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 اند؟کدام مورد از مطالب زیر درست -8 4 د ر 9401

 پذیری فلزی بیشتر باشد، استخراج آن، دشوارتر است.آ( معموالً، هرچه واکنش

 است.پذیری هر عنصر، به معنای تمایل اتم آن به انجام، واکنش شیمیایی ب( واکنش

 ها بیشتر است.دهندهها از واکنشپذیری فرآوردهواکنش ،Na(s)با  FeO(s)پ( در واکنش: 

 ها بیشتر است.ه از فرآوردهدهندهپذیری واکنشواکنش ،C(s)با  O(s)2Naت( در واکنش: 

 ( ب، ت4( آ، ب             3( ب، پ، ت          2( آ، پ، ت           1

 نظر از گازهایای، شمار عنصرهای فلز و نافلز به ترتیب از راست به چپ، کدام است؟ )با صرفدوره سوم جدول دورهدر  -2 6 د ر 9401

 نجیب(

1 )3  ،4                2 )3  ،3                3) 4  ،4                 4 )4  ،3 
ای )تناوبی( در برابر اکسیژن در دمای ه دوم جدول دورهپذیری چهار عنصر نخست از سمت چپ دورروند کلی واکنش -9 3 د ر 9401

 اتاق، به ترتیب شماره گروه آنها، کدام است؟

 

 

1) 

 

 

 

2) 

 
 

 

3) 

 

 

 

4) 

  
تولید شود، درصد  STPگاز در شرایط  L2/88ناخالص با آب، مطابق معادله زیر،  4LiAlH(s)گرم از  5اگر از واکنش  -4 3 د ر 9401

 (=g.mol 8, H= 7, Li= 27Al:-8، کدام است؟ )4LiAlH(s)خلوص 

 2(s) + H9LiOH(aq) + Al(OH) →O(l)2+ H (s)4LiAlH(g))معادله موازنه شود.(             

1 )08                2 )08                3) 08                  4 )08 

آن  9Fe+های میلی لیتر از محلول اسیدی انداخته شده است تا یون 811گرم از یک نمونه سنگ معدن آهن در  21 -5 3 د ر 9401

( هیدروکسید IIIگرم از رسوب آهن ) 95/5به این محلول،  NaOH(s)صورت محلول درآیند. اگر با افزودن مقدار زیادی به

ها موازنه شود.                              آید، درصد جرمی آهن در این نمونه سنگ معدن، کدام است؟ )معادله واکنشدست به
8-:g.mol 8, H= 81, O= 51Fe=)                                            O(l)2(aq) + H9(s) + HCl(aq) → FeCl9O2Fe        

(s) + NaCl(aq)9Fe(OH)(aq) + NaOH(aq) → 9FeCl 

1 )4                2 )0                3) 18                  4 )14 

 های کربن، در کدام دو ترکیب، یکسان است؟های هیدروژن به شمار اتمنسبت شمار اتم -1 4 د ر 9401

              نفتالنبنزن، ( 2                                                   بوتان، اتن( 1

 بنزن، سیکلوهگزان( 4اتین، هیدروژن سیانید                               (3
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 ....................یابد، زیرا شمار های جدول تناوبی )تناوبی(، از باال به پایین، شعاع اتمی ................. میدر گروه -7 9 د ت 9401

                                                    یابد.ها افزایش میهای الکترونی اشغال شده اتم آنالیه –افزایش ( 1

                                                    یابد.ها ثابت میهای الکترونی اشغال شده اتم آنالیه –کاهش ( 2

                                                    ماند.ها ثابت میهای الیه ظرفیت اتم آنالکترون –زایش اف (3

                                                   ماند.ها ثابت میهای الیه ظرفیت اتم آنالکترون –کاهش ( 4
ناخالص به درون نیم لیتر آب مقطر وارد شده است. اگر غلظت محلول نیتریک اسید تشکیل  5O2N(g)گرم از  2/7 -1 4 د ت 9401

از تغییر حجم  ; =g.mol 8, H= 84, N= 81O:-8، کدام است؟ )5O2Nر لیتر برسد، درصد خلوص بمول  2/1شده به 

 ( 9O(l) → HNO2(g) + H5O2N(aq)نظر و معادله موازنه شود. صرف

1 )68                        2 )11                          3) 18                           4 )01 
ی که بازده شود. در صورتاز واکنش استیک اسید با یک الکل پنج کربنی برای تهیه یک استر )اسانس موز( استفاده می -3 9 د ت 9401

ت دسکافی از این الکل، چند گرم از این استر به باشد، از واکنش یک مول استیک اسید با مقدار %11درصدی واکنش 

 O                   2+ H 2O84H7C OH88H5COOH + C9CH( =g.mol 8, H= 82, C= 81O:-8آید؟ )می

1 )184              2 )112               3) 121                  4 )138 
ساعت  25واتی به مدت  11قوطی کنسرو فوالدی، انرژی الزم برای روشن نگهداشتن یک المپ  با بازگردانی هفت -81 3 د ت 9401

واتی به مدت  11المپ  4طور میانگین قوطی در کشور بازیافت شود و هر خانه را به  711111شود. اگر روزانه تامین می

 شود؟ه در یک روز تامین میها، روشنایی چند خانساعت روشن نگهدارد، با بازگردانی کامل این قوطی 5

1 )88888              2 )08888               3) 18888                4 )128888 
 تواند سبب ایجاد رنگ شود؟ها یا شیشه، میهای کدام عنصر در سنگوجود ترکیب -88 3 خ ر 9401

1 )M11                          2 )A13                                     3 )Z28                             4 )X26                                                                                          
ب چند مول آلومینیم سولفات باید درصد، طبق معادله زیر، به تقری 37گرم باریم سولفات با خلوص  11/73برای تهیه  -82 3 خ ر 9401

 شود؟با مقدار کافی باریم کلرید واکنش دهد و در این واکنش چند مول باریم کلرید مصرف می

 (g.mol 827, Ba= 92=S,  81=O:-8ها را از راست به چپ بخوانید. )گزینه

 9AlCl (s) +4BaSO(aq)   معادله موازنه شود.( )
            
→   (aq)  9)4(SO2(aq) + Al2BaCl 

1 )13/8  ،33/8         2 )13/8  ،44/8                       3) 11/8  ،44/8                     4 )11/8  ،33/8 
 ها در مولکول نفتالن، برابر است؟های کربن در مولکول کدام آلکان با شمار آنشمار اتم -89 9 خ ر 9401

  اتیل نونان                             -4( 2                           متیل هپتان -3-اتیل-3( 1

                                                  دی متیل هپتان-3،3( 4                  تری متیل اوکتان         -3،3،2 (3
 اند؟کدام موارد زیر، درباره جدول شارل ژانت درست -84  3 خ ت 9401

 شوند.عنصرها، به پنج دسته بخش میآ( 

 گروه خواهد بود. 81شامل  gب( عنصرهای دسته 

 گیرند.ستون یا گروه، جای می 92پ( عنصرهای کشف شده، در 

 بندی کرد.توان بر پایه آن طبقهرا می 881تر از ت( عنصرهای دارای عدد اتمی بزرگ

 آ، پ، ت           ( 4  ب، پ، ت            (3آ، ب، پ             ( 2           آ، ب( 1
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گرما داده شده است. اگر در پایان واکنش،  4SO2Hمول اتانول در مجاورت  5مول اتانوئیک اسید و  5مخلوطی از  -85 9 خ ت 9401

72g  بر حسب( آب تولید شود، بازده درصدی واکنش و جرم استر تولید شدهg،) به ترتیب از راست به چپ، کدام است؟ 

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

  O2+ H 5H2COOC9CH 
    H+  
→     OH5H2COOH + C9CH 

 1 )08  ،382           2 )08  ،264             3) 08  ،382             4)08  ،264             
درصد از  31( تشکیل دهد، چند کیلوگرم زغال با خلوص 5O81H1C)nدرصد وزن تنه یک درخت را سلولز  51اگر  -81 6 خ ت 9401

 (g.mol 81, O= 82=C,  8=H:-8دست آورد؟ )توان بهمی kg18حرارت دادن یک تنه درخت با جرم 

 )O2) + HsC (g) ()معادله موازنه شود. 
   حرارت   
→    ) s(n(5O81H1C) 

1 )2/16                      2 )28                       3 )48                      4 )42 

 های هیدروژن مولکول بنزن، گروه متیل قرار گیرد، کدام مورد درست است؟اگر به جای همه اتم -87 9 خ ت 9401

                یابد.فرّاریت آن کاهش می( 1

            رود.خاصیت آروماتیکی آن، از بین می( 2

 شود.فرمول مولکولی آن، مانند فرمول مولکولی نفتالن می (3

 کند.گیری پیدا میگشتاور دو قطبی مولکول، افزایش چشم( 4
 کربن وجود دارد؟ –تری متیل هگزان، چند پیوند کواالنسی ساده کربن -9،2،2در ساختار  -81 4 خ ت 9401

1 )6                         2 )1                             3) 0                           4 )0                                                  
( IIچند مول مس )، دهد واکنشدرصد با فلز مس  11گرم نیتریک اسید با خلوص  191های زیر اگر بر پایه واکنش -83 4 د ر 9400

آید، در تولید شده در این فرآیند با گاز اکسیژن به دست می 2NOشود و گاز اوزونی که از واکنش گاز نیترات تشکیل می

 (g.mol 81, O= 84=N,  8=H:-8ها را از راست به چپ بخوانید. چند لیتر حجم دارد؟ )گزینه ،STPشرایط 

 O(l) 2+ H (g)2(aq) + NO2)9Cu(NOمعادله واکنش موازنه شود.( )
            
→   (aq) + Cu(s)  9HNO 

(g)9NO(g) + O 
نور خورشید
→    (g)  2(g) + O2NO 

                                                  6/00و   4( 4                    6/00و   2 (3                             2/61و   4( 2                         2/61و    2( 1
شود. گرم گاز اتن در شرایط مناسب وارد مخزنی از آب و اسید می 8411در یک واحد صنعتی تولید اتانول در هر ثانیه،  -21 4 د ر 9400

؟ تـــچند تن در هر ساعت اس درصد باشد، تولید اتانول در این واحد، به تقریب برابر 11در صورتی که بازده این فرآیند 

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

OH(aq) 5H2C 
H2SO4
→   O (l)  2(g) + H4H2C 

1 )68/18                         2 )20/0                             3) 62/6                           4 )20/4                                                  
 (g.mol 82=C,  8=H:-8است؟ ) نادرستکدام مطلب زیر،  -82 3 د ر 9400

                اتیل پنتان و همپار هپتان است.-CH3)8H2(C ،3نام آلکانی با فرمول ( 1

            است. 2به  1های کربن به هیدروژن در آن، سیکلوپنتان همپار پنتن است و نسبت شمار اتم( 2

 شود.بنزن یک هیدروکربن سیر نشده است و در واکنش کامل با هیدروژن، به سیکلوهگزان مبدل می (3

گرم  14ها، برابر ها با جرم مولی ششمین عضو خانواده آلکانتفاوت جرم مولی ششمین عضو خانواده آلکین( 4

 است.
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درصــد، مطـــابق واکـــنش:  51بــا خلــوص  9O2Feتـــن آهــن از سنــگ معــدن  1/2بـــرای تولیــد  -22 4 د ر 9400

(g)2OC9) + sFe(2 
            
→   CO(g)  9(s) + 9O2Fe چند تن از این سنگ معدن الزم است و گاز ، درصد 11، با بازده

2CO د.ــپ بخوانیــت به چــها را از راسهـــرد؟ )گزینــوان جذب کــتحاصل را با چند کیلوگرم کلسیم اکسید می  
8-:g.mol 51, Fe= 41, Ca= 81=O,  82=C) 

                                             4288و    0( 4               4288و    18 (3                   3288و    0( 2                 3288و   18( 1
کنیم تا واکنش ( اکسید ناخالص را در مقدار کافی هیدروکلریک اسید وارد و گرم میIIگرم از یک نمونه گرد مس ) 5 -29 9 د ت 9400

( کلرید تشکیل IIمول هیدروکلریک اسید مصرف شده باشد، چند گرم مس ) 8/1کامل انجام پذیرد. اگر در این واکنش، 

ها را از راست به چپ بخوانید، ناخالصی با اسید واکنش زینهشده و درصد ناخالصی در این نمونه اکسید کدام است؟ )گ

 (g.mol 14, Cu= 95/5, Cl= 81=O:-8دهد. نمی

 O(l) 2+ H (aq) 2CuClمعادله واکنش، موازنه شود.( )
            
→   CuO(s) + HCl(aq)   

                                             28و    18/8( 4               08و    18/8 (3                   08و    18/6( 2                 28و   18/6( 1
 چند مورد از مطالب زیر درست است؟ -24 6 د ت 9400

  2+یونFe های زنگ آهن است.یکی از سازنده 

 ( واکنش فلز مس با آهنIIاکسید، انجام ).ناپذیر است 

 از واکنش هیدروکلریک اسید با فلز آهن و زنگ آهن، یکسان است. نمک به دست آمده 

  15/1از واکنش ( مول آهنIII ،کلرید با سدیم هیدروکسید کافی )شود.گرم رسوب تشکیل می 95/5 

       (8-:g.mol 51, Fe= 81, O= 8=H) 

 NaCl(aq)  (s) 9Fe(OH) +معادله واکنش موازنه شود.( )
            
→   (aq) + NaOH(aq)  9FeCl 

1 )1                     2 )2                       3 )3                      4 )4 
توان به کافی، می 2SClرا از واکنش چند گرم سدیم فلوئورید با گاز  HFلیتر گاز  51الزم برای تهیه  4SFاز مقدار گ -52 3 د ت 9400

 شود؟تولید می 2SOدست آورد و در این فرآیند، چند گرم گاز 

(g) + NaCl(s)2Cl2(g) + S4(g) + NaF(g) → SF2SCl 

 HF(g)  (g) 2SO →O(l) 2(g) + H4SF +ها، موازنه شوند.( معادله واکنش)

 بخوانید.( ها را از راست به چپگرم در نظر گرفته شود. گزینه 1/1، برابر HF)جرم هر لیتر گاز 

(8-:g.mol 92, S= 29, Na= 83, F= 81, O= 8=H) 

1 )126  ،32                     2 )126  ،42                       3 )04  ،42                      4 )04  ،32 
درصد جرمی کربن  91درصد جرمی نیتروژن و  2O ،51درصد جرمی  2SO ،81جرمی درصد  81مخلوط گازی دارای  -12 9 د ت 9400

سبت درصد جرمی نیتروژن به اکسیژن و نسبت درصد جرمی کربن شود. نمونوکسید، از روی کلسیم اکسید عبور داده می

 مونوکسید به اکسیژن، در مخلوط گازی خروجی، به ترتیب از راست به چپ، کدام است؟

1 )8  ،3                     2 )8  ،8/2                       3 )8/8  ،3                      4 )8/8  ،8/2 
مول اکسیژن خالص مصرف  nH41C، 54/1ل ای با فرمومول از یک هیدروکربن زنجیره 18/1برای سوزاندن کامل  -72 4 د ت 9400

 شود. فرمول مولکولی این ترکیب کدام است و چند پیوند دوگانه در ساختار مولکول آن شرکت دارد؟می

 2+ CO O (g) 2H →(g) 2(s) + OnH41C (g)موازنه شود.(  واکنشمعادله )

1 )62H48C  ،18             2 )68H48C  ،11            3 )86H48C  ،13               4 )84H48C  ،14 
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سوزاند. اگر غلظت گوگرد در سوخت مصرفی فسیلی را میتن از یک نوع سوخت  81یک نیروگاه حرارتی در روز،  -21 6 خ ر 9400

