
    
 )ص(پيامبر اعظم                                 ....د استد استد استد استــــايت خداونايت خداونايت خداونايت خداونــــاه عناه عناه عناه عنــــپنپنپنپن    ده دانش درده دانش درده دانش درده دانش درــــجوينجوينجوينجوين

    ....نخبه آن كسي است كه بتواند برجستگي خودش را بدون ادعا با شخصيت خود، با هويت خود و با ذات خود به ديگران تفهيم كندنخبه آن كسي است كه بتواند برجستگي خودش را بدون ادعا با شخصيت خود، با هويت خود و با ذات خود به ديگران تفهيم كندنخبه آن كسي است كه بتواند برجستگي خودش را بدون ادعا با شخصيت خود، با هويت خود و با ذات خود به ديگران تفهيم كندنخبه آن كسي است كه بتواند برجستگي خودش را بدون ادعا با شخصيت خود، با هويت خود و با ذات خود به ديگران تفهيم كند
            مقام معظم رهبري      
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 86 -87پژوهان بسيج در ابتداي تأسيس تا سال عملكرد اعضاي باشگاه دانش

 المپياد جهاني المپياد كشوري
 سال رديف

 برنز نقره طال برنز نقره طال

1 81-80 9 2 14 2 4 1 

2 82-81 10 22 13 3 3 1 

3 83-82 21 23 17 2 9 1 

4 84-83 20 27 14 5 7 0 

5 85-84 26 25 10 1 7 3 

6 86-85 22 28 17 3 6 2 

7 87- 86 21 24 34 2 7 9 

 17 33 18 119 151 129 كلجمع 
 

پژوهان بسيج آمادگي دارد در راستاي توسعه المپياد علمي در سراسر كشور خـدمات زيـر را بـه                   پژوهان بسيج آمادگي دارد در راستاي توسعه المپياد علمي در سراسر كشور خـدمات زيـر را بـه                   پژوهان بسيج آمادگي دارد در راستاي توسعه المپياد علمي در سراسر كشور خـدمات زيـر را بـه                   پژوهان بسيج آمادگي دارد در راستاي توسعه المپياد علمي در سراسر كشور خـدمات زيـر را بـه                   باشگاه دانش باشگاه دانش باشگاه دانش باشگاه دانش 

    ::::پژوهان ارائه نمايدپژوهان ارائه نمايدپژوهان ارائه نمايدپژوهان ارائه نمايددانشدانشدانشدانش

     برگزاري المپياد علمي بسيج در سراسر كشور برگزاري المپياد علمي بسيج در سراسر كشور برگزاري المپياد علمي بسيج در سراسر كشور برگزاري المپياد علمي بسيج در سراسر كشور----

    هاهاهاها برگزاري آزمون المپياد در مراكز استان برگزاري آزمون المپياد در مراكز استان برگزاري آزمون المپياد در مراكز استان برگزاري آزمون المپياد در مراكز استان----

     برگزاري كالسهاي آمادگي المپياد در سراسر كشور برگزاري كالسهاي آمادگي المپياد در سراسر كشور برگزاري كالسهاي آمادگي المپياد در سراسر كشور برگزاري كالسهاي آمادگي المپياد در سراسر كشور----

     تهيه و تدوين جزوات كمك آموزشي در زمينه المپيادهاي علمي تهيه و تدوين جزوات كمك آموزشي در زمينه المپيادهاي علمي تهيه و تدوين جزوات كمك آموزشي در زمينه المپيادهاي علمي تهيه و تدوين جزوات كمك آموزشي در زمينه المپيادهاي علمي----

     مشاوره آموزشي در زمينه المپيادهاي علمي مشاوره آموزشي در زمينه المپيادهاي علمي مشاوره آموزشي در زمينه المپيادهاي علمي مشاوره آموزشي در زمينه المپيادهاي علمي----
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 هاي غيرپيوندي از همه كمتر است؟ در كدام نمونه تعداد جفت الكترون-1

