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 محل انجام محاسبات

دقیقه 180آزمون: مدت   

شیمی -سواالت تستی   
 

* حساب مجاز استاستفاده از ماشین*   

 از ترکیبات بیشترین است؟ یککدامگشتاور دوقطبی  -1

1 )2NO 2 )3O 3 )NO 4 )CO 

 جوش کدام یک بیشترین است؟ ةنقط -2

1 )LiCl 2 )2BeCl 3 )3BCl 4 )4CCl 

 جوش عناصر گروه قلیایی خاکی کدام است؟ ةنمودار نقط -3

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 
 

 است؟ نادرستچه تعداد از جمالت زیر  -4

i)  انرژی یونشH  از ،C  بیشتر و ازN .کمتر است 

ii) است. 7/0سزیم برابر  الکترونگاتیوی 

iii) باشد.می 6اثر تعداد عناصر گروه گازهای بی 

 

1) 0 2) 1 3) 2 4) 3 
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 نادرستی انجام داده است؟ ةکدام گزینه مقایس -5 محل انجام محاسبات

  HCl > 3PHجوش  ةنقط (HBr < 3 AsH 2نقطه جوش  (1

 3Al  >   +2Be+شعاع یونی  (HBr <   3AsH 4تبخیر   آنتالپی  (3

 با هم دارند؟پیوندی اختالف بیشتری  ةدر کدام دو مولکول زاوی -6

1) 4P  4وXeF 2) 3PH  3وNH 3) 2SF  4وXeO 4) (g) 2BeF  وHCN 

 است؟ نادرستهای زیر کدام یکی از گزینه -7

  تا است.  11تعداد عناصر گازی جدول  (1

 تا است. 8تعداد شبه فلزهای جدول تناوبی  (2

O2D ،gچگالی  (3

cm3 1/1  .است 

  همواره انرژی یونش عناصرگروه پنجم اصلی بیشتر از عناصر ششم اصلی است. (4

 دهد؟در اتم هیدروژن را نمایش می d3چگالی احتمال شعاعی اوربیتال  زیراز نمودارهای  یککدام -8

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 
 

 تواد باشد؟زیر میاز موارد  یککدامنمایش داده شود، محور افقی  زیردر شکل  n= 3و   n=4اگر نمودار سطوح انرژی  -9

 

 کدامهیچ (4 عدد کوانتومی اوربیتالی (3 عدد اتمی  (2 از هسته فاصله (1

 خواص مشابهی نسبت به الماس دارد؟ یککدام زیردر بین ترکیبات  -10

1) Si 2) SiC 3)  )گرافیک(C 4)  )60)فولرنC 
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لیتر محلول است. چند میلی 8/32٪نامیم( برابر می Aدر ترکیبی از آن با کلر )که آن را ترکیب  Mدرصد جرمی فلز  -11 محل انجام محاسبات

 موردنیاز است؟  AgClبه رسوب  Aگرم از ترکیب  20/0موالر برای تبدیل تمام کلر حاضر در  050/0نقره نیترات 

(5/35  =Cl) 

1) ml 37 2) ml 76 3) ml 113 4)  به جرم اتمیM نیاز است 

قرار دارد، با مقدار اضافی گااز اکسای ن  STPنامعلوم که در شرایط گازی شکل با فرمول  هیدروکربنلیتر از یک  15 -12

شاود. تبدیل می O2Hو  2COشود و با ایجاد جرقه، تمام هیدروکربن بر اثر واکنش با اکسی ن به گازهای مخلوط می

اسات و بار اثار سارد  atm 1و فشاار  C0 120لیتر در دماای  173مخلوط گازی بعد از واکنش، دارای حجمی برابر 

که تنها مااده جادا شاده از مخلاوط دهد. با فرض آناز حجم خود را از دست می 48٪، در کل STPکردن تا شرایط 

 موقع سرد کردن، آب بوده باشد، ضریب هیدروژن در فرمول مولکولی هیدروکربن چیست؟

1) 2 2) 4 3) 6 4) 8 

 

حاصل از الکترولیز محلول، در دو حالت بسیار غلیظ و بسیار رقیا   های زیر، محصوالتاز نمک یککدامبرای محلول  -13

 فرقی با هم ندارند؟

1) NaCl 2) 2CaBr  3) KF 4) 4CuSO 

14- pH  و  2یک لیوان آب لیمو ترش در حدودpH  است. الکتارود  5/4یک لیوان آب گوجه فرنگی در حدودA  را تیغاه

را تیغه مسی قرار گرفته در یاک لیاوان آب گوجاه فرنگای  Bمسی قرار گرفته در یک لیوان آب لیموترش و الکترود 

، در ترکیب با یک الکتارود روی و یاک Bیا  Aاز الکترودهای  یککدامگیریم. براساس اطالعات داده شده، درنظر می

 تری نتیجه دهد؟وی محرکه الکتریکی مثبتتواند نیرپل نمکی به عنوان یک پیل گالوانیک می

/ /cu /cu H / H zn / zn
E , E , E     2 2

2
034 0 076 

1) A  

2) B 

 هر دو مورد، نیروی محرکه الکتریکی مثبت یکسانی نتیجه خواهند داد. (3

 الکتریکی  مثبتی نتیجه نخواهد شد.در هر دو مورد، نیروی محرکه  (4
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ها باه گلیسارول و اسایدهای چارب گلیسارید) در روده( تریها در بدن، آبکافت اولین مرحله در سوخت و ساز چربی -15 محل انجام محاسبات

 است:

 

/محلول  mL75گلیسرید به گرم تریمیلی 650برای خنثی نمودن اسیدهای چرب حاصل از واکنش  M01  سود نیاز

 گلیسرید کدام است؟در تری -Rاست. گروه آلکیل 

 بوتیل (4 پروپیل (3 اتیل (2 متیل (1

 بیشترین است؟ زیراز ترکیبات  یککدامقدرت بازی آمین نوع اول در  -16

 آمونیاک (1

 

 آمینمتیل (2

 

Cپیریدین  (3 H NH5 5  

 

Cآنیلین  (4 H NH6 5 2  

 

 اوربیتال مولکولی( ةانرژی نخستین یونش کدام گونه از همه کمتر است؟ )براساس نظری -17

1) 2N 2) NO 3) 2O 4) O 

شود. در صاورتی کاه درجه سلسیوس دما مواجه می 100سیستمی حاوی یک مول گاز هلیم طی فرایندی با افزایش  -18

 باشد، مقدار گرمای مبادله شده را بیابید. زیرحجم فرایند به صورت  –نمودار فشار 

/

atm Pa

JR
mol.K





1 101325

8 314
 

 

1 )J1390  2 )J1390  3) / J629 7 4 )/ J629 7 

r 
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الکتارون وجاود دارد کاه طبا  ایان قاعاده تعاداد  18 ةای به ناام قاعادهای عناصر واسطه اصلی، قاعدهدر کمپلکس -19 محل انجام محاسبات

نافلز را برای اتم فلز درنظر بگیریم، برابر  –های ظرفیت فلز با فرض اینکه هر دو الکترون پیوندی در پیوند فلز الکترون

گیریم.  باتوجه باه ایان فلز وجود دارد نیز برای هر اتم یک الکترون را درنظر می –شود. در مواردی که پیوند فلز  18

 قاعده مرتبه پیوند بین دو اتم کروم در ترکیب زیر چند است؟

 

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

 پایدارتر است؟ 8H4Cاز ایزومرهای ساختاری  یککدام -20

 ایزوبوتن (4 بوتن -2 –توانس  (3 بوتن -2 –سیس  (2 بوتن -1 (1

 کلوین بیشترین است؟ 298در دمای  زیراز ترکیبات  یککدامآنتروپی مطل   -21

1) 3ZnCO 2) CO 3) OH3CH 4) 4CH 

 

 تواند باشد؟می زیراز موارد  یککداماکسید فشار نقطه سه گانه کربن دی -22

1) atm 5 

2) atm /05  

3) atm /005 

4) atm /0005 

 

 ها کمترین است؟از کاتیون یککدامآبکافت  -23

1) +2Be 2) +2Sn 3) +3Al 4) +2Pb 

O 

/ C56 60  
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 باشد؟می HClتوسط محلول  NaFمعرف تیتر نمک  زیراز نمودارهای  یککدام -24 محل انجام محاسبات

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

( pH=  9.6تاا  pH= 8در حضور شناسااگر فناول فتاا ین )گساتره تغییار رنا  از  زیرهای از نمک یککداممحلول  -25

 رن  خواهد بود؟بی

a / a / aH PO : Pk , Pk , Pk  
1 2 33 4 2 12 7 21 12 

M/محلول  (1 Na HPO M NaH PO2 4 2 41 Mل محلو (2 01 Na PO M Na HPO3 4 2 41 1 

Mمحلول  (3 NaH PO2 Mمحلول  (4 41 Na HPO2 41 

 شود؟با ظرفیت متفاوت از بقیه تیتر می زیراز اسیدهای  یککدامدر یک تیتراسیون عملی  -26

1) a / a /K , K : H CO    
1 2

7 11
2 34 2 10 4 8 10 

2) a / aK , K : H PO    
1 2

2 7
3 31 6 10 7 10 

3) a / a /K , K : H SO    
1 2

2 8
2 31 3 10 5 6 10 

4) a /K : H SO 
2

2
2 41 3  !و     قوی  10

 در آب بیشترین است؟ زیرهای از نمک یککدامپذیری انحالل - 27

1) spPbCrO , K   16
4 2 10 2) sp /Ca (PO ) , k   32

3 4 2 1 3 10 

3) sp /AgI , K   178 5 10 4) sp /Pb(OH) , K   16
2 2 8 10 www.ShimiPedia.ir
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ایم. در این وارد نموده L2را در ظرفی به حجم  CO mol1 (g)و  2 H mol 1 (g)مخلوطی از  K 823در دمای  -28 محل انجام محاسبات

کسر مولی بخار آب در این  ،زیرر صورت برقراری تعادالت شیمیایی داکسید وجود دارد.  IIظرف به مقدار کافی کبالت 

 چقدر خواهد بود؟ظرف 

(s) (g) (s) (g)CoO H Co H O K  2 2 67 

(s) (g) (s) (g)CoO CO Co CO K  2 490 

1)/051  2) /049 3) /0249 4) /0751 

 کدام مقایسه در مورد قدرت پیوندی پیوندهای نشان داده شده، درست است؟ -29

1) S S O O S S O O       2) O O S S S S O O       

3) S S O O O O S S       4) O O S S O O S S       

 چه واکنشگری نیاز است؟ Aاز  Bبرای سنتز ترکیب  -30

 

یک کاربن پایدار است. یعنی کربنی دارد که به دو گروه متصل است و یک اوربیتال خالی و یک اوربیتال با یک  Bمحصول 

 زوج الکترون دارد.

 اسید (4 باز (3 کاهنده (2 اکسنده (1

 با توجه به اطالعات جدول زیر، ثابت سرعت واکنش -31

A(aq) B(aq) C(aq) D(aq)  2 3 2 

 چقدر است؟

 d c

dt
min10 =t  ةدر لحظ min10 =t [C] ةدر لحظ  B . / M  A . / M 

/
 47 5 10 /0015 /003 /0025  

/
 31 5625 10 /0025 /004 /005 

/
 45 0 10 /003 /005 /004 

 

1) 1000 2) 250 3) 750 4) 500 

 

R 
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 محل انجام محاسبات

()انتقال پروتون  

 سریع، رابطه سرعت واکنش کدام است؟ با استفاده از روش تقریب تعادل  -32

Oتعادل سریع         NO NO2  : مکانیسم            3

                       NO NO NO3 22       کند             

1)k[NO][O ]22 2) k[NO] [O ]2
2 3) 

k[O ]

[NO]

2 4) 
[O ]

k
[NO]

2
2

 

Nثابت تعادل واکنش  -33 (g) H (g) NH (g) 2 2 33 Kp/برابر  2   55 3 یک سیلندر با  در باشد. می 10

/پیستون متحرک در فشار ثابت  g H , g N , atm2 205 2 بعد از رسیدن به تعادل حجم سیلندر  3NH گرم 05/0 و 2

 )C0 516چند لیتر خواهد شد؟ )دمای 

1) /12 43  2) /2 32 3) /1054 4) /9 63 

34- kp  برای واکنشN O (s) NO (g) O (g)2 5 2 22 /برابر  C25در  4 
41 2 است. اگر در یک ظرف  10

Nلیتری،  2خالی  O g2 5 Nوارد کنیم، چند درصد از  70 O2  تجزیه شده است؟ 5

1) /54 5  2) /41 3 3) /27 2 4 )/71 3 

زایی در شیم آلی هستند. های حلقهای از واکنش( دستهSigmatropic Reactionsهای سیگما تروپیک )واکنش -35

اگرچه امکان هاست. زایی تنها شامل انتقال الکترونباشند. حلقهای بوده و فاقد حدواسط یونی میها یک مرحلهاین واکنش

وجود دارد. اما در نهایت تعداد پیوندهای تشکیل و شکسته شده  سیگماو پای ل پیوندهای یشکسته شدن و تشک

 ها به صورت زیر است.ای از این واکنشاند. نمونهمساوی

 

 کند:طی دو مرحله واکنش محصول نهایی زیر را تولید می Aمولکول 

 

          𝑩−   𝑯+       
→           

 

   A حدواسط
    گرما      
→     

 کدام است؟ Aترکیب 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 
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را  (توانند متفاوت یا یکسان باشندمی yو  xدی متیل هپتان ) -x ،yهای هیدروکربنی با فرمول اگر یکی از هیدروژن -36 محل انجام محاسبات

ها با همین فرمول کلی که در با اتم کلر جایگزین کنیم، بیشترین تعداد ایزومر ساختاری ممکن نسبت به سایر هیدروکربن

 کدام است؟ x+yشود. مقدار فرایند کلراسیون شرکت کند، حاصل می

 .تواند صحیح باشدمی 2و  1 گزینة (4 7 (3 6 (2  5 (1

 شوند.هستند که با حذف آب میان دو مولکول اسید تشکیل میای از ترکیبات انیدریدها دسته -37

2 

باشد. این ترکیب می 9O12C( یکی از اکسیدهای کربن با فرمول مولکولی mellitic anhydrideملیتیک انیدرید )

فاقد با توجه به اینکه مولکول حلقه پنج ضلعی متصل به آن است.  3شش ضلعی در وسط و  ةکاماًل متقارن شامل یک حلق

 است؟ نادرستباشد، کدام گزینه درباره آن الف کربن میاستخ

 .این اکسید خاصیت آروماتیکی دارد (1

 .است 18به  33 برابرهای ناپیوندی به پیوندی در آن نسبت تعداد الکترون (2

 های برابر تقسیم کرد.تایی با طول 6 ةها را در سه دستآن توانمیکربن است که  –پیوند کربن  18مجموعاً شامل  (3

 .وجود دارد 2spاتم با هیبریداسیون  12 (4

 تر است؟به کدام عدد نزدیک 3BF(g)پیوندی در مولکول  ةهای اتمی، زوایبدون درنظر گرفتن هیبرید شدن اوربیتال -38

1) 0 60 2) 0 90 3) 0 120 4) 0 180 

کننده در یک پیوند های شرکتهای اتمی الیه ظرفیت اتماوربیتال مولکولی، ترکیب خطی اوربیتالمطاب  نظریه  -39

شوند. از ترکیب دو اوربیتال اتمی، دو اوربیتال مولکولی پیوند )با انرژی کمتر از های مولکولی میمنجر به تشکیل اوربیتال

های اولیه( ربیتالهای اولیه( و ضد پیوندی )با انرژی بیشتر از اواوربیتال

ترین سطح های الیه ظرفیت هر دو اتم از پایینشود. الکترونحاصل می

گیرند. مرتبه پیوند برابر ها قرار میهوند در اوربیتال ةانرژی مطاب  قاعد

های پیوندی و ضدپیوندی است. نمودار اوربیتال نصف اختالف تعداد اوربیتال

بدون قرار دادن  (NOسید )مولکولی زیر مربوط به نیتروژن مونوک

 های ظرفیتی است کدام مطلب درباره این مولکول نادرست است؟الکترون

 .شودنیتروژن مونوکسید توسط میدان مغناطیسی جذب می (1

2/مرتبه پیوند در این مولکول برابر  (2  .است 5

 .های ضد پیوندی الیه ظرفیت وجود داردمجموعاً سه الکترون در اوربیتال (3

 N .است پایبیشتر از  های پیوند سیگماانرژی اوربیتال (4

2s 

O 

N 

2s 
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C12ایزوتوپ    -40 محل انجام محاسبات
 کند؟برای رسیدن به پایداری چگونه رفتار می 6

 نشر گاما (4 نشر آلفا (3 رونتینشر پوز (2 نشر بتای منفی (1

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2S 
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