
 آقاجـانیامهندس محمدرض:  و مدرس مولف –کنکور  2شیمی  تیپ تست های

 ویژه جمع بندی
 

  ساختار اتم – 1بخش 
 

 جرم اتمی میانگین 
 

، دارای سه g.mol 8/61-1با جرم اتمی میانگین  X11عنصر . 1

نوترون و فراوانی  02ایزوتوپ طبیعی است که یکی از آن ها دارای 

است. شمار نوترون های  %02ا فراوانی نوترون ب 11و دیگری  02%

 )جرم پروتون و نوترون را یکسان و برابر ایزوتوپ دیگر کدام است؟

1amu   خارج( 02در نظر بگیرید( )تجربی 

1 )01                  

0 )00                 

8 )08                  

4 )04 

 

و  83amuکلر در طبیعت دارای دو ایزوتوپ با جرم اتمی . 0

80amu  10و کربن دارای دو ایزوتوپ با جرم اتمیamu  18وamu 

است. تفاوت جرم مولکولی سبک ترین و سنگین ترین مولکول 

 (04است؟ )ریاضی  amuکربن تتراکلرید، چند 

1 )/                        

0 )0                      

8 )1                       

4 )0  

 

 ساختار اتم 
  

1اگر جرم الکترون با تقریب برابر . 1

0222
جرم هریک از ذره های  

AZپروتون و نوترون فرض شود، نسبت جرم الکترون ها در اتم 
0Z  به

 (10جرم این اتم، به کدام کسر نزدیکتر است؟ )تجربی 

1 )1

1222
            

0 )1

0222
                     

8 )1

4222
                 

4 )1

3222
 

 

 

 1132برابر جرم الکترون، جرم نوترون  1142اگر جرم پروتون . 0

در نظر  amu 2622234برابر جرم الکترون و جرم الکترون برابر 

 گرفته شود، جرم تقریبی یک اتم تریتیم برابر چند گرم خواهد بود؟

 (g 04-12×16//amu =  1 08( )ریاضی) 

1 )04-12×460/                                 

0 )04-12×06110                                

8 )00-12×4684                                 

4 )00-12×06113 

 

با توجه به ابعاد تقریبی اتم طال و هسته ی آن، در یک ردیف به . 8

طول یک نانومتر، به ترتیب از راست به چپ، به طور فرضی چند 

 خارج( 08ند هسته ی اتم آن جای می گیرد؟ )ریاضی اتم طال و چ

1 )12,  312                                        

0 )12,  /12                                         

8 )122,  312                                       

4 )122,  /12  

 

 آرایش الکترونی 
 

و تفاوت شمار نوترون های  /12برابر ، Mاگر عدد جرمی عنصر . 1

باشد، عدد اتمی این عنصر و  14آن با شمار پروتون های آن برابر 

 کدامند؟  0M+ شمار الکترون های بیرونی ترین زیر الیه ی یون

 (10)ریاضی 

1 )41 ،1                                           

0 )4/ ،/                                           

8 )4/ ،1                                          

4 )41 ،/ 

 

اگر تفاوت شمار الکترون ها و نوترون ها در یون تک اتمی . 0
+0M020  باشد، عنصر  43برابرM  در کدام دوره و کدام گروه جدول

 (02تناوبی جای دارد؟ )تجربی 

                                   18 –( پنجم 1

                                   14 –( ششم 0

                                   13 –( پنجم 8

  /1 –( ششم 4
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 ویژه جمع بندی

 

جدول  /1که در خانه ی شماره ی  Xکدام مطلب درباره ی عنصر . 8

 خارج(   10است؟ )ریاضی  نادرستای دارد، تناوبی ج

 در واکنش با اکسیژن، اکسیدی اسیدی و انحالل پذیر در آب می دهد.( 1

 الکترون است. /( آخرین زیرالیه ی اشغال شده ی اتم آن، دارای 0

 در جدول تناوبی هم گروه و از آن الکترونگاتیوتر است. 84با عنصر ( 8

 ای یونی انحالل پذیر در آب می دهد.، ترکیب ه1( با فلزهای گروه 4

 

با توجه به آرایش الکترونی الیه ی ظرفیت یون های تک اتمی . 4

، کدام p8  0s8:  +8A/ و  p0  0s0:  +8, C /p8  0s8:  -0B/ گازی:

 خارج( 11مطلب درست است؟ )تجربی 

1 )A                                             .یک عنصر واسطه است ،                      

0 )C  است. 13عنصری اصلی با عدد اتمی 

                ، ساختار خطی دارد.                          0BO( ترکیبی با فرمول 8

4 )A  وC .عنصرهای متعلق به یک گروه جدول تناوبی اند 

 

کدام است؟ )کبالت در دوره  8CoClآرایش الکترونی کاتیون در . 3

 (01جدول تناوبی جای دارد( )ریاضی  0ارم و گروه چهی 

1 )0d8Ar] 11[                                                                                           

0 )/d8Ar] 11[                             

 8 )4p4 0s4Ar] 11[                                                                                  

4 )3p4 0s4Ar] 11[ 

 

دو برابر شمار  Aاتم عنصر  4sاگر شمار الکترون های زیرالیه ی . /

و شمار الکترون های  Bالکترون های این زیرالیه در اتم عنصر 

اتم آن برابر نصف شمار الکترون های این زیرالیه در  8dزیرالیه ی 

به ترتیب از راست به چپ، کدام دو عنصر  Bو  Aباشد،  Bاتم عنصر 

 (00در دوره ی چهارم جدول تناوبی اند؟ )ریاضی 

1 )Cr04  ،Cu00                                  

0 )Mn03  ،Cu00                                

8 )Cr04  ،Zn82                                  

4 )Mn03  ،Zn82   

 

nبا عددهای کوانتومی  الکترونی. 0 = 4 , l = 8 , ml = −0 , ms = −
1

0
، در  

 (00اتم کدام عنصر وجود دارد؟ )ریاضی 

( هالوژن دوره ی پنجم                                                                           1

 ( فلز واسطه ی دوره ی چهارم0

                                                        ( گاز نجیب دوره ی ششم             8

 ( نخستین عنصر النتانیدها 4

 
( در جدول تناوبی هم /C( هم دوره و با کربن )I38با ید ) Xعنصر . 1

 (08است؟ )تجربی  نادرستگروه است. کدام گزینه درباره ی آن 

 است. 32( عدداتمی آن برابر 1

 تشکیل می دهد. 0XOو  XOومی ( اکسیدهایی با فرمول عم0

( شمار اوربیتال های نیم پر الیه ی ظرفیت اتم آن در حالت پایه، 8

 دو برابر اوربیتال های جفت الکترونی این الیه است.

با آرایش الکترونی  4X+( عنصری شبه فلزی است و یون پایدار 4

 تشکیل می دهد. /Kr8مشابه گاز نجیب 

 
، در حالت پایه، Br83ین الکترون در سی و یکمین و سی و پنجم. 0

 (08در کدام دو عدد کوانتومی با هم تفاوت دارند؟ )تجربی 

 ( اصلی و اسپینی                                                                                   1

 ( اصلی و اوربیتالی                  0

                                                                ( مغناطیسی و اسپینی          8

 ( مغناطیسی و اوربیتالی 4

 
از دوره ی پنجم جدول تناوبی دارای .......  IBاتم عنصر گروه . 12

الکترون جفت نشده است و در آن ........ الکترون دارای عددهای 

 خارج( 08اند. )ریاضی  lm=2و  =1lکوانتومی 

                                          /یک، ( 1

                                        10( یک، 0

                                            /( دو، 8

 10( دو، 4

 
: به صورت Xاگر چهار عدد کوانتومی آخرین الکترون اتم عنصر . 11

1

0
-=s, m 2=l, m 1, l= 4n= دام عبارت درباره ی آن باشد، ک

 خارج( 08درست است؟ )ریاضی 

 + می تواند باشد.4( باالترین عدد اکسایش آن 1

 است. l=0( اتم آن فاقد الکترونی با عدد کوانتومی 0

 ( باالترین الکترونگاتیوی را بین عنصرهای هم دوره ی خود دارد.8
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 ویژه جمع بندی

 

الکترون های کاتیون، در  lmجمع جبری عددهای کوانتومی . 10

 (04کدام دو ترکیب داده شده، برابر است؟ )تجربی 

1 )4FePO0/MnO , 03                                                                             

0 )4CuSO00,  0Ni(CN)01 

8 )8TiCl00,  8CrO04                                                                              

4 )8O0V08,  8CoCl00  

 
 انرژی یونش 

در کدام ردیف با  Mبا توجه به داده های جدول زیر، عنصر . 1

 (01)ریاضی تشکیل می دهد؟  8O0Mفرمول  اکسیژن ترکیب پایدار به

1 )1 

0 )0 

8 )8 

4 )4 

 
انرژی های یونش پی در پی عنصری از دوره ی دوم برحسب . 0
1-kJ.mol  تفاوت پایین ترین و باالترین عدد به صورت زیر است؛

اکسایش این عنصر چند واحد است و در الیه ی ظرفیت اتم آن 

1چند الکترون با اسپین 

0
 (04+ وجود دارد؟ )ریاضی 

 

/IE 3IE 4IE 8IE 0IE 1IE 

38002 0442 0412 4312 01/2 1422 

1 )1 ،8                                            

0 )4 ،8                                              

8 )1 ،4                                            

4 )4 ،4  

 

 

 

 

 

 

  روندهای تناوبی – 2بخش 
 

 ویژگی گروهی عنصرها 
 

 خارج( 00)ریاضی . کدام مطلب درست است؟ 1

( برای تهیه ی آب ید، باید محلول پتاسیم یدات را با محلول 1

 مخلوط کرد. HClدید در مجاورت پتاسیم ی

( نقطه ی ذوب فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی از باال به پایین به 0

 صورت یکنواخت کاهش می یابد.

