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پیش شیمی  سوال های                     

𝑎𝐴 شيميايي  واكنش سرعت يدرباره مطلب كدام -1 + 𝑏𝐵 → 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷است؟ شود، نادرستمي انجام زير سرعت قانون با ، كه                       

سرعت واكنش                            = 𝑘[𝐴]𝑚[𝐵]𝑛 

1 )k است واكنش سرعت ميزان تشخيص براي مالكي و تجربي كميت يك. 

2) m  وn انددرست عددهايي همواره و شوندمي تعيين تجربي طور به. 

 .ماندمي باقي ثابت آن 𝐻∆اما  شود واكنش سرعت تغيير سبب است ممكن واكنش به كاتاليزگر افزودن( 3

 .كندنمي تغيير آن سرعت ها، دهنده واكنش غلظت افزايش با باشند، صفر برابر mو  n( اگر 4

𝐴2(𝑔)نمادين:  واكنش يدرباره مطلب كدام -2 + 𝐵2(𝑔) → 2𝐴𝐵(𝑔), ∆𝐻 = −33𝑘𝐽 است؟ نادرست 

 است.                 صورتبه آن، در فعال يپيچيده ( ساختار1

 

 .است تربيش برگشت جهت در واكنش، سازيفعال ( انرژي2

 .است تركم هافراورده با مقايسه در ها،دهندهواكنش آنتالپي تشكيل ( مجموع3

 .است ترنزديك هادهندهواكنش انرژي سطح به فعال، يپيچيده انرژي ( سطح4

 كدام چهارم آزمايش در Cي ماده تشكيل سرعت .است آمده دست به آزمايش چند طي زير جدول Cي ماده تشكيل براي Bو  Aبين  واكنش در -3

.𝑚𝑜𝑙)بر حسب    است؟ 𝐿−1. 𝑠−1 ) 

.𝑅𝑐(𝑚𝑜𝑙سرعت واكنش   𝐿−1. 𝑠−1) [𝐵]𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 [𝐴]𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 آزمايش 

3 3⁄ × 13−4 33/3 33/3 1 

3 12⁄ × 13−3 30/3 30/3 2 

3 22⁄ × 13−3 30/3 30/3 3 

 4 30/3 30/3 ؟

 
1 )1 8⁄ × 13−4       2 )1 2⁄ × 13−4 

3 )2 2⁄ × 13−4     4 )2 4⁄ × 13−4 

2𝑁2𝑂5(𝑔)واكنش:  تا ايمكرده پر 𝑁2𝑂5گرم   13/8با  را ليتري 2 ظرف يك -4 → 4𝑁𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) برابر  واكنش سرعت اگر شود. ، انجام

3 32⁄ 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1. 𝑚𝑖𝑛−1 از  درصد چند ثانيه 33 از باشد، پس𝑁2𝑂5 است؟ شده تجزيه  
 (𝑂 = 10 , 𝑁 = 14 ∶ 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1) 

1 )43%   2 )23%   3 )83%   4 )13% 

 دقيقه چند از پس باشد، ثانيه بر مول 34/3با  برابر اكسيد، دي نيتروژن گاز گرمايي يتجزيه واكنش در اكسيژن گاز توليد متوسط سرعت اگر -5

 كرد؟ تهيه مونواكسيد نيتروژن  گاز گرم 288توان مي

(𝑂 = 10 , 𝑁 = 14 ∶ 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1) 
1) 4    2 )3    3 )2    4 )1 

2𝑁2𝑂5(𝑔)  واكنش: به مربوط كه جدول به توجه با -0 → 4𝑁𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) ،است؟ درست عبارت كدام است 

8برابر  دقيقه 15 در واكنش ( سرعت1 ×  .است دقيقه بر ليتر بر مول 13−2

 است . افزايش به )در واحد زمان( رو 𝑁𝑂2غلظت  ( تغييرات2

 .است يافته افزايش موالر 0/3به  اكسيژن غلظت دقيقه 15 مدت ( در3

 jafari_shimi@کانال تلگرام آقای جعفری           .است برابر اكسيژن گاز توليد متوسط سرعت با واكنش ( سرعت4

 (min)زمان  3 5 13 15

1/2 1 3/0 3 [𝑁𝑂2](𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1) 
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 است؟ درست مطلب، كدام -2