 1 (N2O4  2 (N2O2
2-  3 (SO3

2-      4(S2O3
2- 

 ايـن عنصـر بـا كـداميك از عناصـر زيـر       . باشـد   مـي 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2 آرايش الكترونـي عنصـري بـه صـورت     -2

 گروه است؟هم

 1 (30Zn   2 (29Cu   3 (28Ni   4( 25Mn 

  كدام گزينه صحيح است؟-3

 .رسانايي الكتريكي جامدهاي كوواالنسي در حالت مايع بيشتر از حالت جامد است) 1 

 .دماي ذوب جامدهاي كوواالنسي كمتر از جامدهاي مولكولي است) 2 

 .ها هستنددهنده بلورهاي جامد كوواالنسي، اتمذرات تشكيل) 3 

 .وال سخت و شكننده هستندبلورهاي جامد مولكولي معم) 4 

 ها درست است؟ كدام گزينه در مورد ترتيب شعاع يوني گونه-4

 1 (P
3- 
> S

2- 
> Mg

2+
 > Al

3+  2 (P
3- 
< S

2- 
< Mg

2+
 < Al

3+
 

 3 (P
3- 
> S

2- 
> Al

3+
 > Mg

2+  4 (S
2- 
< P

3- 
< Al

3+
 < Mg

2+   

چند گرم از محصول مورد نطر بدست . استرم به كار رفتهگ100 از هر يك از عناصر تشكيل دهنده آن Na3AlF6 براي تهيه نمك    -5

 )Na=23, Al=27, F=19: هاي اتميجرم( آيد؟مي

 1 (210,1  2( 184,2  3 (304,3  4( 134,5 

CrO4 در معادله واكنش -6
2-
 + HSnO3

-
 + H2O → HSnO2

-
 + CrO4

-
 + OH

OH پس از موازنه، ضريب -
 بـا ضـريب كـدام    -

 تركيب زير برابر است؟

 1 (CrO4
-  2 (H2O   3 (HSnO3

-   4(HSnO2
- 

 اي دارد؟ا مواد اوليه و محصوالت چه رابطهب كمپلكس فعال -7

 .حد واسط انرژي و ساختار مولكولي است) 1 

 .انرژي آن كمتر از مواد اوليه و محصوالت بوده و ساختار حد واسط دارد) 2 

 . ساختار حد واسط داردانرژي آن بيشتر از مواد اوليه و محصوالت بوده و) 3 

 .انرژي و ساختار آن بستگي به نوع واكنش دارد )4 

8- pH موالر اسيد سولفوريك چقدر است؟ 0,01 محلول ) Ka = 1,3 × 10-2( 

 1 (1,83   2 (2,18   3 (2  4( 2,83 

 درصد تفكيك يـوني اسـيد        باشد، 3 محلول   pHچنانچه  . است گرم اسيد حل شده    0,75ليتر محلول اسيد استيك      ميلي 250 در   -9

 )Ka=1,8×10-5,C = 12, H =1, O=16(كدام است؟ 

 1 (2  2 (1  3 (3   4( 2,5 

 مـوالر   0,5ليتر محلول سـود      ميلي   200 گرم بر ليتر براي خنثي نمودن        1346با چگالي   % 69يتر محلول اسيد نيتريك      چند ميلي  -10

 )H=1, O = 16, N = 14(الزم است؟ 

 1 (7,68  2 (6,78  3 (8,76   4( 7,76 

  كدام است؟A به Bنسبت جرم مولكولي .  داردA اتم كربن بيشتر از آلكان B ، nآلكان . باشد ميM داراي جرم مولكولي A آلكان -11

 1 (1 + n/M  2 (1 + 12n/M  3 (1 + 14n/M  4( 1 + 12/M 

متـان بـه    ) مولي(  درصد 25چه مقدار خواهد بود اگر      وليد شده   ت H2O به   CO2 گرم متان، نسبت مولي      64 در واكنش سوختن     -12