 م اکسید( برای جذبمل بسوزد، چند کیلوگرم آهک )کلسیکه همه گوگرد به طور کاباشد، با فرض این 1411ppmبرابر 

 11شده الزم است و آهک الزم در این فرآیند را از تجزیه گرمایی چند کیلوگرم کلسیم کربنات با خلوص  کامل گاز تولید

 توان تهیه کرد؟درصد می

 (g.mol 41, Ca= 92, S= 81, O= 82=C:-8ها را از چپ به راست بخوانید. )گزینه

(s)9(g) + CaO(s) → CaSO2SO 

(g) + CaO(s)2(s) → CO9CaCO 

1 )112  ،168                     2 )112  ،288                       3 )118  ،143                     4 )118  ،286 
 درست است؟ X95عنصر چند مورد از مطالب زیر، درباره  -32 4 خ ر 9400

  با عنصرY87  هم گروه و با عنصرZ21 م دوره است.ه 

 و کوواالنسی شرکت کند. های یونیتواند در تشکیل ترکیبمی 

 .بزرگترین شعاع اتمی را در میان عنصرهای هم دوره خود دارد 

 .حالت فیزیکی متفاوت با عنصرهای هم دوره و هم گروه خود دارد 

 پذیری را در میان عنصرهای هم دوره و هم گروه خود دارد.بیشترین واکنش 

1 )8                        2 )2                      3 )3                         4 )4 
 است؟ نادرست(، Ti22( و تیتانیم )Ni21نیکل )کدام مطلب درباره  -91 9 خ ر 9400

 نیکل عنصری واسطه و تیتانیم عنصری اصلی است.( 1

 شعاع اتمی نیکل از شعاع اتمی تیتانیم کوچکتر است.( 2

 جای دارند.نیکل و تیتانیم، هر دو در یک دوره جدول تناوبی ( 3

 جدول تناوبی جای دارند. 4و تیتانیم در گروه  18نیکل در گروه ( 4
با خلوص  9SiO2Naتقریب چند گرم تولید و به NaF، چند گرم HFمول  9/1واکنش زیر، به ازای مصرف با توجه به  -89 9 خ ر 9400

 شود؟ درصد مصرف می 11

 O(l)  2(aq) + NaF(aq) + H1SiF2→ H (s) + HF(aq)9SiO2Na)معادله واکنش موازنه شود.(

 (g.mol 81, O= 83, F= 29, Na= 21=Si:-8ها را از چپ به راست بخوانید. )گزینه

1 )18/3  ،1/8                     2 )18/3  ،8/1                       3 )68/3  ،1/8                 4 )68/3  ،8/1 
دست آورد و این توان بهدرصد می 15( اکسید، چند کیلوگرم آهن، با بازده IIIآهن )کیلوگرم زغال با  1/8از واکنش  -92 9 خ ر 9400

 توان تهیه کرد؟خالص کافی در فرآیند ترمیت می ( اکسیدIIIمقدار آهن را از واکنش چند کیلوگرم آلومینیم با آهن )

(g)2Fe(l) + CO
     ∆    
→    (s) + C(s) 9O2Fe    

(s) + Fe(l)9O2Al 
     ∆    
→    (s) 9O2Al(s) + Fe    

 (g.mol 15, Fe= 27, Al= 81, O= 82=C:-8ها را از چپ به راست بخوانید. )گزینه

1 )82/0  ،80/4                     2 )82/0  ،11/6                 3 )0/18  ،80/4                 4 )0/18  ،11/6 

 

 

 

 

موازنه شود.( ها)معادله واکنش  
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 های زیر، درست است؟گذاری ترکیبکدام موارد از نام -99 6 خ ر 9400

 

 آ(

 

 

 اتیل پنتان -2: 

 

 ب(

 

 

 تری متیل اوکتان -1، 4، 2-اتیل-5: 

 دی متیل پنتان -9(CH  :2 ،4(CHHC2CH ─ CH2)9(2 پ(

 ، تری متیل هپتانCH(CH9)CH(CH9CH(CH2)2(CH9CH  :4 ،5 ،1(9(2 ت(

 ( ب، پ، ت4( آ، ب، پ                    3( ب، پ                 2( آ، ت                        1
 دهد؟ چند گرم ترکیب کلردار تشکیل میها در واکنش با کلر کافی، گرم از دومین عضو خانواده آلکن 4/1 -94 6 خ ر 9400

(8-:g.mol 95/5, Cl= 82=C) 

1 )4/26                        2 )6/22                 3 )1/20             4 )0/21 
گرم جرم دارد. درصد جرمی تقریبی کربن در آن کدام است  STP ،5/2هر لیتر از یک هیدروکربن گازی در شرایط  -95 9 خ ت 9400

 (g.mol 82, C= 8=H:-8تواند باشد؟ )آن به کدام صورت می« خط –نقطه »و فرمول 
 

1 )11/08 ، 
 

 

2 )11/08 ، 
 

 

3 )18/10 ، 
 

 

4 )18/10 ، 
  

 شیب نمودار تغییر شعاع اتمی کدام سه عنصر، بیشتر است؟ -91 3 خ ت 9400

1) C6    ،N1    ،O0 2) Si14    ،P18    ،S16  

3) As33    ،Se34    ،Br38 4) Na11    ،Mg12    ،Al13  

اکسید تولید شده در کربن دیشود. اگر گاز گرم با کربن گرما داده می 5/1به وزن  O2Naو  FeOمخلوطی از به  -79 9 خ ت 9400

ها در مخلوط اولیه کدام ها به آنیونو نسبت شمار کاتیون FeOلیتر حجم داشته باشد، مقدار میلی 991، برابر STPشرایط 

 (=g.mol 51, Fe= 29, Na= 81O:-8بخوانید.  ها را از چپ به راستگزینهاست؟ )

1 )16/2    ،1/1                                         2 )16/2    ،3/2 

3 )16/3    ،3/2                                         4 )16/3    ،1/1 
ان صورت نامرتب نشپذیری شماری از عنصرهای دوره دوم جدول تناوبی را بهبا بررسی نمودار شکل زیر، که واکنش -91 9 خ ت 9400

 توان دریافت که ............................. است.دهد، میمی

1) :a  ،کربن:c  ،فلوئور:g اکسیژن 

2 ):c اکسیژن ،:f نیتروژن ،:a نکرب 

3 ):f  ،کربن:e بریلیم ،:b فلوئور 

4 ):b نیتروژن ،:d ر، بو:c لیتیم 
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 251تواند با اکسید با هیدروکلریک اسید میگرم از یک نمونه ناخالص منگنز دی 51کامل  گاز آزاد شده از واکنش -93 9 خ ت 9400

اکسید در این نمونه کدام است و در این فرآیند، موالر پتاسیم برمید واکنش دهد. درصد خلوص منگنز دی 2لیتر محلول میلی

 (=g.mol 55, Mn= 81O:-8دهد. )ناخالصی با اسید واکنش نمیمصرف شده است؟  HCl(aq)چند مول 

 O(l)2(g) + H2(aq) + Cl2(s) + HCl(aq) → MnCl2MnO     

)(l2(g) + KBr(aq) → KCl(aq) + Br2lC     

1 )8/43  ،  1               2 )8/43  ،  8/1             3 )01  ،  1               4 )01  ،  8/1 

دهد. درصد گرم برم مایع به طور کامل واکنش می 92گرم، با  21هگزن به وزن  – 8متیل هگزان و  – 9مخلوطی از  -41 3 خ ت 9400

 (=g.mol 11, Br= 82, C= 8H:-8)                تر است؟ متیل هگزان در مخلوط پایانی به کدام عدد نزدیک – 9جرمی 

1 )38/16                           2 )8/11                        3 )86/6                         4 )18/6 
 ( در دوره چهارم جدول تناوبی درست است؟Kr91) مطالب زیر، درباره عنصر قبل از کریپتونکدام  -84 3 د ر 9311

 گروه است.، در جدول تناوبی همA52آ( با عنصر 

 بزرگتر است. X83ب( شعاع اتمی آن از شعاع اتمی عنصر 

 کمتر است. M87پ( خاصیت نافلزی آن در مقایسه با عنصر 

 ت( حالت فیزیکی آن با حالت فیزیکی عنصرهای واسطه هم دوره خود متفاوت است.

 اتم آن، برابر شماره گروه آن در جدول تناوبی است. l=8های دارای عدد کوانتومی ث( شمار الکترون

 ث، ت، پ( 4                    ث( آ، ب، 3( ب، پ                 2( آ، ت                        1
درصد جرمی آب است. بر اثر جذب رطوبت، مقدار آب  81و  4SO2Naجرمی درصد  11یک نمونه ناخالص، دارای  -24 9 د ر 9311

گرم  5/95رسد. درصد جرمی تقریبی این نمک در شرایط جدید کدام است و اگر جرم نمونه اولیه درصد می 21آن به 

پ چها را از راست به شود؟ )گزینهباشد، از واکنش کامل آن با باریم کلرید، چند گرم ماده نامحلول در آب تشکیل می

 (=g.mol 897, Ba=  92, S= 29, Na= 81O:-8دهد. واکنش نمی 2BaCl(aq)بخوانید. ناخالصی با 

(s)4NaCl(aq) + BaSO2(aq) → 2(aq) + BaCl4SO2Na 

1 )2/10    ،26/81          2 )0/14   ،26/81           3 )2/10    ،22/08                4 )0/14    ،22/08 
 (g.mol 28=C,   8=H:-8رو درست است؟ )روبه« خط –پیوند »کدام موارد از مطالب زیر، درباره آلکانی با فرمول  -94 6 د ر 9311

 متیل نونان است.-7-اتیل-2آ( نام آن  

  برابر جرم مولی پروپین است. 85/4ب( جرم مولی آن، 

 اتیل دکان، یکسان است.-9پ( فرمول مولکولی آن با فرمول مولکولی 

 است. 9CHهای برابر شمار گروه 5/8در مولکول آن،  2CHهای شمار گروهت( 

 ت، پ، ب( 4                    پ( آ، ب، 3                 ت، پ( 2( آ، ت                        1
 (g.mol 11, Br= 28=C,   8=H:-8چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ ) -44 4 د ر 9311

  بنای صنایع پتروشیمی است.گاز متان، سنگ 

 25/1  دهدگرم برم، واکنش کامل می 41مول از هر آلکن، با 

 اند.ها، دو اتم کربن وجود دارد که هر یک، به سه اتم دیگر متصلدر مولکول آلکن 

 هاست.جرم مولی دومین عضو خانواده آلکین 75/1ها، جرم مولی دومین عضو خانواده آلکان 

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

(ها موازنه شوند.معادله واکنش)  
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با توجه به جدول زیر، که به بخشی از جدول تناوبی مربوط است، چند  -45 6 د ر 9311

 مورد از مطالب زیر، درست است؟

  خصلت فلزیA  در مقایسه باE .کمتر است 

  تمایلG  در گرفتن الکترون، ازD .بیشتر است 

  شعاع اتمیX از شعاع اتمی ،D  وG .بزرگتر است 

  ،در میان عنصرهای مشخص شدهZ ترین شعاع اتمی را دارد.بزرگ 

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

 

87 
 

81 
  

2 
 

8 
 گروه

 دوره

 D A  2 

 G  E 9 

Z  X  4 

 (ها موازنه شود.معادله واکنشدرباره دو واکنش داده شده، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ ) -41 3 د ر 9311

O(l)2(g) + H2CO →(g) 2OH(l) + O5H2(I) C 

O(l)2(g) + H2NaCl(aq) + CO →(s) + HCl(aq) 9CO2(II) Na 

  مطابق واکنشI ،لیتر گاز در شرایط  1/44، از سوختن یک مول اتانولSTP شود.تولید می 

  درصد است. 31گرم آب تشکیل شود، بازده واکنش برابر  75/11مول اسید،  5/7اگر از واکنش 

 2دار، نسبت مولی دهنده کربنبه ازای جرم برابر از واکنشCO  در واکنشI  به واکنشII است. 1/4، برابر 

  9گرم  811اگر از واکنشCO2Na  ،است. 5/73مول نمک تشکیل شود، درصد خلوص آن، برابر  5/8ناخالص 

(8-:g.mol 29a=N,   81=O,  82=C,  8=H) 

1 )1                        2 )2                      3 )3                         4 )4 
 های جدول زیر، که به عنصرهای دورة چهارم جدول تناوبی مربوط است، کدام مطلب درست است؟با توجه به داده -47 9 د ت 9311

 عنصرها 

 A D E M ویژگی

 93 21 45 21 ها در هستة اتمشمار نوترون

 8/5 2 9/5 9 نسبت شماز الکترون های ظرفیتی به شمار الکترون های الیه اول الکترونی اتم

 اصلی واسطه اصلی واسطه عنصرنوع 

 عنصر فلزی جای دارد.  0در جدول تناوبی، M و  Eاست؛ میان عنصرهای  82برابر   A( عدد جرمی عنصر1

 است. 12، برابر Dها در اتم عنصر ها و پروتونبزرگتر و تفاوت شمار نوترون Mاز عنصر  E( شعاع اتمی عنصر 2

3 )A  و Mوجود دارند؛ عنصر  +3اتیون صورت کهای خود، بهدر ترکیبD با هیدروژن در دمای اتاق واکنش ،

 دهد.می

، Eو  Dدر اتم عناصر  l=2ها با ، از قاعده آفبا پیروی نمی کند؛ شمار الکترونAآرایش الکترونی اتم عنصر  (4

 برابر است.