( عنصری که شمار الکترون ها در الیه های اتم آن به صورت 8

 است، یک عنصر فلزی است. 0،1،11،4

ی ب ( مندلیف با مرتب کردن عنصرها برحسب عدداتمی، توانست4

 نظمی های موجود در جدول را توجیه کند.

 
 خارج( 00)تجربی . کدام گزینه درست است؟ 0

( النتان و اکتینیم جزء دسته ی عنصرهای واسطه ی داخلی اند 1

 عنصر است. 01که شامل 

 روند کلی تغییر دمای ذوب و شعاع اتمی فلزهای قلیایی از باال به پایین مانند هم است.( 0

، مشابه آرایش این 8Co00+یون  d8کترونی زیرالیه ی ( آرایش ال8

 است. 0Mn03+زیرالیه، در یون 

( برخی از عنصرها حتی اگر زمان پیدایش زمین وجود داشتند، 4

 امروزه به دلیل فروپاشی هسته ی آن ها، یافت نمی شوند.

 
 . کدام گزینه درباره ی عنصرهای اکتینید درست است؟ 8

 (08)تجربی  می باشد. 02تا  30ا از ( عدداتمی این عنصره1

 نخستین عنصر آن ها، آکتینیم است و همگی هسته ی ناپایداری دارند.( 0

اتم  4f( در دوره ی هفتم جدول تناوبی جای دارند و زیرالیه ی 8

 آن در حال پرشدن است.

( مهم ترین آن ها اورانیوم است که پایدارترین ایزوتوپ آن 4

 سال پایدار است.میلیارد  364نزدیک به 

 
 (04: )ریاضی به جز. همه ی گزینه های زیر کاماًل درست اند، 4

 در الیه ی آخر اتم همه ی عنصرهای واسطه، خالی است. pزیرالیه ی ( 1

( برخی از عنصرهای واسطه مانند برخی عنصرهای اصلی، یک 0

 نوع ظرفیت شناخته شده دارند.

، مجموع Cd41فقط در ( در عنصرهای واسطه ی دوره ی پنجم، 8

 عددهای کوانتومی اسپینی الکترون ها برابر صفر است.

( در فلزهای واسطه ی هر دوره، با افزایش عدداتمی، شمار 4

 الکترون های الیه ی ظرفیت اتم و نیز ظرفیت فلز، افزایش می یابد.

 1IE 0IE 8IE 4IE 

M 

1 11163 1201 1/30 0012 

0 08160 342 120 1201 

8 181 48461 /3360 00/0 

4 14260 00861 1111 1332 
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 آقاجـانیامهندس محمدرض:  و مدرس مولف –کنکور  2شیمی  تیپ تست های

 بندی ویژه جمع
 

 روندهای تناوبی 

( 1Eکه روند تغییر انرژی نخستین یونش ). با توجه به شکل زیر 1

عنصرهای دوره ی دوم و سوم را نسبت به شماره ی گروه آن ها 

 (13است؟ )تجربی  نادرستنشان می دهد، کدام مطلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

( در هر گروه با افزایش عدد اتمی عنصرها، انرژی نخستین یونش 1

 کاهش می یابد.آن ها 

( در هر دوره با افزایش شماره ی گروه، انرژی نخستین یونش 0

 عنصرها، پیوسته افزایش می یابد.

اتم آن ها پر شده است، در  s( عنصرهایی که آخرین زیرالیه ی 8

 بزرگ تری دارند. 1Eمقایسه با عنصر بعد از خود، 

ت، در اتم آن ها نیم پر اس p(عنصرهایی که آخرین زیرالیه ی 4

 بزرگ تری دارند. 1Eمقایسه با عنصر بعد از خود، 

 
عنصرهای پشت سر هم جدول تناوبی باشند  E, D, C, B, A. اگر 0

 است؟ نادرستگاز تک اتمی دوره ی سوم باشد، کدام مطلب  Cو 

1)D  .(  /1)تجربی ، یک فلز قلیایی است 

0 )B باE   0ترکیب یونی با فرمولEB    .تشکیل می دهند 

 ظرفیت خود، چهار الکترون دارد.      Pدر زیر الیه ی  A( اتم عنصر 8

4 )A  وB  0ترکیب کوواالنسیAB      .با ساختار خطی تشکیل می دهند 

 

، به صورت .......... است  F0N, 0O , 1. روند تغییر .......... عنصرهای 8

 و در میان آن ها، .......... کم ترین الکترونگاتیوی دارد. 

                             (     /1)تجربی اکسیژن                          – N > O > F -( شعاع اتمی 1

 اکسیژن – F > N > O - ( الکترونگاتیوی 0

 نیتروژن                                                - - O > F > N( واکنش پذیری 8

 نیتروژن – F > N > O - ( نخستین انرژی یونش 4

 

. با توجه به داده های جدول زیر، که انرژی نخستین یونش شش 4

عنصر متوالی جدول تناوبی را نشان می دهد، کدام مطلب درست 

 خارج( 11)ریاضی است؟ 

 

 

 

1 )E .عنصری از گروه هالوژن هاست 

0 )F  1عنصری از گروهA دول تناوبی است.ج 

8 )A  وB .فلزهای بسیار واکنش پذیرند 

4 )C  باD  0ترکیبی یونی با فرمول شیمیاییCD .تشکیل می دهد 

 

. در کدام گزینه از راست به چپ، نخستین عنصر، بیشترین 3

الکترونگاتیوی بین عنصرها، دومین عنصر، بیشترین انرژی 

ترین شمار نخستین یونش بین عنصرها و سومین عنصر، بیش

 الکترون های جفت نشده را بین عنصرها ی دوره ی چهارم دارد؟ 

1 )F0،Ne 12  ،Mn03                                                      (02)ریاضی 

0 )F0  ،He0  ،Cr04                            

8 )O1 ،He0 ،Cr04                              

4 )O1 ،Ne12 ،Mn03  

 
. در کدام مجموعه از عنصرها نخستین عنصر بیشترین /

الکترونگاتیوی، دومین عنصر، کمترین واکنش پذیری و سومین 

 عنصر، بزرگترین شعاع اتمی را در مقایسه با دو عنصر دیگر دارد؟ 

1 )O1N , 0B , 3                                                           (01)تجربی 

0 )Cl10,  O1F , 0                             

8 )O1P , 13Cl , 10                            

4 )Cl10F , 0Si , 14 

 
. در کدام گزینه، نخستین عنصر، بیشترین مقدار انرژی نخستین 0

، دومین عنصر، بیشترین شمار الکترون های جفت نشده و یونش

ده را بین عنصرهای داده شسومین عنصر بیشترین الکترونگاتیوی 

 خارج( 01)تجربی دارد؟ 

1 )He0Cr , 04F , 0                           

0 )He0Cu , 00O , 1                         

8 )O1Mn , 03Cl , 10                       

4 )O1Cr , 04Cl , 10  

 

 

 F E D C B A عنصر

1IE 414 1401 1048 00/ 1224 010 
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 اجـانیآقامهندس محمدرض:  و مدرس مولف –کنکور  2شیمی  تیپ تست های

 ویژه جمع بندی
 

 (00)ریاضی ؟ نیستدرست  Be4. کدام عبارت درباره ی 1

 فلزی بسیار واکنش پذیر است و با آب در دمای معمولی واکنش می دهد.( 1

 بیشتر است. B3انرژی نخستین یونش اتم آن از انرژی نخستین یونش اتم ( 0

الکترون ی  ( همهml( و مغناطیسی )l( عدد کوانتومی اوربیتالی )8

 های آن برابر صفر است.

( شعاع اتمی آن در مقایسه با شعاع اتمی کربن بزرگتر و 4

 الکترونگاتیوی آن از کربن کمتر است.

