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 است؟ K83آرایش الکترونی الیه آخر اتم کدام عنصر، مشابه با آرایش الکترونی الیه ظرفیت اتم  -8 9 د ر 9401

1 )A92                9 )D91                3) X92                 4 )Z31 
 8442amuو جرم اتمی میانگین  81amuو  84amuهای جرمدارای دو ایزوتوپ سبک و سنگین با  Xعنصر فرضی  -2 6 د ر 9401

 های ایزوتوپ سنگین به سبک، در آن کدام است؟است. نسبت شمار اتم

1 )
  1  

8
             9 )

  1  

2
               3) 

  1  

11
               4 )

  1  

11
 

 

 اند؟کدام موارد زیر درست -9 3 د ت 9401

 آ( طول موج نور بنفش از طول موج نور سبز، کوتاهتر است.

 ب( انرژی هر رنگ نور مریی، با طول موج آن نسبت مستقیم دارد.

 است. n = 2های باالتر به الیه ها از الیهپ( نوارهای رنگی در طیف نشری خطی اتم هیدروژن، ناشی از انتقال الکترون

 های انتقال الکترون در اتم برانگیخته هیدروژن بیشتر است، طول موج نور، بلندتر است.ت( هر چه فاصله میان الیه

 آ، پ( 4                 آ، ب، پ (3               ب، ت( 9               ب، پ، ت( 1
 

 ن ایزوتوپ طبیعی عنصر هیدروژن، کدام است؟تریها به شمار پروتون در سنگیننسبت شمار نوترون -4 6 د ت 9401

1 )1                        9 )9                          3) 3                           4 )2 
O1ای: اگر در تبدیل هسته -5 4 د ت 9401

81 → n1
8 1+  H8

گرم گاز  92ید اتفاق بیافتد، با تول g 4-81 × 4/8، افت جرم به اندازه 1 8

 (g.mol81=O-8شود؟ )اکسیژن در یک ستاره، به تقریب چند کیلوژول انرژی آزاد می

1 )781 × 21/8                 9 )8181 × 21/8                          3) 781 × 52/2                            4 )8181 × 52/2 

 حیه مریی، از خطوط بیشتری تشکیل شده است؟طیف نشری خطی کدام اتم در نا -1 4 خ ر 9401

                                                  هیدروژن( 4                                  نئون (3لیتیم                                    ( 9هلیم                              ( 1
 اند؟زیر، درستکدام مورد از مطالب  -7 9 خ ر 9401

 را در بردارد. 9dو  9s ،9pهای آ( سومین الیه الکترونی اتم، زیرالیه

 ( وابسته است.nها، تنها به عدد کوانتومی اصلی )ب( ترتیب پر شدن زیرالیه

 اند.ها دو عنصر، گازیعنصر جای دارند که از میان آن 81ای(، پ( در سومین دوره جدول تناوبی )دوره

 شوند.از الکترون پر می 9s ،9pهای ای )تناوبی(، زیر الیهنصرهای دوره سوم جدول دورهت( در اتم ع

   آ، ب، ت               ( 4  آ، پ، ت            (3ب، پ             ( 9           آ، ت( 1
های زیر باید به ترتیب با دایره است که در شکل 27amuو  24amuدارای دو ایزوتوپ با جرم اتمی  Xفرضی عنصر  - 1 3 خ ر 9401

باشد، چند دایره در شکل زیر باید  2147amuسفید و سیاه رنگ نشان داده شوند. اگر جرم اتمی میانگین این عنصر برابر 

 درستی نشان دهد؟ها را بهسیاه رنگ باشد، تا فراوانی ایزوتوپ

1 )16                 

9 )12                

3) 99                   

4 )92 
 

اتم  ترین ایزوتوپ هلیم، یکبا توجه به روند تشکیل عنصرها در ستارگان، از به هم پیوستن حداقل چند اتم از فراوان -3 6 خ ر 9401

 Mg82
 نظر شود.(وجود آید؟ )از تبادل انرژی و تغییرات اندک جرم صرفتواند به، می24

 1 )4                          9) 6                                     3) 8                             4 )19                                                  
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باشد، چند مورد از مطالب زیر،  Aعنصر های الکترونی اتم دهنده الیههای تیره رنگ در شکل زیر، نشاناگر دایره -81 4 خ ت 9401

 درباره آن درست است؟

 A  است. 85عنصری اصلی از گروه 

 های آن، رنگی هستند.برخی از ترکیب 

  است.7باالترین عدد اکسایش آن برابر + 

 .سه زیرالیه از الیه سوم آن از الکترون اشغال شده است  

1 )1                             9 )9                              3) 3                                  4 )4  

                                                 
Tc49چند مورد از مطالب زیر، درباره  -88 3 خ ت 9401

 اند؟درست 33

 .در تصویربرداری از غده تیروئید، کاربرد دارد 

 ساخته شد اینخستین عنصری است که در واکنشگاه هسته. 

 شوداندازه یون آن درست به اندازه یون یدید است و در تیروئید جذب می. 

 توان مقدار زیادی از آن را تولید و انبار کرد.زمان ماندگاری آن اندک است و نمی  

1 )1                             9 )9                              3) 3                                  4 )4  
 چند مورد از مطالب زیر درست است؟ -82 6 د ر 9400

  جرم اتمیH8
 بیشتر است. 8amuاندکی از  8

  عنصرX95  با عنصرZ87  هم گروه و با عنصرY28 .هم دوره است 

 ها، دو حرفی است.شیمیایی آن در تناوب سوم جدول تناوبی، پنج عنصر جای دارند که نماد 

 د.شوی، شامل عنصرهایی با خواص فیزیکی و شیمیایی یکسان است و گروه نامیده میهر ستون جدول تناوب 

1 )1                             9 )9                              3) 3                                  4 )4 
، aاست.  xالکترون ظرفیتی دیگر، برابر  bو برای است  m( برابر Cr24الکترون ظرفیتی اتم کروم ) aبرای  n + l -89 9 د ر 9400

m ،b  وxتوانند باشد؟از راست به چپ کدام عددها می ، به ترتیب 

1 )1    ،4     ،5       ،5                                   9 )9    ،4     ،4       ،5                            

3) 9    ،5     ،4       ،5                                   4 )1    ،5     ،4       ،5 
2+یون های شمار پروتون -84 9 د ر 9400

M
با کدام عنصر در جدول تناوبی هم  Mهای آن است. عنصر شمار نوترون 141برابر  72

 دوره است و در این یون، چند الیه از الکترون پر شده است؟

1 )36A   ,  3                   9) 36A   ,  4                          3 )16D   ,  3                              4 )16D   ,  4                              
و  15است. اگر مجموع فراوانی دو ایزوتوپ اول  54و  59، 58، 43ر ایزوتوپ با عدد جرمی ادارای چه Aعنصر  -85 6 د ت 9400

اند؟ )عدد جرمی صد فراوانی دو ایزوتوپ اول، به ترتیب از راست به چپ کدامردرصد باشد، د 85فراوانی ایزوتوپ سوم 

 (فرض شود. amu 51435، برابر Aها و جرم اتمی میانگین برای عنصر ها، برابر جرم اتمی آنایزوتوپ

 5/14و    5/51 (4              15و    51 (3             5/12و    5/42( 9                     5/92و   5/35( 1
 کدام مطلب درست است؟ -81 3 د ت 9400

 یابد.با دور شدن الکترون از هسته، انرژی آن کاهش می (1

 آید.حالت پایه به شمار می ،n = 1انرژی ها، تراز در همه اتم (9

 در طیف نشری خطی اتم هیدروژن، کمترین مقدار انرژی به نوار زردرنگ مربوط است. (3

 گردد.در حالت برانگیخته، ناپایدار است و با از دست دادن انرژی، همواره به حالت پایه باز نمی الکترون (4
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 های آن، درست است؟های کدام ردیفبا توجه به جدول زیر، داده -87 9 د ت 9400

Z23 هاویژگی ردیف
15  X22

41  D24
52  A98

71  

 89 1 4 88 شماره گروه عنصر در جدول تناوبی 8

 1 4 4 7 هاها و نوترونتفاوت شمار الکترون 2

 141 448 4 741 در اتم l=2به  l=1های دارای نسبت شمار الکترون 9

 ZO 2XO O2D 9O2A اکسید با باالترین عدد اکسایش 4

1 )9    ،4                       9 )1    ،9                 3) 1    ،9     ،3                         4 )9    ،3     ،4    
 جدول تناوبی درست است؟ Z91و  X21چند مورد از مطالب زیر، درباره عنصرهای  -81 6 د ت 9400

 های الیه سوم اتم هر دو عنصر، برابر است.شمار الکترون 

  2+یونX  2+وZا دارند.های نجیب رز، آرایش الکترونی اتم گا 

  های خود شرکت دارند.+، در ترکیب2هر دو عنصر، تنها با عدد اکسایش 

 X21  و  2یک فلز از گروهZ91واسطه دوره چهارم است. ، آخرین عنصر 

 ها، از الکترون پُر شده است.های اشغال شده در یون پایدار آنها و زیرالیههمه الیه 

1 )9                             9 )3                              3) 4                                  4 )5 
 کدام مطلب، درباره اتم درست است؟ -83 4 خ ر 9400

 شود.ها با دور شدن از هسته اتم بیشتر میها و تفاوت انرژی میان آنانرژی الیه( 1

 گردد.، همواره به حالت پایه برمی( اتم برانگیخته وضعیت ناپایداری دارد و با از دست دادن انرژی9

های الکترونی اتم آن پی توان به انرژی الیه( هر عنصر، طیف نشری خطی ویژه خود را دارد که با تفسیر آن می3

 برد.

باشد، طول موج بازگشت الکترون از  486nmاز الیه چهارم به الیه سوم برابر ( اگر طول موج بازگشت الکترون 4

 .باشد 439nmتواند حدود دوم می الیه سوم به الیه
 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -21 4 خ ر 9400

  شود.عنصرهای اصلی، به الیه آخر هر اتم، الیه ظرفیت گفته میدر 

  5انرژی زیر الیهd  1از زیر الیهp  4کمتر و از زیر الیهf .بیشتر است 

  پذیری بیشتری دارد.دارد، واکنشعنصری که اتم آن در الیه ظرفیت خود الکترون بیشتری 

  گنجایش الکترونی زیرالیهl=4 اتم، با شمار عنصرهای دوره پنجم جدول تناوبی، برابر است. یک 

 ها برابر باشد، در یک گروه تناوبی جای دارندهای ظرفیتی آندو یا چند عنصر که شمار الکترون. 