 .است تركم هافراورده از گرماگير هايواكنش در فعال يپيچيده انرژي ( محتواي1

 .كندمي پايدارتر را فعال يپيچيده واكنش، مسير تغيير با ( كاتاليزگر2

 .هاستدهندهواكنش از فعال يپيچيده توليد از ترسريع هافراورده از فعال يپيچيده توليد گرماده و پذيربرگشت هايواكنش ( در3

 .دهدمي افزايش را واكنش سرعت و دهدمي كاهش نسبت يك به را برگشت و رفت سازيفعال انرژي ( كاتاليزگر4

2𝐴در واكنش  -8 → 3𝐵 + 𝐶 هاي ، تغيير تعداد مولA مول است. سرعت  2و  5، 0ي اول، دوم و سوم پس از آغاز واكنش، به ترتيب در ثانيه

تواند باشد؟ )مدت زمان انجام كامل واكنش يك از مقادير زير ميي چهارم واكنش، كدامبر حسب مول بر ثانيه از آغاز تا ثانيه Cي متوسط توليد ماده

 ثانيه است.(  5برابر 

1 )025/1   2 )285/1   3 )235/1   4 )025/1  

، گاز ............ Aصورت هاي اين واكنش است. در اينفراوردهيكي از  Aباشد و نيتروژن پنتوكسيد ميي ديجدول زير، مربوط به واكنش تجزيه -0

 ، برابر ............. است. xباشد و مقدار مي

 [A] (s)زمان 
(× 13−3 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1) 

−∆[𝑁2𝑂5] ∆𝑡⁄  
(𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1. 𝑠−1) 

13 15/3 
1 × 13−5 

23 x 

 

1 )3 2⁄ − 𝑁𝑂2    2 )3 35⁄ − 𝑁𝑂2   

3 )3 35⁄ − 𝑂2     4 )3 2⁄ − 𝑂2 

 هاي زير درست است؟چند مورد از عبارت -13

 دهد.آ( محلول بنفش رنگ پتاسيم منگنات با يك اسيد آلي در دماي اتاق به كندي واكنش مي

 شود كه واكنشي بسيار سريع انجام شود.سبب مي 𝑁2 و 𝐻2ب( ايجاد جرقه در مخلوطي از گازهاي 

 در دماي اتاق به سرعت انجام شود. 𝐻2 و 𝑂2شود كه واكنش ميان پ( كاتاليزگر پالتين باعث مي

 كنند.هاي آنزيمي شركت ميت( در مغز انسان، فلزهاي مس، كبالت و منگنز در واكنش

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

 هاي زير درست است؟ي فعال، چند مورد از عبارتدر مورد پيچيده -11

 ساختار مولكولي بسيار ناپايداري دارد. ب(     دهنده گرماگير است.آ( تشكيل آن از مواد واكنش

 ي پيوندها در ساختار مولكولي آن ضعيف هستند.ت( همه   تر است.ها بيشدهندهپ( محتواي انرژي آن از محتواي انرژي واكنش

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

 سازي شود. اگر انرژي فعالكيلوژول گرما آزاد مي 𝐵2 ،03و  𝐴2از عنصرهاي  ABازاي تشكيل هر مول به -12

𝐴2رفت واكنش:  + 𝐵2 → 2𝐴𝐵  سازي رفت به ي فعالژكيلوژول باشد، و در حضور كاتاليزگر، انر 183برابر 

𝐴2سازي برگشت واكنش: ي خود برسد، انرژي فعالمقدار اوليه 03% + 𝐵2 → 2𝐴𝐵  در حضور كاتاليزگر چند 

 كيلوژول است؟ 

1 )183    2 )144    3 )228    4 )108  

 هاي كاتاليستي درست است؟يك از مطالب زير در مورد مبدلكدام -13

 هاي كاتاليزگر پوشانده شده است.ها با فلزهايي از جنس فوالد هستند كه سطح آن( توري1

 رود.هاي( ريز  درآورديم، كارايي آن باالتر ميهاي )دانه( اگر در مبدل كاتاليستي، توري را به شكل مش2

 با گاز اكسيژن واكنش دهد. ℃253، پيش از خروج از اگزوز، در دماي COشود كه گازها باعث ميوجود آن (3

www.ShimiPedia.ir شوند.مشاهده نمي 𝐶𝑥𝐻𝑦و  CO ،NOهاي هاي كاتاليستي، در گازهاي خروجي از اگزوز، آالينده( با وجود مبدل4
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  شود. اگر ............ جايي يگانه انجام ميموالر، يك واكنش جابه 0/3ليتر هيدرو برميك اسيد  3آلومينيم در  13/8gبا وارد كردن  -14
   (𝐴𝑙 = 22 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1) 
 كند.شود، اما سرعت واكنش تغييري نميتري توليد ميهاي كمليتر كاهش دهيم، فراورده 2( حجم اسيد را به 1