 
 (00)تجربی ؟ نیست. کدام گزینه درست 0

( نقطه ی ذوب و نقطه ی جوش فلزهای قلیایی با افزایش جرم 1

 اتمی آن ها کاهش می یابد.

صر شبه فلزی در جدول تناوبی عناصر وجود ( در مجموع شش عن0

 جای دارند. /1تا  18دارد که در گروه های 

، انرژی نخستین یونش He0( به علت کمتر بودن بار موثر هسته ی 8

 کم تر است. Ne12آن نسبت به 

( هر مول از فلزهای قلیایی خاکی در مقایسه با فلزهای قلیایی در 4

 ی آزاد می کنند.واکنش با آب، گاز هیدروژن بیشتر

 
. باتوجه به جدول روبه رو، که بخشی از جدول تناوبی است، کدام 12

 (00)تجربی ؟ نیستگزینه درست 

 

 

 

 

 

1 )E.بیشترین الکترونگاتیوی را دارد ، 

 بزرگتر است. Dاز شعاع اتمی  F( شعاع اتمی 0

 ، بیشتر است.Bمقایسه با در  G( واکنش پذیری 8

 برابر است. Eو  C( شمار الکترون های جفت نشده ی اتم های 4

 

 

 

 

 

 

 

 ( 08است؟ )ریاضی  نادرست. کدام گزینه 11

، سه جهش K10( در نمودار انرژی یونش های پی در پی عنصر 1

 بزرگ مشاهده می شود.

( طیف های نشری خطی عنصرها در کشف عنصرهای روبیدیم و 0

 توسط بونزن نقش داشتند. سزیم

به صورت  /Cو  B3 ،Be4( انرژی نخستین یونش عنصرهای 8

B<Be<C .افزایش می یابد 

( در طیف نشری خطی هیدروژن، نور قرمز، بیشترین انحراف را 4

 از مسیر اولیه ی برخورد به منشور، دارد.

 
و  Clاز دوره ی سوم با اتم های  A. با توجه به اینکه اتم عنصر 10

O  ترکیب هایی یونی با فرمولACl  وO0A  تشکیل می دهد و اتم

ترکیب هایی یونی با  Fو  Nهم دوره ی آن، با اتم های  Xعنصر 

 تشکیل می دهد، کدام گزینه درست است؟  0XFو  0N8Xفرمول 

 (08)ریاضی 

و اتم  l=0دارای الکترون هایی با عدد کوانتومی  A( اتم عنصر 1

 فاقد آن هاست. Xعنصر 

در مقایسه با انرژی دومین  A( انرژی دومین یونش اتم عنصر 0

 بیش تر است. Xیونش اتم عنصر 

8 )A  عنصری از گروهIB  وX  عنصری از گروهIA  جدول تناوبی

 است.

4 )A  اکسیدی نامحلول در آب وX  هیدروکسید محلول در آب

 تشکیل می دهد.

 
کدام دو عنصر به ، /D8و  A18 ،X10 ،Y81در میان چهار عنصر . 18

ترتیب در یک دوره و کدام دو عنصر در یک گروه جدول تناوبی 

 خارج( 08جای دارند؟ )ریاضی 

1 )A  وD – Y  وD                           

0 )A  وX – Y  وD                           

8 )X  وY – A  وD                           

4 )X  وD – A  وY  

 
 ( هم گروه است؟ Ni01عنصر در جدول تناوبی با نیکل ). کدام 14

 خارج( 08)تجربی 

1 )Mo40                                           

0 )Pd4/                                             

8 )Cd41                                           

4 )Ba3/  

VA IVA IIIA IIA  

E D C B 0 

 F   8 

   G 4 
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. کدام گزینه درباره ی عنصرهای دوره ی سوم جدول تناوبی 13

 (04درست است؟ )ریاضی 

( اندازه ی شعاع یون های تک اتمی پایدار در سه گروه نخست آن 1

 است. 1A>0A>8Aها به صورت : 

یه های درونی ( با افزایش عدداتمی، اثر پوششی الکترون های ال0

 و بار موثر هسته ی اتم آن ها افزایش می یابد.

( در میان آن ها، دو عنصر شبه فلز وجود دارد که در الیه ی 8

 الکترون وجود دارد. 3و  4ظرفیت اتم ان ها به ترتیب 

( انرژی نخستین یونش آن ها از عنصرهای هم گروه خود در دوره 4

 است. /S1، دوم کمتر و الکترونگاتیوترین آن ها

 
در جدول تناوبی  Zو  A ،E ،X ،D. با توجه به موقعیت عنصرهای /1

 (04زیر، کدام گزینه درباره ی آن ها درست است؟ )تجربی 

 
 ، کوچکتر است.Dو  Zدر مقایسه با  A( شعاع اتمی 1

 دارد. 0CSساختاری مشابه مولکول  Z0D( مولکول 0

گروه است و در گروه ، در جدول تناوبی هم Cu00با  X( عنصر 8

0B .جای دارد 

و زیرالیه  0s4به صورت  E( آرایش الکترونی الیه ی آخر اتم عنصر 4

8d .آن نیم پر است 

 
. در گروه های ........ تا ........ جدول تناوبی در دوره ی چهارم، 10

یون هایی که با بیشینه ی عدد اکسایش عنصرها به وجود می آیند، 

 ابه گاز نجیب دوره ی سوم جدول را دارند. آرایش الکترونی مش

 (04)تجربی 

1 )1 ،0                                               

0 )1 ،10                                            

8 )1B ،3B                                        

4 )1B ،0B  

 

 

 

  ترکیب های یونی – 3بخش 
 

 نیترکیب های یو 
 

 . کدام مقایسه درباره ی شعاع اتمی و یونی عنصر ها درست است؟ 1

 خارج(   10)تجربی 

1 )K > Si > Ar                                

0 )+> Na +0> Mg +K                   

8 )-0> O > O -O                            

4 )> Fe+ 0> Fe +8Fe 

 
که آرایش الکترونی چند گونه ی . با توجه به شکل های زیر 0

 است؟  نادرستشیمیایی تک اتمی را نشان می دهد، کدام بیان 

 خارج( 02)ریاضی 

 

 

 

 

 
 

1 )A ، اتم خنثای عنصری است که در گروه/A .جدول تناوبی جای دارد 

0 )B.کاتیون متعلق به عنصری از دوره ی سوم جدول تناوبی است ، 

8 )Cست که بیشترین انرژی نخستین ، آنیون متعلق به عنصری ا

 یونش را دارد.

4 )D اتم خنثای عنصری است که در دوره ی دوم جدول تناوبی ،

 جای دارد.

 
 انرژی شبکه بلور 

 

برابر چند  NaCl. با توجه به داده های زیر، انرژی شبکه ی بلور 1

 (01کیلوژول بر مول است؟ )تجربی 

kJ/mol 141-=1H∆NaCl(s) ,  →(g) 0Cl
1

0
Na(s) +  

kJ/mol 121=+0H∆Na(g)                    ,  →Na(s)  

kJ/mol 048=+8H∆Cl(g)                   , 0 →(g) 0Cl 

kJ/mol 40/=+4H∆,                  -(g) + e+Na →Na(g)  

kJ/mol 840-=3H∆(g)               , -Cl → -Cl(g) + e 

1 )36031-                                      

0 )36103                                        

8 )36010                                         

4 )36101  
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. انرژی آزاد شده در کدام واکنش را، انرژی شبکه ی بلور منیزیم 0

 (00کلرید می گویند؟ )ریاضی 

1 )(s)0MgCl →(g) -Cl0(s) + +0Mg                                                        

0 )(s)0MgCl →(g) 0Mg(s) + Cl 

8 )(g)0MgCl →(g) -Cl0(g) + +0Mg                                                      

4 )(s)0MgCl →(g) -Cl0(g) + +0Mg 

 
 (00. کدام گزینه درست است؟ )تجربی 8

در شبکه ی بلور سدیم  Cl-و  Na+( عدد کوئوردیناسیون یون های 1

 است. 1کلرید، یکسان و برابر 

به دلیل نیروهای دافعه ای است که بر اثر  NaCl( شکنندگی بلور 0

 ضربه و جابه جایی الیه ها در شبکه ایجاد می شود.

ام تشکیل یک جامد یونی از عنصرهای ( انرژی آزاد شده هنگ8

 تشکیل دهنده ی آن، انرژی شبکه ی بلور آن نامیده می شود.

( جامدهای یونی رسانای جریان برق اند و با گذر دادن جریان برق 4

 به یون های گازی تشکیل دهنده ی خود، تجزیه می شوند.

