g) C(g) H(g) H kJ / mol

HC CH C(g) H(g) H kJ / mol

4 4 1656

2 2 1648

   

    
 

1)414  2)825   3)1234   4 )214 

شود. در این دو حالت کدام مورد تغییر  بار در دو فشار مختلف و دمای یکسان انجام می 2یک واکنش شیمیایی،  -45

 ؟کند نمی

 گرمای واکنش( 2    تغییر انرژی درونی (1

 ( کار انجام شده در طی واکنش4   تغییر دمای محیط واکنش (3

Bی واکنش استاندارد تشکیل  دهنده واکنش نشانکدام  -41 H5  ؟اتمسفر است 1و فشار  K228گازی در دمای  9

1) B(s) H(g) B H (g)5 95 9   2 )B(s) BH (g) B H (g)3 5 92 3 

3 )B (g) H (g) B H (g)2 2 5 9

5 9
2 2

   4 )B(s) H (g) B H (g)2 5 9

9
5

2
  

 شود؟ کدام ماده در یک حالل غیرقطبی حل می -42

 کدام هیچ( 4  آمونیاک( 3   گلوکز( 2  گرافیت  (1

  کند؟ ی ذرات عمل می تفاوت اندازه بر اساسکدام روش جداسازی  -43

  کروماتوگرافی کاغذی( 2      کاغذ صافی (1

 دکانتور استفاده از( 4    جزء تقطیر جزءبه( 3

 ؟شود نمیبین کدام دو ذره پیوند هیدروژنی تشکیل  -44

 استون و هیدروژن برمید( 2     آب و استون (1

  استیک اسید و فرمیک اسید( 4     آلدهید اتانول و فرم( 3

 تر است؟ پوشی کدام یون بیش انرژی آب -40

1) Mg2   2 )Li    3 )O2    4 )F  

 ؟یابد در کدام گزینه، عدد اکسایش اتم مرکزی افزایش می -46

1) VO VO3 2     2 )CrO CrO 2
2 4  

3 )SO SO 2
3 4     4 )NO NO3 2  www.ShimiPedia.ir
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 ؟ی ظرفیت داشته باشد الکترون در الیه 8تواند بیش از  پیوندهای کوواالنسی یا یونی، کدام اتم زیر می پس از برقراری -47 محل انجام محاسبات

1) F   2 )N    3) K    4 )Xe  

 ؟بیشتری برای جذب هیدروژن داردکدام دسته از ترکیبات زیر تمایل  -48

 اسیدها کربوکسیلیک( 4  ها آلکین( 3  ها سیکلوآلکان( 2  آروماتیک (1

 ؟دهد با افزایش عدد اوکتان بنزین کدام مورد روی می -42

 کاهش میزان آلودگی( 2    افزایش بازده انرژی (1

  کاهش سرعت سوختن بنزین( 4   سوختی  کاهش هزینه( 3

شود. این ماده در حالت محلول رسانای جریان برق  است و در آب حل می C0500ای کمتر از  ی ذوب ماده نقطه -05

 کند؟ یک از موارد زیر آن را مشخص می نیست. کدام

 اتیل اتر ( دی2    پروپانوییک اسید (1

 ( نفتالن4     ( سدیم آزید3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2931آیریسک در سال  ومدگروه طراحی آزمون  رشته

 امیرحسین هاشمی - یمحمد میرزاعل –نژاد  علیرضا رفعت  -میرساالر رضوی – محمدسامان جواهریان ادبیالمپیاد 

 محمدرضا کریمی - حمید رزگران - مهدی تفرشی - میثم اسکندری المپیاد ریاضی  

 علی وفایی -نظر  رضا شاه - کوشا پایداری شناسی المپیاد زیست

 سیدحیدرمروج - فرشید عفتی - مرتضی خلینا -اشکان خاوران  -پیام افتخارجهرمی - هآرش آژید المپیاد شیمی     

 محمد طهماسبی - سعید جنتی - امیر پرتوی المپیاد فیزیک     

 آرمین وکیل – محمدامین عابدی - افشین بهمرام - پوریا بابویه المپیاد کامپیوتر    

المپیاد نجوم و 

 اخترفیزیک

 شهریار جاویدی -محمد رضا بنایی -هیل انصارینس - حسین الماسیمحمد -رامین افضلی - امیررضا ابری

 حسین هاشمی - احسان مهرجو - سعید مذهب -حسین مصحفی -کامبیز خالقی - هزاد امیر حسن

یادداشت  سؤاالتی  در انتهای آزمون کد کاربری و رمز خود را از باالی پاسخنامه بر روی جلد دفترچه

