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 است؟ نادرست مطلبكدام  -1

 .مشابه يكديگرندهاي يك عنصر  ي اتم دالتون، همه ي طبق نظريه) 1
  .ي ميان اتم و الكترون پي برده نشد به رابطه ،فرايند برقكافتدر ) 2
 .اي بنيادي براي الكتريسيته پيشنهاد كرد كه اين ذره الكترون ناميده شد فارادي ذره) 3
 . ي كاينات هستند و عقيده داشت كه هوا، خاك، آب و آتش عنصرهاي سازندهارسط) 4

 .  ي درست را انتخاب كنيد رو، گزينه با توجه به شكل روبه -2
 .دار كه همان مدل اتمي تامسون است، مربوط است اين شكل به مدل اتم هسته) 1
 . آن است ي برابر حجم هسته 510حجم اتم طال به تقريب) 2
 .ي پرتو در مركز اتم قرار دارد ي طال، عامل منحرف كننده در تابش پرتوي آلفا به ورقه) 3
 .اي بسيار كوچك و سبك دارد اتم طال، هسته) 4

هـا چنـد نـوع     با توجه به اين ايزوتـوپ  .دارد S3516و S3216،S3316،S3416و گوگرد چهار ايزوتوپ پايدار H21 و H11هيدروژن دو ايزوتوپ پايدار -3
)SH(هيدروژن سولفيدمولكول   هاي متفاوت خواهيم داشت؟  با جرم 2

1 (4  2 (6 
٣ (8  4( 16 

تر، يـك   انرژي باالتر به يك تراز انرژي پايينري خطي اتم هيدروژن، هر انتقال الكتروني از يك تراز براي توجيه طيف نش ،طبق مدل اتمي بور -4
در طيف نشري خطي مشخص شده باشد، كدام  1Xبا خط طيفي Aاگر انتقال الكتروني . آورد خط طيفي را در طيف نشري خطي به وجود مي

 است؟  2Xي خط طيفي انتقال الكتروني نشان دهنده

1 (B  
2 (C 
3 (D  
4 (E 

جزو عناصر ... است و اين عنصر با عدد اتمي ... الكترون دارد، آرايش الكتروني تراز سوم آن به صورت  10ي سوم انرژي خود  در اليه Xعنصر  -5
 .شود محسوب مي... دسته 

1 (262 43320 sps،s،  2 (262 33320 dps،s، 
3 (1062 33330 dps،d،  4 (262 33322 dps،d، 

 است؟ نادرست مطلبكدام  -6

2الكترون با Mo42 ،24در اتم) 1
1

sm وجود دارد . 

 . با هم برابرند X24و M29هاي در اتم 0lهاي با تعداد الكترون) 2
 . جدول تناوبي با هم برابرند 35و  25هاي  هاي مربوط به خانه هاي ظرفيتي اتم لكتروناتعداد ) 3
 Fe(26( .است 0lmالكترون با 13، كاتيون داراي 32OFeدر تركيب يوني) 4

به ... ها تعلق داشت، عدد  به اين مكان 72و  68، 44هاي اتمي  مندليف جاهاي خالي وجود داشتند كه عنصرهايي با جرم يشنهاديپدر جدول  -7
 ... بوده و اين عنصر ... شود و فرمول اكسيد آن به صورت  گفته مي... م تعلق دارد كه امروزه واكاآلوميني

 .ذوب و چگالي كمي دارد  ، نقطه2EaO، ژرمانيم،72) 2 . ذوب و چگالي كمي دارد  ه، نقط3EaO، گاليم،68 )1
 .ذوب كم و چگالي بااليي دارد  ، نقطه32OEa، ژرمانيم،72) 4  . استب اذم، در دماي بدن 32OEa، گاليم،68) 3
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كدام دو عنصر در يك دوره و كدام دو عنصر در يك گروه جدول تناوبي جاي دارند؟ به ترتيب  ،D36و A13،X19،Y31در ميان چهار عنصر -8
 .)ها را از راست به چپ بخوانيد گزينه(

1( A,DY,D   2 (A,XY,D  
3 (X,YA,D   4 (X,DA,Y  

2و 1lmو 1lو 5nالكتروني با اعداد كوانتومي ،ي عنصري كه در اتم آن كدام عبارت درباره -9
1

sm توانـد درسـت    مي ،وجود دارد
 ؟ اشدب
  .را دارد ترين شعاع اتمي كم و ترين انرژي نخستين يونش هالوژني است كه در بين عناصر هم گروهش، كم) 1
 .ي پنجم قرار دارد و در دوره 15يا  14، 13هاي  از گروه يدر يك) 2
 . اتمسفر به حالت جامد است 1نافلزي است كه در دماي اتاق و فشار ) 3
 . ترين الكترونگاتيوي را در گروه خود دارد است و بيش pي  صر دستهفلزي است كه در بين عنا) 4