 ؟درست است ،ها در جدول تناوبیهالوژن ةخانواد ةکدام موارد زیر، دربار -41 9 د ت 9311

 دهند.یونی تشکیل می هایدر واکنش با فلزهای قلیایی، ترکیب آ(

 .دهندتر از صفر تشکیل میی اکسایش بزرگهابا اکسیژن، اکسیدهایی با عدد هاآن ةهم ب(

 است. 99، برابر ظرفیت سومین عضو آن ةالی یهاترونالک n + lمی وهای کوانتمجموع عدد پ(

 یابد.ها افزایش میپذیری آن، واکنشجدول تناوبی، با افزایش عدد اتمی 8مانند عنصرهای گروه  ت(

 ت ( پ،4ب                                   ( آ،3ت                          ( ب،2پ                     ( آ،1
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طور کامل واکنش از هیدروژن بهمول گ 85/1، با STPهای اتان، اتن و اتین در شرایط لیتر مخلوطی از گاز 2/88 -43 3 د ت 9311

رصد د، چند در باشهم براب های اتن و اتین در این مخلوط با. اگر شمار مولشودهای سیر شده، تشکیل میوردهآدهد و فرمی

 ؟دهدهای مخلوط اولیه را گاز اتان تشکیل میاز مول

1)28                    2)48                    3)68                       4)08 

موالر هیدروکلریک اسید وارد کنیم تا  1/1لیتر محلول میلی 211گرم مخلوطی از گرد منیزیم و نقره را در  81اگر  -51 4 د ت 9311

کاهش یابد، درصد جرمی نقره در این ، l.Lom1/9-8پایان واکنش، غلظت موالر محلول به   درواکنش کامل انجام شود و 

گاز هیدروژن و کلرید فلز است، از تغییر حجم  ،ورده واکنشآ؟ )فرمول فلز منیزیم در آن وجود دارد کدام است و چند نمونه،

 (=g.mol 811Ag= , 24Mg:-8 .پوشی شودمحلول چشم

1 )66 ،  88/8                    2) 66 ،  14/8                      3 )00  ،  88/8                         4 )00  ، 14/8 
 چند مورد از مطالب زیر، درست است ؟ جدول تناوبی، Z22و  X92   درباره عنصرهای -85 6 د ت 9311

 عنصر Zاست و قابلیت مفتول شدن دارد. ، رسانای گرما 

 دهند.اکسید تشکیل می، دیهر دو عنصر در واکنش با اکسیژن 

 بزرگتر است.جدول تناوبی 87گروه  ، از شعاع اتمی عنصر مایعشعاع اتمی هر دو عنصر ، 

  اتم عنصرX، د.گذارشتراک می، الکترون به اهادر واکنش های دیگر هم گروه خود،مانند اتم عنصر 

1) 4                                  2) 3                                 3) 2                        4) 1   
 ها، مطابقت دارد؟نام کدام دو آلکان با فرمول ارایه شده برای آن -52 3 د ت 9311

 متیل پنتان – 4اتیل،  – CH ─ CH 2─ CH ─ CH 9CH    :2 ─9آ( 
                 │                     │ 

9─ CH 2CH                9CH 
 

 دی متیل پنتان – 9CH 2CH 2)9C(CH 2CH 9CH       :9 ،9ب( 
 

 تری متیل پنتان – 9CH(CH 2C CH9)9(CH                  :2 ،2 ،4(2پ( 
 

 اتیل پنتاندی – CH ─ CH ─ CH 2─ CH 9CH  :2 ،9 ─9ت( 
                 │           │ 

9─ CH 2CH      2─ CH 9CH 
 

 پ ،ب( 4                                  ت ،پ( 3                         ب ،آ( 2                    ت ( آ،1
درصد تجزیه شود، پس از انجام  11بسته به میزان ، در ظرف سرمطابق واکنش زیر 7O2Cr2)4(NHگرم  19اگر  -95 6 د ت 9311

 جای مانده، کدام است؟جامد بر ةدر تودواکنش، درصد جرمی تقریبی کروم 

 O(g)2H + (g)2N + (s)9O2Cr )معادله واکنش موازنه شود.(                                    
  ∆  
→  (s)7O2Cr2)4(NH 

                                                                    )8-lo:g.m 52Cr=,  81O=,  84N=,  8(H= 

1) 4/10                2) 4/68               3) 2/48                    4) 8/42         
 ، درست است؟9C(CH2)2HC(CH2)9(CH(9چند مورد از مطالب زیر، دربارة هیدروکربنی با فرمول:  -45 4 د ت 9311

  متیل اوکتان، همپار است. – 9با                                                            (8-lo:g.m 81O=,  28=, C 8H=) 

  ،برابر جرم مولی متانول است. 4جرم مولی آن 

 5/72 دهد.درصد جرم مولی آن را کربن تشکیل می 

  است. 3مجموع عددها در نام آن بر اساس قواعد آیوپاک، برابر 

1 )1                        2 )2                      3 )3                         4 )4 
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 کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟ -55 9 خ ر 9311

 آ( اسکاندیم، عنصری واسطه و رسانای جریان الکتریکی است و قابلیت مفتول شدن دارد.

 های جدول تناوبی، با افزایش عدد اتمی، مشابه است.ها و دورهروند تغییرات خصلت فلزی در گروهب( 

 ت.های نافلزی اسهای فلزی، بیش از شیب تغییرات شعاع اتمپ( در دورة سوم جدول تناوبی، شیب تغییرات شعاع اتم

 راست جدول تناوبی جای دارند.همگی در سمت  ،p، همگی در سمت چپ و عنصرهای دستة sدستة ت( عنصرهای 

 ت ،ب( 4                                  ت ،آ( 3                         پ ،ب( 2                    پ ( آ،1
 ها نشان داده شده، درست است؟آن« خط –پیوند »نام چند آلکان که فرمول  -51 4 خ ر 9311

 

 

● 

 

 
 اتیل هپتاندی-5، 2: 

 

 

● 

 

 
 اتیل هگزاندی-9، 9: 

 

 
 

 

● 

 

 

 
 

 متیل هپتاندی-2، 2: 

 

 

● 
 

 
 

 متیل اوکتاندی-1، 2: 

 

1 )1                        2 )2                      3 )3                         4 )4 
 نش داده شده، چند مورد از مطالب زیر، درست است، دربارة دو واک -57 4 خ ر 9311

O(l)2(g) + H2(aq) + NO4SO2H 
    ∆    
→   (aq) 9(I) S(s) + HNO 

O(l)2(aq) + NO (g) + H2)9Cu(NO 
    ∆    
→   (aq) 9(II) Cu(s) + HNO 

 درصد است. 31برابر  بازده واکنش، مول اسید تشکیل شود، 5/4گرم گوگرد،  811اگر به ازای مصرف  ●

 ود.شبه ازای مصرف جرم برابر اسید در دو واکنش کامل، جرم یکسانی از فرآوردة غیرگازی محلول در آب تشکیل می ●

، 1باشد، نسبت جرم مس به جرم گوگرد مصرفی، برابر  1/4تشکیل شده، برابر  NO(g)به  2NO(g)اگر نسبت جرم  ●

 ست.ا

 درصد جرمی است. 21مول نمک تشکیل شود، ناخالصی نمونه برابر  15/8گرمی مس،  14اگر از واکنش نمونة ناخالص  ●

 (=g.mol 14, Cu= 92, S= 81, O= 84, N= 8H:-8دهد. )ناخالصی با اسید واکنش نمی

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

فرمول مولکولی کدام ترکیب با فرمول مولکولی سه ترکیب دیگر متفاوت است و در ساختار مولکول کدام ترکیب، دو  -51 3 خ ر 9311

 وجود دارد؟ CHگروه 

 متیل هگزان -2ب(                   متیل هپتان                     -9آ( 

 متیل پنتان -2اتیل،  -9دی متیل هگزان                        ت(  -9، 9پ( 

 ت ،ب( 4                                  پ ،ب( 3                         ت ،آ( 2                    پ ( آ،1
 وجود دارد؟« پنتان»، دارای چند همپار است و در نام چند همپار آن، واژة 84H1Cترکیبی با فرمول مولکولی  -35 9 خ ر 9311

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

 

 

موازنه شود.( هاواکنش ةمعادل)  
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 است، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟با توجه به جایگاه چند عنصر در جدول تناوبی که نشان داده شده  -11 4 خ ت 9311

                  

   D  A             

   E               

 Y   M           G   

54                  

               X 51  

                  

 عدد اتمی عنصر X  است. 78برابر 

  حالت فیزیکی عنصرD  با حالت فیزیکی عنصرE .متفاوت است 

  شعاع اتمی عنصرD  از شعاع اتمی هر یک از عنصرهایA  وE .کوچکتر است 

 ها در فرمول شیمیایی اکسید عنصر شمار اتمG  با اکسید عنصرA.برابر است ، 

  خاصیت فلزی عنصرM  از اولین عنصر گروه خود بیشتر و از عنصرY .کمتر است 

1 )2                        2 )3                      3 )4                         4 )8 
 شود. درصورتیمول اکسیژن مصرف می 5/8یتر از محلول آبی آن، لمیلی 18برای اکسایش بخشی از گلوکز موجود در  -18 6 خ ت 9311

برابر غلظت پایانی آن باشد، به تقریب، چند درصد جرمی گلوکز در این واکنش  5/1که غلظت آغازی گلوکز در محلول، 

 =lo:g.m 81O=,  28=, C 8(H-8(                                                                                             شرکت کرده است؟

 O(l) 2(g) + H2(g) → CO2(aq) + O1O82H1Cموازنه شود.()معادله واکنش 

1 )8/60                        2 )8/10                      3 )8/00                         4 )8/00 
ای باشد که در آن چهار گروه متیل به دو اتم کربن متصل بوده و تنها دارای یک اگر ساختار مولکول یک آلکان به گونه -21 6 خ ت 9311

باشد، کدام موارد از مطالب زیر، دربارة آن درست  1و مجموع اعداد در نام آن بر اساس قواعد آیوپاک، برابر  2CHگروه 

 (=lo:g.m 28=, C 8H-8است؟ )

 پ( از سه بخش یکسان تشکیل شده است.                                   آ( همپار هپتن است.                             

 برابر جرم مولی پروپین است. 5/2است.          ت( جرم مولی آن،  5های کربن در شاخة اصلی آن، برابر ب( شمار اتم

 پ، ت ،ب( 4                                  ت ،آ، ب( 3                         ت ،ب (2                    پ ( آ،1
 : نافلز(X: فلز اصلی، Mاست؟ ) ناپذیرکدام واکنش، انجام -91 9 خ ت 9311

1 )M(s) 2CuO(s) +  
    ∆    
→   O(s) + Cu(s) 2M                       2 )(g)2(aq) + H2HX(aq) → MgX2Mg(s) +  

3 )(g)2MOH(aq) + H2O(l) → 2H2M(s) + 2                  4 )NaX(s)2 
    ∆    
→   (g) 2Na(s) + X2 

 چند مورد از مطالب زیر، دربارة فرآوردة واکنش برم مایع با پروپن درست است؟ -14 3 خ ت 9311

(l)2Br1H9(l) → C2(g) + Br1H9C 

  ،دی بروموپروپان است.-2و  8نام آن 

 است. -4های کربن در آن، برابر مجموع اعداد اکسایش اتم 

 خودند. ةها در آن، دارای آرایش الکترونی گاز نجیب هم دورهمة اتم 

 های پیوندی آن است.شمار جفت الکترون 1/1های آن، های ناپیوندی اتمشمار جفت الکترون 

1 )1                        2 )2                      3 )3                         4 )4 
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 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -15 4 د ر 9319

 .اشتراک گذاشتن الکترون، یک ویژگی مشترک نافلزهاست 

 پذیری کمی دارند.پذیری زیاد و نافلزها، واکنشبه طور معمول، فلزها، واکنش 

  دارد.در یک گروه جدول تناوبی، فلز با جرم اتمی کمتر، خاصیت فلزی بیشتری 

  امد دسته جبه طور معمول، عناصرp اند و سطح صیقلی ندارند.در جدول تناوبی، شکننده 

 گیرند.های دو زیر الیه آخر آنها برابر است، در یک گروه جدول تناوبی جای میعنصرهایی که شمار الکترون 

 پنج( 4                         ( دو3سه                      ( 2                        چهار( 1
لیتر از سومین عضو خانواده آلکین و همین حجم از سومین عضو خانواده آلکان که هر دو گاز و در  1/13تفاوت جرم  -11 4 د ر 9319

 (lo:g.m 28 =, C  8 = H-8اند، با جرم کدام هیدروکربن برابر است؟ )STPشرایط 

 دومین عضو خانواده آلکن                      ( 2                                                           اتین( 1

 اتان( 4                         ( دومین عضو خانواده آلکین3
کدام به صورت زیر است. ( Z( چند عنصر اصلی جدول تناوبی با عدد اتمی )rمی )نمودار تقریبی تغییرات شعاع ات -17 9 د ر 9319

  شود.(مورد درباره آنها درست است؟ )برای گازهای نجیب، شعاع اتمی تعریف نمی

1 )A  وC .در گروه فلزهای قلیایی جای دارند                                                            

2 )B  وD .در یک دوره جدول تناوبی جای دارند                       

3 )A  وB .در یک گروه جدول تناوبی جای دارند                        

4 )D  وE ها جای دارند.در گروه هالوژن 

اکسید گرم گاز کربن دی 11درصد جرمی، با  11و   11اگر مخلوطی از اکسیدهای منیزیم و کلسیم، به ترتیب با خلوص  -11 6 د ر 9319

های واکنش درصد از حجم گاز، صرف واکنش با منیزیم اکسید شده باشد، درصد جرمی مجموع فرآورده 41واکنش دهد و 

های اکسید فلزها کامل و فرآورده آنها، کربنات دهد، واکنشدر جامد برجای مانده، کدام است؟ )ناخالصی با گاز واکنش نمی

 ( lo:g.m 41, Ca =  24, Mg =  18 =, O  28 =C-8ست،  هافلز

1 )68                        2 )10                      3 )01                         4 )86 
، الزم است. این مقدار اکسیژن، از تجزیه STPگرم نفتالن، چند لیتر گاز اکسیژن در شرایط  4/1برای سوختن کامل  -13 3 د ر 9319

ها را از راست آید؟ )گزینهدست میهای آب و اکسیژن( بهدرصد جرمی هیدروژن پراکسید )با فرآورده 51گرم محلول چند 

 ( lo:g.m 81, O =  28 =, C  8 =H-8به چپ بخوانید، 

1 )44/13  ،4/62           2 )06/16  ،6/01             3 )06/16 ،4/62           4 )44/13  ،6/01 

لیتر از آن، شامل چند مول از آن است و با چند مول  41گرم جرم داشته باشد،  145/1اگر هر لیتر هگزان )مایع(  -71 6 د ت 9319

 ( lo:g.m 28 =, C  8 =H-8ها را از راست به چپ بخوانید، سوزد؟ )گزینهطور کامل میاکسیژن به

1 )3/8  ،86/1           2 )3/8  ،08/2             3 )6/8 ،86/1           4 )6/8  ،08/2 
 ها درست است؟کدام مطلب درباره آلکان -78 9 د ت 9319

 رساند.ها در دراز مدت، به بافت پوست زیان می( شستن دست با آلکان1

چندان  ها،پذیری پایین آلکاندلیل واکنش( تنفس بخار بنزین، هنگام برداشتن آن از باک خودرو با شلنگ، به2

 نیست.خطرناک 

 شوند.اند و باعث مرگ می( مواد بسیار سمی3

 هاست.( تمایل آنها به انجام واکنش، مانند آلکن4
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تواند در شرایط مناسب، گرم آلیاژ مس و روی با مقدار کافی هیدروکلریک اسید، می 41گاز آزاد شده از واکنش کامل  -72 4 د ت 9319

مول اتین را به اتان تبدیل کند. حجم گاز آزادشده از واکنش این آلیاژ با اسید در شرایط استاندارد برابر چند لیتر و  8/1

 ( lo:g.m 15 =Zn-8درصد جرمی مس در این آلیاژ کدام است؟ )

1 )24/2  ،8/61           2 )24/2  ،8/01             3 )40/4  ،8/61           4 )40/4  ،8/01 
 چند مورد از مطالب زیر، درباره عنصرهای جدول تناوبی درست است؟ -79 9 د ت 9319

  بیشتر است. 84در مقایسه با عنصرهای گروه  81خاصیت نافلزی عنصرهای گروه 

 با افزایش عدد اتمی، عکس یکدیگر است. 87و  2های پذیری عنصرهای گروهروند تغییر واکنش 

  د.ی داردوره خود، فعالیت شیمیایی و پایداری بیشتربا سایر فلزهای هم در مقایسه فلز قلیایییک 

 ها در اتم ها و نوترونتفاوت شمار الکترونA91
 از دورة سوم برابر است. 2، با عدد اتمی عنصر گروه 14

  عنصرM  های صورت کاتیوناست و به 88یکی از عنصرهای گروه  23با عدد اتمی+M  2+وM خود وجود ی هادر ترکیب

 دارد.

 سه( 4                         ( دو3                     پنج( 2                        چهار( 1
گرم کلسیم کربنات، برابر گاز کربن دی اکسید آزاد شده  81اکسید آزاد شده از تجزیه گرمایی دین اگر جرم گاز کرب -74 9 د ت 9319

 گاز پروپان باشد، بازده درصدی واکنش تجزیه گرمایی کلسیم کربنات، کدام است؟مول  19/1از سوختن کامل 

(8-lo:g.m 41, Ca =  18 =, O  28 =C ,  8 H =) 

(g)2(s) → CaO(s) + CO9CaCO 

1 )08                        2 )08                     3 )08                       4 )08 
 مورد از مطالب زیر، درست است؟چند  -75 6 خ ر 9319

 سال برآورد شده است. 511سنگ، حدود طول عمر ذخایر زغال 

 درصد در آنهاست. 4تا  9سنگ، بیشتر به دلیل تجمع گاز متان به میزان انفجار معادن زغال 

 2سنگ، افزون بر گازهای از سوختن زغالNO ،2CO ، وCO ، 2گازSO شود.نیز تولید می 

 2 سنگ است، اما به ازای تولید هر کیلوژول انرژی،ین، بیشتر از زغالارزش سوختی بنزCO کندبیشتری تولید می. 