 
شبکه  نشان دهنده ی انرژی Cو  A ،B. با توجه به شکل روبه رو، 4

بلور هالیدهای یون های کدام عنصرهایند و با بزرگ تر شدن 

کاتیون هم گروه، درباره ی کدام هالوژن، انرژی شبکه بیشتر تغییر 

 (08می کند؟ )ریاضی 

1 )Na ،K  وLi - F 

0 )Na ،Li  وK - I 

8 )Li ،Na  وK - F 

4 )K ،Na  وLi – I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خارج( 80است؟ )تجربی  نادرست. کدام گزینه 3

( انرژی شبکه ی بلور اکسیدهای فلزهای واسطه با افزایش عدد 1

 اکسایش فلز، بیشتر می شود.

( با وجود گرماگیر بودن تشکیل یون های فلزی، وجود انرژی 0

 شبکه ی بلور، دلیل اصلی تشکیل ترکیب های یونی است.

( انرژی شبکه ی بلور سدیم کلرید، برابر نیروی جاذبه ی میان 8

 ضربدر عدد آووگادرو است. Na+و  Cl-زوج از یون های یک 

( در اثر گذر جریان برق از ترکیب های یونی مذاب برخالف محلول 4

 آن ها، همواره یون ها در واکنش وارد می شوند.

 

 درصد جرمی عنصر 
 

برابر  MOدر اکسیدی از آن با فرمول  M. اگر درصد جرمی عنصر 1

 آن کدام است؟ O0Mدر اکسید درصد باشد، درصد جرمی آن  12

 ( =g.mol1/O-1( )/1)ریاضی 

1 )01601                                         

0 )1/610                                        

8 )10611                                         

4 )01610 

 
وه عنصرهای گر. اگر ترکیب حاصل از واکنش آلومینیوم با یکی از 0

درصد جرمی آلومینیوم باشد، این عنصر کدام است؟  /8، دارای /1

)شمار پروتون ها و نوترون های اتم این عنصر با هم برابر است( 

(1-g.mol00Al= 10( )ریاضی )خارج 

 (                                 /S1( گوگرد )1

 (                                 Te30( تلور )0

 (                              O1( اکسیژن )8

 (Ge80( ژرمانیوم )4

 
 (08است؟ )تجربی  نادرست. کدام گزینه 8

(1-: g.mol 33, Mn= 00, Al= 04, Mg= 1/, O= 14N= ) 

( درصد جرمی نیتروژن در آلومینیوم نیترید بیش از دو برابر 1

 درصد جرمی نیتروژن در آلومینیوم نیترات است.

انرژی شبکه ی بلور پتاسیم یدید از انرژی شبکه ی بلور لیتیم ( 0

 فلوئورید کمتر است.

( شبکه ی بلور یونی، آرایش سه بعدی منظم یون ها در بلور جامد 8

 یونی است.
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باشد، درصد  4O0(C0X(8به صورت  X. اگر فرمول اگزاالت عنصر 4

 خارج( 08نیتروژن در آزید این فلز به تقریب کدام است؟ )ریاضی 

(1-: g.mol 14, N= 3/X= ) 

1 )02                                                

0 )01614                                         

8 )48                                                

4 )086/0  

 
 فرمول نویسی 

 

با  II. نسبت شمار کاتیون به شمار آنیون در ردیف ........ از ستون 1

جدول روبه  Iنسبت شمار آنیون به کاتیون در ردیف ....... از ستون 

 خارج( 00رو برابر است. )تجربی 

1 )1 ،8 

0 )0 ،0 

8 )0 ،8 

4 )1 ،0 

 

 
با عدداتمی  Xبه احتمال زیاد با عنصر  81با عدداتمی  A. عنصر 0

 دهد. ......... واکنش داده و ترکیب ......... با فرمول ........ تشکیل می 

 (08)تجربی 

                   X0A، کوواالنسی، 83( 1

                            0AX، یونی، 83( 0

                     0AX، کوواالنسی، /1( 8

  X0A، یونی، /1( 4

 
. تفاوت مجموع شمار اتم ها در فرمول شیمیایی کوپریک دی 8

 (04کرومات و کرومو منگنات کدام است؟ )تجربی 

1 )0                                                 

0 )4                                                  

8 )3                                                  

4 )/  

 

 

 

 مسائل نمک های متبلور 
 

. سه گروه از دانش آموزان، جسم جامدی را گرم کردند و به نتایج 1

 زیر دست یافتند: 

 جرم پس از گرم کردن جرم پیش از گرم کردن ماره ی گروهش

1 4161 0/61 

0 /461 4261 

8 2160 0161 

 

با توجه به اینکه در هر مورد دانش آموزان، به وجود آمدن قطره 

 های مایع را هنگام گرم کردن این جسم جامد مشاهده کرده اند؛

 شد؟آ( آیا این جسم جامد می تواند یک نمک آب پوشیده با

 021gب( اگر جرم یک مول از این جسم جامد پس از گرم کردن 

باشد، فرمول نمک آب پوشیده ی آن را تعیین  xباشد و فرمول آن 

 کنید.

 
 %32را گرما می دهیم تا  O0H12.4SO0Naگرم از  0068. مقدار 0

آب آن خارج شود. جرم ماده ی جامد باقیمانده برابر چند گرم 

 ( =g.mol 80, S= 08, Na= 1/, O= 1H :-1است؟ )

 خارج( 02)تجربی                                                                161/( 1

0 )8060                                            

8 )4360                                           

4 )0360 

 
گرم از نمک آب پوشیده ی  3161. نمونه ای به جرم 8

O0H12.8CO0Na پس از گرم کردن به جرم ،g 8600  .رسیده است

 چند درصد جرم آب نمونه جدا شده است؟ 

(1-: g.mol 08, Na= 1/, O= 10, C= 1H= 01( )تجربی )خارج 

1 )12                                                

0 )13                                              

8 )02                                                 

4 )03 

 

 

 

 

 

 

 II I 

 منیزیم نیترید روی سولفید 1

 سدیم فسفات ( اکسیدIIIآهن ) 0

 آلومینیوم فسفید کلسیم پرمنگنات 8
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گرم مخلوط نمک خوراکی و منیزیم سولفات خشک پس از  02. 4

(، O0H0.4MgSOجذب آب تبلور به وسیله ی منیزیم سولفات )

83610g  ،جرم دارد. درصد جرمی منیزیم سولفات در این نمونه

 (g.mol 11=O0, H 102=4MgSO :-1) (00کدام است؟ )تجربی 

1 )1261                                            

0 )00                                                

8 )036/                                           

4 )14  

 
گرما داده شود  O0H1.4SO0Naمول نمک آب پوشیده  162. اگر 3

در فرمول شیمیایی  xدرصد کاهش یابد،  0611و وزن آن حدود 

 ( به تقریب کدام است؟ O0.xH4SO0Naجامد باقیمانده )

(1-: g.mol 1, H= 1/, O= 80, S= 08Na= 08( )ریاضی) 

1 )8                                                 

0 )4                                                  

8 )3                                                  

4 )/  

 
 13. اگر یک تن سنگ گچ )کلسیم سولفات دوآبه( با خلوص /

درصد آب آن خارج شود، به  32درصد تا حدی گرما داده شود که 

تقریب چند کیلوگرم فراورده ی جامد به دست می آید؟ )گرما بر 

  (=g.mol 1, H= 1/=, O 80, S= 42Ca :-1)ناخالصی تاثیر ندارد.( 

 (04)ریاضی 

1 )011                                              

0 )103                                             

8 )100                                             

4 )0/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ترکیب های کوواالنسی – 4بخش 
 

 تشکیل پیوند کوواالنسی 
 

  است؟  نادرستم عبارت با توجه به شکل روبه رو، کدا. 1

 (خارج  01 تجربی)

 
 

سبب کاهش انرژی  pm 03به کمتر از  0H( کاهش طول پیوند 1

 پیوندی می شود.

بین  pm 03فاصله ی تعادلی  0H( در حالت پایه در مولکول های 0

 هسته ی اتم ها وجود دارد.

از یکدیگر، همواره بیشتر  H( انرژی الزم برای جدا کردن دو اتم 8

 انرژی الزم برای فشرده کردن آن ها است.از 

 را آزاد کرد. Hانرژی می توان دو مول اتم  kJ /48( با صرف 4

 
بر حسب آنگستروم به ترتیب  C-Iو  P-P ،P-I. اگر طول پیوندهای 0

حدود چند  C-Pباشد، طول پیوند  1260و  4860، 0260برابر 

 (11)ریاضی آنگستروم است؟ 

1 )/861              

0) /061              

8 )0461                        

4 )1061 

 
 و انرژی آن برابر  A 1600برابر  O =C. اگر طول پیوند دو گانه ی 8

1-KJ.mol042  در نظر گرفته شود، کدام داده ها را می توان به

برای  KJ.mol)-1( و انرژی )بر حسب Aترتیب برای طول )بر حسب 

 (10 تجربی)در نظر گرفت؟  ،C− Oپیوند یگانه ی 

1 )1861 – 8/2                                 

0 )1861 – 142                                  

8 )4861 – 8/2                                  

4 )4861 – 142  

 
www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


 آقاجـانیاحمدرضمهندس م:  و مدرس مولف –کنکور  2شیمی  تیپ تست های

 ویژه جمع بندی
 

 انواع پیوند 

 

 . با توجه به داده های جدول زیر، کدام مطلب درست است؟ 1

 (خارج  00)ریاضی 

 O Cl Br C Ni Sr عنصر

 1 160 063 061 8 863 الکترونگاتیوی

 بیشتر است. Clبا  Srدر مقایسه با پیوند  Clبا  Niخصلت یونی پیوند ( 1

0 )Sr  وBr .در واکنش با یکدیگر، جامد یونی تشکیل می دهند 

 کوواالنسی قطبی است. C−Br( پیوند 8

 کوواالنسی ناقطبی است. Cl−O( پیوند 4

 
 (خارج  08 تجربی) نه درست است؟ . کدام گزی0

( فاصله ی بین دو اتم در هر پیوند کوواالنسی را طول آن پیوند 1

 می گویند که همواره ثابت است.