1 )1                             9 )9                            3) 3                                  4 )4 
گرم سدیم نیترید  1481های مثبت موجود در گرم منیزیم سولفید، چند برابر شمار یون 14های موجود در شمار یون -28 3 خ ر 9400

 (=g.mol: 92=S,  24, Mg= 29, Na= 84N-8است؟ )

1 )92/1                             9 )5/9                            3) 25/3                                  4) 5 
مول اتم هیدروژن براساس رابطه اینشتین باید به انرژی تبدیل شود تا با آن، انرژی الزم برای ذوب کم چند میلیدست-22 6 خ ت 9400

رید. ـــــــر بگیــژول در نظ 241ن یک گرم آهن را رژی الزم برای ذوب کردـــتن آهن تامین شود؟ )ان 311کردن 
8-m.s 181×  9=  c) 

1 )9/1                          9 )4/9                   3 )6/3                     4 )8/4 

 



10924336190حیدر بریسمی  9319تا  9401سواالت طبقه بندی شده شیمی کنکور از  شیمی دهم   

5 

 

ال
س

ته 
رش

 

خل
دا

- 
رج

خا
 

نه
گزی

 

 
  متن سوال 

Mgطبیعی دارای سه ایزوتوپ منیزیم  -29 6 خ ت 9400
Mgدرصد،  73و فراوانی  amu 29433اتمی با جرم  24

 میبا جرم ات 25

amu 24433  درصد،  81و فراوانیMg
Fصورت درصد، و فلوئور تنها به 88و فراوانی  amu 25431با جرم اتمی  21

83 

 است؟ وجود دارد. جرم مولی منیزیم فلوئورید طبیعی برابر چند گرم amu 81433با جرم اتمی 

1 )86/61                      9 )98/69                 3 )19/64               3 )45/66 

های دارای عددهای کوانتومی ، برابر مجموع الکترونl = 8های دارای عدد کوانتومی اتم کدام عنصر، شمار الکتروندر  -24 9 خ ت 9400

l = 1  وl = 2 ابر است؟ بر ،های الیه ظرفیت اتم کدام عنصرونهای ظرفیتی این عنصر، با شمار الکتراست و شمار الکترون

 ها را از راست به چپ بخوانید.()گزینه

1 )M94     ،X16                 9 )M94    ،D14                 3 )A98    ،D14                4 )A98    ،X16 

ها، در کدام گزینه تناوبی و آرایش الکترونی اتم آن لدر جدو X95و  A1 ،M85 ،E28عنصرهای با توجه به جایگاه  -25 6 د ر 9311

 است؟ ناممکنتشکیل هر دو ترکیب، 

1  )3A9E    ،5MX                 9 )9XM    ،EA                 3 )5A9M    ،3EX                4 )EM    ،3A9X 

 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -21 4 د ر 9311

 کوانتومی داد هر زیرالیه با اعn  وl، شود.مشخص می 

 ها، تنها به عدد کوانتومی اصلی وابسته است.ترتیب پر شدن زیرالیه 

  از رابطهa = 4l + 2گنجایش الکترونی زیر الیه ،( هاaرا می )توان معین کرد. 

  در اتمCu231های دارای ، نسبت شمار الکترونl=  2بهl= است. 741، برابر 

1 )1                             9 )9                            3) 3                                  4 )4 
2-اتمی های تکترین زیرالیه یونالکترونی بیرونیآرایش  -27 3 د ر 9311

Aِ ،+9
D  9+و

E 1، به ترتیب به
p4 ،1

p9  5و
d9  ختم

 ها درست است؟شود. کدام مطلب درباره آنمی

 جدول تناوبی جای دارند. 13در گروه  Dو عنصر  2در گروه  Eعنصر ( 1

 ها است.پذیری فلز قلیایی هم دوره آن، بیشتر از واکنشDو  Eپذیری عنصرهای ( واکنش9

 جدول تناوبی است. 18دوره خود در گروه ، مشابه عنصر همAهای شیمیایی عنصر ( ویژگی3

 ها در جدول تناوبی، یکسان است.آن با شماره گروه ،Aگروه عنصر ( عدد اتمی یکی از عنصرهای هم4
متر از فلز منگنز، به تقریب دارای چند مول الکترون ظرفیتی است؟ سانتی 4های موجود در یک مکعب به ابعاد اتم -21 6 د ر 9311

-8گرم در نظر بگیرید.  547متر مکعب از فلز منگنز را برابر )جرم هر سانتی
g.mol 55Mn = 25 ) 

1 )5/52                             9 )1/61                            3) 8/65                                  4 )9/62 
2+در یون فلزی   -23 4 د ت 9311

M
 Mاست، کدام موارد از مطالب زیر، درباره عنصر  7ها برابر ها و نوترون، تفاوت شمار پروتون 15

 درست است؟

 است. l=1الکترون با عدد کوانتومی  1م آن دارای ات آ(

 است. 23جدول تناوبی با عدد اتمی  چهارمدر دوره  88عنصری از گروه  ب(

 است. l=2های دارای برابر شمار الکترون 248 در اتم آن، l=8های دارای پ( شمار الکترون

 برابر است. X25های آخرین الیه اشغال شده اتم ونخرین الیه اشغال شده اتم آن با شمار الکترآهای شمار الکترون ت(

 ت ب، (4پ                           ب، (3پ                         آ، (9ت                  آ، (1
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 9 د ت 9311
91- 

 2 

7
است و در صورتی که تفاوت شمار  amuچند  Xعنصر ، جرم اتمی دهدرا اکسیژن تشکیل می 9O2Xجرم اکسید   

جدول تناوبی جای دارد؟ )عدد جرمی را برابر جرم  در کدام دوره ،X، عنصر باشد 1اتم آن برابر  یهاها و نوترونپرتون

 (=g.mol 81O-8نظر بگیرید،  اتمی در

 ، پنجم 21( 4، چهارم                    21 (3، پنجم                   61( 9، چهارم                         61(1
M27دربارة اتم  -98 6 خ ر 9311

 ، کدام موارد از مطالب زیر درست است؟11

A21های آن، اتم آ( یکی از ایزوتوپ
 است. 11

 است. 1های آن، برابر نوترونها و ب( تفاوت شمار پروتون

 است. 21در آن، برابر  l=8و  l=1 های دارای عددهای کوانتومیپ( مجموع الکترون

 .است 9، برابر X24اتم  dهای زیرالیة آن با شمار الکترون d ةهای زیرالیت( تفاوت شمار الکترون

 ت ،آ، پ (4                        ، تپ ب، (3پ                         ،ب (9                 ب آ، (1
 ها درست است؟کدام موارد از مطالب زیر دربارة آن. شودختم می 81d9به  2X+و یون  4p9به  A م عنصرآرایش الکترونی ات -92 3 خ ر 9311

 جدول تناوبی است. 4و دورة  2، فلزی اصلی از گروه Xآ( 

 است. 89، برابر Xو اتم  Aهای اتم ب( تفاوت شمار الکترون

 داشته باشد. وجود XAتواند به صورت پ( ترکیب این دو عنصر با یکدیگر، می

 تناوبی است. در جدول E89و هم دوره با عنصر  D94، نافلزی هم گروه با عنصر Aت( 

 ت ،پ (4                             پ ب، (3                        ت ،آ (9                 ب آ، (1 
 مورد از مطالب زیر، دربارة آن درست است؟ختم شود، چند  8s45d9اگر آرایش الکترونی اتم عنصری به  -99 4 خ ر 9311

 های خود شرکت دارد.در ترکیب 9+یا  2+صورت کاتیون با بار اغلب به 

 های ظرفیتی اتم های ظرفیتی اتم آن با شمار الکترونشمار الکترونX81 .برابر است 

  شود.الکترون، اتم آن به یونی با آرایش الکترونی اتم گاز نجیب، مبدل می 1با جدا شدن 

  آرایش الکترونی الیة ظرفیت اتم آن، مشابه آرایش الکترونی الیة ظرفیت اتمZ25 .است 

1 )1                             9 )9                            3) 3                                  4 )4 
 شود؟کامل میدرستی ها، مفهوم علمی جملة زیر بهبا کدام گزینه -94 4 خ ت 9311

 «ها ................... در میان عنصرهای واسطة دورة چهارم جدول تناوبی، دو عنصر وجود دارند که در اتم آن»

 دارند. l = 2و  n = 9کوانتومی آ( ده الکترون، عددهای 

 دارد. l = 1و  n = 9ب( یک الکترون، عددهای کوانتومی 

 لکترون وجود دارد.پ( در آخرین الیه الکترونی، تنها یک ا

 دارند. l = 8و  n = 9ت( دوازده الکترون، عددهای کوانتومی 

 ت ،ب (4                             پ ،آ (3                        ت ،پ (9                 ب آ، (1
 در جدول تناوبی، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ X94عنصر دربارة  -95 3 خ ت 9311

 اص شیمیایی آن، مشابه خواص شیمیایی شانزدهمین عنصر جدول تناوبی است.خو 

 های دارای شمار الکترونl = 8  ،های دارای برابر شمار الکترون 2اتم آنl = 1 .است 

 های ظرفیتی اتم های ظرفیتی اتم آن، با شمار الکترونشمار الکترونCr24 .برابر است 

  است. گروه و با یکی از عنصرهای مایع جدول، هم دورهبا یکی از عنصرهای گازی جدول، هم 

1 )1                             9 )9                            3) 3                                  4 )4 
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چهارم جدول تناوبی  در دورة Aو  X ،E ،Dای ت است؟ )عنصرههای جدول زیر، کدام مطالب درسبا توجه به داده -91 4 خ ت 9311

 جای دارند.(

 هایون  

9+ هاویژگی ردیف
X –9

E99 +2
D23 –

A 

 1 87 1 84 های آخرین الیة اشغال شدهشمار الکترون 8

 l = 2 1 a b 81های دارای عدد کوانتومی شمار الکترون 2

 l = 1 2 2542 2 2542و  l = 8ی های دارای عدد کوانتومنسبت شمار الکترون 9

 رنصعدد اتمی ع A.برابر مجموع عددهای ردیف دوم جدول است ، 

  تفاوت عدد اتمی عنصرX است. 1اش، برابر با فلز قلیایی هم دوره 

  عنصرE  در واکنش با عنصرM89 ترکیبی با فرمول شیمیایی ،ME دهد.تشکیل می 

  بار کاتیونD هایش است.جدول تناوبی در ترکیب 98عنصر  کاتیونهایش، همانند بار ترکیب در 

1 )1                             9 )9                            3) 3                                  4 )4 
 اند؟کدام موارد از مطالب زیر، درست -97 6 د ر 9319

 نصرها را توجیه کند.بور، براساس مدل اتمی خود توانست طیف نشری خطی ع -الف

 هر نوار رنگی در طیف نشری خطی عنصرها، نوری با انرژی و طول موج معین است. -ب

 بور، با بررسی دقیق طیف نشری خطی اتم هیدروژن، مدلی برای اتم عنصرها ارائه داد. -پ

 پیشنهاد کردند. ای را برای آنهادانشمندان برای توجیه چگونگی نشر نور از اتم عنصرها، ساختار الیه -ت