ی جامع خود  رنامهکا www.irexam.com، با مراجعه به پایگاه آذر ۲۳آذر تا  ۳۲ی زمانی  کنید. در بازه

 را مشاهده کنید.
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 سالم دوست من؛ 

هامون  ای که آخر خیلی از آزمون کنیم که این تک صفحه تعجب کرده باشی! چند وقتیه که داریم به این فکر می اون هم وسط امتحان این صفحه نشاید از دید 

جویی بیشتر در مصرف کاغذ پیدا نکردیم. از طرف  ها هیچ راهی برای صرفه آرایی دفترچه بینید به خاطر نوع صفحه کارش کنیم!؟ همونطور که می اضافه میاد رو چی

گشتیم؛ حاال این شانس رو داریم که با  خوایم با شماها در میونشون بزاریم و دنبال یک فرصت مناسب می داریم و چیزهایی هست که می  م حرفدیگه خیلی ه

ای که برای این کار  تونید به سامانه ای که آیریسک داره انجام میده رو نقد کنید می خواید آزمون یا هر فرآیند دیگه تر حرف بزنیم! شما اگر می همدیگه مستقیم

هاشون مثل این دفعه رو از این  های ما رو هم که البته همشون حرف خودمون نیستن )بعضی روی سایت طراحی کردیم؛ برید و از اونجا به ما کمک کنید. حرف

ن و .... خالصه هر چیزی که دوست داریم هاشون داستا هاشون دل نوشتس، بعضی هاتون دنبال کنید! بعضی ی آخر آزمون ور و اون ور جمع کردیم( این صفحه

 شما هم بدونید.

 

 

زمانی که برای اولین بار این داستان را خواندم، تازه شروع به تدریس درسی با عنوان 

کرده بودم، درسی که هدفش آموزش مردم برای رساندن « گردهمایی یک میلیون دالری»

متوجه شدم که اکثر مردم به جای ود خیلی ز درآمدشان به یک میلیون دالر یا بیشتر بود.

 عاقالنه تالش کردن، به عادت سخت تالش کردن گرفتارند، غافل از اینکه تالش همیشه کارگر نیست.

کردیم انجام دهیم. گاهی نیاز است خود را از بند  های باالتر باید کاری کامالً متفاوت با آنچه قبالً می گاهی برای رسیدن به موفقیت

 های دنج و راحت برهانیم. های روزمرّه و گوشه ی، عادتقواعد همیشگ

ام، مکانی که در میان انبوهی از درختان کاج مدفون شده و تا  ی کوچک و آرام میلکرافت نشسته مسافرخانه یها در یکی از اتاق

دای شنیدن ص در حالشهر تورنتو یک ساعت فاصله دارد. بعدازظهر یکی از روزهای ماه جوالی است و من در چند قدمی خودم 

 تالش برای نجات زندگی هستم.

کند. صدای بلند بال  زندگی کوتاهش را مصرف می د شدن از پنجره، آخرین ذرات نیرویمگسی کوچک در تالشی بیهوده برای ر

 ، اما بیهوده است.«فقط سخت تالش کن»زدنش گویای ذهنیتی تلخ است؛ 

دام افتادن است. چرا که مگس قادر نخواهد بود شیشه ه ها خود ب ب اینکه این تالشکند، عجی وار تالش می برای نجات خود دیوانه

 رسیدن به هدفش گرو گذاشته است. یبرااش را  را بشکند. با این حال با سماجت و تالش بیهوده زندگی

تر، در باز است. تنها  ها عاقبت او جز مرگ نخواهد بود. درست رو به روی پنجره، چند قدم آن طرف ی این تالش با وجود همه

کرد. تنها یک صدم از این  توانست به دنیایی برسد که برای رسیدن به آن تالش می ثانیه پرواز، این مگس کوچک مید با چن

 ها برای رهایی از این دام خود ساخته کافی بود. تالش

ی خود این چنین  چرا او بر درستی ایدهگیرد؟  چرا این مگس، راه دیگری را که کامالً بر خالف راه اول است در پیش نمی

شود؟ اما این راه راهی که از  کند و بر این باور است که تنها این راه خاص و تالش سخت باعث موفقیت او می سماجت می

 نظر یک مگس کامالً منطقی است، چیزی جز مرگ نخواهد بود.

همین تالش بیشتر خود قسمت عمده مشکل را موفقیت همیشه در گرو سخت تالش کردن نیست. گاهی اوقات در واقع 

 خواهید شانس موفقیت را از دست ندهید، تنها به سخت تالش کردن امید نبندید. آفریند. اگر می می
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