باشد،  061برابر  Aترکیبی یونی و الکترونگاتیوی  AB( اگر 0

 یا بیشتر باشد. 061باید  Bالکترونگاتیوی 

( به گونه ی معمول، سطح انرژی دو اتم مجزا در مقایسه با سطح 8

 انرژی آن ها پس از تشکیل پیوند، باالتر است.

( هنگام تشکیل پیوند شیمیایی، هرچه دو اتم به یکدیگر نزدیکتر 4

 شوند، پیوند بین آن ها محکم تر می شود.

 
یان . با توجه به جدول زیر، چند مورد از پیوندهای یگانه ی م8

 (04 تجربی)عنصرهای داده شده، از نوع کوواالنسی قطبی است؟ 

 

S Cl F O Be عنصر 

 الکترونگاتیوی 361 368 4 268 360

 

1 )/                                                 

0 )0                                                  

8 )1                                                 

4 )0  

 

 

 

 

 نام گذاری ترکیب های مولکولی 
 

ا فرمول بترکیبی بتواند با باالترین عدد اکسایش خود،  Aاگر نافلز . 1

8AO  تشکیل دهد و فلزB   4تنها یک نوع سولفات با فرمولBSO 

  است؟ نادرست داشته باشد، در کدام گزینه، فرمول هر دو ترکیب

1 )8BclO – 8AF                                                         ( 10تجربی) 

0 )4BHSO – /AF                             

8 )0B(OH) – 0MgA                         

4 )8BNO – 0AO  

 
 ( اکسید کدام است؟ V( اکسید و فسفر )V. نام دیگر نیتروژن )0

 (08 تجربی)

 فسفر پنتااکسید   –( نیتروژن پنتااکسید 1

 تترافسفردکااکسید –( نیتروژن پنتااکسید 0

 تترافسفردکااکسید –( دی نیتروژن پنتااکسید 8

 دی فسفرپنتااکسید  –( دی نیتروژن پنتااکسید 4

 
. فرمول شیمیایی کدام سه ترکیب از نگاه ضریب استوکیومتری، 8

 (رجخا  08 تجربی) مشابه هم است؟ 

 سدیم هیدروژن کربنات، کلسیم هیدروژن فسفات، منیزیم هیدروژن سولفات( 1

 آمونیوم هیدروکسید، آلومینیوم هیدروکسید، گالیم هیدروکسید( 0

 ( اکسید، دی نیتروژن تری اکسید، اسکاندیم اکسیدVI( گوگرد )8

 ( سولفاتIII( فریک اکسید، آلومینیوم اکسید، کبالت )4
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 فرمول تجربی 
 

. فرمول تجربی کدام ترکیب زیر با فرمول تجربی گلوکز متفاوت 1

 (خارج  01 تجربی) است و پیوند هیدروژنی تشکیل می دهد؟ 

 ( فرمالدهید                                   1

 ک اسید                               ( استی0

 ( گلیسرین                                    8

 ( دی اتیل اتر4

 
در مولکول  C−C. با توجه به فرمول ساختاری گلوکز، چند پیوند 0

 آن وجود دارد و چند اتم در آن دارای چهار قلمرو الکترونی اند؟ 

 (04)ریاضی 

1 )/ ،11                                            

0 )/ ،10                                            

8 )3 ،10                                           

4 )3 ،11  

 

 ساختار لوویس 

 

ساختار مسطح داشته باشد، کدام  8YOساختار هرمی و  8XCl. اگر 1

 (/1 تجربی)است؟  نادرستعبارت 

 ناقطبی است. 8YO قطبی و مولکول 8XCl( مولکول 1

 سه قلمرو الکترونی وجود دارد. Yچهار و پیرامون اتم  Xپیرامون اتم ( 0

 8YOدر مقایسه با مولکول  8XCl( زاویه ی پیوندی در مولکول 8

 بزرگتر است.

جدول تناوبی  /1و  13به ترتیب در گروه های  Yو  X( عنصرهای 4

 جای دارند.

 
≡]q. با توجه به اینکه در یون 0 N − N ≡ N − NN همه ی اتم ،]

(، qها از قاعده ی هشتایی پیروی می کنند، بار الکتریکی این یون )

 (11)ریاضی کدام است؟ 

1 )0-                                               

0 )1                                               + 

8 )1-                                                

4 )0+ 

≡]qیون . کدام مطلب درباره ی 8 N − N ≡ N − NN درست ]

 ی پیروی می کنند( است؟ )همه ی اتم ها از قاعده ی هشتای

 (خارج  11)ریاضی 

 است. -0( برابر q( مقدار بار الکتریکی آن )1

 است. -1، دارای بار الکتریکی 3اتم نیتروژن شماره ی ( 0

 + است.0، دارای بار الکتریکی 8( اتم نیتروژن شماره ی 8

از نوع  3و  4و نیز  8و  0( پیوندهای یگانه بین اتم های نیتروژن 4

 .داتیو است

 
بتوانند با یک دیگر واکنش داده، B  و  Aگر دو نافلز هم تناوب . ا4

 تشکیل دهند، در این صورت :   0ABترکیب کوواالنسی ناقطبی 

 ( 11)تجربی 

 جدول تناوبی جای دارد. IV Aدر گروه  A( عنصر 1

 بیشتر است. Bاز الکترونگاتیوی  A( الکترونگاتیوی 0

ار خطی و اتم مرکزی در آن دو جفت ساخت 0AB( مولکول 8

 الکترون ناپیوندی در الیه ی ظرفیت خود دارد.

 Aدر جدول تناوبی از شماره گروه عنصر  B( شماره گروه عنصر 4

 بزرگ تر و انرژی نخستین یونش آن، کم تر است.

 

به عنصر  M، اتم  . با توجه به ساختار لوویس مولکول  3

کدام گروه جدول تناوبی تعلق دارد و در حالت گازی در الیه ی 

ظرفیت خود، چند الکترون دارد و در میان آن ها چند الکترون به 

 (خارج  11 تجربی)صورت جفت شده در اوربیتال ها جای دارند؟  

1 )/ – 4 – 0                                    

0 )1/ – 4 – 0                                   

8 )/ – / – 4                                     

4 )1/ – / – 4  

 
. در کدام گونه ی شیمیایی، اتم مرکزی دارای پنج قلمرو الکترونی /

 است و شمار جفت الکترن های ناپیوندی آن بیشتر است؟  

 (خارج  10 تجربی)

1 )8ClF10                                     

0 )3BrF83                                    

8 )0
-ICl38                                   

4 )4XeF34 
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. در کدام گونه ی شیمیایی، اتم مرکزی دارای چهار قلمرو 0

 ؟ آن کمتر استالکترونی است و شمار جفت الکترون های ناپیوندی 

 (02)ریاضی 

1 )8AsF88                                        
0 )8ClF10                                          

8 )4SF1/                                            
4 )0OCl1 

 

باشد، کدام مطلب  نداشتهساختار چهاروجهی  4AB. اگر مولکول 1

 (01)ریاضی است؟  نادرست درباره ی آن

1 )A  باشد.  11ممکن است عنصری از گروه 

0 )A  ممکن است عنصری از گروهVIA .باشد 

 ( اتم مرکزی در ان دارای چهار قلمرو الکترونی است.8

 ناپیوندی است.( اتم مرکزی در آن دارای الکترون های 4

 
-. یون های 0

4ClO ،-0
4SO  8-و

4PO  به ترتیب از کدام نظر متفاوت

 (01 تجربی)و از کدام نظر مشابه اند؟ 

 طول پیوند بین اتم ها  –( شمار پیوندهای داتیو 1

 قدرت بازی  –( شمار پیوندهای داتیو 0

 شکل هندسی – ( عدد اکسایش اتم مرکزی8

 میزان قطبیت پیوندها  –( عدد اکسایش اتم مرکزی 4

 
 (00)ریاضی . کدام عبارت درباره ی اوزون درست است؟ 12

 ( مولکول آن ساختار خطی دارد و ناقطبی است.1

 ت.سدر مولکول آن، برابر ا« اکسیژن –اکسیژن »( طول دو پیوند 0

 مولکول آن ساختار خمیده دارد و از مولکول اکسیژن پایدارتر است.( 8

( آلوتروپی از اکسیژن است و هر اتم اکسیژن در آن دو جفت 4

 الکترون ناپیوندی دارد.