 الف، ب( 4                                  پ، ت (3ب، ت                            ( 9الف، پ                             ( 1
رابر ب Ga98های ظرفیتی اتم شمار الکترون اهای ظرفیتی آن بو شمار الکترون =1lالکترون با  1دارای  Aعنصر اتم  -91 4 د ر 9319

 گروه است؟با کدام عنصر در جدول تناوبی هم Aاست. عنصر 

1 )Al13                             9 )Mo49                            3 )Y32                                  4 )Ag42 

 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -93 9 د ر 9319

  عنصرZ21 دوره چهارم جدول تناوبی است.و  81، یک فلز از گروه 

 های دارای الیهدر اتم عنصرها، زیرn + l گیرند.تر، پایدارترند و زودتر الکترون میکوچک 

  2اگر دو نافلز، یک ترکیب ناقطبی با فرمول عمومیAD  تشکیل دهند، عنصرA  جدول تناوبی جای دارد. 84در گروه 

 رفته ، در نظر گهای پیرامون آنار کوچک نسبت به هسته اتم و در الیهها در فضایی بسیدر مدل اتمی جدید، الکترون

 شوند.می

 چهار( 4                                یک( 3                           دو( 9                             سه( 1
 و نسبت جرم گوگرد به جرم آلومینیم در آن، کدام است؟گرم آلومینیوم سولفید، به تقریب، چند یون وجود دارد  81در  -41 3 د ر 9319

(8-: g.mol 92, S =  27Al = ) 

1 )9311×  9 ،  
39

92
            9 )9911×  4 ،  

16

2
              3) 9911×  4 ،  

39

92
               4 )9311×  9 ،  

16

2
                              

 شده اتم خود، تنها یک الکترون دارند؟جدول تناوبی، چند عنصر در آخرین زیرالیه اشغال 91تا  8نصرهای از ع -48 4 د ت 9319

1 )19                9 )13                  3 )2            4) 11 
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 l = 1الکترون با عدد کوانتومی  7و  l = 2و  n = 9کوانتومی ن با عدد الکترو 81درباره عنصری که اتم آن دارای  -42 3 د ت 9319

 است، چند مورد از مطالب زیر درست است؟

  جدول تناوبی جای دارد. 3در گروه 

  در دوره چهارم جدول تناوبی جای دارد و از فلزهای واسطه دستهd .است 

 8های دارای شمار الکترونl =  در اتم  هااتم آن با شمار همین الکترونTi22.برابر است ، 

 شده اتم آن، های آخرین زیرالیه اشغالشمار الکترون
8

9
 جدول تناوبی است. 28های ظرفیتی عنصر شمار الکترون 

 سه (4            چهار( 3                  یک( 9                دو( 1
 شود؟وبی، چند مورد از مفاهیم زیر برای آن عنصر مشخص میبا مشخص شدن جایگاه یک عنصر در جدول تنا -49 3 د ت 9319

 شماره گروه  شماره دوره  هاشمار ایزوتوپ 

 عدد اتمی  عدد جرمی  های اتمها و الکترونشمار پروتون 

 های اتمشمار نوترون  زیرالیه در حال پر شدن اتم  

 پنج (4                  شش( 3                    سه( 9                   چهار( 1
 ، حالت فیزیکی کدام عنصر با سه عنصر دیگر متفاوت است؟252Cدر دمای -44 9 خ ر 9319

 ( ژرمانیم4( آلومینیم             3( گوگرد                9( برم                    1
2-های یون اگر تفاوت الکترون -45 9 خ ر 9319

X
باشد، عدد اتمی این عنصر، کدام است و در  3ابر های آن، بر، با شمار نوترون73

 کدام دوره جدول تناوبی جای دارد؟

 ، پنجم32( 4، پنجم                 34( 3، چهارم               32( 9، چهارم                  34( 1

 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -41 6 خ ت 9319

 n + l  4برای زیرالیةd دو برابر ،n + l  9برای زیرالیةs.است ، 

 ها، در یون ها و نوترونتفاوت شمار الکترونZ9+
51

841
 است. 91، برابر 

  در اتمD21اند.، سه زیرالیه وجود دارد که هر یک با شش الکترون اشغال شده 

 های ظرفیت اتم شمار الکترونA99 های ظرفیت اتم با شمار الکترونX24.برابر است ، 

  4زیرالیةs 9، پیش از زیرالیةd شود.در اتم عنصرهای واسطة دورة چهارم جدول تناوبی از الکترون اشغال می 

 ( پنج4( چهار                 3( سه                    9( دو                   1

 ( = g.mol 14= Cu ,  51=  Fe,  81, O =  82, C =  8H :-8چند مورد از مطالب زیر درست است؟ ) -47 4 خ ت 9319

 8381×84111  ،گرم جرم دارد.میلی 3248اتم مس 

 گرم آهن برابر است. 7ها در گرم مس، با شمار مول 1ها در شمار مول 

 ای عنصرها است.شدة آن در جدول دروهعدد جرمی هر عنصر، همان جرم مشخص 

 کسید بیشتر است.اگرم کربن دی 8ها در گرم آب خالص، از شمار اتم 2ها در شمار اتم 

  اتمGa98 تواند مانند اتم میSc28بار مثبت، با آرایش هشتایی تشکیل دهد. ، کاتیونی با سه 

 ( دو4( سه                    3( چهار           9( پنج                   1
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مار وش Aاتم عنصر  ةشدهای الکترونی اشغالبا توجه به شکل زیر، که الیه -41  6 خ ت 9319

 اند؟دهد، کدام موارد از مطالب زیر، درستهای دو الیه آخر آن را نشان میالکترون

 است. 21عدد اتمی این عنصر، برابر  -الف

 رون دارد.الکت 81م آن، تدر ا  l = 2 ای با زیر الیه -ب

 اند.اتم آن پر از الکترون ةشدهای اشغالزیرالیه ةهم-پ

 دارد. یای جا جدول دوره 81این عنصر، در دوره چهارم و گروه -ت

 ت                      –( الف 9        ب             –(الف 1

 ت       –( پ 4پ                       –( ب 3

 
 Aی الکترونی اتم عنصر هاالیه
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، پس از 2O(l) → NaOH(aq) + O2(s) + H2O2Na(g)های استوکیومتری مواد در معادله واکنش: مجموع ضریب -8 6 د ر 9401

 موازنه کدام است؟

1 )8                9 )2                3) 11                  4 )11 
گاز  kg11یک درخت، ساالنه  ر( تبدیل کنند. اگ1O82H1Cتوانند آن را به قند گلوکز )، می2CO(g)درختان با جذب  -2 9 د ر 9401

2CO شود؟جذب کند، چند کیلوگرم از این قند در آن ساخته می 

 ( =2(aq) + O1O82H1O(l) → C2(g) + H2CO ; 8-:g.mol 8, H= 82, C= 81O(g))معادله موازنه شود. 

1 )45                    9 )95                       3 )18                    4 )91 
 اند؟چند مورد از مطالب زیر، درست -9 3 د ر 9401

 .گاز آرگون، سومین گاز فراوان در هواکره است 

 .انبیق، وسیله تقطیر مواد بود که توسط جابر بن حیان نوآوری شده بود 

 کنند.بینی، نیتروژن هوا را برای مصرف گیاهان در خاک، تثبیت میاران ذرهبرخی از جاند 

  میلیون سال پیش تاکنون، به تقریب ثابت مانده است. 211نسبت گازهای سازنده هواکره از 

1 )1                9 )9                3) 3                 4 )4  
کیلومتری از  4کند. دمای هوا در ارتفاع پیروی می θ(℃)= - 1 - 2√hفرضی، از رابطه   دمای اتمسفر در یک سیاره -4 6 د ت 9401

 بر حسب کیلومتر است.( hسطح سیاره، بر حسب درجه کلوین، کدام است؟ )

1 )952                        9 )963                          3) 983                           4 )982 

 SiC(s) + CO(g)( از واکنش: )معادله موازنه شود.( SiCسیلیسیم کاربید ) -5 6 د ت 9401
   ∆   
→  (s) + C(s) 2SiOشود. به ، تولید می

 شود؟( تولید میSTPازای تولید هر کیلوگرم از این ماده، چند لیتر گاز آالینده )در شرایط 

(8-:g.mol 82, C= 21=Si) 

1 )561              9 )1191               3) 1681                  4 )9941 
 آمونیوم سولفات و آمونیوم نیترات در کدام موارد زیر، با یکدیگر تفاوت دارند؟ -1 6 خ ر 9401

 آ( عدد اکسایش اتم مرکزی آنیون

 های هیدروژن در فرمول شیمیاییب( شمار اتم

 های نیتروژن در فرمول شیمیاییپ( شمار اتم

 های پیوندی در اتم مرکزی آنیونجفت الکترونت( شمار 

 آ، ت            ( 4  آ، پ، ت            (3آ، ب             ( 9           آ، ب، پ( 1
                                                                                           مــــاده، پــــس از موازنه معادلـــه واکنــــش: دامـــــــکضـــریب استــــــوکیومتری  -7 4 خ ر 9401

O(l)2(g) + H4(aq) + SiF2(s) + HF(aq) → CaF9CaSiOبیشتر است؟ ، 

1 )O2H                       9 )9CaSiO                       3) HF                     4 )2CaF  
 شود؟، تولید میSTPز مصرف هر مول بور اکسید، چند لیتر گاز در شرایط با توجه به واکنش زیر، ا -1 9 خ ر 9401

 2(l) + O9BCl(g)معادله موازنه شود.(  )
   ∆   
→  (g)  2(s) + Cl9O2B) 

1 )6/33                          9 )3/32                                     3) 8/44                             4 )9/62                                                 
ها، کدام های استوکیومتری مواد در آنها، تفاوت مجموع ضریبهای زیر، پس از موازنه معادله آنبا توجه به واکنش -3 3 خ ت 9401

 O(g)2NO(g) + H(g) → 2(g) + O9NH                        O(g)2(g) + H2(g) → SO2S(g) + O2Hاست؟          

 1 )3                          9 )5                                     3) 8                             4 )11                                                  
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گرم  2488( و دیگری دارای Iمول گاز اکسیژن )ظرف  2441یکی دارای ی برابر، دو ظرف در بسته یکسان، با دما -81 4 د ر 9400

 (g.mol 81, O= 82, C= 8=H:-8)                      ها، نادرست است؟( است، کدام مطلب درباره آنIIگاز بوتن )ظرف 

 O(g)2(g) + H9COمعادله واکنش موازنه شود.(  )
      
