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* حساب مجاز استاستفاده از ماشین*   

 شمارة داوطلبی

 رمز عبور

4139-95سال تحصیلی   

بهمن 9و  8  

دقیقه 120مدت آزمون:   
(2) آزمون شماره  

 است؟ ترینکم زیردر کدام اتم  s4و  f4تفاوت سطح انرژی بین  -1

1)Zn30 2) H1 3)Cr24 4)Ne10  

های ربا دارای قطبکنند و همانند آهندانیم ذرات باردار در حال حرکت اطراف خود میدان مغناطیسی ایجاد میمی -2

S  وN شوند؟در میدان مغناطیسی بیشتر منحرف می زیرهای یک از اتمشوند. با توجه به این توضیحات، کداممی 

1)Cr24 2)Cu29 3)Ca20 4)N7 

 ؟کندنمیدر حضور میدان الکترومغناطیس تغییر  زیرهای یتالبیک از اورسطح انرژی کدام -3

1) s  2) p 3) d 4) f 

 ترین است؟آخرین انرژی یونش کدام ذره بیش -4

1)Cs55 2)Kr36 3)As33 4)He2 

 بیشتر است؟ K19تفاوت انرژی بین کدام دو انرژی یونش متوالی در عنصر -5

1)IE , IE2 1 2) IE , IE3 2 3) IE , IE10 9 4) IE , IE18 17 

 کوچکتر است؟ زیرهای شعاع کدامیک از گونه -6

1)F 2)O 2 3)Cl 4)Cs 

 دارد؟وجود  2هایی با اختالف عدد اکسایش در چه تعداد از ترکیبات زیر، اتم -7

KClO3 S O 2
2 8 NaCl O3 C H6  )بنزن( 6

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

 در کدام گزینه مقایسه نقطة جوش به درستی انجام شده است؟ -8

1)HBr AsH 3  2) SbH HI3  

3) H O HF2    4) H Te H Se2 2 www.ShimiPedia.ir
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 در کدامیک از ترکیبات یونی داده شده بیشتر است؟ کوئوردیناسیونعدد  -9

 ساختار بلوری مکعبی ساده -یم کلریدزس (1

 

 ساختار بلوری مکعبی مراکز وجوه پر -سدیم کلرید (2

 
  

 ساختار بلوری مکعبی ساده -سدیم (3

 

 ساختار بلوری مکعبی مرکز پر -( نیکل4

 
 پیوندی کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ ةزاوی -10

1)NO
2 2)I3 3)NO2 4) نلاستی 

 است؟ نرسیده، اتمی وجود دارد که به آرایش هشتایی زیردر چه تعداد ترکیبات  -11

NaCl  H CO2 3  NO  XeF4 

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

 غیرقطبی است؟ زیرکدام مولکول  -12

1)P O4 6 2)PCl F2 3 3)H O2 4)NH3  

 ؟نیستندتمامی زوایای پیوندی برابر  زیرچه تعداد از ترکیبات در  -13

XeOF4  , SO3  , NH
4  , HCN ,  PCl5 , SiO2  

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

 پیوند در کدام ترکیب وجود دارد؟ مرتبة ترینکم -14

1)S N2 2 2)N
3 3)B N3 3 4)NO

3 

 بیشتر است؟ زیریک از ترکیبات یونی وجود در کدامهای متعداد اتم -15

 نشادر (2  کرومات( منیزیم دی1

 منیزیم نیتریت (4 کربناتسدیم هیدروژن (3

شود. محصوالت انجام می %37 بازدهشود. این واکنش با مونوکسید و هیدروژن تولید میاز واکنش متان با آب، گاز کربن -16

این مرحله از واکنش  بازدهکه گیرد. در صورتیتولید شده تحت شرایط خاصی جهت تولید متانول مورد استفاده قرار می

توجه: ) های مذکور بیابید.مول آب را طی واکنش 2مول متان با  1دست آمده از واکنش باشد، کسر مولی متانول به 45%

 (دهد.واکنش دیگری در ظرف رخ نمی شود.یک ظرف انجام می هر دو مرحلة واکنش در

1) 05/0 2) 14/0 3) 25/0 4) 95/0  www.ShimiPedia.ir
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Nدر نتیجة واکنش نیتروژن با اکسیژن هوا، دو اکسید نیتروژن -17 O2 Nو 3 O2 شود. از واکنش مخلوطی از تولید می 5

درصد جرمی نیتروژن در مخلوط موردنظر کدام  .آیددست میهای برابری از این اکسیدها بهاکسیژن و نیتروژن، جرم

O)  ؟است , N ) 16 14  

1) 51/78% 2) 38/31% 3) 61/68% 4) 85/21% 

Naلیتر از یک محلولمیلی 100 -18 SO2 لیتر این های سدیم در هر میلیگرم از آن است. تعداد یون 8محتوی  4

 (= Na = ،16 O = ،32 S 23محلول کدام است؟ )

1)/  203 42 10 2) 204 10 3)/  206 8 10 4)/  233 4 10 

19- Lm 500 محلولCaCl2  در حال جوش، در هر دقیقه مقدار معین و ثابتی از آب موجود را به دلیل فرآیند جوشش

دقیقه اول، موالریته 10که به محلول، آب خالص اضافه نشود، بعد از گذشت مدت زمان دهد. در صورتیاز دست می

CaCl2 ،2/1 تا  باید اضافه کنیممتر آب خالص به محلول در حال جوش در هر دقیقه چند میلیشود. برابر می

 ؟در آن ثابت بماند CaCl2غلظت

1) Lm 3/8 2) Lm 10 3) Lm 7/41 4) Lm 100 

تغییر حجم دهد. با فرض عدم طور کامل واکنش میگرم پودر فلز روی به 5ا ب HClموالر  5/1 لیتر محلولمیلی 150 -20

 (= Zn =  ،5/35 Cl = ، 1 H 65ست؟ )ا در محلول نهایی )پس از انجام واکنش( کدام Hمحلول، موالریته یون

1) M 24/0 2) M 47/0 3) M 99/0 4) M 35/1 

C) لیتر پروپان 10گاز اکسیژن برای سوزاندن کامل  چند لیتر -21 H )3 مورد نیاز است؟ )دما و فشار گازها را برابر  8

 درنظر بگیرید.(

1) 10 2) 50 3) 70 4) 100 

Fe(s)، آنتالپی استاندارد تشکیلK 298در دمای  زیرهای با استفاده از واکنش -22 O2  را بیابید. 3

(s) (s) (s) (g) /

(g) (g) (g) /

(s) (g) (g) /

Fe O C Fe CO H KJ mol

CO O CO H KJ mol

C O CO H KJ mol

    

    

    

2 3 1

2 2 2

2 2 3

3 2 3 489 5

2 2 564 8

393 3

0

0

0
 

1)/ KJ / mol822 2  2) / KJ / mol2516 6 

3) / KJ / mol156 8 4) / KJ / mol156 8 

کنیم، گرم می atm1و فشار  C100قرار دارد را تا دمای atm1و فشار C0مول آب که ابتدا در دمای 1وقتی  -23

 نمایید.تغییرات انرژی درونی را محاسبه 

 p /C (H O ) J / g. C2 4 184   , atm Pa1 101325  

( ) /H O (T C) g / cm   3
2 10000  , ( ) /H O (T C) g / cm   3

2 100 0958  

1) J 12/7531 2) J 2/7531 3) J 4/418 4) J 22/418 
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 ؟است نادرستدر شرایط آدیاباتیک، کدام مورد V2به حجمV1آل در خأل از حجمک گاز ایدهبرای انبساط ی -24

1)U H   2)q 0 3)T 0 4)U 0 

 را مقایسه کنید. Bو  Aهای منزوی آنتروپی و انرژی درونی سیستم -25

 

 A  :2  گرم فلزM در دمای K 300 +  2  گرم فلزM  در دمایK 310 

 B  :4 فلز  گرمM  در دمایK 305 

1)A B A BU U , S S  2) A B A BU U , S S  

3) A B A BU U , S S  4) A B A BU U , S S  

 ؟با هم برابر است زیر هایگونهفشار بخار واقعی کدامیک از  -26

I) آب خالص 

II)  موالل  1محلولNaCl در آب 

III)  موالل  1محلولMgO در آب 

IV)  موالل اتانول در آب 2محلول 

1) II  وIII  2) II  وIII  وIV 3) کدامهیچ (4 همة موارد 

 ؟اکسید در آب را بیابیدکربن دی ppm 100فشار بخار محلول  -27

/اکسید در آب برابر پذیری کربن دیثابت هنری انحالل) 

atm L

mol


29 gچگالی محلولاست،  4 / cm31  ،فرض شود

 (.است mmHg 8/27فشار بخار آب خالص در این دما 

1) mmHg 58/78 2) mmHg 8/27 3) mmHg 78/50 4) mmHg 760 

 ؟صحیح است زیریک از جمالت کدام -28

 آناناس ناشی از متیل بوتانوآت است. مزة (1

 دارای حلقه بنزنی است. منتول (2

 متیل آمین است.بوی ماهی فاسد شده به دلیل آزاد شدن تری (3

  پلیمر کِوالر دارای گروه عاملی آمینی است. (4

Cهایدر چه تعداد از مولکول -29 H10  ؟ شودمی، دو کربن نوع چهارم یافت 22

1) 7 2) 5 3) 6 4) 8 
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 ؟نیست، ساختار هندسی مولکول حتی برای یک لحظه نیز مسطح زیردر چه تعداد از ترکیبات  -30

 

 صفر (4 3 (3 2 (2 1 (1

. ابتدا ایزومرهای ساختاری آن را مونوکلره کرده و سپس با واکنش حذف )مطابق استالکترون پیوندی  38آلکانی دارای  -31

شود که در اثر چند محصول مختلف تشکیل میکنیم. با درنظر گرفتن ایزومرهای هندسی، های مختلف تولید می( آلکنزیر

 ها تنها یک محصول تولید کند؟به آن HBrافزایش 

 

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

 براساس واکنش داده شده، محصول واکنش موردنظر کدام خواهد بود؟ -32

CH CH CHCl CH3 2 3  

رتا خشک Mg در 
→        
 H2O

   CH (CH ) CH Mg(OH)Cl3 2 2 3  

                        

رتا خشک Mg در 
→        
 D2O

      ? 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 
 دهد؟کدام ترکیب در مقابل اکسایش از خود مقاومت نشان می -33

www.ShimiPedia.ir متانول (4 استالدهید (3 استون (2 متانال (1
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(g)واکنش بنیادی -34 (g) (g)NO Cl NOCl 22  M03/0و  M02/0به ترتیب برابر  Cl2و NOهای اولیه با غلظت 2

واکنش چند برابر کاهش دهیم، سرعت  L1طور ناگهان حجم ظرف را به شود. اگر بهانجام می L4در ظرفی به حجم 

 شود؟می

 برابر 64 (4 برابر 32 (3 برابر 16 (2 برابر 4 (1

 دهد:ترکیب شده و اکسی هموگلوبین را تشکیل میاکسیژن با هموگلوبین  -35

(aq) (aq) (aq)Hb O HbO 2 2 

/( برابر1واکنش )نسبت به هر ماده اولیه مرتبه  سرعتثابت  M .S   6 1 121 در خون  O2و Hbاست. غلظت  10

Mریه به ترتیب 68 /و 10 M 61 5 لیتردو برابر شود، چند میلی HbO2سرعت تولیدبخواهیم اگر  است. 10

O2  در شرایطSTP (استلیتر  5 معمولی حدود)حجم خون فرد  ؟باید به فرد داده شود تا این اتفاق بیفتد. 

1) 168/0 2) 336/0 3) 840/0 4) 235/0 

 شود؟ای حاصل میدر نتیجه افزایش دمای یک سیستم درحال تعادل چه نتیجه -36

 یابد.واکنش کاهش می سرعتواکنش گرماگیر بیشتر انجام شده و  (1

 یابد.واکنش کاهش میسرعت واکنش گرماده بیشتر انجام شده و  (2

 یابد.واکنش افزایش میسرعت واکنش گرماگیر بیشتر انجام شده و  (3

 یابد.واکنش افزایش میسرعت واکنش گرماده بیشتر انجام شده و  (4

Aاگر واکنش -37 B C   نسبت بهA  وB  سرعتمعرف  زیرهر دو از مرتبة صفر باشد، کدامیک از نمودارهای 

 واکنش برحسب زمان خواهد بود؟

1) 

 

2) 

 
3) 

 
 

 

 

 

 

4) 
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 را درنظر بگیرید: زیرتعادل  -38

(g) ( ) (g) pA C D K 2 230 

اضافه کنیم تا فشار ظرف بعد از به تعادل  K 423 دمای دهنده را باید به یک لیتر ظرف درحداقل چند مول از واکنش

 رسیدن تغییر نکند.

 است:ثابت تعادل فشاری  pKتوجه:

(g) (g) (g) (g)aA bB cC dD   

c d
C D

p a b
A B

P . P
K

P . P
  در این رابطه Pها فشار جزئی گاز i– ام میباشد  

 است. mmHg 23 برابر K 423در دمای  Cفشار بخار مایع 

1) 0020/0 2) 0034/0 3) 0029/0 4) 0041/0 

دهیم. اگر ثابت آب قرار می mol 10و  Cاز ترکیب  B ،mol1از ترکیب  A ،mol7از ترکیب  mol 57/28در یک ظرف  -39

 چگونه خواهد بود؟ mL 180باشد، وضعیت تعادل در محلولی به حجم  M1 05/0برابر با زیرتعادل واکنش 

A B C H O  2  

 رود.واکنش به سمت چپ پیش می (2 رود.واکنش به سمت راست پیش می (1

 توان تعیین نمود.نمی (4 واکنش در حال تعادل است. (3

 

(g)تعادل -40 (g)N O NO ; H KJ / mol  2 4 22 باه رناخ خرماایی و گااز NO2گااز را درنظر بگیرید. 52

N O2  .استبیرنخ  4

N،لیتر 2در ظرفی به حجم  O2 4mol1 وNO2 mol1 ساپس  ،شاود کنیم تاا تعاادل برقاراروارد نموده و صبر مای

خطی داشته باشد، کادام گزیناه در ماورد  ةکنیم. اگر فرض کنیم شدت رنخ با غلظت رابطدمای ظرف را دو برابر می

 شرایط نهایی ظرف صحیح است؟

 یابد.مقدار ثابت تعادل با افزایش دما کاهش می (1

Nغلظت (2 O2  آن است. ةقبل از افزاشی دما، بیشتر از مقدار اولی 4

 شدت رنخ خرمایی در تعادل اول نسبت به لحظة نهایی کمتر است. (3

Nبا خارج نمودن (4 O2  یابد.از ظرف واکنش، شدت رنخ خرمای افزایش می 4
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 را درنظر بگیرید. زیردو تعادل  -41

(s) (s) (g) c

(s) (s) (g) c

KClO KCl O K /

KNO KNO O K /

 

 

3 2

3 2 2

3
0 002

2
1

0 02
2

 

molاگر در ابتدا KNO350/0،mol KClO370/0  وmol  KCl 30/0  لیتر  2را وارد ظرفی به حجم

 دهد؟را به درستی نشان می)برحسب مول بر لیتر(  O2نماییم، در لحظة تعادل کدام گزینه غلظت

1) 02/0 2) 016/0 3) 008/0 4) 0004/0 

42- pH با هم برابر است؟ زیرهای کدامیک از محلول 

I)       محلولM HCl M NaOH1 1 

II)       محلولM HC COOH M NaOH31 1 

III)  محلولM HCl M NaCH COO 31 1 

IV)  محلولM HNO / M Ba(OH)3 21 0 5 

1) II  وIII 2) I  وIV  3) همه موارد (4 کدامهیچ 

gیک داروی مسکن به جرم مولی -43 / mol150 دارای گروه عاملی آمینی(R NH ) apKبا2  در ساختار خود  8

R)وراین دا ةدار شدپروتون ةگرم مصرف شود، غلظت گونمیلی 16است. اگر در هر وعده مصرف این دارو  NH ) ه را ب 3

 (ثابت فرض نمایید. 2/7خون را در  Hpلیتر و  5حجم خون در بدن را )دست آورید. 

1)/  52 133 10 2) /  51 84 10 3) /  62 91 10 4) /  59 2 10 

44- PH  محلول حاوی mol 5/0  اسید ضعیفHA باa /pK  4  دست آورید.بهباشد. حجم محلول را می 6/2، برابر 5

1) L5 2) L1 3) L 5/2 4) L 25/0 

45- Hp کدام محلول بیشتر است؟   a , HA a , HBpK , pK 4 5 

1)  C M HB C M HA0 0 

2) 
C

M HB C M HA 2
2
0 0 

3) 
C

C M HB M HA2
2
00 

4) 
C C

C M HCl M HB M HA 
2 2
0 00 
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46- E کاهشیA  باشد، امامی 45/0برابر باE کاهشیB های از معلوم نیست. محلولA / A وB / B  تهیه شده

Bکه نیم سلولخواهد بود. زمانی Aبه سمت  Bشوند، جریان الکترون از و به هم وصل می / B  را بهSHE  متصل

 صحیح است. Bکاهشی Eباشد. کدام جمله برایمی SHEبه  Bکنیم، جریان الکترون از می

1)E / 0 0 45 2) / E0 45 3) E 0 4) E / 0 45 

 در کدام تبدیل اکسایش صورت گرفته است؟ -47

1)Fe Fe 3 2  2)CH CHO C H OH3 2 5 

3)CH O CO H O 2 2 2 4)MnO MnO  2
4 4 

 تری است؟قوی ةکاهشی، کدام ذره کاهندبا توجه به مقادیر پتانسیل استاندارد  -48

(aq) /

(aq) /

(s) (aq) /

(s) /

Cl e Cl E V

Sn e Sn E V

I e I E V
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 درست است؟« آهن -منگنز»کدام مطلب در مورد سلول  -49
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E (Mn Mn) V

E (Fe Fe) V





 

 

0 2

0 2

118

044
 

 آهن قطب منفی سلول است. (1

 شود.از جرم تیغة آهن کاسته شده و به جرم تیغه منگنز افزوده می (2

 یابند.ها از الکترود منگنز به سمت الکترود آهن جریان میالکترون (3

 ولت است. 62/1سلول  نیروی محرکة (4

 صحیح است؟ زیرچه تعداد از جمالت  -50

i) .آند قطب منفی و کاتد قطب مثبت است 

ii) د قطب مثبت و کاتد قطب منفی است.آن 

iii) غلظتH  در نیم سلولSHE  M1 .است 

iv) دهد.اگر سر منفی ولت متر در سلول گالوانی به کاتد وصل شود، واکنش رخ نمی 
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 محل انجام محاسبات
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 محل انجام محاسبات
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 انجام را مزرعه کارهای توانستنمی تنهاییبه و داشت بزرگی زراعی هایزمین که بود داریمزرعه

 هایطوفان که بود ایمنطقه در مزرعه محل چون بدهد ایاعالمیه دستیار استخدام برای گرفت تصمیم.دهد

 سرانجام نبودند. آنجا در کار به مایل زیادی افراد شد،می انبارها و مزارع خرابی باعث سال در زیادی

 مزرعه یک دستیار تاکنون آیا پرسید او از دارمزرعه .آمد دارمزرعه نزد الغری سالمیان مرد روزی

 به دارمزرعه چون مرد عجیب پاسخ رغمبه "بخوابم! باد وزیدن موقع توانممی من" داد جواب مرد ای؟بوده

 و دادمی انجام را مزرعه کارهای تمام غروب تا صبح از و کردمی کار مزرعه در خوبی به مرد .کرد استخدام را او داشت احتیاج دستیار یک

 .بود راضی او از دارمزرعه

 به فوراً است راه در طوفان کشید فریاد و پرید خواب از دارمزرعه .رسیدمی گوش به دور از آن صدای و طوفانی آغاز شد شب یک سرانجام

 با را هاآن باد تا کنیم مهار و ببندیم خوب را وسایلمان و محصوالت باید آیدمی طوفان شو بلند گفت و کرد بیدار را او و رفت کارگرش سراغ

 .نبرد خود

 عصبانی پاسخ این از دارمزرعه ".خوابممی من ورزدمی باد وقتی" بودم گفته شما به که من ارباب نه: گفت بود خواب در که طوریهمان مرد

 .دهد انجام را کارها خودش تا رفت بیرون باعجله سپس کند اخراج را او فردا گرفت تصمیم و شد

 محکم درها همه پشت هستند مرغدانی در هامرغ و اسطبل در گاوها.است شده پوشیده گونی و تور با محصوالت تمامی که دید تعجب کمال با

 حق و کرده را چیزهمه فکر دستیارش که شد متوجه دارمزرعه .هستند طوفان گزند از دور و مطمئن جای در کشاورزی وسایل و است شده

 .باشد آرامش در طوفان موقع که داشته

 

 

 
 

 

 

االی باعداد نوشته شده در  آزمون،های تحلیلو  پاسخ تشریحی، کارنامه ،برای دریافت

 های زیر مراجعه نمایید.به پایگاهبهمن  13پاسخبرگ خود را یادداشت کرده و از تاریخ 
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