 كدام مطلب درست است؟ -10
 .مخلوط كرد HClي آب يد، بايد محلول پتاسيم يدات را با محلول پتاسيم يديد در مجاورت  براي تهيه) 1
 .يابد به صورت يكنواخت كاهش ميي ذوب فلزهاي قليايي و قليايي خاكي از باال به پايين  نقطه) 2
 .است، يك عنصر فلزي استبه ترتيب از چپ به راست  2، 8، 18، 4هاي اتم آن به صورت  ها در اليه عنصري كه شمار الكترون) 3
 .هاي موجود در جدول را توجيه كند نظمي مندليف با مرتب كردن عنصرها برحسب عدد اتمي، توانست بي) 4

است، به صـورتي  ... رو به  طور كلي به ها و مقدار انرژي نخستين يونش آن... نصرها در يك دوره، شعاع اتمي عنصرها عافزايش عدد اتمي با  -11
 . دارد ي خود را دوره در ميان عناصر هممقدار انرژي نخستين يونش ... در ... كه در تناوب سوم جدول تناوبي عنصر 

 ترين كم -آرگون -كاهش -افزايش) 1
 ترين بيش -نئون -ايشافز -كاهش) 2
 ترين بيش -سديم -كاهش -افزايش) 3
 ترين كم -سديم -افزايش -كاهش) 4

جـدول   )از عناصر اصلي قبل از دوره چهـارم  (چند عنصر متوالي انرژي نخستين يونشتغييرات  زير، كه نموداربا توجه به  -12
 درست است؟گزينه كدام  دهد، را نشان ميدر مقابل عدد اتمي تناوبي 

 . تمامي عناصر موجود در يك دوره از جدول قرار دارند )1
2 (E،  و   هالوژنيكF ست و يك گاز نجيب اD  پر دارد نيمهيك اوربيتال . 
 . پايدارتر است Bنسبت به  Cو  Eآرايش الكتروني ) 3
 . گروه است هم Aتري دارد و با  يونش كمنخستين انرژي  Gنسبت به  Gعنصر بعد از  )4

 است؟مطلب صحيح كدام  -13

g(NaCl)g(Cl)g(Na(مربوط به واكنشسديم كلريد بلور ي  انرژي شبكه )1   است. 
  . عامل شكننده بودن تركيب يوني است ،انجامد اي كه پس از وارد شدن ضربه به شكسته شدن بلور يك تركيب يوني مي نيروهاي جاذبه )2
 . ها برابر است با تعداد آنيون ها ره تعداد كاتيوندر بلور يك تركيب يوني هموا )3
 . نام است هاي با بار هم تر از نيروي دافعه بين يون نام خيلي بيش هاي با بار ناهم بين يون ي در يك جامد يوني نيروي جاذبه )4

)mol.g:OH,CuSO( درست است؟  مطلبكدام  -14 124 18160  
 .ن برق بوده و نسبت شمار آنيون به كاتيون در آن، برابر با يك استآمونيوم نيترات در حالت مذاب رساناي جريا) 1
/,OH.CuSOبا حرارت دادن پنج گرم نمك آبدار) 2 24  .آيد گرم نمك خشك و بدون آب، به دست مي 561
 . نيترات است )I (تركيب مس يك مول از ها در فسفات، دو برابر تعداد كاتيون)  II (تركيب كبالت يك مول از ها در تعداد كاتيون) 3
 . دهند ها نشان مي ترين نسبت ممكن را براي كاتيون در فرمول شيميايي يك تركيب يوني دوتايي، زيروندها كوچك) 4
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  است؟ نادرستكدام مقايسه . دهد ي چند تركيب يوني را نشان مي جدول زير انرژي شبكه -15

1 (23 ab   
2( 13 cc  
3( 12 ab  
4 (22 bc  

OH.FeSO(يك بوته چيني را وزن كرده و سپس مقداري زاج سبزآموزي در آزمايشگاه،  دانش -16 24 وته كرده و تا رسيدن به نمك را وارد ب )7
OxH.FeSO كـدام اسـت؟   x يـان آزمـايش، مقـدار   آمـوز از شـروع تـا پا    هاي اين دانـش  شتدهد، با توجه به ياددا حرارت ميبه آن  24

)mol.g:OH,FeSO( 124 18152  
g22جرم بوته چيني 

g/ 5627جرم نمكقبل از حرارت( بوته( 
g/1226جرم نمكبعد از حرارت ( بوته( 

1(  5 2 (4 3 (3 4 (2 
 تري دارد؟ وجود جفت الكترون ناپيوندي روي اتم مركزي در يك مولكول، در كدام ويژگي آن اثر كم -17

 طول پيوند) 4 شكل هندسي) 3 ي پيوندي زاويه) 2 قطبيت مولكول) 1
 . با هم تفاوت دارند.. ..........با هم شباهت و در مورد .............. در مورد  SCOو  HCNمولكول  -18

 شمار پيوندهاي دوگانه -هاي ناپيوندي شمار جفت الكترون) 1
 داتيو     هايشمار پيوند -اند هشتايي پايدار رسيدهآرايش هايي كه به  شمار اتم )2
 ي پيوندي        زاويه -قطبيت مولكول) 3

 ي بين مولكولي  قدرت نيروهاي جاذبه -شمار پيوندها) 4 
اسـت و  ..... اتم مركزي بوده، شمار قلمروهاي الكتروني آن برابر شمار قلمروهـاي اتـم مركـزي در مولكـول     ....... ، اتم 22ClSOدر مولكول -19