 صورت ناقص بسوزد؟

 1 (3/2  2 (8/3  3 (1/2  4( 3/8 

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


ي المپياد علمي بسيجسيزدهمين دوره  

87 – 88تحصيلي سال   
  وم دبيرستانس آموزان سالي دانشژه وي

 

 
 

2 

 پژوهانباشگاه دانش

  چند ايزومر ساختاري دارد؟C4H9Cl تركيب -13

 1 (4  2 (5  3 (6  4( 2 

 كلرو دارد؟چند مشتق دي) متيل پروپان دي-2،2( نئوپنتان -14

 1 (1  2 (2  3 (3  4( 4 

 ندي در كدام گونه از بقيه كمتر است؟ زاويه پيو-15

 1 (H2S    2 (SnCl2  3 (H3O
.)4 ) يون هيدرونيوم (+

CH3) راديكال متيل( 

ر ظتركيب مورد ن. است% 33,4و % 45، % 21,6 درصد جرمي سديم، اكسيژن و كلر در تركيبي از اين سه عنصر به ترتيب برابر با                 -16

 )Na=23, O=16, Cl=35,5(كدام است؟ 

 سديم هيپوكلريت )4 سديم كلريت) 3 سديم كلرات ) 2 سديم پركلرات ) 1 

اگـر   .شود گرما آزاد مي   5,2kJ گرم گاز هيدروژن با مقدار الزم يد براي تشكيل گاز هيدروژن يديد در دما و فشار ثابت                   1 از واكنش    -17

  بر حسب كيلوژول بر مول چقدر است؟H-Iيوند  كيلوژول بر مول باشد، انرژي پ151 و 436 به ترتيب I-I و H-Hانرژي پيوندهاي 

 1 (299  2 (296   3 (288  4( 291 

  مجموع ضرايب واكنش زير پس از موازنه چند است؟-18

FeCr2O4 + K2CO3 + O2 → Fe2O3 + K2CrO4 + CO2 

 1 (34   2 (17  3 (37 4( 19 

 AuCl3 گـرم نمـك      10 متر مكعب آب يك درياچه بـه         1000 هاي شيميايي از هر   توان با انجام يك سلسله عمليات و واكنش        مي -19

 )Au = 197 , Cl = 35,5(موالريته كاتيون طال در اين درياچه چقدر است؟ . رسيد

 1 (3,3×10-8  2 (3,3×10-6  3 (5×10-7   4( 5×10-9 

تواند هم نقش اسيد و هم نقش باز       اي است كه مي   آمفوتر ماده (كند؟  هاي زير در آب به صورت آمفوتر عمل نمي         كدام يك از يون    -20

 .)داشته باشد

 1 (HS
-   2 (H2PO4

-   3 (HCOO
-   4(HSO3

- 

 )نقض قاعده اكتت(دوره خود را ندارد؟ اثر هم در كدام گونه اتم مركزي آرايش گاز بي-21

 1 (COCl2   2 (Cl2O  3 (NO2
-   4(SF4 

 ركزي وجود دارد؟نه بيشترين عدد اكسايش مربوط به اتم مو در كدام گ-22

 1 (N2F2   2 (ClO3
-  3 (XeF4   4(XeO4 

 توان با توجه به نظريه اتمي دالتون توجيه كرد؟ كدام يك از موارد زير را مي-23

 هاي معينتركيب شدن عناصر با ظرفيت) 2 الكتروليز محلول آبي نمك طعام ) 1 

  آلفا و گاما از يك ماده راديواكتيوخارج شدن پرتوهاي )4 مايع شدن گازها در اثر كاهش دما ) 3 

 گـرم آب  27اكسـيد كـربن و    گرم دي44 گرم بر ليتر در شرايط استاندارد، سوزانده شد و       2,053 گرم از يك گاز با چگالي        23 -24