 
، به ترتیب از راست به 4SiClو  S0H ،8PCl. درباره ی مولکول های 11

 (00)ریاضی چپ : 

 جفت الکترون ناپیوندی است. 1و  1، 0( اتم مرکزی آن ها دارای 1

 قلمرو الکترونی است. 4و  8، 0( اتم مرکزی ان ها، دارای 0

 ( دارای شکل خمیده، هرم با قاعده ی مثلثی و چهاروجهی اند.8

 ( قطبی، ناقطبی و ناقطبی اند.4

. پیوند بین اتم های .......... و .......... در مولکول .......... که ساختار 10

.... دارد، قطبی است و در آن جفت الکترون های پیوندی به اتم ......

 (00 تجربی).......... نزدیک ترند. 

1 )N  ،Cl  ،8NCl  ، سه ضلعی مسطح ،Cl                                                  

0 )S  ،O  ،8SO  ، سه ضلعی مسطح ،S                           

8 )Cl  ،Be  ،0BeCl  ، خطی ،Cl                                                               

4 )O  ،F  ،0OF  ، خمیده ،O  

 
 درست است؟  COO8CH-. کدام مطلب درباره ی یون 18

 (00 تجربی) اکسیژن در آن برابر است. –( طول هر دو پیوند کربن 1

 ( عدد اکسایش اتم های کربن در آن برابر است.0

شمار قلمروهای الکترونی پیرامون هر دو اتم کربن در آن ( 8

 یکسان است.

( مجموع شمار جفت الکترون های پیوندی و ناپیوندی الیه ی 4

 ظرفیت اتم ها در آن برابر است.

 
+. یون 14

0NO  از نگاه .......... با مولکول های هیدروژن سیانید و

. با هر دوی آن ها کربن دی سولفید مشابه است و از نگاه .........

 (00 تجربی)تفاوت دارد. 

قطبیت                                                                       -( شکل هندسی 1

 قطبیت                      -( وجود پیوند سه گانه 0

  عدد اکسایش اتم مرکزی                                        –( شکل هندسی 8

 عدد اکسایش اتم مرکزی  –( وجود پیوند سه گانه 4

 
 (خارج  00)ریاضی . کدام عبارت درست است؟ 13

 ( فسفر در ترکیب های خود، همواره چهار قلمرو الکترونی دارد.1

 شمار قلمروهای الکترونی اتم ها در مولکول کربن دی سولفید، نابرابر است.( 0

ای کربن در مولکول اتانول و دی ( شمار قلمروهای الکترونی اتم ه8

 متیل اتر، متفاوت است.

( شمار قلمروهای الکترونی اتم مرکزی در مولکول فرمالدهید با 4

 شمار جفت الکترون های ناپیوندی آن برابر است.

 
 (خارج  00)ریاضی . کدام مطلب درست است؟ /1

 فرمول تجربی استیک اسید با فرمول تجربی گلوکز متفاوت است.( 1

 بین فرمول مولکولی و شکل هندسی ترکیب ها، رابطه ی روشنی وجود دارد.( 0

 در مولکول گوگرد تترافلوئورید، همه ی اتم ها از قاعده ی هشتایی پیروی می کنند.( 8

دارد و طول دو  0SO( مولکول اوزون، ساختاری مشابه مولکول 4
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 (خارج  00 یتجرب) ؟ نیست. کدام گزینه درست 10

 دوقطبی است. –پیوند هیدروژنی، نوعی نیروی جاذبه ی دوقطبی ( 1

( مقدار نیروهای وان دروالسی بین مولکول ها به جرم مولکولی 0

 آن ها بستگی دارد.

( اگر در مولکولی اتم مرکزی سه قلمرو الکترونی که همگی 8

 پیوندی اند، داشته باشند، ساختار آن مسطح سه ضلعی است.

در  HFبه دلیل قوی تر بودن پیوند هیدروژنی بین مولکول های  (4

 باالتر است. HFنقطه ی جوش  O0Hمقایسه با مولکول های 

 
. شمار جفت الکترون های ناپیوندی اتم ها در مولکول اگزالیک 11

  اسید و بنزوییک اسید به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ 

 (خارج  00 تجربی)

                                            4و  4( 1

                                           4و  1( 0

                                            /و  1( 8

  1و  /1( 4

 
  درست است؟  8PBr13. کدام گزینه درباره ی مولکول 10

 (خارج  00 تجربی)

 و ناقطبی است. ساختار مسطح دارد 8BF( مانند مولکول 1

( اتم مرکزی آن در الیه ی ظرفیت خود، یک جفت الکترون 0

 ناپیوندی دارد و مولکول قطبی است.

شکل هرم با قاعده ی سه ضلعی دارد و اتم  8NH( مانند مولکول 8

 مرکزی در آن، دارای سه قلمرو الکترونی است.

ود جفت الکترون ناپیوندی وج 0( در الیه ی ظرفیت اتم های آن، 4

 دارد و همه ی اتم ها در آن، از قاعده ی هشتایی پیروی می کنند. 

 
. وجود جفت الکترون ناپیوندی روی اتم مرکزی در یک مولکول، 02

 (08)ریاضی در کدام ویژگی آن اثر کمتری دارد؟ 

 ( قطبیت مولکول                           1

 ( زاویه ی پیوندی                           0

 ( شکل هندسی                             8

 ( طول پیوند4

 

 

. در مولکول کدام ترکیب، نسبت شمار جفت الکترون های 01

ناپیوندی الیه ی ظرفیت اتم ها به شمار جفت الکترون های پیوندی، 

 (08)ریاضی از سه ترکیب دیگر بیشتر است؟ 

 ( فلوئورید                  IV( گوگرد )1

 وژن تری فلوئورید                 ( نیتر0

 ( گوگرد تری اکسید                      8

 ( کربن دی سولفید4

 
. کدام یک از ترکیب های داده شده، به ترتیب از راست به چپ، 00

دارای بیشترین و کمترین نسبت مجموع جفت الکترون های 

 (08 تجربی)ناپیوندی به مجموع جفت الکترون های پیوندی اند؟ 

a                              نیتریک اسید )b )0COBr                                        

c )-
0ICl                                           d بور هیدروکسید ) 

1 )a  وb                                            

0 )a  وc                                            

8 )b  وd                                            

4 )c  وd  

 
، اتم ........ اتم مرکزی بوده، شمار 0Cl0SO. در مولکول 08

قلمروهای الکترونی آن برابر شمار قلمروهای اتم مرکزی در 

مولکول ........ است و مجموع شمار جفت الکترون های ناپیوندی 

-یت اتم ها در الیه ی ظرف
8I از مجموع شمار الکترون های ......... ،

 است.  0Cl0SOناپیوندی الیه ی ظرفیت اتم ها در مولکول 

 (خارج  08)ریاضی 

1 )S ،8POCl                        کمتر ، 

0 )S ،8NCl                          بیشتر ، 

8 )O ،8POCl                        کمتر ، 

4 )O ،8NCl بیشتر ، 

 
 (خارج  08)ریاضی است؟  نادرست. کدام گزینه 04

 نقطه ای مولکول را، ساختار لوویس آن می گویند. -مدل الکترون ( 1

( و اتم برم )با 360( پیوند میان اتم گوگرد )با الکترونگاتیوی 0

 ( ناقطبی است.160الکترونگاتیوی 

ندهای دوگانه به ( در مولکول بنزوییک اسید، نسبت شمار پیو8

1شمار پیوندهای یگانه برابر 

0
 است. 

( در مولکول های بورتری فلوئورید و فسفرپنتاکلرید، اتم 4

 مرکزی از قاعده هشتایی پیروی نمی کند.
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 (خارج  08 تجربی) . کدام گزینه درست است؟ 03

 برابر است. 8Oو  8SO( شمار پیوندهای داتیو در مولکول 1

 اتانوییک اسید با فرمول مولکولی متانال یکسان است.فرمول تجربی ( 0

 در ساختار مولکول گلوکوز، شش گروه هیدروکسیل شرکت دارد.( 8

 ( در آمونیوم کلرید، پیوند بین همه ی اتم ها از نوع یونی است.4

 
. شمار جفت الکترون های ناپیوندی در کدام دو گونه ی /0

 (04)ریاضی شیمیایی برابر است؟ 

 نول، کلرواتان                                                                                  ( اتا1

 ( اتیلن گلیکول، استیک اسید0

 ( اگزالیک اسید، فرمیک اسید                                                             8

 ( یون کربنات، گوگرد دی اکسید4

 
 (04 تجربی)درست است؟ . کدام گزینه 00

 8Oو  0NO ،4O0N( ساختارهای رزونانسی در مولکول های 1

 مشاهده می شوند.