 ( چهار4( سه             3( دو                2( یک           1

ی مقدار کاف اکسید حاصل باسوزد و از واکنش گاز کربن دیطور کامل میمول پروپان با چند مول اکسیژن به 9/1 -71 4 خ ر 9319

 دست آورد؟تاون بهعنوان تنها فرآوردة واکنش( میمنیزیم اکسید، چند گرم منیزیم کربنات )به

(8-lo:g.m 24, Mg =  18 =, O  28 =C ) 

1 )8/1  ،2/64               2 )8/2  ،2/64                  3 )8/1  ،6/18             4 )8/2  ،6/18 
دهند. تفاوت حجم این دو طور کامل واکنش میگرم، در اثر جرقه به 11مخلوطی از گازهای متان و اکسیژن به جرم  -77 9 خ ر 9319

 (= lo:g.m 18 =, O  28 =C ,  8 H-8، برابر چند لیتر است؟ )STPگاز در مخلوط آغازی در شرایط 

1 )0/16           2 )6/12                3 )2/11             4 )6/8 
 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -71 6 خ ر 9319

 یابد.ها، با افزایش جرم مولی آنها کاهش میپذیری هالوژنواکنش 

 یابد.، با افزایش عدد اتمی آنها افزایش می2و  8های پذیری فلزهای گروهواکنش 

 یابد.ها، با افزایش عدد اتمی، شعاع اتمی آنها کاهش میدر عنصرهای اصلی دوره 

 یابد.های اصلی، شعاع اتمی آنها افزایش میبا افزایش عدد اتمی عنصرهای گروه 

 دهد.تر الکترون از دست میشدة اتم فلزهای قلیایی کمتر باشد، آسانهای اشغالهرچه شمار الیه 

 ( دو4( سه             3( چهار                2( پنج           1
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 دربارة نفت و اجزای تشکیل دهندة آن، کدام مطلب درست است؟ -73 6 خ ت 9319

 روند.( در برج تقطیر، مواد تشکیل دهندۀ نفت کوره به باالی برج می1

 شود.( پاالیش نفت خام، به تولید انرژی الکتریکی ارزان قیمت منجر می2

 مواد پتروشیمیایی، کمتر وجود دارند.های سازندۀ ( در نفت خام سبک، مولکول3

عنوان سوخت مصرف پذیری زیادی دارند و بههای موجود در نفت خام، واکنشای از هیدروکربن( بخش عمده4

 شوند.می
 های اتم کربن، کدام مطلب درست است؟دربارة ویژگی -11 4 خ ت 9319

های متفاوتی مانند الماس، یاقوت، و گرافن را دگرشکلهای کربن دیگر اتصال برقرار کرده و تواند با اتم( می1

 تشکیل دهد.

 دهد. گانه، تشکیلتواند همزمان چهار پیوند یگانه، یا دو پیوند دوگانه، یا یک پیوند دوگانه و یک پیوند سه( می2

 دهد.یل میها و ... را تشکها، آمینواسیدها، آنزیم... متصل شده و کربوهیدرات و H ،N ،O های( به اتم3

 دهد.های راست زنجیر و حلقوی را تشکیل میهای هیدروژن، تنها ترکیب( با اتصال به اتم4
 3 خ ت 9319

اگر در واکنش سوختن اوکتان،  -18
 9 

1
اتم های کربن به جای تبدیل شدن به کربن دی اکسید، به کربن مونوکسید تبدیل  

مول گاز اکسیژن، تفاوت جرم گازهای  27/1کدام است و به ازای مصرف ها مجموع ضرایب استوکیومتری فرآورده شود،

 (g.mol :81 =O ,82 =C-8اکسید و کربن مونوکسید تشکیل شده، به تقریب کدام است؟ )کربن دی

1) 18  ،23 /4                         2 )18  ،34/3                3 )11  ،23/4                4 )11  ،34/3 
دهد و گاز موالر هیدروکلریک اسید واکنش کامل می 2لیتر محلول درصد با چند میلی 11با خلوص  4KMnOگرم  73 -12 3 خ ت 9319

کند؟ )ناخالصی با اسید درصد، چند گرم ید آزاد می 15تولید شده، در واکنش با مقدار کافی محلول پتاسیم یدید با بازدهی 

 (lo:g.m 827, I =  55 =, Mn  93 =K ,  81 = O-8دهد، واکنش نمی

O(l)2(g) + H2(aq) + Cl2(s) + HCl(aq) → KCl(aq) + MnCl4KMnO   

   2(g) → KCl(aq) + I2KI(aq) + Cl(s)                                                     موازنه شود.( هاواکنش ة)معادل

1 )688  ،0/134        2 )688  ،0/218       3 )1688  ،0/134         4 )1688  ،0/218 
خود دارد. چند مطلب زیر دربارة آن، به یقین درست  اتم الیة ظرفیت در l = 8، دو الکترون با عدد کوانتومی Xعنصر  -19 9 خ ت 9319

 است؟

 .رسانای خوب جریان برق است 

 .یون تک اتمی پایدار از آن شناخته نشده است 

 گذارد.ها، الکترون به اشتراک میدر واکنش با سایر اتم 

 است.4ها، برابر باالترین عدد اکسایش آن در ترکیب + 

 شود.پذیری کمی دارد و در اثر ضربه خرد مینافلزی است که واکنش 

 ( چهار4          ( سه      3            ( دو     2    ( یک     1
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 کدام مورد درست است؟ -8 4 د ر 9401

                ها و قندها( وجود دارد.های گوناگون دیگری برای تامین انرژی بدن به جز گوارش غذا )چربیراه( 1

                 مصرف پتاسیم برای پیشگیری و ترمیم پوکی استخوان، بسیار مفید است.( 2

                  بخش انرژی در زمین است.تبدیل ماده به انرژی، تنها منبع حیات (3

 سرانه مصرف مواد غذایی در کشورهای مختلف، یکسان است.( 4

 ، کدام مورد درست است؟kJ819(g) + 9NH2(g) → 2(g) + H4H2Nبا توجه به واکنش:  -2 9 د ر 9401

                تر است.ها پاییندهندهسطح انرژی فرآورده از واکنش( 1

                 شود. انرژی تولید می 103kJبا تولید هر مول آمونیاک، ( 2

                  آید.واکنش گرماگیر است و با انجام واکنش آن در یک ظرف، دمای آن پایین می (3

 جریان یابد.با انجام واکنش در دمای ثابت، انرژی باید از محیط به سامانه ( 4
 ، چند کیلوژول است؟ + OH(g)9(g) → CH2H2CO(g)واکنش:  HΔهای جدول زیر، با توجه به داده -9 4 د ر 9401

 C ≡ O H  ̶  H C  ̶  H C  ̶  O O  ̶  H نوع پیوند

 8175 491 484 958 414 (kJ.mol-8آنتالپی )

1 )218-                2 )108-                3) 118-                 4 )08-  
برابر  9PI(s)، اگر مقدار آغازین HI(aq)4PO9O(l) → H2(s) + H9PI + (aq))معادله موازنه شود.( در واکنش:  -4 9 د ر 9401

گرم برسد، سرعت متوسط مصرف این ماده، به تقریب چند  82/4گرم درون یک لیتر آب بوده و پس از دو دقیقه به  1/21

 نظر شود.(از تغییر حجم صرف ; g.mol : 827=I,  89=P-8رسد؟ )چند مول بر لیتر می به HI(aq)مول بر ثانیه و غلظت 

1 )4-18 × 3/3    ،12/8                                                   2 )4-18 × 3/3    ،80/8                                                           

3) 4-18 × 6/61    ،12/8                                                 4 )4-18 × 6/61    ،80/8                                                  
 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -5 6 د ت 9401

 یابد.های گرماده، انرژی از محیط به سامانه جریان میدر واکنش 

  :گرمای مبادله شده بین دو ماده، از رابطهQ = mcΔθآید.دست می، به 

  ،در فرآیند گوارش و سوخت و ساز شیر در بدن، با وجود ثابت بودن دماQ < 1 .است 

 گیرند.ها قرار میدهندهها در سطح انرژی باالتری نسبت به واکنشدر فرآیند گرماده، فرآورده 

1 )1                        2 )2                     3) 3                   4 )4                         
 ، چند کیلوژول است؟2(g) + H1H2(g) → C4CH2(g)واکنش:  HΔهای زیر، با توجه به واکنش -1 6 د ت 9401

kJ9821 -H= Δ          O(l) 2H1(g) + 2CO4(g) → 2O7(g) + 1H2C2 

kJ131 -H= Δ                O(l)2H2(g) + 2(g) → CO2O2(g) + 4CH 

kJ572 -H= Δ                                  O(l) 2H2(g) → 2(g) + O2H2 

1 )382+             2 )66+               3) 66-                  4 )382- 
کیلوگرم  81/81، در یک مخزن دارای kJ221 -H= Δ,  )aq(4SO2HO(l) → 2(g) + H9SOبا توجه به واکنش:  -7 3 د ت 9401

با سرعت یکنواخت در مدت پنج دقیقه حل شده است. میانگین افزایش دمای مخزن در هر دقیقه،  9SOمول گاز  81آب، 

 (cآب=  K.8-gJ. 2/4-8است؟ )فرض شود گرمای واکنش، تنها صرف گرم شدن آب شده است.  Cᵒبه تقریب چند 

1 )84/8             2 )80/1               3) 42/8                  4 )06/18 
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موالر نیتریک اسید انداخته شده است. اگر نمودار تغییر جرم مخلوط  5محلول  211ml، درون Bi(s)ای از فلز قطعه -1 9 د ت 9401

محلول، از تغییر حجم  g.mol84=N,  81=;O:-8)، کدام است؟ 9Bi+(aq)واکنش به صورت زیر باشد، نمودار تغییر غلظت 

  O(l)    2+ H )g(NO) + aq(9)9Bi(NO→  (aq)9HNO) + s(Biنظر شود.(                     )معادله موازنه شود.(صرف

  
  

 
 

 
1 )   

 

 
 
 
 

2 )   

 
 
 
 
 
 
 

3 )   

 
 

 
 
 
 

4)    
 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -3 6 خ ر 9401

 پذیر نیست.ها به روش گرماسنجی، امکانگیری آنتالپی بسیاری از واکنشاندازه 

 .تامین شرایط بهینه، برای انجام واکنش تهیه متان از هیدروژن و کربن، آسان است 

  واکنشی که باΔH شود.وابسته به خود بیان شود، واکنش استوکیومتری نامیده می 

 شوند، بر پایه قانون هایی که به دشواری انجام مییا واکنش ایهای مرحلهمحاسبه گرمای بسیاری از واکنش

 پذیر است.هس، امکان

1 )1                         2 )2                              3) 3                             4 )4                                                  
، چند کیلوژول گرما به طور مستقیم )قبل از سوخت و ساز( وارد 45ᵒCشیر( با دمای  911gلیوان شیر )با نوشیدن یک  -81 9 خ ر 9401

 .(در نظر بگیرید Cᵒ97و دمای بدن را  K8-J.g4.-8شود؟ )گرمای ویژه شیر را بدن می

1 )6/0                         2 )6/14                              3) 12                           4 )10                                                  
 این واکنش، چند کیلوژول است؟ ΔHبا توجه به آنتالپی پیوندها و واکنش زیر، کدام هیدروکربن زیر پایدارتر است و  -88 4 خ ر 9401

                                                                                                           2CH 

                                                                                              2CH              2CH 

2H→                              +  9CH ─ 2CH ─ 2CH ─ 2CH ─ 2CH ─ 9CH 

                                                                                             2CH                2CH  

                                                                                                         2CH 

 

                -48سیکلوهگزان، ( 2          -48هگزان، ( 1

        +  48سیکلوهگزان، ( 4  +     48هگزان،  (3
 H  ─  H C  ─  H C ─  C پیوند

 kJ.mol 491 482 941-8انرژی 
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مول آمونیاک در معادله:  84/1های واکنش تقریباً کامل زیر که به یکی از فرآورده« زمان-مول»با توجه به نمودار  -82 4 خ ر 9401

(g)9Cl(s) + NCl4(g) → NH2(g) + Cl9NH).مربوط است، کدام مطلب نادرست است؟ )معادله موازنه شود ،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 نسبت داد.، 9NCl(g)را به تشکیل توان آنمی( 1

                ها نسبت داد.دهندهرا به مصرف یکی از واکنشتوان آننمی( 2

                  مول بر ثانیه است. 881/8ثانیه، برابر  28تا  18در فاصله زمانی  2Cl(g)سرعت متوسط مصرف  (3

 مول بر ثانیه است. 3 × 18-3ام، برابر سی، از آغاز واکنش تا ثانیه Cl(s)4NHسرعت متوسط تشکیل ( 4
کار رفته در آن در اثر خوردگی از فلز به %5تن تاسیسات آهنی است، ساالنه  283،111در یک پاالیشگاه، که شامل  -89 9 خ ر 9401

روز  915برابر رود. آهنگ )سرعت( متوسط مصرف فلز آهن در این پاالیشگاه چند تن در روز است؟ )هر سال را از بین می

 در نظر بگیرید.(

1 )38                         2 )38                              3) 48                           4 )48                                                  
 ؟است چند مورد از مطالب زیر، درست -84 6 خ ت 9401

  2با سرد شدن هوا، شدت رنگ گاز آالیندهNO یابد.در شهرها، کاهش می 

  در تبدیل(g)2CO →(s) 2CO.میانگین تندی و انرژی جنبشی ذرات، ثابت است ، 

  عالمتΔH .در واکنش شیمیایی انجام شده در فتوسنتز )در گیاهان سبز(، مثبت است 

 شوند، تاثیری بر ولید یا مصرف میهایی که عنصرهای خالص تتغییر نوع آلوتروپ در واکنشΔH .واکنش ندارد 

1 )1                         2 )2                              3) 3                           4 )4                                                  
و دارای سولفوریک اسید  25ᵒCآب با دمای  211g در  BaO(s)مول از  8/1های زیر، با حل شدن با توجه به واکنش -85 3 خ ت 9401

، دمای نهایی آب، به تقریب به چند درجه lO(2(s) + H4(aq) → BaSO4SO2BaO(s) + H(کافی، طبق معادله: 

 (K8-J.g4/2=  O2HC.-8رسد؟ )فرض کنید که آنتالپی واکنش فقط صرف تغییر دمای آب شده است: سلسیوس می

kJ289H= +Δ(g)  ,   9(s) → BaO(s) + SO4BaSO 

kJ71-H= Δ(aq) ,   4SO2O(l) → H2(g) + H9SO 

1 )16                         2 )10                              3) 31                           4 )41                                                  
گرما  51kJ، مقدار 21ᵒCهای زیر، اگر به یک کیلوگرم روغن زیتون و یک کیلوگرم آب، هر دو با دمای با توجه به داده -81 9 خ ت 9401

 داده شود، تفاوت دمای این دو ماده، به تقریب چند درجه سلسیوس، خواهد بود؟

211g  75آبᵒC 
   48111J  
→       211g  25آبᵒC 

51g  91روغن زیتونᵒC 
   315 J  
→     51g 21 روغن زیتونᵒC 

1 )4/13                         2 )2/10                                     3) 1/22                             4 )4/28                                                  
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 که سرعت متوسط تولید گاز هیدروژن در واکنش:این با توجه به -87 9 خ ت 9401