 فرمول مولكولي اين گاز كدام است؟. توليد شد

 1 (CH3  2 (C2H6  3 (C2H6O  4( هيچكدام 

 از بقيه كمتر است؟ انرژي يونش كدام گونه -25

 1 (N
-   2 (C

-   3 (O
-   4(F

- 

كدام گزينه نمايانگر شـعاع     . شود است متبلور مي   430pm سديم در سيستم سلول واحد شبكه مكعبي مركزپر كه هر ضلع آن              -26

 باشد؟اتمي سديم بر حسب پيكومتر مي

 1 (186  2 (744  3 (152  4( 205 www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


ي المپياد علمي بسيجسيزدهمين دوره  

87 – 88سال تحصيلي   
  وم دبيرستانس آموزان سالي دانشژه وي

 

 
 

3 

 پژوهانباشگاه دانش

اگر در اثر جذب رطوبت، آب موجـود در آن  . آب دارد% 10باشد و نيز درجه خلوص مي% 70راي دار دا يك نمونه از يك جامد آب -27

 افزايش يابد، درجه خلوص آن چند درصد تغيير خواهد كرد؟% 15به 

 1 (5%  2( 3,3%  3 (3,9%  4( 5,8% 

 و در ظرف ب گاز متان بـا         700mmHgدر ظرف الف گاز هيدروژن با فشار        .  ليتر گنجايش دارند   5 و   2 ظرف الف و ب به ترتيب        -28

اگر ظرف الف و ب را از طريق يك لوله با حجم ناچيز به هم مرتبط كنيم چه اتفاقي پس از مخلوط شدن .  قرار دارد840mmHgفشار 

 دهد؟دو گاز رخ مي

 .رسد مي300mmHgفشار جزئي گاز متان به ) 2 .رسد مي600mmHgفشار جزئي گاز هيدروژن به ) 1 

 .رسد مي200mmHgفشار جزئي گاز هيدروژن به  )4 .ماندار كل همچنان ثابت ميفش) 3 

  پس از موازنه، مجموع ضرايب واكنش زير چند است؟-29

CrSCN
2+
 + BrO

-
 + OH

-
 → Br

-
 + NO3

-
 + CO3

2-
 + SO4

2-
 + CrO4

2-
 + H2O 

 1 (78   2 (76  3 (75  4( 68 

 گـرم اكسـيژن   100 گرم كربن را با 60 هرگاه  CO2 وجود دارد و هم      CO امكان توليد     اگر كربن را در گاز اكسيژن بسوزانيم، هم        -30

 شود؟بسوزانيم، چند مول مونواكسيدكربن توليد مي

 1 (2,5  2 (3,75  3 (4  4( 5 

كامل بـا   گرم منيزيم به طور 12 در صورتيكه  462kJ/mol- براي واكنش منيزيم با اسيد كلريدريك برابر است با           ∆Hدانيم   مي -31

 )Mg=24( آن چند كيلوژول خواهد بود؟E∆ واكنش دهد، 300K اتمسفر و دماي 1اسيد در فشار 

 1 (-462kJ   2 (-232,246kJ  3 (-229,754kJ  4( -232kJ 

 دهد؟ به درستي نشان ميPOBr3 و POF3  ،POCl3 را در سه تركيب X-P-X كدام گزينه مقايسه زواياي پيوند -32

 1 (POBr3 POF3 > POCl3 >    2 (POBr3 > POCl3 > POF3 

 3 (POCl3 > POF3 > POBr3  4( POCl3 > POBr3 > POF3 

  ساختار فضايي كدام گونه با بقيه متفاوت است؟-33

 1 (SF4   2 (SO4
2-  3 (PCl4

+   4( H2SO4 

 ت؟كدام گزينه در مورد اين عنصر صحيح اس. شود ختم مي3d54s1 آرايش الكتروني عنصري به -34

 . تعلق دارد IBاين عنصر به گروه) 2    .دهنده حالت برانگيخته عنصر استآرايش الكتروني آن نشان) 1 