( پیوند هیدروژنی در نیروهای جاذبه ی بین مولکولی در همه ی 0

 ترکیبات هیدروژن دار نقش موثری دارد.

-1هگزانول مانند -1( به دلیل شباهت نیروهای بین مولکولی، 8

 تی در آب حل می شود.پروپانول به هر نسب

( هرچه مولکول یک ترکیب درشت تر و شمار الکترون های آن 4

 بیشتر باشد، نیروهای وان دروالسی در آن کمتر است.

 
. شکل ........ طرحی از ساختار ........ می تواند باشد که پیرامون 01

 اتم مرکزی آن ........ قلمرو الکترونی وجود دارد و ترکیبی ........

 است. 

 (04 تجربی)

1 )a ،4SF ،4قطبی ، 

0 )d ،0SOCl ،8قطبی ، 

8 )c ،8SO ،8ناقطبی ، 

4 )b ،4SiCl ،4ناقطبی ، 

 

 

 

 

+، 0NO ،+O8H. در چند مورد از گونه های 00
4PF ،0SnCl  و

-8
4PO اتم مرکزی از قاعده ی هشتایی پیروی می کند؟ ، 

 (04 تجربی)

1 )0                                                  

0 )8                                                 

8 )4                                                  

4 )3  

 
 (04ست است؟ )تجربی . کدام گزینه در82

( آرایش الکترونی یون هیدرید با آرایش الکترونی یون لیتیم، 1

 متفاوت است.

( یون های کربنات و نیترات، از نظر شکل هندسی و عدد اکسایش 0

 اتم مرکزی مشابه اند.

( ضمن تشکیل سدیم کلرید از عنصرهای مربوطه، اندازه ی اتم 8

 می یابد. فلز پس از انتقال الکترون، افزایش

( نیروی جاذبه ی بین یون ها در بلور ترکیب های یونی، قوی تر 4

 از جاذبه ی میان یک جفت کاتیون و آنیون مشابه است.

 
. نیروی جاذبه ی بین مولکولی در عنصرهای گروه ........ جدول 81

تناوبی از نوع ........ است و در گروه ........ با افزایش جرم اتمی 

 طه ی ذوب و جوش آن ها روند کاهشی دارد. عنصرها، نق

 (04)ریاضی 

   3Aدوقطبی،  –، نیروهای دوقطبی 11( 1

  3A، وان دروالسی، 11( 0

8 )0A                                                     وان دروالسی، فلزهای قلیایی ، 

4 )0Aدوقطبی، فلزهای قلیایی  –ی دوقطبی ، نیروها 
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 ویژه جمع بندی
 

  ترکیب های آلی – 5بخش 
 

 نام گذاری ترکیب های آلی 

 

 خارج( /1کدام است؟ )ریاضی  داده شده ام ترکیبی با فرمولن. 1

 

 

                                                           هگزانمتیل -4–ایزوپروپیل  -8( 1

 هگزانمتیلدی -4، 0 -اتیل -8( 0

                                                          هگزانمتیلدی -3، 8-اتیل  -4( 8

 هگزانایزوپروپیل -4-متیل -8( 4

 
 (02کدام است؟ )ریاضی  . نام هیدروکربنی با فرمول داده شده0

 

 

 

 پنتا متیل اوکتان                                                              – 0،  /،  /،  0،  0( 1

 پنتا متیل اوکتان – 0،  0،  8،  8،  0( 0

                                        تری متیل هپتان            – /،  /،  0 –پروپیل  – 0( 8

 تری متیل هپتان – /،  0،  0 –پروپیل  – /( 4

 
. در نام گذاری کدام آلکن، اتم های کربن زنجیر اصلی را می توان 8

 (08از هر دو سوی مولکول شماره گذاری کرد؟ )ریاضی 

 پنتن                           – 0 –دی متیل  – 8، 0( 1

 هگزن  – 0 –دی متیل  – 4، 0( 0

 پنتن                        – 0 –دی متیل  – 4، 0( 8

 هگزن  – 8 –دی متیل  – 3، 0( 4

 
. فرمول مولکولی هپتان کدام است و با کدام ترکیب ایزومر است 4

 و در مولکول آن چند جفت الکترون پیوندی شرکت دارد؟ 

1 )1/H0C  (04)تجربی                 01بوتان و  تری متیل – 8، 8، 0و 

0 )1/H0C  00اتیل پنتان و  – 8و  

8 )14H0C  00تری متیل بوتان و  – 8، 8، 0و                     

4 )14H0C  01اتیل پنتان و  – 8و  

 به. از همه ی ترکیب های زیر به عنوان مونومر استفاده می شود، 3

 (04: )ریاضی  جز

                                   ( پروپن       1

 ( سیانواتن                                     0

 ( وینیل کلرید                                8

 ( کلرواتان 4

 

 گروه های عاملی 
 

کدام عبارت درباره ی ترکیبی که ساختار مولکولی آن نشان داده . 1

 (10است؟ )تجربی  نادرستاست، شده 

 

 

 

 

 

 ( از مشتق های بنزن است.1

 ( دارای گروه های عاملی اتری است.0

 ( دارای گروه عاملی آمینی است.8

 است. 8NO11H11C( فرمول مولکولی آن 4

 

. کدام بیان درباره ی ترکیبی که ساختار مولکول آن نشان داده 0

 خارج( 10است؟ )تجربی  نادرستشده است، 

 

 

 

 

 ( دارای یک گروه آمینی است.1

 ( دارای سه گروه هیدروکسیل است.0

 ( یک ترکیب حلقوی مشتق از بنزن است.8

 است. 8NO12H1C( فرمول مولکولی آن 4
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 . در کدام ردیف جدول روبه رو، نام با ترکیب مطابقت دارد؟ 8

 خارج( 10)تجربی 

 1( ردیف 1

 0( ردیف 0

 8( ردیف 8

 4(ردیف 4

 

 

 

 

هگزن ، کدام عبارت درست  – 0. در مقایسه ی سیکلوهگزان و 4

 خارج( 02است؟ )تجربی 

 هر دو یکسان است. ( فرمول مولکولی و فرمول تجربی1

 هگزن است.  – 0( واکنش پذیری سیکلوهگزان بیشتر از 0

هگزن از نظر ساختار مولکولی شباهت زیادی به اتن دارد   - 0( 8

 و یک ترکیب سیرشده است.

( در سیکلوهگزان مانند بنزن، اتم های کربن حلقه ی شش 4

 ضلعی تشکیل می دهند و هردو هیدروکربن سیر نشده اند.

 

 خارج( 01است؟ )ریاضی  نادرست. کدام مطلب 3

 فرمول تجربی بنزن با فرمول تجربی ساده ترین آلکین یکسان است.( 1

 ( در فرمول ساختاری اتانول هشت پیوند کوواالنسی وجود دارد.0

( شمار جفت الکترون های پیوندی در مولکول های اتان و کتن 8

 برابر است.

ف گروه عاملی اتر، گروه عاملی کربونیل و استر دارای ( برخال4

 اکسیژن است. –پیوند دوگانه ی کربن 

 

 10H/C. کدام مطلب درباره ی هیدروکربنی با فرمول مولکولی /

 خارج( 01است؟ )ریاضی  نادرست

          ( دارای سه ایزومر ساختاری با نام هگزن است.                   1

 ( می تواند یک ترکیب حلقوی سیرشده باشد.0

 ( یک ترکیب سیرشده ی زنجیری است.                                     8

 هگزن، مولکول ساختار متقارن دارد. – 8در ایزومری از آن با نام ( 4

 

مولکول آن نشان داده  . کدام مطلب درباره ی ترکیبی که ساختار0

 خارج( 01است؟ )تجربی  نادرستشده، 

 

 

 

 

 
 

 ( دارای دو گروه عاملی اتری است.1

 است.  N8O10H10C( فرمول مولکولی آن 0

 دارای هفت جفت الکترون ناپیوندی در الیه ی ظرفیت اتم ها است.( 8

مولکول هیدروژن در فرایند هیدروژن دارشدن  4( با جذب 4

 ترکیب سیرشده مبدل می شود.به یک کاتالیزشده 

 
 کدام فرمول شیمیایی به یک استر مربوط و نام آن درست است؟ . 1

 (00)ریاضی 

 

 
. کدام گزینه درباره ی ترکیبی با فرمول روبه رو، درست است؟ 0

 (00)تجربی 

 

 

 

 

 ند هیدروژنی تشکیل دهد.( فاقد گروه استری است و می تواند پیو1

 قلمرو الکترونی اند. 4( همه ی اتم های اکسیژن در آن دارای 0

 ( یک گروه عاملی کتونی و دو گروه عاملی هیدروکسیل دارد.8

 است. 3O02H13C( فرمول مولکولی آن 4

 
 (00. کدام گزینه درست است؟ )تجربی 12

و  0لکول متان، گروه متیل قرار گیرند، مو H( اگر به جای اتم های 1

 دی متیل بوتان تشکیل می شود. – 0

هگزن با فرمول تجربی  – 1( فرمول تجربی آلکنی با نام 0

 سیکلوپنتان یکسان است.