مول بر ثانیه است،  2 × 81-2، در دمای آزمایش برابر 2(s) + H4O9O(g) → Fe2Fe(s) + H(g) )معادله موازنه شود.(

 است؟ نادرستکدام مطلب، 

                شود.مصرف می Fe(s)مول  18/8در هر ثانیه، ( 1

  شود.، تولید می4O9Fe(s)مول  3/8در هر دقیقه،  (2

 است. mol.s8/82-1، برابر O(g)2Hسرعت متوسط مصرف  (3

 است. 4O9Fe(s)سرعت متوسط واکنش، برابر سرعت متوسط تولید ( 4
زیر، درست « خط –نقطه »هایی با ساختارهای کدام مطلب، درباره ترکیب -81 3 د ر 9400

 است؟

(8-:g.mol 11, Br= 81, O= 82=C,  8=H)  

                گرم است. 4تفاوت جرم مولی دو ترکیب برابر ( 1

 دهد. کامل میگرم برم واکنش  6( با II)گرم از ترکیب  0/3 (2

 .(، یک عامل کتونی داردI( دو ترکیب، همپارند و ترکیب )3

  .شودمصرف می STPلیتر گاز اکسیژن در شرایط  I ،86/14گرم ترکیب  8/1( برای سوختن کامل 4
 های گرماشیمیایی زیر:با توجه به واکنش -83 4 د ر 9400

kJ8175H = ─ ,     Δ    (g)2(g) + SO2(g) → CO2(l) + O2(I) CS 

 )kJ5918H = ─ ,     Δ    )l(O2H(g) + 2N(g) → 2) + Og(9NHI) Iموازنه شود.( هاواکنش )معادله

گرمای سوختن هر گرم آمونیاک با گرمای سوختن چند گرم کربن دی سولفید برابر است و سوختن هر مول آمونیاک در 

ها را از راســـت بـــه چـــپ بخوانیـــد. کنــــد؟ )گزینــــه(، چنــد مــول گــاز تولیــد مــــیIIنش )ــواک
8-:g.mol 92, S= 84, N= 82=C,  8=H) 

                          28/2و     10/2( 4                  8/8و     80/1 (3                    2و     10/2( 2               1و     80/1( 1

، برابر چند کیلوژول است؟ )آنتالپی l(O2H1(g) + HCN2→  (g)2O9+  (g)4CH2) + g(9NH2(واکنش:  HΔ -12 4 د ر 9400

و  484، 419، 111، 435به ترتیب  N ─ Hو  O ─ H  ،C ─ Hو میانگین آنتالپی پیوندهای  O = O ،C ≡ Nپیوندهای 

 کیلوژول بر مول است.( 931

1 )018 ─               2 )016 ─                    3) 1881 ─                             4 )1811 ─                                              
 از بنزآلدهید و یک ترکیب با ساختار مخلوطی  -28 درون یک ظرف دربسته به طور کامل سوزانده 6 د ر 9400

 

مول باشد، درصد مولی بنزآلدهید در این مخلوط  4/3تولید شده برابر  2COمول و  1/7شود. اگر میزان آب حاصل برابر می 

  (g.mol 81, O= 82=C,  8=H:-8شود. می ، تشکیلO(l)2Hو  2CO(g)کدام است؟ )از سوختن هر دو ترکیب 

1 )18                                    2 )28                                      3) 28                                     4 )38 
 کدام عامل در سرعت انجام واکنش سوختن مواد، نقش کمتری دارد؟ -22 3 د ر 9400

 حجم( 4                          دما     (3 سطح تماس                     ( 2ماهیت ماده سوختنی                ( 1
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ش: ــنسبت به زمان را در واکن 2COر مقدار و غلظــت گاز ــهای زیر که تغییــای جدولــهبا توجه به داده -92 4 د ر 9400

)lO(2H (g) +2CO ) +aq(2CaCl(aq) → ClH2(s) + 9OCaCدهد، نسبت ، نشان میc  بهa  کدام و مقدارb  چند

 (g.mol 44 = 2CO:-8ها را از راست به چپ بخوانید. مول بر ثانیه است؟ )گزینه

 51 41 91 21 81 1 زمان )ثانیه(

 51/14 55/14 11/14 11/14 92/15 31/15 جرم مخلوط واکنش )گرم(

 .......... .......... .......... 81/8 11/1 1 اکسید )گرم(جرم کربن دی
  

 2COn( ) , (mol)2COn(Δ(mol) , ( (sزمان )
)8-, (mol.s 

∆𝒏(CO2)

∆t
)= 2COR( 

 

1 1  

2─81×  8/51 

 

2─81×  11/8 

…a... 
 

…….. 
 

…c... 

 

9─81×  8/51 

 

9─81×  11/8 

…….. 
 

…b... 
 

…….. 
 

81 2─81×  8/51 

21 2─81×  2/51 

91 ……….. 

41 ……….. 

51 ……….. 

                       2  ×18─3و     888/8( 2                   4/3  ×18─3و     22/8( 1

                      2  ×18─4  و   888/8( 4                   2/8  ×18─4  و   22/8( 3
 نشان داده شده در شکل، کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟« نقطه –خط » درباره ترکیبی با فرمول  -24 9 د ت 9400

  است. 5های آن برابر های ناپیوندی روی اتمآ( شمار جفت الکترون

 ب( در مولکول آن، سه گروه عاملی آمینی و یک گروه کتونی وجود دارد.

 و دارای دو نوع گروه عاملی است. O9N81H81Cپ( فرمول مولکولی آن، 

 نزدیک است. 9/1های نیتروژن در مولکول آن، به اتم های کربن بهت( نسبت شمار اتم

 ( آ، ب2( آ، ت                              1

 ( ب، ت4( ب، پ                            3
 

 

 

تواند گرم سیب زمینی، به تقریب برای چند روز می 51گرم نان و  841مرغ، گرم تخم 811یک وعده غذایی شامل  -25 4 د ت 9400

در  8Jبار در دقیقه را فراهم کند؟ )انرژی الزم برای هر تپش را  75انرژی الزم برای تپش قلب شخصی با متوسط ضربان 

 (8cal = 4/2Jنظر بگیرید. 

1 )11 

2 )10 

3 )21 

4 )23 

 811g kcalارزش سوختی 

 تخم مرغ

 نان

 زمینیسیب

841 

251 

71 

درون یک ظرف دارای دو  Co51گرمی آلومینیم، هر یک با دمای  511کیلوگرمی آهن و یک قطعه  2اگر یک قطعه  -12 4 د ت 9400

انداخته شود، کاهش دمای هر قطعه فلز، به تقریب چند برابر افزایش دمای آب است؟ )ظرفیت  C° 21لیتر آب با دمای 

 است.( 45/1و  C°.8-J.g4/2  ،3/1 -8گرمایی ویژه آب، آلومینیم و آهن به ترتیب برابر 

1 )24/3                         2 )41/8                     3 )23/6                     4 )41/1 
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 های زیر:با توجه به واکنش -27 6 د ت 9400

kJ88H = +ΔHCl(g)      , 2(g) + 2SO →O(l) 2(l) + H2SOCl 

kJ8224-H = Δ(g)                          , 9PCl4 →(g) 2Cl1(s) + 4P 

kJ151-H = Δ(l)                     , 9POCl2 →(g) 2(l) + O9PCl2 

kJ212-H = ΔO(l)        , 2H2(g) + 2Cl2 →(g) 2HCl(g) + O4 

 شود؟می، مطابق واکنش زیر، چند کیلوژول گرما آزاد 9POCl(l)مول  8/1به ازای تشکیل 

(l)9POCl4(l) + 2SOCl4 →(g) 2Cl81(g) + 2SO4(s) + 4P 

1 )0/82           2 )1/84                     3 )4/62                     4 )2/64 
 در واکنش فرضی زیر، به کدام صورت است؟ 2Dو  2Aروند تقریبی نمودار تغییر غلظت نسبت به زمان برای گازهای  -21 3 د ت 9400

 مول بر لیتر باشد.( 5/4و  2، به ترتیب برابر 2Dو  2Aگازهای )با این شرط که غلظت آغازی 

 9AD(g) → 2D) + g(2A (g)موازنه شود.( واکنش )معادله

 

 

 

1) 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

3) 

 

 

 

4) 

  
 های زیر به دست آمده است:نسبت به زمان در آزمایش تجزیه آن، مطابق داده 2O2Hتغییر غلظت  -23 4 د ت 9400

(g)2O(l) + O2H2 →(l) 2O2H2 

 نسبت سرعت متوسط در دو ثانیه چهارم واکنش به سرعت متوسط در ده ثانیه آخر ثبت شده در جدول، کدام است؟

21/1 81/1 1/1 1/1 2/1 1 t(s) 

1/1114 1/1213 1/1243 1/1911 1/1441 1/1511 )8-] (mol.L2O2[H 

1 )64/1           2 )01/1                     3 )84/2                     4 )18/2 
 کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟ -91 9 خ ر 9400

 است.آ( ظرفیت گرمایی هر نمونه ماده، برعکس ظرفیت گرمایی ویژه آن، به جرم آن وابسته 

  ب( دمای یک نمونه از ماده، معیاری از میزان گرمی )میانگین انرژی جنبشی ذرات سازنده( آن است.

  ، گرماگیر بودن آن است.,C(sگرافیت)  +4CH →(g) 2H2(g)پ( علت دشوار بودن انجام واکنش: 

 ند.کبا محیط دادوستد می ت( تغییر آنتالپی هر واکنش در حجم ثابت، برابر مقدار گرمایی است که سامانه واکنش

                                                  پ، ت( 4                           ب، پ (3                              تآ، ( 2                       آ، ب  ( 1
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شود، ارزش گرما تولید  891kJمول اتانول،  8/1و از سوختن کامل  14kJمول بنزن،  12/1اگر از سوختن کامل  -98 3 خ ر 9400

تولید  2COسوختی بنزن، به تقریب چند برابر ارزش سوختی اتانول است و از سوختن این مقدار بنزن، چند مول گاز 

 (g.mol 81, O= 82, C= 8=H:-8ها را از راست به چپ بخوانید. گزینهشود؟ )می

1) 28/1    ،12/8                2 )31/1    ،18/8              3 )28/1  ،18/8          4 )31/1    ،12/8 
، 913، 495با یکای کیلو ژول بر مول، به ترتیب برابر  N ≡ Nو  H ─ H ،N ─ H ،N ─ Nاگر آنتالپی پیوندهای  -92 6 خ ر 9400

مولکول  9/18 × 2581، به ازای مصرف 2NH ─N 2H →(g) 2H2(g) + 2N(g)باشد، مطابق واکنش:  348و  853

 شود؟هیدروژن، چند کیلوژول انرژی جذب می

1 )1288                   2 )2488                  3 )3688            4 )4088 

استوکیومتری فرآورده)ها( دست آمده است. نسبت ضریب های جدول زیر بهاز یک واکنش فرضی در دمای معین، داده -99 9 خ ر 9400

 ادله موازنه شده واکنش، کدام است؟دهنده)ها( در معبه واکنش

1 )
 8

2
 

2 )
1 

4
 

3 )
2 

8
 

4 )4 

 

 (.L mol-8غلظت ) زمان)ثانیه(
A E D 

1 1211/1 1 1 

811 1813/1 1119/1 1181/1 

211 1842/1 1881/1 1123/1 

911 1821/1 1811/1 1141/1 

411 1818/1 1833/1 1143/1 

ام تر در پاالیشگاه، سبب کاهش دمای انجهای سبکگیری از کاتالیزگر در فرآیند تبدیل گازوییل به هیدروکربنبهره -94 9 خ ر 9400

باشد و برای تامین گرمای  C°.8-J.g 1/1 -8شود. اگر ظرفیت گرمایی ویژه گازوییل برابر می Co511به  Co711واکنش از 

ای هالزم از سوختن گاز متان استفاده شود، با کاربرد کاتالیزگر در این فرایند، برای تبدیل یک کیلوگرم گازوییل به فرآورده

جلوگیری  2COجویی و از انتشار چند گرم گاز صرفه( STPموردنظر، به تقریب، در مصرف چند لیتر گاز متان )در شرایط 

 (=g.mol 81, O= 82C:-8در نظر گرفته شود.  -kJ.mol111-8سوختن گاز متان،  HΔشود؟ )می

1 )81/4     ،0              2 )81/4    ،0/0              3 )84/8    ،6                    4 )84/8    ،0/6 
چند کیلوژول گرما الزم است و  ، C° 225به  C° 25کیلوگرم از  5/2برای باال بردن دمای یک قطعه مسی به وزن  -95 6 خ ت 9400

را  ویژه مــس اییـــود؟ ) ظرفیت گرمـــشیـــامین مـــاین مقدار گرما، به تقریب از سوختن کامل چند گرم متان ت

 (=g.mol 81, O= 82C:-8در نظر بگیرید. گزینه ها را از راست به چپ بخوانید.  C°.8-J.g 1/93 -8برابر 

kJ 131 ─H = ΔO(g)  ,  2H2(g) + 2CO →(g) 2O2(g) + 4CH 

1 )108   ،8/2                  2 )108    ،8/3                  3 )1088    ،28                   4 )1088    ،38 

 (=g.mol 82C=,  8H:-8کدام مطلب درباره دو مولکول با ساختارهای زیر، درست است؟ ) -91 4 خ ت 9400

  دارای گروه کتونی است. II( ترکیب 1

 ( شمار پیوندهای دوگانه در دو ترکیب، برابر است.2

(، به II)( نسبت جرم هیدروژن به جرم کربن در ترکیب 3

 است 186/8تقریب 

ها در شمار جفت ( دو ترکیب با هم ایزومرند و تفاوت آن4

 هاست.های آنهای ناپیوندی روی اتمالکترون
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 های گرماشیمیایی زیر:با توجه به واکنش -97 4 خ ت 9400

kJ 572 ─=  oHΔO(l)  ,  2H2 →(g) 2(g) + O2H2 

kJ 831+ =  oHΔ(aq)  ,  2O2H2 →(g) 2O(l) + O2H2 

kJ 881 +=  oHΔ,    (g)2(aq) + H2O4H1C →(aq) 2O1H1C 

°HΔ  :واکنشO(l)2H2(aq) + 2O4H1C → )(aq2O2(aq) + H2O1H1C 811، برابر چند کیلوژول است و اگر 

د اکسیبا گرمای آزاد شده، چند گرم کربن دیموالر هیدروژن پراکسید در این واکنش مصرف شود،  5/2لیتر از محلول میلی

کیلوژول  51اکسید جامد با جذب ها را از راست به چپ بخوانید. هر مول کربن دیتوان به گاز تبدیل کرد؟ )گزینهجامد را می

 (=g.mol 81, O= 82C:-8شود. طور مستقیم به گاز تبدیل میانرژی، به

1 )284-  ،0/42                2 )284-  ،3/48               3 )268-  ،3/80                       4 )268-  ،0/62 
دست آمده است. نسبت های جدول زیر به، داده2H9CO (g) +  →O(g) 2(g) + H4CH (g)در بررسی واکنش:  -91 3 خ ت 9400

ثبت شده در جدول، به تقریب ثانیه پایانی  411ثانیه سوم، به سرعت متوسط واکنش در  51سرعت متوسط واکنش در 

 کدام است؟

111 711 411 911 211 851 811 51 1 t(s) 

 