 .همه موارد صحيح است )4 .است+ 6حداكثر عدد اكسايش اين عنصر ) 3 

 ؟)غلظت موالر( در اين محلول چقدر است[H2O].  است1,4g/cm3 موالر مساوي با HNO3 15,23 چگالي يك محلول -35

 1 (12,2   2 (28,4  3 (14,2  4( 24,5 

 واحـد   0,05 اضافه كنيم تا موالريتـه آن        HCl موالر   0,1ليتر محلول    ميلي 200 گازي در شرايط متعارفي به       HClليتر   چند ميلي  -36

 تغيير كند در صورتيكه تغيير حجم ناچيز باشد؟

 1 (22,4  2 (224  3 (112  4( 56 

 چگالي آن چند برابر آب خالص است؟.  موالر است17,5 خالص  اسيد استيك-37

 1 (1,75  2 (1,05  3 (0,425  4( 1,36 

  موالل تهيه شود؟0,5 گرم محلول يك موالل سود چند گرم آب اضافه كنيم تا محلول 5,2 به -38

 1 (5  2 (5,2  3 (6,3   4( 4,8 

 تعداد اتم در هر مولكول اين تركيب چيست؟. شود گرم آب توليد مي4,32 و CO2 گرم 7,04 گرم از يك تركيب آلي، 3,68 از سوختن -39

 1 (6  2 (8  3 (9  4( 11 
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ايـن ايزومـر   . شـود  در كلردار كردن راديكالي يكي از ايزومرهاي هگزان، مخلوطي از سه ايزومر ساختاري مونوكلرو تشكيل مي      -40

 كدام است؟

 بوتانمتيلدي -2،3 )4 بوتانمتيلدي -2،2) 3 پنتان متيل -3) 2 پنتان متيل -2) 1 

 اين آلكان چيست؟. زنجير، سه برابر وزن آلكان ابتدايي استاكسيد كربن حاصل از سوختن كامل يك آلكان راست وزن دي-41

 پنتان )4 بوتان ) 3 پروپان ) 2 اتان ) 1 

 كند؟ طول موج بيشتر توليد مي كدام انتقال الكتروني در اتم هيدروژن، موج الكترومغناطيسي با-42

 n=10 به n=6از  )n=3  4 به n=4از ) n=2  3 به n=5از ) n=2  2 به n=1از ) 1 

 را به وجود آورد؟+ 1و + 3هاي  چند باشد تا انتظار داشته باشيم يونA عدد اتمي عنصر -43

 3 و 1موارد  )4  82) 3  50) 2  49) 1 

 گروه نيستند؟ چند باشد تا مطمئن باشيم همB و A اختالف عدد اتمي دو عنصر -44

 1 (8  2 (32   3 (26   4( 18 

 است و بقيه اتمهاي آن هيدروژن است چه تعداد الكترون پيوندي دارد؟ اتم كربن تشكيل شده115 آلكاني كه از -45

 1 (346  2 (692  3 (347   4( 694 

- اتمسفر كاهش مـي    2فشار را ناگهاني تا     .  اتمسفر قرار دارد   3ت فشار   آل در يك ظرف مجهز به پيستون تح        يك مول گاز ايده    -46

تغيير انرژي درونـي در  . كند ژول دريافت مي20 ليتر افزايش حجم خواهيم داشت و سيستم گرمايي معادل        20طي اين فرايند    . دهيم

 اين چند ژول است؟

 1 (4040-  2 (4020-  3 (4040  4( 4020 

  خالي است؟»مكعبي مراكز وجوه پر «ول واحد  چند درصد از فضاي سل-47

 1 (26  2 (74  3 (32  4( 68 

هاي مس، مركز هر يك از وجوه مكعب هاي مكعب و اتمهاي طال، گوشه اتم. شود آلياژي از طال و مس با شبكه مكعبي متبلور مي          -48

 چه فرمولي براي اين آلياژ مناسب است؟. كندرا اشغال مي

 1 (Au3Cu  2 (AuCu3  3 (AuCu  4(Au2Cu3 

هـايي بـه    از ايزوتوپ B و عنصر    37,3 و   35,3هايي به جرم     از ايزوتوپ  Aاگر عنصر   . گيريم را در نظر مي    A20B30ي فرضي    ماده -49

 باشيم؟ توانيم داشتههاي متفاوت مي با جرمA20B30 تشكيل شده باشد، چند مولكول 62,2 و 60,2جرم 

 1 (100  2 (102  3 (50  4( 51 

  موالر آن كدام است؟0,01 يك محلول pH.  است5×10-2 ثابت اسيدي يك اسيد ضعيف برابر -50

 1 (2  2 (2,07  3 (1,64  4( 1,94 

بدون در نظر گرفتن  . هاي حلقه نيست  جزء كربن )كربن آن ( وجود دارد كه     C=O  دوگانه  يك پيوند  C5H8Oدانيم در تركيب     مي -51

 توان در نظر گرفت كه يك حلقه در آن وجود داشته باشد؟مر ميايزومرهاي فضايي چند ايزو

 1 (3  2 (4  3 (5  4( 6 

كدام گزينه سرعت اين دو واكنش را در دماي باالتر . سازي متفاوت در دماي اتاق سرعت يكساني دارند دو واكنش با انرژي فعال   -52

 كند؟به درستي توصيف مي

 .سازي كمتر سريعتر خواهد بودواكنش با انرژي فعال) 2 . سريعتر خواهد بودسازي بيشترواكنش با انرژي فعال) 1 

 .به اطالعات بيشتري براي اظهار نظر نياز است )4 .هر دو واكنش سرعت يكساني خواهند داشت) 3 

 )شودمحلول تبخير نمي(يابد؟ هاي زير براي يك محلول ثابت، با افزايش دما كاهش مي كدام يك از غلظت-53
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 پژوهانباشگاه دانش

  كدام است؟C4H11Nتركيبي به فرمول ساختاري  تعداد ايزومرهاي -54

 1 (5  2 (6  3 (7  4( 8 

  كدام يك از فلزات زير قدرت كاهندگي بيشتري دارد؟-55

 1 (Ba  2 (Li  3 (Na  4( K 

 هاي زير مسطح نيست؟ كدام يك از مولكول-56

 1 (C2N2  2 (ClF3  3 (N2O3  4(H2O2 

-دي-2،3دار كردن در مجاورت كاتـاليزگر بـه          وجود دارد كه بر اثر هيدروژن      C7H14 چند ايزومر ساختاري با فرمول مولكولي        -57

 شود؟پنتان تبديل ميمتيل

 1 (3  2 (4  3 (5  4( 6 

  كدام يك از جمالت زير صحيح است؟-58

 )V2 به V1از (شده در انبساط آدياباتيك كوچكتر از فرايند همدماست قدر مطلق كار انجام ) 1 

 .شود يك واكنش منفي باشد، به صورت خود به خودي انجام مي∆Gاگر ) 2 

 . در دماي صفر مطلق برابر صفر استSبراي مواد خالص ) 3 

 .هر سه گزينه صحيح است )4 

 را بـا  NO و NO2هاي اين واكـنش، يعنـي   دهد و محصولوي واكنش مي در شرايط مشخصي از دما و غلظت اسيد نيتريك با ر      -59

 چند مول از روي به ازاي هر مول از اسيد نيتريك مصرف ميشود؟. كند توليد مي3 به 1نسبت مولي 

 1 (2,5  2 (1,25  3 (2,8  4( 0,36 

 يابد؟سبتي افزايش ميهاي گازي، وقتي كه دماي مطلق گاز دوبرابر شود، با چه ن سرعت متوسط مولكول-60

 1 (2  2 (1,4  3 (2,8  4( 4 
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