 شود.تري توليد ميكند و گاز بيشافزايش دهيم، سرعت واكنش تغيير ميايتر  4( حجم اسيد را به 2

 شود.يابد و سرعت واكنش زياد ميسازي واكنش كاهش مي( از اسيد يك موالر استفاده كنيم، انرژي فعال3

 كند.ي آن تغيير نميشود، اما مقدار نهايتر ميزمان گاز توليد كم –موالر استفاده كنيم، شيب نمودار غلظت  5/3( از اسيد 4

3𝐴(𝑔)در واكنش فرضي:  -15 + 𝐵(𝑔) → 2𝐶(𝑔) ي قانون سرعت به صورت ، معادله𝑅 = 𝑘[𝐴]2[𝐵]  مول  2/1است. واكنش باA   0/3و 

 مصرف مي شود، به سرعت آغازي واكنش كدام است؟ Aاي كه نيمي از شود، نسبت سرعت واكنش در لحظهآغاز مي Bمول 

1 )
1

0
   2 )

1

8
   3 )

1

12
   4 )

1

18
 

 

2سوال های شیمی                

 ؟ شودمي انجام واكنش كدام ها،هالوژن در پذيريواكنش قدرت به توجه با -10

1 )𝐵𝑟2 + 𝐾𝐶𝑙 →   2 )𝐶𝑙2 + 𝑁𝑎𝐹 → 

3 ) 𝐵𝑟2 + 𝐾𝐼 →     4 )𝐼2 + 𝑁𝑎𝐶𝑙 → 

 است؟ هاآن گروه يشماره برابر در دوم تناوب عناصر ويژگي كدام تغيير يدهنده نشان زير نمودار -12

 اتمي ( شعاع1

 ( الكترونگاتيوي2

 يونش نخستين ( انرژي3

 ذوب ي( نقطه4

𝐸2عنصرهاي  بين در -18
  , 𝐷8

  , 𝐶0
  , 𝐵13

 ترينبيش و ... عنصر را يونش نخستين انرژي ترينكم و ... عنصر را اتمي شعاع ترين، بيش   

 .باشندمي دارا  ...عنصر  را الكترونگاتيوي

1 )E  وE  وC   2 )E  وD  وC   3 )C  وE  وB   4 )B  وD  وB 

n = 4  ،l = 3  ،𝑚𝑙كوانتومي  اعداد با الكتروني داراي كه دارند وجود عنصر چند تناوبي جدول از چهارم يدوره در -10 = 𝑚𝑠و  3 = −
1

2
 باشند؟ 

1 )8    2 )15    3 )10    4 )18 

 باشد؟مي صحيح گرفته ، صورت يمقايسه كدام -23

1 )Al > Mg  :2   يونش  نخستين انرژي )Ga > Al شعاع اتمي : 

3 )Ne > He :  4   يونش نخستين انرژي ) S > P  :الكترونگاتيوي 

 است؟ پيكومتر چند دروالسيوان اتمي شعاع و كوواالنسي اتمي شعاع تفاوت زير، يشده داده شكل به توجه با -21

1 )13           2 )03  

3 )133        4 )43 

 .باشد مي ... يدسته ... عنصرهاي از يكي است، زمين يپوسته در موجود عنصرهاي ترين فراوان جزو كه ... عنصر -22

  d –ي واسطه  -( آهن2    نافلزها   -اصلي  -( سيليسيم1

 فلزها شبه  -اصلي  -آلومينيوم( p     4 –اصلي   -اكسيژن( 3

 jafari_shimi@کانال تلگرام آقای جعفری          
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 ؟ است درست يونش نخستين انرژي و اتمي شعاع خصوص در عبارت كدام زير، جدول به توجه با -23

 است. Gو  Fاز  تر بيش Rاتمي  ( شعاع1

 است. Tو  Bتر از بيش Lيونش  نخستين انرژي( 2

 است. Dو  Aتر از كم T( شعاع اتمي 3

 است. Fو  B تر از كم Mيونش  نخستين ي( انرژ4

 