1871/1 
 

1281/1 
 

1491/1 
 

1543/1 
 

1128/1 
 

1748/1 
 

112/1 
 

1315/1 
 

811/1 ]4[CH 

8-mol.L 

1 )234/8                               2 )243/8                         3 )34/2                                4 )43/2 
درصد مقدار اولیه  81اعت، ـیم ســ، هر ن2A(g) + B →(g) 2AB(g)ی: ــاگر در دمای معین، در واکنش فرض -93 6 خ ت 9400

ای دقیقه با همین روند پیشرفت کند، در لحظه 5واکنش در مجاورت کاتالیزگر مناسب، هر  دهنده مصرف شود و همینواکنش

و روند، چند دقیقه است و با کاربرد کاتالیزگر، سرعت متوسط ددرصد ماده اولیه مصرف شده باشد، تفاوت زمان این  51که 

 شود؟واکنش، چند برابر می

1 )128 ،8                      2 )128 ،6                  3 )188 ،8                     4 )188 ،6 
 احتمال انجام کدام واکنش در شرایط مشخص شده، کمتر است؟ -41 6 خ ت 9400

1)  SiO2(s) + 2C(s) 
      ∆       
→     Si(l) + 2CO(g)  

2)  C2H4(g) + Cl2(g) 
  FeCl3(𝐚𝐪)   
→         C2H4Cl2(g)  

3)  2Fe2O3(s) + 3C(s) 
       ∆       
→      4Fe(s) + 3CO2(g)  

4) CH3COOH(l) + C2H8OH(l) 
 H2SO4   
→      CH3COOC2H8(l) + H2O(l)  

افزایش یابد، گرمای ویژه  Co 93به  Co 83کیلوگرم اتانول داده شود و  دمای آن از  5/1کیلوژول گرما به  1/24اگر  -48 9 د ر 9311

ر توان داست و با همین مقدار گرمای داده شده به اتانول، به تقریب چند گرم گاز اکسیژن را می Co.8-J.g-8آن برابر چند 

 (=g.mol 81O:-8در نظر بگیرید.  +kJ235واکنش این تبدیل را  ∆Hشرایط مناسب به اوزون تبدیل کرد؟ )

1 )46/2 ،88/0                      2 )6/24 ،88/0                  3 )46/2 ،18/2                     4 )6/24 ،18/2 
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 د از:مراحل انجام یک واکنش کلی عبارتن -42 3 د ر 9311

(g)2O2NO(g) → N2) 8 

H(g)4(g) → 2H2) 2 

O(g) + HO(g)2(g) + H(g) → N2O2) N9 

O(g)2H2H(g) → 2(g) + HO2) 4 

(g)2HO(g) + NO(g) → 2) H(g) + N5 

H∆  این واکنش کلی برابر چند کیلوژول است؟ )آنتالپی پیوندهایN≡N ،H─H ،N=O  و میانگین آنتالپی پیوندH─O ،

 کیلوژول است.( 419و  117، 491، 344به ترتیب برابر 

1 )216-                   2 )216+                  3 )118+            4 )118- 
، مطابق mol.s1/8-8لیتری، با سرعت ثابت  5در گرما و در مجاورت کاتالیزگر در یک ظرف  9KClOمول  8اگر  -49 9 د ر 9311

شود و نمودار تغییرات ، تجزیه شود، واکنش پس از چند ثانیه کامل می2O9KCl(s) + 2(s) → 9KClO2(g)واکنش: 

 نسبت به زمان، به کدام صورت است؟ 2Oغلظت موالر 

 

 

 

1 )18، 

 

  

 

 

2 )18، 

 
 

 

 

3 )8، 

 

  

 

 

4 )8، 

 
 

دهد، اگر را در یک واکنش فرضی در دمای معین نشان می Aنمودار زیر، که تغییرات لگاریتم غلظت موالر با توجه به  -44 3 د ر 9311

ثانیه آغازی به سرعت متوسط  21باشد، نسبت سرعت واکنش در  2در معادله واکنش، برابر  Aضریب استوکیومتری 

 ثانیه، کدام است؟ 21تا  89 در بازه زمانی Aمصرف 

1 )314/8 

2 )431/8                  

3 )108/8             

4 )018/8 
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 درست است؟ ،چند مورد از مطالب زیر دار داده شده،وبا توجه به نم -45 4 د ت 9311

 
  واکنش اکسایش عنصرA، واکنش اکسایش عنصر تر ازآسانDشود.، انجام می 

 مقدارa،  برابر با آنتالپی واکنش کلی و آنتالپی ذوبD8 ، برابر-.molJk 84+ .است 

 451/5توان با صرف می kJ یک مول انرژی ،A  را از اکسید آن در واکنش باD. تهیه کرد ، 

 عنصر  یپذیردریافت که واکنشتوان ، میسی این نمودارربا برA  از عنصرD.بیشتر است ، 

1 )1                            2 )2                      3) 3                     4 )4 
ز مطالب زیر، اشده مربوط است . چند مورد ه های دادآب و در دما زمایش انحالل قرص جوشان درآجدول زیر، به  -41 6 د ت 9311

 درست است ؟

  از آزمایش یک بیشتر است. ،9سرعت واکنش در آزمایش 

  نصف سرعت واکنش در 2سرعت واکنش در آزمایش ،

 .است 8آزمایش، 

  بیشترین سرعت آزمایش دیگر،  9، در قیاس با 4آزمایش

 واکنش را دارد.

 آزمایش دیگر، کمتر است. 9، نسبت به 2آوری شده در آزمایش ها، حجم گاز جمعبا کامل شدن واکنش 

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

 (Coدمای آب ) مقدار قرص جوشان آزمایش

 1 یک قرص 8

 1 نصف قرص )پودر( 2

 25 یک قرص 9

 25 نصف قرص )پودر( 4

 زیر:های گرماشیمیایی با توجه به واکنش -47 9 د ت 9311

kJ 8211H = +∆(g) , 2O9(g) + 2H1C(s) + 1 →(s) 1O82H1C 

kJ 271-H = ∆, OH(l) 5H2C →(g) 2O
8

2
 (g) + 2H9C(s) + 2 

kJ 934H = +∆, (g) 2C(s) + O →(g) 2CO 

H∆  :واکنش(g)2OC2+ OH(l) 5H2C2 →(s) 1O82H1C کیلوژول  281، برابر چند کیلوژول است و با آزاد شدن

 شود؟، چند گرم گلوکز به اتانول تبدیل میاین واکنش انرژی گرمایی در

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

1 )04-  ،488                    2 )04-  ،848                    3) 02-  ،488                            4 )02-  ،848      
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در دمای معین مربوط است، چند مورد  4CuSO(aq)مول  9/1با توجه به شکل زیر، که به واکنش کامل فلز روی با  -14 9 د ت 9311

 (=g.mol 15, Zn= 14Cu:-8از مطالب زیر، درست است؟ )

 
 شود.تر میبا گذشت زمان، رنگ محلول موجود در ظرف روشن 

  های مربوطه آزاد شده است.گرم فلز از یون 2/83زمانی انجام واکنش، در بازة 

 مول بر دقیقه است. 75/2  ×81─9 سرعت واکنش در بازة زمانی مشخص شده، برابر 

 کار رود.سلول یک سلول گالوانی بهعنوان نیمتواند بهمجموعة محلول نمک مس و فلز روی، می 

 های فلزی، در بازة زمانی انجام واکنش، برابر ت متوسط مصرف اتمهای فلزی با سرعسرعت متوسط مصرف یون

 است.

1 )3                            2 )2                        3) 4                         4 )8 
 مولکولی که نشان داده شده، چند مورد از مطالب زیر، دربارة آن درست است؟« خط –پیوند »با توجه به ساختار  -43 3 د ت 9311

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

 دارای دو گروه اتری، یک گروه کتونی و یک حلقه بنزنی است 

 آن با شمار پیوندهای های های ناپیوندی روی اتمشمار جفت الکترون

 دوگانه در مولکول آن، برابر است.

 های متیل شود، کاهش های هیدروژن جایگزین گروهاگر در آن، اتم

 شود.جرم مولی آن، برابر جرم مولی اتن می

 ای ههای کربن به هیدروژن در آن، با نسبت شمار اتمنسبت شمار اتم

 هیدروژن به کربن در مولکول بنزن، برابر است.

1 )1                            2 )2                        3) 3                         4 )4 
را در نطر بگیرید.  Co 25گرم آب مقطر، هر دو در دمای 251گرم آب مقطر و دومی دارای  211دو ظرف، اولی دارای  -51 6 د ت 9311

 است؟ها، درست چند مورد از مطالب زیر، درباره آن

 .گرمای ویژه آب در دو ظرف،  برابر است 

 های آب در دو ظرف، یکسان است.میانگین انرژی جنبشی مولکول 

 است.8، بیشتر از ظرفیت گرمایی آب در ظرف 2ب در ظرف آرفیت گرمایی ظ ، 

  .اگر گلوله فلزی مشابه داغ با دمای یکسان را در هر ظرف وارد کنیم، دمای پایانی آب دو ظرف، برابر است 

1 )4                         2 )3                             3 )2                                4 )1 
اضافه شود تا دمای پایانی سامانه،  Co 95لیتر آب مقطر با دمای میلی 75باید به  Co 3با دمای مقطر لیتر آب چند میلی -85 3 خ ر 9311

، چند کیلوژول گرما الزم است؟ )از تبادل گرما با Co 44ه ب Co 83برسد و برای افزایش دمای مخلوط حاصل از  Co 83به 

 ( = Co.8-J.g4/2c-8پوشی شود. محیط چشم

1 )168    ،628/12          2 )168    ،418/28           3 )128   ،628/12           4 )128    ،418/28 
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، برابر چند کیلوژول است و با این مقدار گرما، چند O(l)2H1(g) + 2N2 →(g) 2O9(g) + 9NH4واکنش:  ∆H -25 9 خ ر 9311

تبدیل کرد؟  Feتوان به ، میkJ25H = ∆O(l) , 2Fe(s) + H →(g) 2FeO(s) + Hرا مطابق واکنش:  FeOمول 

و  931و  419، 341، 435را به ترتیب برابر  N–Hو  O–Hو میانگین آنتالپی پیوندهای  O=O ،N≡N)آنتالپی پیوندهای 

 کیلوژول بر مول در نظر بگیرید.( 44ب را آگرمای تبخیر 

1 )1838-  ،48/61        2 )1881-  ،20/48          3 )1838-  ،20/48            4 )1881-  ،48/61 
 با توجه به دو واکنش زیر: -59 4 خ ر 9311

 (g)9(s) + SO9O2Al →(s) 9)4(SO2I) Al 

(s) + Fe(l)9O2Al →(s) 9O2II) Al(s) + Fe 

 811، پس از Iباشد، و در واکنش  I، سه برابر سرعت آن در واکنش IIدر واکنش  9O2Al(s)اگر سرعت متوسط تشکیل 

لومینیم اکسید تشکیل شده باشد، چند مورد از مطالب زیر، درست آمول  2/9مانده و باقی 9)4(SO2Al(s)مول  1/1ثانیه، 

 (=g.mol 92, S= 27Al=,  81O:-8است؟ )

  ز واکنش ادقیقه از آغ 5/8با گذشتII ،1/4  مول(s)9O2Fe شود.مصرف می 

  9سرعت متوسط تشکیل گازSO  در واکنشI مول بر دقیقه است. 2/9، برابر 

  مقدار آغازی آلومینیم سولفات در واکنشI کیلوگرم بوده است. 911/8، برابر 

 است. سرعت متوسط مصرف آلومینیم، دو برابر سرعت متوسط مصرف آلومینیم سولفات 

1 )1                            2 )2                      3) 3                     4 )4 
برای فرآورده)ها( ................ و مدت « زمان –مول »با استفاده از کاتالیزگر در یک واکنش شیمیایی، شیب نمودار  -54 3 خ ر 9311

 شود.زمان انجام واکنش .................... می

 تر( بیشتر، کوتاه4تر            ( کمتر، کوتاه3( کمتر، بلندتر          2( بیشتر، بلندتر         1
 دربارة مولکول ترکیبی با ساختار زیر، کدام مطلب درست است؟ -55 6 خ ر 9311

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

ر های کربن دهای ناپیوندی با شمار اتم( شمار جفت الکترون1

 آن برابر است.

 118/8های نیتروژن و هیدروژن در آن، ( تفاوت جرم اتم2

 های اکسیژن است.اتم جرم

 های کربوکسیل است.برابر شمار گروه 8کربن در آن،  –( شمار پیوندهای دوگانة کربن 3

 اکسیژن است. –برابر شمار پیوندهای یگانة کربن  2کربن در آن،  –( شمار پیوندهای یگانة کربن 4
روغـن با گرمای ویژة    kg851، در C°451و دمای  C°.8-J.g 1/5-8با گرمای ویژه  kg41یک ورقة فلزی به وزن  -15 9 خ ت 9311

8-C°.8-J.g 2/5  و دمایC°25 8شود. کدام مطلب درست است؟ )گرمای ویژه آب، برابر فرو برده می-Co.8-J.g 4/2  در

 نظر گرفته شود.(
 رسد.روغن، به صفر می( اگر روغن، همة گرمای داده شده از ورقة فلزی را جذب کند، مجموع تغییرات گرمایی ورقه و 1

 کار رود، دمای پایانی آب، باالتر از دمای پایانی روغن خواهد بود.( اگر به جای روغن، آب )با جرم و دمای یکسان( به2

 ( در مقایسه با دمای آغازین روغن، دمای پایانی سامانه به دمای آغازی ورقه فلزی، نزدیکتر است.3

 رقة فلزی کمتر از تغییرات دمایی روغن است.( در این فرآیند، تغییرات دمایی و4

موازنه شود.( هاواکنش ةمعادل)  
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، در یک آزمایش مطابق 2(g) + O2NO4 →(g) 5O2N2(g)نسبت به زمان در واکنش:  5O2Nتغییرات غلظت گاز  -75 9 خ ت 9311

 مطالب زیر، درست است؟ ها، کدام موارد ازدست آمده است. بر پایة این دادههای جدول زیر، بهداده

 4 9 2 8 1 زمان )دقیقه(

)8-] (mol.l5O2[N 121/1 187/1 185/1 189/1 182/1 

 است. min8-mol.L 4─81×  7/5.-8 دقیقة دوم آزمایش، برابر 2آ( سرعت واکنش در 

 است. s8-mol.L 1/114.-8 برابر در بازة زمانی آزمایش، 2NO(g)ب( سرعت متوسط تشکیل 

 برسد.  h8-mol.L 1/175.-8ممکن است به  2O(g)دقیقه، سرعت متوسط تشکیل  1تا  4پ( با ادامة آزمایش، از 

 است. 17/8در نیمة اول زمان آزمایش، نسبت به نیمه دوم، به تقریب برابر  5O2N(g)ت( سرعت متوسط مصرف 

                                                  پ، بآ، ( 4                           تب،  (3 ت                              پ، آ،( 2                         تآ، ( 1
 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ ،با توجه به نمودار داده شده -51 6 خ ت 9311

 
  8849آنتالپی تهیة یک مول آب از عنصرهای گازی سازندة آن، برابرkJ .است 

  2انرژی آزاد شده از اکسایش یک مول کربن و تشکیل گازCO برابر ،kJ939/1 .است 

  انرژی آزاد شده از سوختن یک مول پروپان در دمایC°821  اتمسفر، برابر  8و فشارkJ2221 .است 

 2221-دهد که آنتالپی آن، برابر ای را نشان میواکنش سه مرحله این نمودار، تغییرات انرژی یکkJ .است 

 توان دریافت که فرآورده حاصل از اکسایش هیدروژن، پایدارتر از فرآوردة حاصل از اکسایش کربن از نمودار می

 است.