ها در  دي اليه ظرفيت اتمهاي ناپيون الكترونجفت از مجموع شمار ...... ،  3Iها در هاي ناپيوندي اليه ظرفيت اتم مجموع شمار جفت الكترون
 .است 22ClSOمولكول

1( SPOCl 3- 2  تر كم (SNCl 3- تر بيش 
3 (OPOCl 3- 4 تر كم (ONCl 3- تر بيش 

 .كند گروه هيدروكسيل را در اين مولكول تأييد مي .......  د و وجود ده را نشان مي .......  مولكول  .......  رو، مدل  شكل روبه -20
 پنج –گلوكز  –گلوله و ميله ) 1
 سه –گليسرين  –گلوله و ميله ) 2
 پنج –گلوكز  –ساختاري گسترده ) 3
 سه –گليسرين  –ساختاري گسترده ) 4

 تر است؟ بيش آن كل مولكول در هاي ناپيوندي الكترون جفتقلمرو الكتروني داشته و  4در كدام مولكول زير اتم مركزي بيش از  -21
1 (4SF 2 (5PCl 3 (3NF 4 (OCl2 

 ترين مقدار ممكن است؟  در كدام تركيب عدد اكسايش كلر بيش -22

1( HCl  2(3HClO  

3(72OCl  4(ClO 
 
 

2O Cl F آنيون 
 كاتيون

3a 2a 1a Na 
3b 2b 1b K 
3c 2c 1c 2Ca 
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62به صورت  Yو 3Xاگر آرايش الكتروني اليه ظرفيت -23 33 ps  ،درست است؟طلب كدام مباشد 

1 (X  وY  1الكترون با 12هر دو دارايl اند. 
 . است 1و  3هايشان به ترتيب  در تركيب Yو  Xباالترين عدد اكسايش ) 2
3 (X  وY 3توانند تركيبي با فرمول ميXY كند گيري مي تشكيل دهند كه در ميدان الكتريكي جهت . 
 . كزي رعايت نشده و قطبي استي هشتايي پايدار در مورد اتم مر قاعده 5XYدر مولكول) 4

 كدام است؟  زيرهاي ناپيوندي در تركيب  هاي پيوندي به شمار جفت الكترون نسبت شمار جفت الكترون -24

1( 5
3315 n  2 (53

3316



n

n 

3( 53
3315




n

n
  4( 

n

n

3
3316  

 .)كنند ي هشتايي پيروي مي ها از قاعده ي اتم همه(؟ است) -2(راي بار الكتريكي اد ،ي زير ي داده شده ذرهكدام  -25

1 (Cl

Cl

PCl
|
 2 (NNN  3 (O

O

P

O

O
|

|
 4 ( 

 است؟مطلب صحيح كدام  -26

1(3CHCl وHCN گاز  ،ثر كاهش دمادر ا) 2  . قطبي هستندHCl  قبل ازHBr شود مايع مي . 
3333نقطه جوش) 4 . متيل اتر با اتانول ايزومر است و نسبت به اتانول نقطه جوش باالتري دارد دي )3 NHSbHAsHPH  است. 

 . است... در ... و ... در اثر وجود پيوندهاي  گرافيترسانايي الكتريكي  -27
 هاي گرافيت اليه -دوگانه -قطبي) 2 سراسر اليه -رزونانس -گانهدو )1
  هاي گرافيت بين اليه -الكترون غير مستقر -واندروالسي )4 هاي گرافيت بين اليه -قطبي -واندروالسي )3

3322223نام هيدروكربني با فرمول -28 CH)CHCH(CH)CH(CCH)CH( كدام است؟ 

 اوكتان متيل  دي -6، 2) 2 اوكتن -6 -متيل دي -7، 3) 1
 متيل اوكتان دي -7، 3) 4 اوكتن -2 -متيل يد -6، 2) 3

 است؟ نادرست مطلبكدام  -29

 . هپتانون و استون هر كدام داراي يك گروه كربونيل هستند -2) 1
 . رم مايع استبوتن با ب -2وموبوتان حاصل واكنش بر دي -3و2) 2
 . دكركلريد استفاده  لويني در تهيه پلي توان روژن كلريد ميحاصل از واكنش اتين با هيد ي از ماده) 3
 . تر دارد اتم هيدروژن نسبت به بنزآلدهيد بيش 3اتم اكسيژن و  3اتم كربن،  2رين، آسپ) 4

 است؟ نادرست) مقابلساختار (در مورد آسپارتام عبارت كدام  -30

521814فرمول مولكولي آن )1 ONHC بوده و يك تركيب آروماتيك است. 

 . اتم كربن و سه اتم اكسيژن هر كدام داراي سه قلمرو الكتروني هستند 9ر ساختار آن د )2

 . است» اكسيژن -كربن«و دو پيوند ساده » اكسيژن -كربن«داراي سه پيوند دو گانه ) 3

 . هاي عاملي آميني، كربوكسيل، استري و آميدي است داراي گروه) 4
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