→ (g)  2(g) + O1H4C 

 ، بیشتر است.IIدر مقایسه با ظرف  Iار گاز در ظرف فش( 1

 ( برای واکنش کامل دو گاز با یکدیگر، مقدار کافی از اکسیژن وجود ندارد.9

 است. Iها در ظرف برابر شمار آن II ،4های گاز در ظرف های سازنده مولکول( شمار اتم3

 در همان شرایط است. COگرم گاز  39/19، برابر حجم STP( مجموع حجم دو گاز اولیه در شرایط 4
های پیوندی و ، جفت الکترونp.eاز منظور )های مربوط به ترکیب، درست است؟ های جدول زیر، دادهدر کدام ردیف -88 3 د ت 0094

n.eها است.(های ناپیوندی روی اتم، جفت الکترون 

1) 1  ،3 

9) 9  ،4 

3) 9  ،3 

4) 1  ،4 

 

 

 

 

p.e p.eشمار  فرمول شیمیایی نام ترکیب ردیف

n.e
 

 

 HCN 4 4 یانیدهیدروژن س 8

4SiBr 4 8 یدمبرسیلیسیم تترا 2
82

 

O2N 9 2 اکسیدنیتروژن دی 9
9

 

9AsBr 9 9 برمیدآرسنیک تری 4
81

 

وع ( به مجمIIها در واکنش )مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش دهندهها، نسبت پس از موازنه معادله واکنش -82 6 د ت 0094

گرم ماده نامحلول در آب تشکیل  7481(، II( کدام است و اگر در واکنش )Iها در واکنش )ضرایب استوکیومتری فرآورده

 شود؟مصرف می STPشود، چند لیتر گاز اکسیژن در شرایط 

O(g)2(g) + H2(g) + N2(g) → CO2COOH(l) + O2CH2(I) NH 

(s)9(g) → Fe(OH)2O(l) + O2(II) Fe(s) + H 

 (g.mol 51 = , Fe 18 = O,  8 = H:-8ها را از راست به چپ بخوانید. ینه)گز

1 )65/1  ،98/9                9 )65/1  ،68/1                   3) 61/1  ،45/1                4 )61/1  ،95/1                                                 
 ب زیر درست است؟چند مورد از مطال -89 6 د ت 0094

 شود.های گوناگون بلوری یا اتمی یک عنصر گفته میدگرشکل، به شکل 

 دهد.ها را نیز نشان میها و یونفرمول مولکولی، افزون بر نوع عنصرهای سازنده، شمار اتم 

 .طبق قانون آووگادرو، در دما و فشار یکسان، حجم یک مول از گازهای گوناگون باهم برابر است 

 ود.شهای اقتصادی و زیست محیطی آن در نظر گرفته میایدار، یعنی برای تولید هر فرآورده، همه هزینهتوسعه پ 

 ردازد.پاستوکیومتری واکنش، بخشی از دانش شیمی است که به ارتباط کمّی میان مواد شرکت کننده در هر واکنش می 

1 )1                             9 )9                              3) 3                                  4 )4 
ما در دهد. اگر ددر الیه استراتوسفر، به ازای هر کیلومتر ارتفاع، به تقریب پنج درجه سلسیوس افزایش دما رخ می -84 6 خ ر 9400

 یبی این الیه چند کیلومتر است؟درجه سلسیوس باشد، ارتفاع تقر 7کلوین و در انتهای آن، برابر  287ابتدای این الیه برابر 

1 )6/11                             9 )6/19                              3) 93                                  4 )95 
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 های زیر به ترتیب از راست به چپ کدام است؟نام ترکیب -85 4 خ ر 9400

2N9,  Mg  9O  ,  NF2,  Cu  9O2,  Cr  9O2N 

  اکسید، نیتروژن اکسید( اکسید، دی کروم تریIIفلوئورید، مس )نیتروژن تری( منیزیم نیترید، 1

  ( اکسید، نیتروژن اکسیدIII) ( اکسید، کرومIIفلوئورید، مس )نیترید، نیتروژن منیزیم دی( تری9

  اکسیدنیتروژن تری( اکسید، دیIII( اکسید، کروم )Iئورید، مس )فلو( منیزیم نیترید، نیتروژن تری3

 اکسیدنیتروژن تری اکسید، دیتری ( اکسید، دی کرومIفلوئورید، مس )( دی منیزیم تری نیترید، نیتروژن 4

ه وجود گانهای پیوندی در چند گونه زیر، با هم برابر است و در ساختار چند ترکیب، پیوند سهر جفت الکترونشما -81  9 خ ر 9400

 دارد؟

 
 

1 )4    ،3                             9 )4    ،4                              3) 3    ،3                             4) 3   ، 4 

 اتین  اکسیدگوگرد تری   سولفیددیکربن 

 هیدروژن سیانید  کربن مونوکسید  یون فسفات 

 مورد از مطالب زیر،درست است؟ چند -87 6 خ ر 9400

 کننده خواص و رفتار آن است.ساختار فیزیکی هر ماده، تعیین 

 اکسید در هواکره، سبب افزایشافزایش مقدار کربن دی pH شود.ها میآب 

 نامند.کره زمین را ردپا می های مختلفها روی قسمتمیزان اثرگذاری هر یک از انسان 

 شوند.بینی در طبیعت تجزیه میوسیله جانداران ذرههای سبز، بهیکهای گیاهی مانند پالستروغن 

1 )1                             9 )9                              3) 3                                  4 )4 

برابر مجموع  548ها، توکیومتری فرآوردههای اسها، مجموع ضریبهای زیر، پس از موازنه معادله آندر کدام واکنش -81 9 خ ت 9400

 ها است؟ندهدههای استوکیومتری واکنشضریب

 HF(g)4F2(g) → N2(g) +F9NH + (g)آ( 

 HCl(g)2SO + (g)ب( 
   ∆   
→  O(l) 2(l) + H2OClS 

 2(g) + HF(g) + Cl2(g) → N9(g) + NH9ClF(g)پ( 

 O(g)2(g) + H2(s) + CO9CO2Naت( 
   ∆   
→  (s) 9NaHCO 

 ، تپ( 4( آ، ب           3( آ، پ         9( ب، ت          1
( مطابق واکنش زیر، به ترتیب از راست به چپ، چند لیتر 1OyHxC)گرم از یک نوع چربی  13در اثر سوختن کامل  -83 4 خ ت 9400

فرض شود.  L25ایش، برابر ــم مولی گازها در شرایط آزمــشود؟ )حجیـتولید م 2COاکسیژن مصرف و چند مول گاز 
8-:g.mol 81, O= 28=C,  8=H) 

 O    2H881+  2CO884→  2O819+ 1OyHxm C)موازنه معادله واکنش کامل شود(

1 )25/319  ،2/5                               9 )25/319  ،5/2 

3 )25/913  ،2/5                               4 )25/913  ،5/2 
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دهد. این ترکیـب بر اثــر گــرما، مطابق واکــنش: تشکیل می 2AX، ترکیبی با فرمول شیمیایی Xبا هالوژن  Aفلز  -21 6 د ر 9311

(g)2AX(s) + X2 
    ∆    
→   (s) 2AX22گرم از  8248شود. هرگاه ، تجزیه میAX  گرم 7241به طور کامل تجزیه شود و 

AX  2لیتر گاز میلی 25478وX  تشکیل شود، جرم اتمی هالوژنX چند برابر جرم اتمی فلز ،A  است؟ )حجم مولی گازها

   لیتر در نظر بگیرید( 5421را در شرایط آزمایش، برابر 

1 )15/1                             9 )95/1                              3) 5/1                                  4 )25/1 
 درست است؟  های زیر،با توجه به قاعده هشتایی، ساختار لوویس کدام مولکول -28 4 د ر 9311

 

 آ(

 

 

 

 ب(

 
 

 پ(

  

 ت(
 

 ، تپ( 4                   ت( آ، 3             ، پ     ب( 9              ب ،آ( 1
 Zگرم از عنصر  82را تشکیل دهد و  AX ترکیبواکنش کامل داده و  Xگرم از عنصر  7با  A  گرم از عنصر 81اگر  -22 6 د ت 9311

و جرم  Zچند برابر جرم مولی  Xجرم مولی  ،وجود آورد به را  9XZواکنش کامل داده  و ترکیب  Xگرم از عنصر  142با 

 گرم در نظر بگیرید.(  821را برابر  A)جرم مولی عنصر  است؟برابر چند گرم  9XZمولی 

1 )21/1  ،962        9 )21/1  ،926             3 )85/1  ،962            4 )85/1 ، 926 
 ها، درست است؟آن ةمعادل ةهای زیر پس از موازنچند مورد از مطالب زیر، درباره واکنش -29 3 د ت 9311

O(l)2H + (aq)9)4(SO2Co → (aq)4SO2H + (s)9Co(OH) a) 

O(l)2H + (g)2CO + (s)2)4(PO9Ni → (aq)4PO9H + (s)9NiCO b) 

O(I)2H + (g)2CO + (aq)2)9Mg(NO → (aq)9HNO + (s)9MgCO c) 

  مجموع ضرایب استوکیومتری مواد در معادلهa وb، .برابرند 

 ه است.ها تغییر نکردها عدد اکسایش عنصردر هیچ یک از این واکنش 

 کیومتری مواد در معادله تفاوت مجموع ضرایب استوc  با معادلهb است.1، برابر ، 

  در معادلهc، ها برابر است. با مجموع ضرایب استوکیومتری فراورده اهدهندهمجموع ضرایب استوکیومتری واکنش 

1)1                   9 )9                         3 )3                     4 )4 
 های زیر:پس از موازنة معادلة واکنش -24 4 خ ر 9311

(aq)4PO9O(l) → H2(s) + H81O4a) P 

(g) + HF(g)2O(l) → SO2(g) + H4b) SF 

(g) 2(s) + SO9O2(g) → Fe2(s) + O2c) FeS 

O(g)2(g) + H2(g) + O2(aq) → NO9d) HNO 

های های استوکیومتری مواد در واکنشو تفاوت مجموع ضریب cواکنش  به aهای استوکیومتری مواد در واکنش مجموع ضریبنسبت 

b  وdاز راست به چپ( کدام است؟ ، )به ترتیب 

1 )94/1    ،3              9 )94/1    ،6               3 )44/1  ،  3               4 )44/1    ،6 
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( اکسید، مشابة فرمول شیمیایی کدام اکسید است و نسبت جرم اکسیژن به جرم مس در آن، Iفرمول شیمیایی مس ) -25 9 خ ر 9311

 (g.mol 14, Cu= 18=O:-8کدام است؟ )

1 )O9Ag    ،195/1           9 )FeO    ،195/1         3 )O9Ag    ،95/1           4 )FeO   ،95/1 

لومینیم سولفات، چند مول یون آلومینیم وجود دارد و از واکنش کامل این مقدار از آن با مقدار کافی گرم آ 8487در  -21 6 خ ر 9311

 شود؟محلول کلسیم هیدروکسید، چند گرم رسوب تشکیل می

(8-:g.mol 92, S= 27, Al= 18=O,  8H= ) 

 aq) (4(s) + CaSO9(aq) → Al(OH)2(aq) + Ca(OH)9)4(SO2Al(.واکنش موازنه شود ة)معادل

1 )15/1    ،8/2              9 )1/1    ،8/2               3 )15/1  ،  2/3               4 )1/1    ،2/3 
مول در نظر  1541ارز است؟ )هر ذره را هم نادرستبا توجه به شکل زیر، چند مورد از مطالب زیر، دربارة دو نوع گاز،  -27 4 خ ر 9311

  (g.mol18=O,   84,  N=  82= C:-8بگیرید. 

  نسبتc  بهa .برای هر دو یکسان است 

 b ها، در شرایط برای آنSTP لیتر است. 4422، برابر 

 5141تر، برابر نسبت جرم گاز سبکتر به گاز سنگین 

 است.

  اگرb =8L به  تر، نسبت غلظت مولی گاز سنگینباشد

 است. 5748تر، به تقریب برابر گاز سبک

1)1                   9 )9                         3 )3                     4 )4 
حجم  شود. تفاوتصورت کامل سوزانده میصورت ناقص و یکبار بهصورت جداگانه یکبار بهگرم گاز بوتان، به 5472 -21 9 خ ت 9311

ها، گاز کربن ناقص هیدروکربن ( برابر چند لیتر است؟ )از سوختنSTPگاز اکسیژن مصرف شده )پس از تبدیل به شرایط 

 (g.mol18=O,   82,  C=  8= H:-8شود. مونوکسید و آب تشکیل می

1)1/56                   9 )1/65                         3 )2/86                     4 )6/82 
کیومتری مواد، به ترتیب بیشترین و کمترین های استودر معادلة موازنه شدة کدام دو واکنش زیر، مجموع ضریب -23 6 خ ت 9311

 است؟ )گزینه ها را از راست به چپ بخوانید.( 

O(l)2(g) + H2(aq) + SO9)4(SO2(aq) → Cr4SO2a) Cr(s) + H 

O(l)2(g) + H2(aq) + SO4SO2(aq) → Ag4SO2) + Hb) Ag(s 

O(l)2(s) + H2)4(PO9(s) → Zn2(aq) + Zn(OH)4PO9c) H 

O(l)2) → NO(g) + H(g2(g) + O9d) NH 

1 )c   ،a                 9 )d    ،b                        3 )b    ،c                   4  )a ،  d 
 گانه است؟ساختار مولکولی کدام ترکیب، فاقد پیوند سه -91 3 د ر 9319

1 )CO                 9 )HCN                3 )N9           4 )O9 

ذاشته گ« مولکول اوزون در مقایسه با مولکول اکسیژن بیشتر است» ............ چند عبارت زیر، اگر در جای خالی جمله  -98 9 د ت 9319

 شود، مفهوم علمی درستی را دربرخواهد داشت؟

 های ناپیوندیشمار الکترون    های پیوندیالکترونشمار 

 پایداری  پذیریواکنش  گشتاور دوقطبی 

 سه (4           ( دو3                ( پنج9                ر( چها1
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است. از واکنش آن با مقدار کافی آب، چند لیتر  182/9×2481ها برابر در یک نمونه سدیم نیترید، مجموع شمار یون -92 3 د ت 9319

 (g.mol29=Na,   81,  O=  8= H:-8شود؟ )سدیم هیدروکسید تشکیل می ( و چند گرمSTPگاز آمونیاک )در شرایط 

1 )8/44  ،181               9 )8/44  ،191                3 )6/33  ،191           4) 6/33  ،181 
 است؟ نادرستکدام مطلب زیر،  -99 9 خ ت 9319

 سید، مشابه هم است.اکگوگرد دیهای کربونیل سولفید و ( ساختار لوویس مولکول1

 برابر است. HCNو  O9CHهای های پیوندی در مولکول( شمار جفت الکترون9

ی، های ناپیوندکنند و شمار جفت الکترونها از قاعدۀ هشتایی پیروی می( در مولکول کربن تتراکلرید همۀ اتم3

 سه برابر شمار پیوندها است.

ها در فرمول شیمیایی آهن اکسید با مجموع شمار یوننیتروژن تریها در فرمول شیمیایی دی( مجموع شمار اتم4

(III) .اکسید، برابر است 
 (=g.mol 81O:-8چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ ) -94 6 خ ت 9319

 پذیری زیاد آن است.علت آالینده و سمّی بودن اوزون، واکنش 

  شود.تشکیل میمول فرآورده  141گرم اوزون به اکسیژن،  2483در تبدیل 

  دارد.میالیة اوزون با حذف تابش فروسرخ، تابش فرابنفش را به سطح زمین گسیل 

 شود.در واکنش مولکول اکسیژن با اتم اکسیژن و تشکیل اوزون، تابش فرابنفش آزاد می 

 ت.اس دلیل ثابت بودن مقدار اوزون در الیة استراتوسفر، برگشت پذیر بودن واکنش تبدیل اوزون به اکسیژن 

 پنج (4           ( چهار3                ( سه9                ( دو1
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 درست است؟ MXبا توجه به شکل زیر، چند مورد از مطالب زیر درباره نمک  -8 3 د ر 9401

  در نقطهBشده دارد. ، محلول این نمک، حالت سیر 

  نقطهA1پذیری این نمک را در دمای ، انحاللᵒC دهد.نشان می 

  در نقطهDتواند مقدار دیگری از این نمک را در خود حل کند.، حالل می 

  در نقطهCشدن از این نمک را در خود حل کند. ، حالل توانسته است مقدار بیشتر از حد حل 

 

1 )1                 

9 )9                 

3) 3                  

4 )4 

 
 

 ؟نیستکدام فرآیند به خاصیت گذرندگی)اسمز(، مربوط  -2 4 د ر 9401

                 متورم شدن زردآلوی خشک در آب درون لیوان( 9                پالسیده شدن خیار تازه در آب شور( 1

 نگهداری طوالنی مدت گوشت و ماهی در نمک( 4             هاته نشین شدن گل و الی در دریاچه (3
 درصد جرمی اتانول در آب، به تقریب چند موالر است؟ 29محلول  -9 6 د ر 9401

( 8-:g.mol 8, H= 82, C= 81; O= 8-g.mL143=  محلولd) 

1 )5/3                9 )5/4                3) 3                 4 )4 
لیتر آب اضافه  81باید به  g.mL2/8-8درصد جرمی هیدروکلریک اسید، با چگالی  5491یتر از یک محلول چند میلی ل -4 4 د ر 9401

 (dمحلول  =g.mol 9545=l, C 8=H , 8-g.mL8-8 )            شود؟ ppm81345شود تا غلظت یون کلرید به تقریب برابر 

1 )59/1                9 )18/1                3) 52/9                  4 )9/5 
 دهد؟، واکنش کامل می2MgClمول نقره نیترات است با چند گرم  1241میلی لیتر محلول که دارای  51 -5 6 د ت 9401

 (g.mol 817, Ag= 9545, Cl= 24=Mg,  84=N:-8نظر و معادله موازنه شود. پذیری رسوب صرف)از انحالل

(aq)2)9OMg(N) + sCl(Ag→  (s)2MgCl) + aq(9AgNO 

1 )25/1                        9 )85/1                          3) 24/1                           4 )64/1 
2-و مقدار کافی از یون  Na+و  2Mg+های گرم از یون 814و  72اگر در مقداری معین از یک نمونه آب، به ترتیب  -1 4 د ت 9401

4SO 

تبخیر آب، نسبت جرم نمک بدون آب سدیم به جرم نمک بدون آب منیزیم، به تقریب کدام  وجود داشته باشد، پس از

 (g.mol 92, S= 24, Mg= 29=Na,  81=O:-8است؟ )

1 )95/9                        9 )15/9            3) 58/1               4 )45/1                         

میلی گرم در یک کیلوگرم از یک نمونه آب است. درصد جرمی و غلظت موالر این یون،  8911برابر غلظت یون کلسیم  -7 9 د ت 9401

 ( =g.mol 41Ca:-8و   dمحلول =Lg.m8-8اند؟ )به ترتیب از راست به چپ، کدام

1 )136/1  ،134/1                                            9 )136/1  ،3-11×  1/195 

3) 6/13 ،34/1                                                  4 )6/13  ،3-11×  1/95 

 91کیلوگـرم منیـزیم، ماهانه ) 271است. برای تـهیه روزانه  2Mg+از یـون  ppm8951یک نمونه آب دریـا، دارای  -1 6 خ ر 9401

 نیزیم آب دریا قابل استخراج باشد.(م %11روزکاری( چند تن از این آب باید فرآوری شود؟ )فرض کنید که حداکثر، 

1 )6111                          9 )2511                                     3) 2111                             4 )19111                                                  
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 رسد؟موالر می 1841در آب به  NOتقریب در چه فشاری در دمای ثابت، غلظت با توجه به نمودار زیر، به -3 6 خ ر 9401

(8-:g.mol 84=N,  81=O) 

1 )4               

9 )4/4                

3) 8/5               

4 )2 

 

 
 

آب در دمای معین تهیه شود، جرم کل محلول برابر گرم  251( در 88O22H82Cاگر محلول سیرشده شکر )ساکارز  -81 4 خ ر 9401

گرم در  215پذیری ساکارز در این دما، برابر های ساکارز حل شده به تقریب کدام است؟ ) انحاللچند گرم و شمار مول

 (g.mol 8, H= 82=C,  81=O:-8گرم آب است.  811

1 )5/519  ،4/9              9 )5/269  ،4/9                       3) 5/269  ،5/1                     4 )5/519  ،5/1 
 اند؟، چند مورد از مطالب زیر، درستHBrو  HF ،HClدرباره  -88 6 خ ر 9401

 ها، قطبی است.مولکول هر سه آن 

 pH یکسان است.ها در آبمحلول یک موالر هر سه آن ، 

  نقطه جوشHF مقایسه با دو ترکیب دیگر، باالتر است. در 

 توانند پیوند هیدروژنی تشکیل دهند.های هر سه، میمولکول 

1 )1                         9 )9                              3) 3                           4 )4                                                  
کند. مصرف جرم آن شکر است، تولید می %82گرم نوشابه که  921ارای یک کارخانه در هر روز، صد هزار قوطی د -82 6 خ ت 9401

 ( و شکر این کارخانه، به ترتیب چند متر مکعب و چند کیلوگرم است؟dآب= Lg.m8-8روزانه آب )

 نظر شود.()از تغییر حجم در اثر انحالل، صرف

1 )39  ،3841                   9 )16/98  ،3841                3) 39  ،9841                       4)16/98  ،9841             
2-و مقدار کافی از  Na+و  2Zn+های از یونگرم  814و  835اگر در مقدار معینی از یک نمونه آب، به ترتیب  -89 6 خ ت 9401

4SO 

 ت؟وی، چند گرم اسوجود داشته باشد، پس از تبخیر آب، تفاوت جرم نمک بدون آب سدیم با جرم نمک بدون آب ر

(8-:g.mol 15, Zn= 92, S= 29=Na,  81=O) 

1 )21                          9 )85                                     3) 24                             4 )119                                                  
 1422مول نقره نیترات است با چند میلی لیتر محلول که در هر لیتر از آن دارای  1241دارای  لیتر محلول کهمیلی 51 -84 9 خ ت 9401

نــظر دهـــد؟ )از انحـــالل رســـوب، صـــرفرم منیـــزیم کلریـــد اســـت، واکـــنش کامـــل مـــیــــگ

 (g.mol 817, Ag= 9545, Cl= 24=Mg,  84=N:-8شود. 

 1 )6/41         9 )9/35                       3) 4/98                     4 )8/91 
مول باشد، کدام مطلب،  841ارز ، هر ذره حل شده هم2و  8اگر در محلول  -85 9 خ ت 9401

 درست است؟

                غلظت مولی دو محلول با هم برابر است.( 1 

            مول بر لیتر است. 4، برابر 1غلظت مولی محلول ( 9

 است. 1، بیشتر از غلظت مولی محلول 9غلظت مولی محلول  (3

 است. 9دست آمده، کمتر از محلول اگر این دو محلول با هم مخلوط شوند، غلظت محلول به( 4
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 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -81 3 خ ت 9401

 تون، بیشتر است.نقطه جوش اتانول از اس 

 تر است.نیروی بین مولکولی در هیدروژن سولفید در مقایسه با آمونیاک، ضعیف 

  مقایسه نقطه جوشHCl ،HF  وHBr صورت: بهHF ˃ HBr ˃ HCl .است 

 .بخش عمده نیروی جاذبه بین مولکولی در هیدروژن فلوئورید، پیوند هیدروژنی است 

1 )1                         9 )9                              3) 3                           4 )4                                                  
باشد، فرمول شیمیایی سولفید و نیترید آن، به ترتیب از  PO9X)4(2اگر فرمول شیمیایی فسفات فلزی به صورت  -87 3 د ر 9400

 در کدام گروه جدول تناوبی ممکن است جای داشته باشد؟اند و این فلز راست به چپ کدام

1 )4XSO ,  3)9X(NO ,   8                      9 )XS ,  3N9X ,   8                               

 3 )9)4X(SO ,  9XNO ,   9                     4 )XS ,  9N3X ,   9                                                   

تشکیل شود و نیتریک اسید مصرفی، هم ارز  2NOمول گاز  241تا د الزم است با توجه به واکنش زیر، چند گرم یُ -81 6 د ر 9400

هــــــا را از راســـــت به چــــــــــپ بخــــوانیـــــــد. ـهآن است؟ )گزینــــ 5111ppmچند لیتر محلول 
8-ol:g.m 827, I= 81, O= 84=N,  8=H) 

 O(l)2(g) + H2(aq) + NO9HIOمعادله واکنش موازنه شود.(  )
      
→ (aq)  9(s) + HNO2I 

1 )18/5     ،95/9           9 )18/5     ،59/9                  3) 54/9     ،95/9               4 )54/9     ،59/9                                                                          
دهد و سدیم کلرید، یکی از گرم محلول سدیم سولفات ده درصد جرمی واکنش می 211مقدار کافی باریم کلرید با  -83 9 د ر 9400

های این واکنش است. با توجه به آن، کدام مطلب درست است؟ )از تغییر حجم محلول چشـــم پوشـــی شود. فرآورده
8-:g.mol 897, Ba= 9545, Cl= 92, S= 29=Na,  81=O) 

                آید.گرم باریم سولفات به دست می 8/39به تقریب ( 1

            شود.مول فرآورده محلول در آب تشکیل می 12/1به تقریب ( 9

 شود.یون کلرید مصرف می 2/1 × 9911در این واکنش، شمار  (3

 شوند.ها در آب میحالل فرآوردهدوقطبی قوی سبب ان –نیروهای جاذبه یون ( 4
 کدام مطلب زیر، صحیح است؟ -21 3 د ر 9400

 .               است 3NH ˃ 3PH ˃ 3AsH، به صورت 3AsHو  3NH ،3PH( ترتیب نقطه جوش 1

            اند، جرم مولی استون بیشتر و نقطه جوش آن باالتر است.های آب و استون، هر دو قطبیمولکول( 9

 خ ساختار سه بُعدی دارد و در آن هر مولکول آب، با چهار مولکول دیگر آب با پیوند اشتراکی متصل است.ی (3

هایی مانند اکسیژن و فلوئور پیوند دارد، نقطه جوش ها، اتم هیدروژن با اتمهای آنموادی که در مولکول( 4

 دار مشابه دارند.های هیدروژنباالتر از ترکیب
 چند مورد از مطالب زیر درست است؟ -28 4 د ر 9400

 .انحالل گازها در آب، گرماده است 

 .محلول برخی مواد آلی در آب، خاصیت رسانایی دارد 

 کند.پذیری گازها در آب، عکس یکدیگر عمل میافزایش فشار و دما، روی انحالل 

 هد.دپذیری لیتیم سولفات و پتاسیم نیترات را در آب، افزایش میکاهش دما، انحالل 

1 )1                         9 )9                              3) 3                           4 )4                    

                               

 



10924336190حیدر بریسمی  9319تا  9401سواالت طبقه بندی شده شیمی کنکور از  شیمی دهم   

90 

 

ال
س

ته 
رش

 

خل
دا

- 
رج

خا
 

نه
گزی

 

 
 متن سوال

 برقرار است؟ درباره انحالل چند ترکیب داده شده در آب، رابطه زیر -22 9 د ر 9400

 دوقطبی در محلول –نیروی جاذبه یون   ˃میانگین قدرت پیوند یونی در ترکیب و پیوندهای هیدروژنی در آب 

 ( هیدروکسیدIIIآ( نقره کلرید                    ب( باریم سولفات              پ( آهن )

 تیم سولفاتت( منیزیم کلرید              ث( کلسیم فسفات              ج( لی

1 )9                         9 )3                              3) 4                           4 )5                                                  
وکسید واکنش کامل موالر سدیم هیدر 541میلی لیتر محلول  811( با II)های مس گرم از یکی از نمک 5544اگر  -29 9 د ر 9400

 شود؟تشکیل می 2Cu(OH)(s)دهد، آنیون این نمک مس کدام است و در این واکنش، چند گرم 

(8-:g.mol 14, Cu= 29, Na= 81, O= 84, N= 82=C,  8=H) 

NaA(aq) 2+  (s)2Cu(OH) 
      
→ NaOH(aq)  2(aq) + 2CuA 

                                                  32/9نیترات، ( 4                45/9نیترات،  (3                     32/9استات، ( 9                45/9استات، ( 1
 چند مورد از مطالب زیر درست است؟ -24 4 د ت 9400

 .انتقال پیام عصبی بدون وجود یون پتاسیم در بدن، ناممکن است 

 در آب دریاها، یون سدیم است. جدول تناوبی 8ترین کاتیون از گروه فراوان 

 نامند.های آب از محیط غلیظ به محیط رقیق را گذرندگی میخودی مولکولحرکت خودبه 

 های موجود در آب، استفاده از صافی کربنی نسبت به روش اسمز معکوس بهتر است.برای حذف آالینده 

 د.توان حذف کرها( تنها یک مورد را میو حشره کش ها، ترکیب آلی فرّاربا انجام عمل تقطیر، از سه آالینده )میکروب 

1 )1                         9 )9                              3) 3                           4 )4                                                  
توان در نظر گرفت و تفاوت پذیری کدام نمک می، را برای انحاللS = +1495θ + 21با توجه به شکل زیر، معادله:  -25 9 د ت 9400

گرم  811، به تقریب برابر چند گرم در C 71°به دست آمده از روی این معادله با مقدار آن از روی شکل در دمای  Sمقدار 

  است.( دما θآب است؟ )

 6/9( پتاسیم کلرید، 1

 2/1( پتاسیم کلرید، 9

 8/1( سدیم کلرید، 3

 1/9سدیم کلرید، ( 4

 

 

 

 
 

 زیر، درست است؟ طالبچند مورد از م -21 4 د ت 9400

  قطبیت مولکولS2H از مولکول ،O2H .کمتر است 

 یابد.پذیری گازها در آب افزایش میبا کاهش دمای آب، انحالل 

 تری دارد.در مواد مولکولی با جرم مولی مشابه، ماده با مولکول ناقطبی، نقطه جوش پایین 

 مانند.د یونی در مقایسه با مواد مولکولی، در گستره دمایی بیشتری به حالت مایع باقی میموا 

 شود.اکسید به مایع تبدیل میتر از مولکول گوگرد دیاکسید آساندی در شرایط یکسان، مولکول کربن 

1 )9                         9 )3                              3) 4                           4 )5         
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گرم آب مقطر حل شود، درصد جرمی پتاسیم هیدروکسید و غلظت مولی  882مول پتاسیم هیدروکسید در  541اگر  -27 3 د ت 9400

 کدام است؟تقریبی محلول، به ترتیب از راست به چپ 

 (g.mol 93, K= 81O=,  8=H:-8پوشی شود. )از تغییر حجم آب چشم

1 )18  ،64/4                    9 )18  ،43/5                              3) 91  ،58/3                           4 )91  ،46/4                                                  
گرم محلول داری  911است. اگر  % 5497، برابر  C 41°درصد جرمی پتاسیم نیترات در محلول سیرشده آن در دمای  -21 3 خ ر 9400

ماند و چند مول سرد کنیم، به تقریب چند گرم از آن در محلول باقی می C° 41را تا  C° 51گرم این نمک در دمای  812

گرم درنظر  811را به تقریب، برابر  9KNOپ بخوانید و جرم مولی ها را از راست به چکند؟ ) گزینهاز آن رسوب می

 بگیرید.(

1 )8/118  ،92/1          9 )135  ،92/1                   3) 135  ،43/1                  4 )8/118  ،43/1                                                  
های نشان دهیم، چند مورد از مقایسه cو  a ،bکولی در اتانول، آب و بین اتانول و آب را به ترتیب با مولاگر نیروهای بین -23 4 خ ر 9400

 اند؟زیر، درست

 b > a  c < a  c > b - a  c > b > a 
1 )1                         9 )9                              3) 3                           4 )4                                                 

 کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟ -91 4 خ ر 9400

 در هگزان، کم محلول است. KClآ( 

 ب( انحالل گازها در آب، با تولید گرما، همراه است.

 پذیری گازها با فشار رابطه عکس دارد.پ( در یک دمای معین، انحالل

 پتاسیم نیترات در مقایسه با سدیم نیترات بسیار بیشتر است. پذیریت( تاثیر دما بر انحالل

                                                 ب، پ( 4                  ب، ت          (3 آ، ب                             ( 9                       آ، پ  ( 1
 معین، در خواص آن موثرند؟های یک محلول کدام ویژگی -98 3 خ ر 9400

 آ( وزن                                 ب( غلظت              پ( حجم

 شوندهت( ماهیت حالل                   ث( دما                  ج( ماهیت حل

 ث، ج( ب، ت، 4( ب، پ، ت               3( آ، ث، ج                    9( آ، ب، ت، ث             1
 صورت زیر است:واکنش سولفوریک اسید با سدیم هیدروژن کربنات به -92 3 خ ت  9400

 O(l)2(g) + H2(aq) + CO4SO2Na →(aq) 4SO2(s) + H9NaHCO)معادله واکنش موازنه شود.( 

است و اگر گاز  موالر سولفوریک اسید، چند گرم سدیم هیدروژن کربنات نیاز 4لیتر محلول میلی 751 با برای واکنش کامل

تولید  9BaCO(s)چند گرم  ، شرکت کند،9BaCO →(g) 2BaO(s) + CO(s)اکسید تولید شده، در واکنش: کربن دی

 (g.mol 897, Ba= 29, Na= 81, O= 82C=,  8=H:-8ها را از راست به چپ بخوانید . )گزینه                    شود؟ می

1 )959  ،265                      9 )959  ،1189                  3 )514  ،265                      4 )514  ،1189 
 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -99 4 خ ت  9400

  811درصد جرمی یک نمک در آب، برابر  1841غلظت محلولppm .است 

 اند.اکسیژن و آب، از اجزای مشترک موجود در هوای پاک و سرم فیزیولوژی 

 است. 141های سازنده آمونیوم کربنات به آلومینیم سولفات، به تقریب برابر ت شمار اتمنسب 

  ماند.های بدون آب باقی میکیلوگرم از نمک 924، در یک مخزن بخار شود، 27تن آب دریا با درصد جرمی  248اگر 

1 )1                         9 )9                              3) 3                           4 )4          
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ل کنیم تا واکنش کامدرصد جرمی سدیم سولفات مقدار الزم کلسیم کلرید جامد اضافه می 5495گرم محلول  211به  -94 4 خ ت  9400

ر تمحلول به دست آمده در پایان واکنش پس از جدا کردن رسوب، به کدام عدد نزدیکشود. درصد جرمی یون سدیم در 

 است؟ 

 NaCl(aq)4CaSO →(aq) 2(aq) + CaCl4SO2Na + (s))معادله واکنش موازنه شود.( 

(8-:g.mol 9545, Cl= 92, S= 29, Na= 81O=) 

1 )2                              9 )5/11                             3 )3/19                          4 )5/13 
 نادرستموالر چهار ماده در دمای یکسان مربوط است، کدام مطلب  8با توجه به شکل زیر، که به رسانایی محلول  -59 3 خ ت  9400

 است؟

 

 

 

 

 
 

1 )d تر از الکترولیتی قویa .است 

9 )b شود.فکیک میهای سازنده خود تدر محلول به خوبی به یون 

3 )c تواند در آب با تشکیل پیوند هیدروژنی، حل شود.یک ترکیب مولکولی است که می 

4 )a ،b  وd توانند به ترتیب، هیدروفلوئوریک اسید، سدیم کلرید و پتاسیم هیدروکسید باشند.می 
 فرمول شیمیایی چند ترکیب یونی زیر، درست است؟ -91 9 د ر 9311

  :2منیزیم نیتریدN9Mg   :2گالیم کلریدGaCl 

 ( مسII :سولفید )S2Cu  ( کبالتIII :سولفات )4(9(SO2CO 

  :2باریم سیانیدBa(CN)   :4(2روی فسفات(PO9Zn 

1 )3                         9 )4                              3) 5                          4 )6                                                 
 کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟ -97 9 د ر 9311

 یابد.آ( در مواد مولکولی ناقطبی با افزایش جرم مولی، نیروهای بین مولکولی افزایش می

 شود.به مایع تبدیل می 2Nزودتر از  COبرابر است،  COو  2Nکه جرم مولی گازهای ب( با این

 های خمیده، قطبی و نقطه جوش نزدیک به یکدیگر دارند.و مولکولپ( آب و هیدروژن سولفید، هر د

 ، باالتر است.HClبیشتر است، نقطه جوش آن از نقطه جوش  HClاز جرم مولی  2Fت( چون جرم مولی 

 ( ب، ت4 ( ب، پ          3ت                     ( آ، 9      ( آ، ب1
پذیری نمک است. اگر نسبت انحالل S = 1437θ + 95در آب به صورت:  Aبرای نمک  «دما –پذیری انحالل»معادله  -91 6 د ر 9311

A  به نمکB  1در دماهای °C  41و °C  باشد، نسبت غلظت موالر محلول سیرشده  4142و  8به ترتیب برابرB  به غلظت

 881و  991تیب برابر به تر Bو  Aجرم مولی نمک ، به تقریب کدام است؟ )C° 51در دمای  Aموالر محلول سیرشده 

ب در آّ« دما –پذیری انحالل»پوشی شود؛ معادله گرم در نظر گرفته شود؛ از تغییر حجم آب در اثر حل کردن نمک، چشم

 .(صورت خطی استبه Bبرای نمک 

1 )62/1                         9 )13/1                              3) 65/1                          4 )51/9                                                 
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لیتر میلی 811دهد. جرم اسیــد در گرم منیزیم کربنــات واکنش کامل مـــیمیلی 281لیتر محلول سولفوریک اسید با میلی 81 -93 9 د ر 9311

 د موالر است؟محلول آن، چند گرم و غلظت آن چن

O(l)2(g) + H2(aq) + CO4MgSO →(aq) 4SO2(s) + H9MgCO 

 (=g.mol 92, S= 24, Mg= 81, O= 82, C= 8H:-8ها را از راست به چپ بخوانید. )گزینه

1 )45/9  ،95/1                      9 )45/9  ،51/1                  3 )2/4  ،95/1                      4 )2/4  ،51/1 
 ها درست نوشته شده است؟های جدول زیر، نام شیمیایی ترکیبدر کدام ردیف -41 3 د ت 9311

8 Na9N , NO2 , CuO ( مسIاکسید، نیتروژن )اکسید، سدیم نیتریددی 

2 CaSO4 , CS2 , Li2CO9 سولفید، کلسیم سولفاتدیلیتیم کربنات، کربن 

9 MnO , CrF2 , PCl5 منگنز  فلوئورید،کروم دی، فسفر پنتا کلرید(II) اکسید 

4 COCl2 , BaI2 , SiO2 اکسید، باریم یدید، کربونیل کلریددیسیلیسیم 

1) 1  ،3                                   9)1  ،4                               3)9  ،3                            4)9  ،4 
گرم پتاسیم  59یتر محلول پتاسیم هیدروکسید، مقدار کافی فسفریک اسید برای واکنش کامل اضافه شده است. اگر لمیلی 211به  -48 6 د ت 9311

 فسفات تشکیل شود، غلظت باز شرکت کننده در واکنش، چند مول بر لیتر است؟

(8-:g.mol 93, K= 98, P= 81, O= 8H=) 

 O(l) 2(aq) + H4OP9K →(aq) + KOH(aq) 4PO9H)معادله واکنش موازنه شود.( 

1 )95/3                    9 )25/3                    3 )85/1                    4 )58/1 
، چند مورد از نشان داده شده« دما-پذیریانحالل»با توجه به نمودار  -24 4 د ت 9311

 است؟ نادرست ،مطالب زیر

 اند.دهش دارای یون نیترات، سیر هایمحلول ،Aدر نقطه  ●

، ، به تقریبC° 31های دارای یون کلرید در پذیری نمکتفاوت انحالل ●

 گرم است . 85برابر 

، با K+های دارای یون پذیری نمک، مجموع انحاللC 25°در دمای  ●

 برابر است. ،در این دما 9NaNOانحالل پذیری 

ن ، آگرم باشد 99، برابر C° 21پذیری یک نمک در دمای اگر انحالل ●

 است. ،S= +1485θ +95پذیری:انحالل ة، لیتیم سولفات با معادلنمک
 

1) 1                               9) 9                            3) 3                                4) 4 

 ppmد دارد و غلظت آن برابر چند تقریب چند مول ید وجودرصد جرمی ید در اتانول، به 448گرم محلول  811در  -49 6 خ ر 9311

 (=g.mol 827I:-8)است؟ 

1 )9-11   ،1411         9 )9-11   ،14111                3 )9-11 × 9   ،1411                4 )9-11 × 9   ،14111 
 (=g.mol 29, Na= 81, O= 8H:-8است؟ ) نادرستکدام مورد از مطالب زیر،  -44 4 خ ر 9311

 است. 9فسفات برابر سولفات و آمونیومهای سازندة اسکاندیمشمار اتمآ( تفاوت 

 ، در آب دریا بیشتر است.Na+(aq)از درصد جرمی یون  K+(aq)درصد جرمی یون ب( 

 مول از آن وجود دارد. 8425 × 81-9هیدروکسید، سدیم ppm811گرم از محلول  511پ( در 

 مول بر لیتر است. 542مول از آن وجود داشته باشد، غلظت آن،  141، لیتر از محلول یک مادهمیلی 411ت( اگر در 

 پ( ب، 4 ( ب، ت          3ت                     ( آ، 9          ( آ، ب1
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به  5497، از b°Cدن تا دمای پس از سرد کر a°Cغلظت یک نمونه محلول سیرشده از پتاسیم نیترات در دمای   -45 6 خ ر 9311

 است؟ C°، برابر چند bو  aیابد. با توجه به شکل زیر، تفاوت درصد جرمی کاهش می 7481

1 )41 

9 )31 

3 )91 

4 )11 

 

 

 

 

 

 

 
 

 درست است؟  پذیری گازهاچند مورد از مطالب زیر، دربارة انحالل -41 6 خ ر 9311

 2ری گازهای پذیانحالل افزایش روند تاثیر کاهش دما برO  2وN.به تقریب مشابه است ، 

 پذیری گاز تاثیر افزایش فشار بر انحاللNO2پذیری گاز ، در مقایسه با انحاللN.بیشتر است ، 

 پذیری گاز لدر شرایط یکسان، انحالNO 2پذیری گاز با مولکول قطبی، بیشتر از انحاللCO  قطبی است.نابا مولکول 

  2پذیری گازهای حاللدما و فشار معین، اندرN  2وO گرم  811گرم در میلی 542و  7549تواند به ترتیب، برابر می

 آب باشد.

1) 1                               9) 9                            3) 3                                4) 4 
دی و های پیونر ساختار لوویس آنیون آن، تفاوت شمار الکتروننام کدام ترکیب شیمیایی درست نوشته شده و د -47 3 خ ت 9311

 های دیگر، کمتر است؟ناپیوندی، نسبت به آنیون

1 )3CO9Cu       4(9( 9        ؛ مس کربنات(PO3Ba ؛ باریم فسفات 

3 )4SO9Li              4؛ لیتیم سولفات )OH4NH ؛ آمونیوم هیدروکسید 

 رست است؟کدام مطلب د -41 4 خ ت 9311

 ( اگر یک مول اتانول، در یک مول آب حل شود، محلول حاصل، سیرشده است.1

 ها مشابه است.های شیمیایی و فیزیکی آن، ویژگیS9Hو  O9H( به دلیل شباهت ساختاری 9

 و انحالل آن، از نوع یونی است. 4BaSO(s)در آب بیشتر از  3)3(NOlA(s)پذیری ( در دمای اتاق، انحالل3

 است. 3AsH، کمتر بودن جرم مولی آن نسبت به 3AsHدر مقایسه با  3NHلیل باالتر بودن نقطه جوش ( د4
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ارز (، )هر کدام شامل یک ترکیب متفاوت(، مطابق شکل زیر، هر ذرة حل شونده، هم5( تا )8های آبی )اگر در محلول -43 4 خ ت 9311

 ها درست است؟مول باشد، چند مطلب زیر، دربارة آن 12541

 
(5)  (4)  (9)  (2)  (8) 

 ( 4غلظت مولی محلول ،)( است.9برابر غلظت مولی محلول ) 2548 

 شود.( به یکدیگر، غلظت موالر هر یک در محلول جدید نصف می9( و )8های )با اضافه شدن محلول 

 ( 2( برابر باشد، جرم مولی حل شوندة محلول )2( و )8اگر جرم دو محلول ،)( است.8شوندة محلول )جرم مولی حل 7541 

 باشد، غلظت دو محلول با یکای  7541(، برابر 2( به محلول )5شوندة محلول )اگر نسبت جرم مولی حلppm.برابر است ، 

1) 1                               9) 9                            3) 3                                4) 4 
گرم سدیم کلرید را در این دما درون یک  481گرم است. اگر  91، برابر C° 25پذیری سدیم کلرید در دمای انحالل -51 6 خ ت 9311

 الب زیر برای تشکیل یک مخلوط سیرشدة همگن، درست است؟طکیلوگرم آب بریزیم، چند مورد از م

 %5485 غازی حالل، آب اضافه شود.از جرم آ  %4488 .از جرم محلول موجود، نمک اضافه شود 

 %5489 .از جرم آغازی نمک، از ظرف خارج شود  %547  غازی نمک، آب از ظرف خارج شود.آاز جرم 

1) 1                               9) 9                            3) 3                                4) 4 
ه پذیری دو نمکی که بهای یونی، اگر تفاوت انحاللبرای شماری از ترکیب« دما –پذیری انحالل»با توجه به نمودار  -58 6 خ ت 9311

در نظر گرفته شود،  bبرابر  C° 55و در  a، برابر C° 91ترتیب، بیشترین و کمترین وابستـگی را به تغییرات دما دارند، در 

b – a برابر چند گرم است؟، به تقریب 
 

1) 49                                

9) 55                             

3) 68                                 

4) 24 

 

گرم تشکیل  8489مول از کاتیون یک فلز دو ظرفیتی در واکنش کامل با آنیون فسفات، ترکیبی به جرم  8541اگر  -52 4 د ر 9319

 این کاتیون به کدام فلز مربوط است؟دهد، 

(8-g.mol : 14, Zn =  51, Fe =  41, Ca =  98, P = 24, Mg =  81O = ) 

1)  Fe                               9)  Zn                            3)  Mg                                4)   Ca 
 زیر، درست است؟نام چند ترکیب شیمیایی  -59 9 د ت 9319

 2ZnFفلوئورید: روی دی  CuCl( مس :Iکلرید ) 

 FeO(آهن :II) اکسید  9O2Nاکسیدنیتروژن تری: دی 

 ScP(اسکاندیم :IIIفسفید )  9)9(CO2Alآلومینیوم کربنات : 

 چهار (4                               پنج (3                            دو (9                               سه (1
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، باشد، چند مورد از مطالب زیر درباره این نمک S = -142θ + 95صورت: پذیری یک نمک بهاگر معادله انحالل -54 9 د ت 9319

 درست است؟

 11پذیری آن در دمای انحالل°C گرم آب است. 811گرم در  47، برابر 

  51در دمای محلول سیرشده آن°C درصد جرمی است. 21، یک محلول 

 پذیری لیتیم سولفات است.پذیری آن نسبت به دما در آب، مشابه روند انحاللروند انحالل 

  51گرم محلول سیرشده ان از دمای  851با سرد کردن°C  21به دمای°C ،1 کند.گرم نمک رسوب می 

 سه (4                              چهار (3                            یک (9                              دو (1
دهد، چند مورد از مطالب زیر نشان می C°21پذیری گازها را در دمای با توجه به نمودارهای شکل زیر، که انحالل -55 3 د ت 9319

 درست است؟

  در فشارatm92پذیری گاز ، انحاللCO تواند برابر می

 د.گرم باش 1941

  در فشارatm12پذیری گاز ، انحاللN  در آب شور، به

 رسد.گرم می 1241بیش از 

  در فشارatm52 هایپذیری گاز، تفاوت انحاللO  و

NO گرم است. 1241، برابر 

  51در دمای°Cپذیری هر سه ، شیب تغییرات انحالل

 یابد.گاز، نسبت به نمودار داده شده، کاهش می

 2پذیری گاز اگر شیب تغییرات انحاللX2از گاز  ، بیشO پذیری آن در فشار باشد، انحاللatm4تواند برابر ، می

 گرم باشد. 1241

 سه (4                              دو (3                            پنج (9                              چهار (1
 کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟ -51 3 خ ر 9319

 رود.شمار میهوای شهرها، محلولی از گازها به -الف

 سرم فیزیولوژی، محلول نمک خوراکی در آب است. -ب

 ضد یخ مصرفی در رادیاتور خودروها، محلول اتیلن گلیکول در آب است. -پ

 ست.ا مخلوط، محلول یکنواخت از دو یا چند ماده است که حالت فیزیکی و ترکیب شیمیایی در سراسر آن یکسان -ت

 ( ب، پ4( ب، ت            3     ( الف، ت       9( الف، پ            1
های زیر، نسبت جرم مولی آنیون به جرم مولی کاتیون در مقایسه با سه ترکیب دیگر، بیشتر در کدام یک از ترکیب -51 4 خ ر 9319

ها را از راست به چه است؟ )گزینه 549ریب، یک، نسبت جرم مولی آنیون به جرم مولی کاتیون، به تقاست و در کدام

 ( = g.mol : 45, Sc =  41,  Ca =   92, S =  98, P =  27, Al = 24, Mg =  81O-8بخوانید. 

1 )4ScPO  ،4AlPO         9 )4MgSO  ،4CaSO            3 )4MgSO  ،4AlPO            4 )4ScPO  ،4CaSO 

لیتر از محلولی وجود  5های سدیم در سفید، در مجموع چند یون وجود دارد و اگر این شمار از یونگرم سدیم ف 5در  -57 3 خ ر 9319

گرم در نظر گرفته شود،  8لیتر محــلول، خواهد بود؟ )جرم هر میــلی ppmداشته باشد، غلظت یون سدیم در آن، چند 
8-g.mol : 98, P =  29Na = ) 

1 )9311×9/418  ،621                 9 )9311×9/418  ،345         

 3 )9311×1/914  ،345                4 )9311×1/914  ،621          
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ل لیتر از این محلومیلی 81کنیم. اگر لیتر رقیق میمیلی 251لیتر محلول نیتریک اسید را با آب مقطر تا حجم میلی 41 -51 4 خ ر 9319

 مول روی هیدروکسید واکنش کامل دهد، غلظت محلول نیتریک اسید اولیه چند موالر بوده است؟ 11241رقیق شده بتواند با 

 9Zn(NO →(s) 2(aq) + Zn(OH)9HNO(O(l) 2(aq) + H2)معادله واکنش موازنه شود.( 

 1 )5               9 )3                3 )5/9                   4 )5/1 
موالر این اسید مصرف  841یک از دو محلول زیر، حجم بیشتری از محلول برای واکنش کامل سولفوریک اسید با کدام -53 9 خ ر 9319

 لیتر است؟شود و این حجم برابر چند میلیمی

 مول آلومینیم هیدروکسید 1941 -الف

 سدیم هیدروکسید mol.L142-8لیتر محلول میلی 911 -ب

O(l)2(aq) + H9)4(SO2Al →(s) 9(OH)(aq) + Al4SO2H 

 O(l)2(aq) + H4SO2Na →(aq) + NaOH(aq) 4SO2H                  )معادله واکنش موازنه شود.(

 511( ب، 4              511( الف، 3                451( ب، 9             451( الف، 1
گرم از  C ،924° 91، است. اگر در دمای S = 141θ + 72صورت: ر آب بهپذیری یک ترکیب یونی دمعادلة انحالل -11 9 خ ت 9319

لول ـتوان یک محیـ(، مC°د گرم از آن رسوب خواهد کرد و در چه دمایی )با یکای ــگرم آب وارد شود، چن 251آن در 

 دست آورد؟گرم آب به 811، از حل کردن این مقدار رسوب در سیر نشده

 19، باالتر از 998( 4         15، باالتر از 998( 3          19، باالتر از 84( 9     15، باالتر از 84( 1
 هم است.(، نزدیک بهCو  A ،Bبا توجه به شکل زیر، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ )جرم مولی  -18 4 خ ت 9319

 پذیری انحاللC  در آب، در مقایسة باA .بیشتر است 

 گیری مولکول جهتA  میدان الکتریکی بیشتر از درB .است 

 پذیری انحاللA  در هگزان، در مقایسه باB  وC .بیشتر است 

 ورت ـرکیب، به صــترتیب افزایش قدرت نیروهای بین مولکولی سه ت

C > B > A .است 

 ( یک1

 ( دو9

 ( سه3

 ( چهار4

 

گارشی، مراتب را هب شماره   تساب نمادیی. با سپاسوا  10924336190ردصورت مشاهده اریاد علمی یا ن

 