1 )2                            2 )3                      3) 4                           4 )8 
دقیقه، واکنش  51( سولفات، پس از IIموالر مس ) 25/8لیتر محلول میلی 211اگر با وارد کردن یک تیغة روی در  -53 6 خ ت 9311

پایان یافته باشد، تفاوت جرم تیغه پیش و پس از انجام واکنش، برابر چندگرم و سرعت متوسط مصرف فلز روی، برابر 

چند مول بر لیتر بر دقیقه است؟ )فرض شود که همــة ذرات مــس آزاد شده بر سطــح تیغــه روی نشســته است. 
8-ol:g.m,  15Zn=,  14Cu=) 

1 )28/8    ،88/8          2 )28/8    ،828/8           3 )28/16   ،828/8           4 )28/16    ،88/8 
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 های گرماشیمیایی زیر:با توجه به واکنش -11 9 خ ت 9311

kJ814/1–H = ∆HCl(g) , 2 →(g) 2(g) + Cl2H 

kJ8974–H = ∆HCl(g) , 1(g) + 9BCl2 →(g) 2Cl1(g) + 1H2B 

439/4–H = ∆(g) , 2H1(s) + 9BO9H2 →O(l) 2H1(g) + 1H2B 

H∆  :واکنشHCl(g)9(s) + 9BO9H →O(l) 2H9(g) + 9BCl برابر چند کیلوژول است و با آزاد شدن ،kJ45/4 

 شود؟مصرف می 9BCl(g)انرژی، چند مول 

1 )8/113 –    ،48/8          2 )8/113–    ،36/8           3 )8/126–   ،48/8           4 )8/126–   ،36/8            
کیلوژول انرژی مصرف می کند.  22فردی هنگام ورزش، در هر دقیقه  -18  6 د ر 9319

تامین انرژی یک ساعت ورزش، اگر های جدول زیر، برایی با توجه به داده

ترین ماده غذایی استفاده کند، ترین ماده غذایی، از نامناسببه جای مناسب

 نسبت مقدار مصرفی ماده غذایی نامناسب الزم، به ماده مناسب، کدام است؟

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

 (kJ.g-8ارزش سوختی ) ماده غذایی

A 5/88 

B 21 
C 81 
D 4 

 (=g.mol95/5, Cl= 82C=,  8H:-8گرماشیمیایی زیر، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ )با توجه به واکنش  -12 9 د ر 9319

kJ871 -H = ΔCl(g) , 2ClCH2CH →(g) 2(g) + Cl4H2C 

 ( در مجاورت کاتالیزگر آهنIIIکلرید جامد، انجام می ).پذیرد 

  دی کلرواتن است.-8،2فرآورده این واکنش، ترکیبی سیرشده با نام 

  شود.مول گاز کلر مصرف می 25/1گرم فرآورده،  75/24تشکیل برای 

  شود.ها مصرف میدهندهگرم از واکنش 35/4کیلوژول گرما، در مجموع  3/1برای آزاد شدن 

            چهار( 4           یک( 3           دو( 2          سه( 1
 شده، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ با توجه به فرمول ساختاری ترکیب داده -19 9 د ر 9319

 پذیری آن در بنزن است.پذیری آن در آب، بیشتر از انحاللانحالل                      (8-:g.mol81,O=82C=,8H=) 

 های هیدروکسیل است.های کربن در آن، دو برابر شمار گروهشمار اتم 

  ترکیبی سیر شده با دو حلقه شش اتمی است که با یک اتم اکسیژن به

 اند.هم متصل

 های متیل قرار بگیرد، های عاملی الکی در آن، گروهاگر به جای گروه

 یابد.واحد کاهش می 81جرم مولی آن، 

            یک( 4           چهار( 3           سه( 2          دو( 1
 های زیر: با توجه به واکنش -14 4 د ر 9319

kJ 814/1-H = ΔHCl(aq) , 2 
H2O(l)
→   (g) 2(g) + Cl2H 

1H = Δ(aq) , 
+

H2 
H2O(l)
→   (g) 2H 

kJ 75/2-H = Δ(aq) , ¯(aq) + Cl
+

H →HCl(aq)  

 2Cl(g)به  Cl¯(aq)بر پایه قانون هس، تبدیل 
 8 

 2 
 آن برابر چند کیلوژول است؟ HΔ،گرماده است یا گرماگیر و  

            -8/116گرماده، ( 4           +8/161گرماگیر، ( 3           +8/116گرماگیر، ( 2         -8/161گرماده، ( 1
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 87/1برابر با  Dمول بر لیتر و تغییر غلظت ماده  2/1، برابر Aدقیقه آغازی، تغییر غلظت ماده  4در یک واکنش، در  -15 3 د ر 9319

ترین باشد، به به سرعت واکنش در این بازه زمانی، نزدیک Xمول بر لیتر است. اگر سرعت متوسط تغییر غلظت ماده 

 ود؟شکوچکترین ضرایب استوکیومتری در معادله واکنش، به کدام مواد مربوط میترتیب از راست به چپ، بزرگترین و 

1 )A , X         2 )X , D           3 )D , A           4 )X , A            
مول گاز اتان، در شرایط یکسان، برابر  5/1مول گاز بوتان با گرمای سوختن کامل  5/1تفاوت گرمای سوختن کامل  -11 9 د ت 9319

، با یکای کیلوژول بر مول، به ترتیب برابر O─Hو  C─H ،C─C ،O=O ،C=Oچند کیلوژول است؟ )آنتالپی پیوندهای 

 در نظر گرفته شود.( 419و  111، 435، 941، 484

1 )8/681          2 )8/618           3 )1218           4 )1281            
ای هکدام تغییر حالت فیزیکی مواد خالص، بر اثر تغییر انرژی، مطابق شکل زیر، به ترتیب از راست به چپ به حالت -17 3 د ت 9319

 میعان، فرازش، چگالش و انجماد مربوط است؟

8 )e ،a ،c  وb 

2 )b ،f ،d  وc 

9 )e ،a ،f  وd 

4 )b ،f ،a  وd 

 

 اند.(ها گازی شکلبا توجه به نمودار زیر، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ )همه گونه -11 6 د ت 9319

 

  به جایX 2توان میB2 .را قرار داد 

  ای مربوط است.مرحله 9به یک واکنش  

  2محتوای انرژیA  4ازB2A  9کمتر و ازAB .بیشتر است 

  عالمتHΔ  4واکنش تشکیلB2A  9وAB .مخالف یکدیگر است 

  4مولکولB2A  9ازAB  پایدارتر است، زیرا پیوندهای بیشتری

 دارد.

 

            پنج( 4                    چهار( 3                      سه( 2                    دو( 1

 

 
4B2A  

 

   

ی
الپ

آنت
 

  +X 

2+B 2A  

  2B9+ 

 9AB2  

شود. اگر درجه سلسیوس افزایش دما، به تقریب دو برابر می 81، به ازای هر A + X → Dسرعت واکنش گازی  -13 9 د ت 9319

باشد، به ازای چند درجه سلسیوس افزایش دما،  s8-mol.L 1/4.-8درجه سلسیوس، برابر  25در دمای  Aسرعت مصرف 

 رسد؟می s8-mol.L 9/2.-8سرعت واکنش به 

1 )38                            2 )28                     3 )48                    4) 88 

 است؟ نادرستکدام مطلب، درباره ترکیبی با ساختار زیر،  -71 9 د ت 9319

  ( دارای سه نوع گروه عاملی متفاوت است.1

 توانند با یکدیگر یا با مولکول آب، پیوند هیدروژنی تشکیل دهند.های آن می( مولکول2

 های هیدروژن در مولکول بوتان است.برابر شمار اتمهای هیدروژن مولکول آن، دو ( شمار اتم3

 های کربن مولکول اتیلن گلیکول برابر است.های هیدروکسیل مولکول آن با شمار اتم( شمار عامل4
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 داده شده، درست است؟« خط –پیوند »چند مورد از مطالب زیر دربارة ترکیبی با فرمول  -78 9 خ ر 9319

(8-:g.mol81,O=82C=,8H=)  

 .سه گروه عاملی متفاوت دارد 

  گرم است. 871جرم مولی آن برابر 

 های کربن و هیدروژن مولکول آن برابر است.شمار اتم 

 های هیدروژن مولکول پنتن برابر است.های هیدروژن مولکول آن با شمار اتمشمار اتم 

 یک (4                    دو( 3                     سه( 2                           چهار( 1
ترتیب از در جدول زیر، به bو  aبه جای  -72 6 خ ر 9319

توان قرار راست به چپ، کدام عددها را می

 ( =g.mol82C=,8H:-8داد؟ )

1 )2/41  ،2238-     

2 )1/88  ،2238- 

3 )2/41  ،4808-     

4 )1/88  ،4808- 

 (kJ.mol-8آنتالپی سوختن ) (kJ.g-8ارزش سوختی ) ماده آلی

(g)4CH 5/55 131- 

(g)1H2C 1/52 8511- 

(g)1H9C a b 

 گرماشیمیایی زیر:های با توجه به واکنش -79 3 خ ر 9319

kJ572H = +Δ(g) , 2H2(g) + 2O →O(l) 2H2 

kJ917-H = ΔO(l) , 2(g) + H2N →(g) 2O(g) + H2N 

kJ8591-H = ΔO(l) , 2H1(g) + 2N2 →(g) 2O9(g) + 9NH4 

HΔ  :واکنشO(l)2H9(g) + 2N4 →O(g) 2N9(g) + 9NH2برابر چند کیلوژول است؟ ، 

1 )1808             +2 )1808-             3 )1880              +4 )1880- 
، سرعت واکنش در بازة زمانی 2NO(g) + Br2 →NOBr(g) 2(g)های جدول زیر، برای واکنش: با توجه به داده -74 4 خ ر 9319

 تواند باشد؟ثانیه، چند مول بر لیتر بر ثانیه می 91تا  25

1 )4-18×1/2        2 )8-18×1/8 

3 )3-18×1/0        4 )8-18×0/8 
 زمان )ثانیه( 1 81 21 91 41

1875/1 1214/1 1244/1 1919/1 1411/1 [NOBr] 

 های گرماشیمیایی زیر:با توجه به معادله -75 9 خ ر 9319

kJ 19-H = Δ(aq) , ¯Cl2(aq) + 
+2

Ca 
    آب   
→  (s) 2CaCl 

kJ 21H = +Δ(aq) , ¯9(aq) + NO
+

4NH 
    آب   
→  (s) 9NO4NH 

 مطلب، درست است؟کدام 

 ( انحالل مخلوطی به نسبت مولی برابر از این دو ماده در آب، گرماده است.1

 شود.دیدۀ بدن، استفاده میبرای گرم کردن محل آسیب 3NO4NH(s)( از انحالل 2

 شود.تبادل می کیلوژول انرژی گرمایی با محیط 8/2در آب،  3NO4NH(s)مول  2/8( از انحالل 3

های دیگر پذیری شمار زیادی از نمکدر آب نسبت به دما، مشابه انحالل 2CaCl(s)پذیری انحالل ( روند تغییر4

 است.
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در هرساعت  mpp9/1ساعته برابر  4زمانی  ةموجود در هوای آلوده یک شهر در یک باز 2ONاگر نرخ افزایش غلظت  -71 9 خ ت 9319

ه تقریب زمانی، ب ةنیتریک اسید حاصل از واکنش این آالینده با آب هنگام بارش باران، پس از پایان این باز باشد، غلظت

ت، ــــش اســگر این واکنـــــدی ةوردآرــف ONد، گاز ـیــل فرض کنــش را کامــاست؟ )واکن mppد ــبرابر چن
8-olmg. :81, O = 84, N =   8 =H ) 

1 )1/1                         2 )6/8                             3  )6/1                         4)0/8  

ژول گرما مصرف شود، چند مورد  141و  2211یب تترگرم اتانول در شرایط مشابه، به 8گرم آب و  8اگر برای تبخیر  -77 3 خ ت 9319

 ( = g.mol81, O =  82=  C,  8H:-8از مطالب زیر درست است؟ )

 گیرد.تر از آب انجام میدر این شرایط تبخیر اتانول، سریع 

  شود.کیلوژول گرما مصرف می 92/83مول اتانول،  5/1برای تبخیر 

 شود.تبخیر هر دو مایع در سامانه، سبب پائین آمدن دمای آن سامانه می 

  کیلوژول است. 4/2در این شرایط، برابر  مول اتانول 8مول آب و  8تفاوت گرمای الزم برای تبخیر 

 ( چهار4( سه                 3( دو                    2( یک                    1
  ( = g.mol81, O =  82C = ,  8H:-8کدام مطلب دربارة ترکیب زیر، درست است؟ ) -71 9 خ ت 9319

های هیدروژن مولکول آن، در مقایسه با هیدروکربن سیرشدۀ ( تفاوت شمار اتم1

 است. 12کربن، برابر ای همزنجیره

ای هبه حلقة سیکلوهگزان تبدیل شود، شمار اتم( اگر حلقة آروماتیک در مولکول آن 2

 یابد.واحد افزایش می 4هیدروژن آن، 

 گرم است. 88تفاوت جرم مولی آن با جرم مولی بنزوئیک اسید، برابر  (3

 ( مولکول آن، دارای یک گروه کربوکسیل و یک گروه کتونی است.4

 مربوط است. با توجه به آن، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟نمودار زیر، به اکسایش گلوکز در بدن  -73 6 خ ت 9319

 ها بیشتر است.دهندهها از آنتالپی واکنشآنتالپی فرآورده 

 .محتوای انرژی و پایداری مولکول آب از گلوکز کمتر است 

  یابد.سامانه به محیط انتقال میدر انجام این فرآیند، انرژی از 

 11دما شدن شیر با دمای نمودار فرآیند هم°C  در بدن، مانند نمودار

 رو است.روبه

 دهنده پیش از آغاز واکنش، در مواد فرآورده پس از دمای مواد واکنش

 واکنش، به تقریب برابر است.

 ( یک4( دو           3( سه          2( چهار          1

(g)2O1(aq) + 1O82H1C 

 

 

 

 

 

 

)lO(2H1(g) + 2CO1 

 

ی
الپ

آنت
 

ی: ـــــش کلــــواکن ΔHس، ــــه ونــــده و بر پایة قانــــش نش دادهـــاده از دو واکــفـــبا است -11 9 خ ت 9319

(g)2CO2(g) + 2N →NO(g) 2CO(g) + 2برابر چند کیلوژول است؟ ، 

(g)2CO2 →(g) 2CO(g) + O2) 8 

NO(g)2 →(g) 2(g) + O2) N2 

کیلوژول  8171و  345، 117، 435، 111به ترتیب برابر با  C ≡ Oو  C = O ،O = O ،N = O ،N ≡ N)آنتالپی پیوندهای 

 بر مول در نظر گرفته شود.(

1 )101-             2 )201-           3 )101          +4 )201+ 
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دهندة دیگر و در شرایط و مقدارکافی از واکنش Aدو واکنش زیر، که با مقدار برابر از « زمان –مول »دربارة نمودار  -18 4 خ ت 9319

 شود، کدام مطلب درست است؟مناسب آغاز می

8) A(s) + 2D(s) → 2E(l) + X(s) 

2) 2A(s) + 9M(s) → 4E(l) + 9Y(g) 

برابر  Mو  E، نسبت شیب نمودارهای 2( در واکنش 1
 4 

3
، Yو آهنگ تغییر مولی    

 3 

2
 است. Aآهنگ تغییر مولی  

ثانیه پایان  68در  1درصد مقدار آغازی آن برسد، واکنش  88به  Dهای ثانیه، شمار مول 38( اگر در مدت 2

 یابد.می

ر ، تغییXنسبت به نمودار  Yها با استفاده از کاتالیزگر مناسب دو برابر شود، شیب مودار ( اگر سرعت واکنش3

 بشتری خواهد داشت.