 متیل اوکتان است. – 0متیل پنتان ایزومر ساختاری  – 8 –اتیل  – 8( 8

 است. ( فرمول تجربی همه ی آلکان های راست زنجیر، یکسان4

 

 نام ترکیب ردیف

1 8CH−CO−8CH ی متیل اترد 

0 8CH−COO−3H0C متیل استات 

8 3H0C−O−3H0C دی اتیل اتر 

4 CHO−8CH استون 
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. در کدام ترکیب، نیروی جاذبه ی بین مولکولی از نوع پیوند 11

 خارج( 00؟ )ریاضی نیستهیدروژنی 

 ( فنول                                              1

 ( متیل استات                              0

                  ( اتانول                         8

 ( بنزوئیک اسید4

 
 ؟ ندارد. در کدام گزینه، نام ترکیب با فرمول آن مطابقت 10

 خارج( 00)ریاضی 

1 )8(OH)3H8C                                                                            گلیسرین 

0 )8CH−3H/C تولوئن : 

8 )OH81H/C                                                                             هگزانول : 

 : اتیل اتانوات( 4

 
. بنزن ......... بی رنگ است که در ......... یافت می شود و هر مول 18

ل ... مبداز آن با سه مول هیدروژن به ترکیبی با فرمول تجربی ......

 خارج( 00می شود. )ریاضی 

                                                                     0CH –نفت خام  –( جامدی 1

 0CH  –قطران زغال سنگ  –( مایعی 0

                                                                    8CH –نفت خام  –( جامدی 8

 8CH  –قطران زغال سنگ  –ی ( مایع4

 
 خارج( 00؟ )تجربی نیست. کدام گزینه درست 14

اتیل هگزان با فرمول مولکولی اوکتان  – 8( فرمول مولکولی 1

 راست زنجیر یکسان است.

( نیروی جاذبه میان مولکول های فنول در مقایسه با هیدروکربن 0

 خود، قوی تر است.

و نفتالین، جزء ترکیب های آروماتیک اند و فرمول تجربی  ( بنزن8

 یکسانی دارند.

 اتیل پنتان، می تواند وجود داشته باشد. – 8( آلکانی با نام 4

 

 

 

 

 ، درست است؟ زیر. کدام گزینه درباره ی ترکیبی با فرمول 13

 خارج( 00)تجربی 

 

 

 

 

 

 

 است. 4NO01H18C( فرمول مولکولی آن 1

 ( یک گروه عاملی آمین و دو گروه عاملی اتری دارد.0

 ( یک گروه عاملی کتونی و یک گروه عاملی آلدهیدی دارد.8

 قلمرو الکترونی اند. 4( همه ی اتم های کربن در آن دارای 4

 
جایگزین  C=O. اگر در مولکول متانال، اتم اکسیژن با گروه /1

دام ترکیب بدست می آید و در مولکول آن، چند جفت شود، ک

 (08الکترون پیوندی شرکت دارد؟ )ریاضی 

                                          / –( کتن 1

                                     4 –( کتن 0

                     / –( متانوییک اسید 8

  4 –( متانوییک اسید 4

 
 پروپانول در کدام مورد مشابه است؟  – 0. پروپین با 10

(1-: g.mol 1/, O= 10, C= 1H= 08( )تجربی) 

 ( در عدد اکسایش دو اتم کربن در مولکول آن ها  1

 ( درصد جرمی هیدروژن 0

                                                 ( انحالل پذیری در آب                           8

 ( مجموع شمار جفت الکترون های پیوندی 4

 
. در مولکول آسپیرین ......... اتم دارای سه قلمرو الکترونی اند، 11

........ پیوند دوگانه در ساختار آن وجود دارد و امکان تشکیل پیوند 

 ( 08ن مولکول های آن وجود ........ )تجربی هیدروژنی بی

 ، ندارد.                                    3، 1( 1

 ، دارد.                                3، 1( 0

 ، ندارد.                                 8، /( 8

 ، دارد.8، /( 4
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لی ترکیب روبه رو، کدام عبارت . با توجه به ساختار مولکو10

 ( 08است؟ )تجربی  نادرست

 

 

 

 

 

 ( گروه عاملی اتری و استری در ساختار آن شرکت دارد.1

 ( شمار قلمروهای الکترونی اتم های اکسیژن در آن یکسان است.0

دی متیل  – 0، 0( شمار اتم های کربن مولکول آن با مولکول 8

 بوتان یکسان است.

های ناپیوندی در مولکول آن از مولکول  ( شمار جفت الکترون4

 اگزالیک اسید بیشتر است.

 
. در کدام ترکیب، فرمول تجربی با فرمول مولکولی متفاوت است 02

 و فرمول مولکولی، مضرب بزرگتری از فرمول تجربی است؟ 

 خارج( 08)ریاضی 

            ( تولوئن                                 1

 ( اوکتن                                        0

 ( گلوکز                                          8

 ( متیل استات 4

 
 است؟  نادرست. کدام مطلب 01

(1-: g.mol 1/, O= 10, C= 1H= 08( )ریاضی )خارج 

 لسیم کاربید تهیه کرد.( اتین را می توان از واکنش آب با ک1

 درصد جرم استئاریک اسید را کربن تشکیل می دهد. 8610( 0

( گرافیت یکی از دگرشکل های کربن است که ساختار الیه ای 8

 دارد و برخالف الماس رسانای جریان برق است.

( اگر به جای گروه هیدروکسیل در مولکول فنول، گروه اتیل 4

 زایش جرم پیدا می کند.درصد اف 1610بنشیند، نزدیک به 

 

 

 

 

 

. کدام ترکیب، ایزومر سیکلوهگزان است و نام آن درست بیان 00

 خارج( 08شده است؟ )ریاضی 

 

 
به جای  Bبه جای اتم اکسیژن و در مولکول  A. اگر در مولکول 08

و در هر دو مورد مولکول  قرار گیرد O=C، گروه 0CHیک گروه 

به ترتیب کدام دو مولکول می توانند  Bو  Aکتن، به دست آید، 

 خارج( 08باشند؟ )تجربی 

 اتن                                    –( متانال 1

 پروپانون                        –( اتانال 0

 پروپانون                         –( متانال 8

  اتن –( اتانال 4

 
. شمار پیوندهای دوگانه ی بین اتم ها در مولکول نفتالن با شمار 04

 پیوندهای دوگانه در مولکول کدام ترکیب برابر است؟ 

 خارج( 08)تجربی 

      ( بنزن                                    0                                 ( فنول            1

 ( آسپیرین 4( تولوئن                                         8

 
 . کدام گزینه درباره ی ترکیبی با فرمول روبه رو، درست است؟ 03

 خارج( 08)تجربی 

 

 

 

 

 

 ( مولکول آن، یک عامل الکلی نوع دوم دارد.1

 .کتونی سیکلوهگزان است –( یکی از مشتقات الکلی 0

 + است.1( باالترین عدد اکسایش اتم کربن در ساختار آن 8

( شمار جفت الکترون های ناپیوندی الیه ی ظرفیت اتم های 4

 مولکول متیل استات یکسان است.مولکول آن با 
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 . در کدام دو ترکیب داده شده، شمار اتم های کربن برابر است؟ /0

 (04)ریاضی 

 

 هپتانون                                                                         – 0( بنزآلدهید، 1

 ( اتیل بوتانوآت، هپتان0

 متیل پروپان                                                        – 0( تری متیل آمین، 8

 دی متیل هگزان، نفتالن  – 3و  0( 4

 
 . کدام عبارت درباره ی ترکیب داده شده درست است؟ 00

 (04)تجربی 

 

 

 

 

 

 

جفت الکترون ناپیوندی در الیه ی آخر اتم ها  11( در ساختار آن، 1

 وجود دارد.

( اتم های نیتروژن در آن دارای سه قلمرو الکترونی اند و دارای 0

 پیوند آمیدی است.

ن، همه ی پیوندهای دوگانه ی ( در واکنش با سه مول هیدروژ8

 تبدیل می شوند. C−Cپیوند یگانه ی  کربن در آن به –کربن 

( شمار اتم های کربن در آن، سه برابر اتم های اکسیژن و شمار 4

 اتم های اکسیژن در آن با یکدیگر برابر است.قلمروهای الکترونی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


 

 

 
 

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir

