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 گروه آموزشی دو،ره
 به نام خدا

 بسپرش به ما . . .

  دومیندفترچة سواالت 

 شیمیآزمون آزمایشی 

 هزار و سیصد و نود و پنج هشتم مردادماه

 صبح 10

 زمان تسواالتعداد 

 دقیقه 90 45

 تذکرات! 

 :فرمائید دقت زیر موارد به است خواهشمند شما، برای موفقیت آرزوی ضمن

 گزینه ای هستند. 4سواالت تمامی  (1

 .باشدمی مجاز حساب ماشین استفاده از (2

 استفاده از جدول تناوبی مجاز نمی باشد و تنها از جرم های اتمی داده شده در ابتدای سواالت استفاده کنید. (3

 دقت کنید که پس از پایان زمان آزمون به هیچ وجه امکان فرستادن پاسخنامه خود را نخواهید داشت.  (4

 www.do-re.irآدرس وبگاه: 

 است. محفوظ گروه آموزشی دو،ره برای سواالت این حقوق کلیة



 

 طراحی و سنجش آزمون تیم

 

 (، نقرة جهانیکشوری و نقرة طال) ایمان فروغمند 

 

 )مهدی یار امانی )طالی کشوری، نقره جهانی 

 )اشکان خاوران )طالی کشوری، نقره جهانی 

 (کشوری، نقرة جهانی طال و نقرة) مبین حسینیمحمد 

 (کشوری طال و نقرة) حسین خادم صداقت 

 (کشوری طال و نقرة) سهیل خلجی 

 (طالی کشوری) احسان شاپورگان 

  (کشوری، نقرة جهانی طال و نقرة)آرمان آی 

 (کشوری نقرة) امیرعلی سهیلی 

 

 



 

 

 هاجدول ثابت

 دول زیرج و روابط اعداد ملزم به استفاده از ،نیاز داشتید ثوابتبرخی از  مقادیر های این آزمون بهداوطلب گرامی، در صورتی که در پاسخ به پرسش
 خواهید بود. 

 

 

 

 

 

 جرم های اتمی مورد نیاز 

 جرم اتمی اتم جرم اتمی اتم

H 1 P 31 

He 4 Cl 35.5 

C 12 K 39 

N 14 Ca 40 

O 16 Cu 63.5 

Na 23 Zn 65.4 

Mg 24 Ag 107.8 

 / تعریف مقدار عنوان / تعریف مقدار عنوان

 درجۀ سانتیگراد -273 دمای صفر مطلق 6.022×  2310 عدد آووگادرو

 متر بر ثانیه 3×  810 سرعت نور گرم بر میلی لیتر 1 چگالی آب 

1 atm 101325 Pa=760 mmHg 1 bar 100000 Pa 

R)8.314 )ثابت گازها J/mol.K ثابت پالنک J.s 34-10x6.626 

 atomJ 91-10x1.60/ )الکترون ولت(eV 1 ژول 4.184 کالری 1



 آزمون آزمایشی المپیاد شیمی دومین گروه آموزشی دو،ره؛ 

 

 7از   2صفحه 
 

 ایهای چندگزینهپرسش
 

 ترین گزینه را به عنوان پاسخ آن انتخاب کنید و در پاسخنامۀ خود عالمت بزنید.این بخش، بهترین و کامل در هر پرسش

 نمره است. ٣ها یکسان و برابر  پرسشنمره تمامی 

 .منفی خواهد داشتنمرۀ  ١پاسخ نادرست به هر پرسش

 
 

برنج است؟ با فرض این که برنج شامل  g 20.0قادر به انجام واکنش با  3M HNO 3.00لیتر از های زیر، چند میلیبا توجه به واکنش .1

 باشد.  %80ها نیز روی )درصد ها جرمی( و بازده هریک از واکنش %15مس و  85%

Cu + H+ + NO3
-  NO2 + Cu2+ + H2O 

Zn + H+ + NO3
-  NH4

+ + Zn2+ + H2O 

 300د(    146ج(    228ب(    182الف( 

تشکیل  AgClموالر اضافه کنیم جند مول رسوب  NaCl 0.1میلی لیتر محلول  30موالر به  3AgNO 0.1 میلی لیتر محلول   30وقتی  .2

 می شود؟

 مول 0.06 (د  مول 0.03 ج(  مول 0.006 ب(  مول 0.003الف( 

 واکنشگر محدودکننده است؟ Pدر کدامیک از مخلوط های واکنش زیر،  .3

2 P + 3 Q → 2 R 

 Qمول  5و  Pمول  6د(  Qمول  1و  Pمول  4ج(  Qمول  7و  Pمول  3ب(  Qمول  2.5و  Pمول  5الف( 

 است: زیر صورت به آب با سیانامید کلسیم واکنش آمونیاک تولید اولیه روش .4

_____ CaCN2(s) + _____ H2O(l) → _____ CaCO3(s) + _____ NH3(g) 

 است؟ صحیح موازنه یک کدام

 1،1،1،1د(  1،3،1،2 ج(  4،2،6،2 ب(  2،6،2،4 الف(

 

 چقدر است؟ 4HClOگرم آب حل می کنیم. مواللیته  150را در  7O2Clگرم  50 .5

𝐶𝑙2𝑂7(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙)

 
→ 𝐻𝐶𝑙𝑂4(𝑎𝑞) 

 3.64د(    3.77ج(    1.88ب(    1.82الف( 

 یک مول از ترکیبات زیر را وارد محلول آبی می کنیم. در کدام محلول بیشترین رسانایی مشاهده می شود؟ .6

 

 4CaSOد(   4HClOج(    HFب(   AgClالف( 

 

 کمتر است؟ شودهای الیه ظرفیت وارد میهای زیر، باری که توسط هسته به الکتروندر کدام یک از اتم .7

 Sc21د(    K19ج(    Al13ب(    Ar18الف( 
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 است؟ باالتر اتم کدام در اوربیتال آخرین انرژی سطح .8

 
 Ca20 د(   Cr24 ج(  Mn25 ب(  Na11 الف(

 خواص عناصر با کدام دو عدد اتمی بیشتر به هم شبیه است؟ .9

 72و  54د(   20و  14ج(   50و  14ب(   52و  20الف( 

 در حالت پایه خود دارای بیشترین تعداد الکترون جفت نشده است؟ اتمکدام از بین گزینه های زیر  .10

 

 As33د(    In49ج(    V23ب(    Fe26الف( 

 

 در قانون موزلی کدام است؟ Kبا توجه به نمودار بدست آمده از بمباران پرتو ایکس از هسته اتم های مختلف ، مقدار ثابت  .11

 

 s 810x2-0.5د(   s 710x5-0.5ج(   s 710x5-1ب(   s 810x2-1الف( 

 

 

 

 غیر ممکن می باشند؟ در حالت پایه یک اتم یا یون چه تعداد از آرایش های الکترونی زیر .12

1s22s22p6 1s22s22p53s1 1s22s22p63s2 1s22s13p1 1s22s32p53s2 

 4د(    3ج(    2ب(    1الف( 

 است؟کدام مقایسه شعاع به درستی انجام شده  .13

 Ca+Ca>K>K<2+د(  K+2Ca>K>Ca<+ج(  K+2K>Ca>Ca<+ب(  Ca+K>Ca>K<2+الف( 

 انرژی چهارمین یونش کدام یک از عناصر زیر بزرگتر است؟ .14

 S16د(    P15ج(    Si14ب(    Al13الف( 

 کدامیک از مقایسه های انجام شده صحیح است؟ .15

𝐴4الف( انرژی نخستین یونش: 
 > 𝐵13

 > 𝐶12
𝐴17ب( شعاع اتمی:    

 > 𝐵13
 > 𝐶31

  

𝐴56ج( واکنش پذیری: 
 > 𝐵11

 > 𝐶33
𝐴7د( الکترونگاتیوی:   

 > 𝐵17
 > 𝐶18

  

 ژافه به شکل زیر محاسبه می شود:-الکترونگاتیوی در مقیاس مولیکن .16

𝜒 = (𝐼𝐸 + 𝐸𝐴)/2 
 است. (الکترون ولتبرحسب ) هر دو انرژی الکترونخواهی اول  EAانرژی یونش اول و  IEکه 

به روش  Hباشند، الکترونگاتیوی اتم  kcal/mol 17.3و  kcal/mol 313.3به ترتیب برابر  EAو  IEاگر برای هیدروژن مقادیر 

 ژافه کدام است؟-مولیکن

 10.88د(    7.18ج(    12.84ب(    6.42الف( 
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 اشغال می کند؟کدام زیرالیه را  147آخرین الکترون در اتم فرضی با عدد اتمی  .17

 

 7fد(    6fج(    5hب(    5gالف( 

 خصلت پارامغناطیسی یک اتم به چه مورد یا موردهایی بستگی دارد ؟ .18

 ب( حرکت اوربیتال های مربوط به الکترون جفت نشده   الف( تعداد الکترون های جفت نشده

 د( الف و ب   ج( برآیند تعامالت الکترون های الیه داخلی

 

 الکترونی برای یک اتم یا یون در حالت پایه مجاز نیست؟کدام آرایش  .19

 4d36p32s36p22s22s1ب(      5p22s22s1الف( 

  3d46p42s410d36p32s36p22s22s1د(    3p410d36p32s36p22s22s1ج( 

 

𝑛دوره اول جدول تناوبی چه تعداد اتم دارای عدد کوانتومی  4در  .20 = 2𝑙 در آخرین زیرالیه خود هستند؟ 

 

 0د(    12ج(    16ب(    6الف( 

می باشد. در این سیاره اگر  K 735برابر فشار اتمسفر زمین است و دمای سطح این سیاره برابر با  92در سطح سیاره ونوس فشار اتمسفر  .21

مخلوط کنیم چه حجمی از گاز کربن دی اکسید در شرایط استاندارد دما و فشاری  HClموالر  1محلول  ml 40.00را با  3CaCOگرم  4

 ونوس تولید خواهد شد؟

 ml 52.4د(   ml 26.2ج(   ml 13.1ب(   ml 1.81الف( 

باشد، این سرعت در گاز نیتروژن در چه دمایی )برحسب  3𝑅𝑇/𝑀=rms√اگر سرعت جذر میانگین مربعی ذرات یک گاز به صورت  .22

 شود؟ گراد( نصف این سرعت در گاز هیدروژن موجود در دمای اتاق میسانتی

 

 745د(    1043ج(    224ب(    522الف( 

 کدام نمونه تعداد اتم کمتری دارد؟ .23

 STPدر شرایط  2Hلیتر گاز  1ب(   STPدر شرایط  Arلیتر گاز  1الف(

 mmHg 900و فشار  0 ℃در دمای  2H لیتر گاز  1د(  mmHg 760و فشار  25 ℃در دمای  Arلیتر گاز   1ج(

 

لیتر از گاز آرگون موجود است.  اگر به طور ناگهانی فشار را از روی این سیلندر برداشته تا  40اتمسفر سیلندری به حجم  5در فشار خارجی  .24

 طی این فرایند همدما چقدر خواهد بود؟ kJنجام شده بر حسب اتمسفر برسیم کار ا 2.5به فشار خارجی 

 – 100د(    - 10.1ج(   - 20.1ب(   + 100الف( 

 کند؟ می تصحیح را کامل گاز نسبت به را عامل کدام حقیقی گازهای برای واندروالس فرمول .25

 
 دارد وجود برهمکنش گازها بین  ب(   باشد نمی صفر ها ملکول حجم الف(

 ب و الف د(     گازها ملکولی درون نوسانات ج(

  oHΔاضافه میشود. اگر  25 ℃موالر در دمای  3NaHCO 0.1میلی لیتر محلول  200موالر به  NaOH 0.2میلی لیتر محلول  40 .26

 باشد ، گرمای واکنش چند ژول است؟ ) از اثرات رقیق شدن صرف نظر کنید( – kJ⁄mol 41واکنش برابر 

 -74د(   -820ج(   -328ب(   -41الف(
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به ترتیب   C-Cو  H-Cو انرژی پیوند  kJ/mol 436و انرژی پیوند مولکول هیدروژن  -6H2C ، kJ/mol 84،  اگر گرمای تشکیل اتان .27

 کدام گزینه است؟ kJ/molکیلوژول بر مول باشد ، آنتالپی تصعید گرافیت بر حسب  607و  337

 815 د(   1237ج(    618ب(   1630الف(  

 در کدام گزینه به درستی آمده است؟ 10O4Pبا استفاده از آنتالپی های پیوند داده شده، آنتالپی تشکیل  .28

𝑃4 + 𝑂2 → 𝑃4𝑂10 

J/molk201=P)-b(PHΔ  ،J/molk498=b(O=O)HΔ  ،J/molk335=O)-b(PHΔ 

 -3656د(    -726ج(   -2066ب(   -1664الف( 

 را محاسبه کنید. 2O2H (l)با استفاده از آنتالپی های واکنش های زیر ، آنتالپی تشکیل  .29

N2H4 (l) + 2 H2O2 (l) → N2 (g) + 4 H2O (l)    ∆rHo
1 = -818 kJ/mol 

N2H4 (l) + O2 (g) → N2 (g) + 2 H2O (l)    ∆rHo
1 = -622 kJ/mol 

H2 (g) + ½ O2 (g) → H2O (l)      ∆rHo
1 = -285 kJ/mol 

 د( هیچ کدام  kJ/mol 498-ج(   kJ/mol 187-ب(   kJ/mol 383-الف( 

 -یک عدد ثابت و مرتبط به نوع گاز است bکه در آن  –نوشت  P(V-nb)=nRTاگر معادله حالت یک گاز حقیقی را بتوان به صورت  .30

 گذاشت؟خواهد (  H-E عبارت ) افزایش دما و فشار به ترتیب چه تأثیری بر روی

 کاهش –د( کاهش   افزایش –ج( کاهش   کاهش –ب( افزایش  افزایش –الف( افزایش 

 در هر دو سامانه .............. و .................. امکان مبادله ی ................ وجود ............... . .31

 دارد    -ماده -بسته -ب( باز   ندارد -انرژی -ایزوله -الف( بسته

 ندارد -ماده -بسته -د( ایزوله    دارد -انرژی -باز -منزویج( 

 برای این سامانه کدام است؟  𝐸∆ژول گرما آزاد می کند.  1000کالری کار تغییر حجم از محیط،  1000یک سامانه ی بسته با دریافت  .32

 +cal 760د(   +J 760ج(   -J 3180ب(    الف( صفر

 سانتیگراد درجه 20.2 به 20 از ظرف دمای سوزانیم. می ، 6O12H6C گلوکوز، گرم bar 1 ،  1.8 فشار و لیتر ده حجم با گرماسنج یک در .33

  است؟ کدام J/mol حسب بر گلوکوز سوختن گرمای ، باشد گرم 150 ظرف جرم و J/g 1 ظرف گرمایی ظرفیت اگر رسد. می
 

 7200 د(   2928 ج(   3000 ب(  3072 الف(
 = جرم ( m)  با هم مخلوط می شوند. ظرفیت گرمایی مخلوط از کدام رابطه بدست می آید؟ Bو  Aمواد  .34