هاي اشاره شده از جدول تناوبي از باال به پايين كدام دو ويژگي در گروه -24

 يابد؟افزايش مي

 انرژي نخستين يونش عناصر گروه سيزدهم   –ي ذوب عناصر گروه دوم ( نقطه1

 ي جوش عناصر گروه هفدهمنقطه  –پذيري عناصر گروه اول ( واكنش2

 انرژي دومين يونش عناصر گروه شانزدهم  –( شعاع اتمي عناصر گروه هفدهم 3

 عناصر گروه هفدهمپذيري واكنش  –ي جوش عناصر گروه اول ( نقطه4

ي سوم جدول تناوبي ترين الكترونگاتيوي را در دورهكم Yوبي دارد و عنصر ي سوم جدول تناي سوم انرژي نخستين يونش را در دورهرتبه Xعنصر  -25

 است؟  نادرست ي اوكتت )هشتايي(دارد. فرمول كدام تركيب يوني بر اساس قاعده

1 )Y2𝑂   2 )Y2X   3 )YH   4 )Y2O2 

 است؟ نادرستيك از مطالب زير كدام -20

 دهند.واسطه، بيش از يك نوع كاتيون تشكيل مي( برخي از فلزهاي اصلي نيز مانند فلزهاي 1

 است. NaClي بلوري ي موجود در شبكهبرابر نيروي جاذبه 52/3تنها، حدوداً  −𝑁𝑎+𝐶𝑙ي ميان يك جفت يون ( نيروي جاذبه2

 يوني بستگي دارد. ( عدد كوئورديناسيون آنيون و كاتيون در تركيبات يوني با هم برابر است اما مقدار آن به شكل بلوري تركيب3

 وجود آورند.هاي آبپوشيده بههاي آب پيوند تشكيل دهند و نمكتوانند با مولكولها، ميي آنها و نه همههاي موجود در برخي نمك( يون4

 است؟ نادرستفرمول شيميايي كدام تركيب يوني  -22

 𝐶𝑢𝐶𝑙𝑂2( كوپرو كلرات : 𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3 4( فريك سولفات : 𝑁𝑎2𝐻𝑃𝑂4  3 ( سديم هيدروژن فسفات :𝐾2𝑀𝑛𝑂4            2( پتاسيم منگنات : 1

 نسبت شمار كاتيون به آنيون در ليتيم پراكسيد ......... برابر نسبت شمار آنيون به كاتيون در باريم پراكسيد است. -28

1 )2    2 )
1

2
     3 )4    4 )

1

4
  

 .......... از ............ ، .............. است.ي بلور جامد يوني  انرژي شبكه -20

 تر كم –منيزيم اكسيد  –( آلومينيم اكسيد 2   بيش تر   –منيزيم اكسيد  –( كلسيم اكسيد 1

 تر كم –سديم كلريد  –( پتاسيم كلريد 4  تر بيش –آلومينيم اكسيد  –( آلومينيم فلوئوريد 3

.𝑋𝑆𝑂4 ،ي آبپوشيده گرم از نمك 32/13پس از گرم كردن  -33 2𝐻2𝑂 10/8 آيد. دست ميگرم نمك خشك بهX يك از عنصرهاي زير است؟ كدام

(𝑂 = 𝐻 و 10 = 𝑆 و 1 = 32 ∶ 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1) 

1 )𝑍𝑟43
01  2 )𝐶𝑎23

43  3 )𝐵𝑎50
132  4 )𝐹𝑒20

50 

 است؟ كدام هاآن اتمي عدد برحسب قليايي فلزهاي ذوب ينقطه نمودار -31

 
 است؟ نشده گذارينام درست تركيب كدام -32

1 )𝐶𝑢𝑆𝑂4. 5𝐻2𝑂  2  آبه  5 سولفات : مس )(𝑁𝐻4)2𝐶𝑟𝑂4  كرومات : آمونيوم 

3) 𝐶𝑎(𝐻2𝑃𝑂4)2 4  فسفات  هيدروژن دي : كلسيم )𝐾𝑀𝑛𝑂4 پرمنگنات : پتاسيم 

  1گروه  2  گروه 15گروه  10گروه 

L T  A  2تناوب 

B   D  3تناوب 

 G R   4تناوب 

 M  F  5تناوب 
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 است؟ درست مقايسه كدام -33

𝐴𝑙𝐹3:  ه( انرژي شبك1 > 𝑀𝑔𝑂      2 )انرژي شبكه  :𝐿𝑖𝐹 < 𝑁𝑎𝐶𝑙 

𝐾𝐹:  ي ذوب( نقطه3 < 𝐾𝐵𝑟     4) ي ذوبنقطه :   𝑅𝑏𝐶𝑙 > 𝑁𝑎𝐶𝑙  

 است؟ نادرست زير عبارت كدام باشد، Yاز  باالتر تناوب در Xكه صورتي در باشند، سديم هاليدهاي NaYو  NaXاگر  -34

 تر است.بيش Y2از   𝑋2پذيري ( واكنش2          است. NaYتر از بيش NaXشبكه  ( انرژي1

 است. Yاتمي  شعاع از تركم Xاتمي  شعاع (4   دارد. Yعنصر  يون به نسبت تريبيش بارالكتريكي Xعنصر  يون( 3

 چپ به راست از كه دريافت توانمي دهد،مي نشان را تناوبي جدول از قسمتي كه زير، جدول به توجه با -35

 مقدار باالترين ... عنصر و يونش نخستين انرژي مقدار ترينبيش ... الكترونگاتيوي، عنصر ترينبيش ... عنصر

 .دارند را اتمي شعاع

1 )B , F , E    2)B , E , C    

3 )A , D , E     4 )A , F , C 

 است؟ نادرستدهد، كدام مطلب هفت عنصر متوالي جدول تناوبي را نشان مي (𝐼𝐸1)هاي جدول زير كه انرژي نخستين يونش با توجه به داده -30

G F E D C B A عنصر 

522 232 405 2383 1081 1314 1432 𝐼𝐸1 (𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1) 

 است. FBبه صورت  Fو  B( فرمول تركيب دو عنصر 1

𝑚𝑙هاي داراي ، شمار الكترونA( در اتم عنصر 2 = 𝑚𝑙هاي داراي  با شمار الكترون 3 =  برابر است. 1−

 است. l=1ي ظرفيت خود داراي الكترون با نخستين عنصري در تناوب خود است كه در اليه G( عنصر 3

 تر است.نسبت به عنصر بااليي خود در گروه مربوطه بيش Dپذيري عنصر ( واكنش4

 است؟ نادرستهاي زير چند مورد از مقايسه-32

:( الف K T e19 IE( ب  شعاع اتمي52 : F A r1 9 18  

:پ(  A l G e13 :ت(   الكترونگاتيوي32 L i A l3 :ث(     خصلت فلزي13 N S7  خصلت نافلزي16

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

 كدام مطلب درست است؟38-

16ترتيب الكترونگاتيوي چهار عنصر (1 15 8 7S , P , O , Nبه صورت ،S P N O  باشد.، مي 

 شوند.نداشتن شعاع اتمي، در نظر گرفته نمي دليل تك اتمي بودن و( در بررسي الكترونگاتيوي عنصرهاي جدول تناوبي،گازهاي نجيب به 2

 شود.هايي مشاهده مينظميي اول، بيي دوم همانند عنصرهاي دوره( در نمودار تغيير انرژي نخستين يونش عنصرهاي دوره3

 يابد.از جدول تناوبي انرژي يونش به طور كلي از چپ به راست، افزايش مي ( در طول يك دوره4

A1با توجه به آرايش الكتروني عنصرهاي -30 0 ،B11 ،C17  وD18 كدام گزينه درست است؟ 

 اند.رسيده Dها به آرايش الكتروني ي يون، همهCو Bدر جامد يوني حاصل از تركيب  (1

 رسند.با تشكيل آنيون به آرايش هشتايي مي Cبا تشكيل كاتيون و عنصر  B( عنصر 2

 تر است.بزرگ Cاز شعاع يون پايدار عنصر  B( شعاع يون پايدار عنصر 3

 با آزادشدن نور و گرماي زيادي همراه است. Cبا عنصر  A( واكنش عنصر 4

 است؟ نادرستعبارت كدام گزينه -43

3آرايش الكتروني كاتيون در (1 0 Z n O 3و 1 3G aF.يكسان است 

1هاي با( تعداد الكترون2
2sm  26هاي در كاتيون 2 3F e O25و M n O  الكترون است. 15با هم يكسان و برابر 

 است. 2ومات و فريك منگنات برابر كرديها در آمونيوم ( تفاوت تعداد اتم3

2( نسبت تعداد آنيون به كاتيون در روي فسفات و استانو فسفات يكسان و برابر4
3

 است.

 گروه 1 12 18

 دوره

E C A 2 

F D B 3 
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