 BcB+ m AcAC = m ب(      B+ c AC = cالف( 

 Bm×Am(/BcBm×AcAC = m( دm BcB+ m AcAC = ( m   ))/(B+ m A(ج( 
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درجه سانتیگراد  25مترمکعب آب با دمای  0.5درجه سانتیگراد به یک مخزن عایق شده حاوی  80کیلوگرمی آهن با دمای  50یک بلوک  .35

باشد، دمای تعادلی این مخلوط  ℃.kJ/kgبر حسب  0.45و  4.18انداخته می شود. اگر ظرفیت گرمایی ویژه آب و آهن به ترتیب برابر 

 دام است؟ بر حسب درجه سانتیگراد ک

 25.1د(    25.6ج(    75.3ب(    52.5الف( 

 کدام ترکیب انرژی شبکه بیشتری دارد؟ .36

 NaFد(    MgOج(    KClب(    CaSالف( 

 است؟      O2Kاعداد داده شده انرژی شبکه اکسیدهای فلزات قلیایی را نشان می دهد. کدام عدد مربوط به  .37

 (1901-2923-1851-2023-2481) 

 1851د(    1901ج(    2023ب(   2481الف( 

 کدام مولکول غیرقطبی است ولی پیوند های قطبی دارد؟ .38

 4Pد(    3NHج(    HCNب(    2COالف( 

 رکیبات زیر بیشتر است؟تنقطه ی ذوب کدام یک از  .39

 5BrF( د   SiC( ج   6SF( ب   2I( الف

 

 کدام گزینه در مورد تشکیل پیوند کوواالنسی صحیح است؟ .40

 دو اتم به یکدیگر نزدیکتر شوند، سطح انرژی بیشتر کاهش می یابد.الف( هر چه 

 نیروی دافعه و جاذبه با یکدیگر برابر اند. ب( در لحظه ی تشکیل پیوند کوواالنسی،

 فاصله ای که در آن حداقل سطح انرژی وجود دارد، شعاع کوواالنسی نامیده می شود. ج(

 ییر است و میانگین آن، طول پیوند نام دارد.د( فاصله ی بین دو اتم همواره در حال تغ

و انرژی دومین  +kJ/mol 738، انرژی اولین یونش آن A kJ/mol 150(s)است؟ آنتالپی تصعید  kJ/molچند  2AB(s)انرژی شبکه  .41

ست. ا -kJ/mol 349خواهی اتم آن و اولین الکترون +2B kJ/mol 243(g)است. انرژی تفکیک مولی  +kJ/mol 1450یونش آن 

(kJ/mol 642-)= (s)2(ABoHf) 

 1241-د(    2282-ج(   2768-ب(   2525-الف( 

-کیلوژول بر مول باشد، کدام گزینه انتخاب مناسب تری برای آنتالپی پیوند کربن 600و  350به ترتیب برابر  C=Cو  C-Cاگر آنتالپی پیوند  .42

 ( است؟2H2Cکربن در استیلن )

 950د(    900ج(    1050ب(    850الف( 

 

 کدام مقایسه در مورد نقطه ذوب صحیح است؟ .43

 Mg>Be>Na>Liد(  Mg>Na>Be>Liج(  Be>Mg>Li>Naب(  Be>Li>Mg>Naالف( 
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 در کلرید های دوره سوم جدول تناوبی ، بیشترین نقطه ذوب مربوط به کدام ترکیب است؟ .44

 2ClSد(    4SiClج(    3AlClب(   NaClالف( 

 

 است؟ مقایسه صحیحگرافیت و الماس کدام  بارهدر .45

 کربن الماس-طول پیوند کربن <کربن گرافیت -طول پیوند کربنالف( 

 کربن الماس -پیوند کربن انرژی >کربن گرافیت  -پیوند کربن انرژیب( 

  ×3کربن الماس -= مرتبه پیوند کربن ×2کربن گرافیت -ج( مرتبه پیوند کربن

 ×4کربن الماس -= مرتبه پیوند کربن ×3کربن گرافیت -د( مرتبه پیوند کربن

 

 

 

 

 

 

 

 

 