در دو واکنش، با  Aدر زمان یکسان در دو واکنش، یکسان است و نمودار تغییرات  Eبه  A( نسبت تغییر مولی 4

 یکدیگر نقطة تقاطع دارند.
دهد، اگر لیتری نشان می 5/2با توجه به شکل زیر، که واکنش ید با هیدروژن را در دمای معّین در یک ظرف دربستة  -12 6 خ ت 9319

 مول از هر ماده را نشان دهد، کدام مطلب درست است؟ 15/1هر ذره ارزش 

دقیقة  28ن در دقیقة آغازی، نصف سرعت آ 18( سرعت واکنش در 1

 آغازی است. 

min1-mol.L.-1دقیقه به  48( سرعت واکنش پس از 2
3-18×1/8 

 رسد.می

( سرعت مصرف هیدروژن و تشکیل فرآورده، در طول انجام واکنش 3

 برابر است.

s1-mol.L.-1دقیقة آغازی، برابر  28( سرعت واکنش در 4
 است. 1/2×4-18
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 است؟ نادرستکدام مورد  -8 3 د ر 9401

                هایی با زنجیرهای بلند و جرم مولکولی زیاد هستند.پلیمرها، دارای مولکول( 1

                 شود.اتن، جامد سفید رنگی است که با گرما دادن اتن در فشار باال، تشکیل میپلی( 2

                  اتن، هر اتم کربن با چهار اتم دیگر )کربن و هیدروژن( پیوند کوواالنسی یگانه دارد.در مولکول پلی (3

 کربن داشته باشند. –در همه پلیمرهای طبیعی و مصنوعی، مونومرها باید پیوندهای دوگانه کربن ( 4

 فرمیک اسید، درست است؟کدام مطلب، درباره  -2 6 د ر 9401

                پرکاربردترین کربوکسیلیک اسید، است.( 1

                 دهد.با آب، پیوند هیدروژن، تشکیل می( 2

                  در ساختار آن، پنج جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد. (3

 شود.شود و در طبیعت یافت نمیبه صورت مصنوعی تهیه می( 4

 CH  ̶  COOH  ̶  9CH                                  با توجه به ساختار الکتیک اسید، پلیمر به دست آمده از آن،  -9 3 د ر 9401

 OH      الکتیک اسید                                                               شابه کدام پلیمر، خواهد داشت؟مگروه عاملی 

 

 پلی اتیلن ترفتاالت( 4                 اتن پلی (3                سلولز( 2                کوالر( 1
 اند.آمید تبدیل شدهاسید آلی واکنش کامل داده و به پلیمول از یک دی 81آمین با مول از یک دی 81در یک آزمایش،  -4 6 د ر 9401

 اسیدآمین + دیدی →آمید آب + پلی                                                        مقدار آب تشکیل شده، چند مول است؟      

1 )18                2 )28               3) 38                  4 )48 
 

 کدام مطلب، درست است؟ -5 6 د ت 9401

                متانول کمتر است.                                    گریزی، از آبOH13H6C( آبگریزی 1

                                                    دروالسی غلبه دارد.، پیوند هیدروژنی، بر نیروی وانOH1H3C( در 2

 ، بخش ناقطبی مولکول کامالً بر بخش قطبی آن، غلبه دارد.OH11H8C( در 3

                 .           ، کمتر استOH1H3Cپذیری در چربی از انحالل OH0H4Cپذیری ل( انحال4
 Cو  C = C ،C – Hواکنش پلیمر شدن کامل یک مول اتیلن، به تقریب چندکیلوژول است؟ )انرژی پیوندهای   ΔH -1 4 د ت 9401

C – کیلوژول بر مول است.  941و  482، 182، به ترتیب برابرn─ 2CH ─ 2CH→ ─  2= CH2nCH) 

1 )264+             2 )04+               3) 04-                  4 )264-  
 درباره دو ترکیب زیر، کدام مورد، درست است؟ -7 9 د ت 9401

 

                                          دهد.ترکیب )آ(، با آب پیوند هیدروژنی تشکیل می( 1

 در هر دو یکسان است. Oعدد اکسایش اتم کربن متصل به اتم ( 2

 کرد.استرها استفاده عنوان الکل در تهیه پلیتوان بهترکیب )آ( می از( 3

                           های کربن در حلقه آروماتیک مولکول )ب( متفاوت است.های کربن در مولکول )آ( با شمار اتمشمار اتم( 4

 اگر ویتامین آ با ساختار زیر، با استفاده از اتانوییک اسید به استر مربوطه تبدیل شود، کدام مورد، درست است؟ -1 3 د ت 9401

  ( فرآورده واکنش، نوعی پلی استر است.1

 یابد.پذیری آن در آب، افزایش میانحالل( 2

 یابد.خاصیت آبگریزی فرآورده آلی، کاهش می( 3

                 دهنده، کمتر است.جرم فرآورده آلی از مجموع جرم دو واکنش( 4
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 (g.mol 8, H= 82=C,  84=N:-8است؟ ) نادرستکدام مطلب،  -3 4 د ت 9401

                                          است. 11gتفاوت جرم مولی سیانواتن با پروپن برابر ( 1

 هگزن با سیکلوهگزان، یکسان است. 2فرمول مولکولی ( 2

 آید.دست میکلرواتان، پلی وینیل کلرید به از پلیمر شدن( 3

                           دی برمو اتان با فرمول مولکولی آن، متفاوت است. 2، 1فرمول تجربی ( 4
 اسید به کار رفته برای تهیه آن، چند گرم است؟در پلیمری با ساختار زیر، تفاوت جرم مولی دی آمین و دی -81 4 د ت 9401

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

1 )84                                          

2 )80 

3 )62 

4 )64                           
 است؟ نادرستکدام مطلب درباره پلی استیرن،  -88 9 خ ر 9401

    است. 8H6C = CH(C2H(مونومر آن، ( 2                                                 ترکیبی سیر شده است. ( 1

                                      8H6C                 

 رود.کار میهای یکبار مصرف بهدر ساخت ظرف( 4است.                      ─C 2CH ─ ─واحد تکرار شونده آن،  (3
H                                         

نوان عهای عاملی( در تهیه پلیمری از نوع پلی آمید )بهتواند به طور مستقیم )بدون تغییر گروهچند ترکیب زیر، می -82 6 خ ر 9401

 رود؟کار میمونومر یا یکی از واحدهای سازنده( به

 2NH ─ 1)2(CH ─N 2H    

       

 9NHCH─ 

 COOH ─ 2CH ─N 2H                                    ─COOH 
 

1 )1                         2 )2                              3) 3                           4 )4                                                  
 ، چند ترکیب زیر، درست است؟«خط –نقطه »فرمول  -89 4 خ ر 9401

 :اتیل اتانوآت   :اتیل بوتانوآت  

  :متیل پروپانوآت   :پروپیل اتانوآت 

1 )1                         2 )2                              3) 3                           4 )4                                                  
 های داده شده دیگر است؟نوع نیروهای بین مولکولی در کدام ترکیب، متفاوت از ترکیب -84 3 خ ر 9401

                                                  Cویتامین ( 4                  نفتالن         (3 پروپان                             ( 2                       پلی اتن ( 1
 که نشان داده شده، کدام مطلب درباره آن، درست است؟ Cبا توجه به ساختار مولکول ویتامین  -85 4 خ ت 9401

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

                فاقد گروه عاملی استری است.( 1

       شود.  نمیبخش ناقطبی آن بر بخش قطبی آن غلبه دارد و در آب حل ( 2

 است. 8/0ها در آن، برابر نسبت شمار پیوندهای یگانه به شمار پیوندهای دوگانه بین اتم (3

  های عاملی هیدروکسیل در مولکول آن، برابر شمار این گروه در مولکول اتیلن گلیکول است.شمار گروه( 4
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استر، عوامل محیطی سبب شکسته شدن پیوند استری و در نهایت پوسیدن لباس در اشیای ساخته شده از پلی -81 4 خ ت 9401

 شود؟شوند. در این فرآیند، کدام پیوند شکسته میمی

1 )a                     2 )b 

3) c                   4 )d 

 

 

 اند؟رو، چند مورد از مطالب زیر، درستبا توجه به شکل روبه -87 6 خ ت 9401

 آمید است.بخشی از مولکول یک پلی 

 پذیر است.پلیمر مربوط، از نوع زیست تخریب  

  فرمول پلیمر مربوطn─2O2N81H87C─ .است 

 اند.های آروماتیکهر دو ماده سازنده آن )مونومرها( از ترکیب 

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

 اند؟کدام موارد از مطالب زیر، درست -81 4 خ ت 9401

 .اتن سبک، در برابر نور، کدر استآ( پلی

 اتن سنگین، ساختار بدون شاخه دارد.ب( پلی

 اتن سبک است.ها، از پلیهای پالستیکی موجود در مغازهپ( کیسه

 اتن سنگین و در برابر نور شفاف است.ت( بطری شیر، از جنس پلی

  ب، پ، ت            ( 4 ب، پ             (3آ، ب، ت             ( 2           آ، پ( 1
 است؟ کدام مطالب درست -83 3 د ر 0094

 .کنندهای یکبار مصرف را از استیرن تهیه میآ( در صنعت، ظرف

 دهد.درصد الیاف تولیدی در جهان را الیاف طبیعی تشکیل می 51ب( بیش از 

 اثر است.پ( تترافلوئورواتن، یک نوع سرد کننده و پلیمر آن از نظر شیمیایی بی

 پذیر هستند.های تجزیه مواد زیست تخریبفرآوردهاکسید، ت( آب، متان و کربن دی

 ها به یکدیگر را دارند.های اتن در شرایط معین، قابلیت اتصال پشت سر هم و از کنارهث( مولکول

  آ، پ، ت، ث            ( 4 ب، پ، ت، ث                          (3پ، ت، ث             ( 2           آ، ب، پ( 1
( و 8-g.mol 241, M= 1O1H1C) Cرم مخلـــــــــــــوطی از ویتـــــــــامین ــــــــــگ 15/8 -12 3 د ر 0094

زده و سپس دقیقه به شدت هم 5میلی لیتر آب ریخته و برای  811( در 8-g.mol 451, M= 2O41H98C) Kویتامین 

شود. به ترتیب از راست به کامل سوزانده میگرم به طور  45/1شود. جامد جمع شده روی کاغذ صافی به وزن صاف می

 شده، برابر چند مول است؟ تولید 2COدر نمونه، برابر چند گرم و مقدار  Cچپ، مقدار ویتامین 

              831/8و  6/8( 4                     812/8و  6/8 (3             831/8و  48/8( 2           812/8و  48/8( 1
گرم از ماده اصلی تولید کننده بوی نوعی میوه در شرایط مناسب در محیط اسیدی با آب واکنش داده و ترکیب  8/5 -28 9 د ت 9400

A  درصد باشد، جرم مولکولی ماده  51که بازده واکنش برابر کند. در صورتیگرم متانول تولید می 1/1را به همراهA و 

 (g.mol 81, O= 82=C,  8=H:-8فرمول مولکولی ماده اولیه کدام است؟                                                                  )

OH 9A + CH 
  H+  

→  O 2+ H 2On2HnC 

1 )00  ،2O18H8C                                 2 )00  ،2O0H4C 

3 )116  ،2O21H6C                               4 )116  ،2O14H1C 
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 در کدام گزینه، واحد تکراری پلیمر، درست است؟ -22 9 د ت 9400
 

1) 
 

 

، 
 

 
 

2) 
 

 

، 
 

 

 

3) 
 

 

، 

 
 

 

4) 
 

 

، 
 

COOH6)2,   HOOC(CH    2NH4)2(CH2NH 

 
 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -29 9 خ ر 9400

 شوند.آمیدها به آسانی تجزیه میپلی استرها و پلی 

 است.های یکبار مصرف الکتیک اسید، در تهیه ظرفیکی از مصارف عمده پلی 

 تواند کار بازیافت مواد را آسان کند.های ویژه روی کاالهای پالستیکی، میاستفاده از نشانه 

 شود.تفاده میشده اسزمینی، نشاسته و شیر ترشهایی مانند سیبالکتیک اسید از فرآوردهبرای تهیه صنعتی پلی 

 های تهیه شده از پلیمرهای به لباس آمیدی، ماندگاری بیشتری نسبتهای پلیهای تهیه شده از پارچهلباس

 های سیر نشده دارند.حاصل از هیدروکربن

1 )2                         2 )3                              3) 4                          4 )8                                                  
 است؟ نادرسترو، کدام مطلب زیر، درباره ترکیبی با ساختار روبه-42 4 خ ت 9400

/C ( چهار گروه 1
\

HOH .در مولکول آن وجود دارد  

 مولکول آن، دارای پنج گروه عاملی الکی و یک گروه اتری است.( 2

پذیری آن مشابه مقدار انحاللشود و ( با تشکیل پیوند هیدروژنی در آب حل می3

 اتانول است.

 های کربن در مولکول آن، مشابه مولکول هگزن است.های هیدروژن به شمار اتم( نسبت شمار اتم4
ها )پذیری الکلرابطه انحالل ،کدام نمودار -25 3 خ ت 9400

g

811g آب
 دهد؟های کربن زنجیره آلکانی را به درستی نشان می(، با شمار اتم

 

 

1 ) 

 

 

 

2 ) 

 

 

 

3 ) 

 

 

 

4 ) 
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پذیری کمی در ، در محیط اسیدی، الکل تشکیل شده انحالل2O81H3Cاگر از آبکافت یک استر با فرمول مولکولی  -21 9 خ ت 9400

 اند؟داشته باشد و اسید تولید شده به هر نسبتی در آب حل شود، اسید و الکل سازنده این استر کدامآب 

 ( هپتانوئیک اسید، اتانول2( اتانوئیک اسید، هپتانول                      1

 ( پنتانوئیک اسید، بوتانول4( هگزانوئیک اسید، پروپانول                 3
 موارد از مطالب زیر، درست است؟ کدام -27 4 د ر 9311

 

 آ( فرمول عمومی پلی استرها،  است.
 

 است. 2های ناپیوندی به پیوندی در ساختار مونومر سازنده تفلون، برابر ب( نسبت شمار جفت الکترون

 اند.، تشکیل شدهNو  C ،Oهای اتمهای عاملی دارای پ( ناخن و پوست بدن، از پلیمرهای طبیعی با گروه

 مورد استفاده است. اتن حاصل از پلیمری شدن اتن، مستقل از مقدار کاتالیزگرت( میانگین جرم مولی پلی

  پ، ت( 4 ب، پ                           (3آ، ت               ( 2 آ، ب           ( 1
 در چند مورد زیر، دو ترکیب با یکدیگر همپارند؟ -21 4 د ر 9311

 
● 

 

 

 و

  
● 

  

 و

 

 
● 
 

 

 

 و

  
 

● 

 

 

 و

 

1 )1                         2 )2                              3) 3                           4 )4                                                  
 درباره مولکول فرضی با ساختار زیر، کدام مطلب درست است؟ -23 4 د ر 9311

 

  های اکسیژن است.برابر شمار اتم 8/4های کربن در آن، ( شمار اتم1

 .آمید است( دارای گروه عاملی هیدروکسیل و واحد تکرار شونده تشکیل پلی2

 ها است.برابر شمار پیوندهای دوگانه بین آن 4/8های آن، ین اتم( شمار پیوندهای یگانه ب3

 .ها در آن استهای ناپیوندی روی اتمبرابر شمار جفت الکترون 28/1های هیدروژن، ( شمار اتم4
 است؟ نادرست ،های آلی داده شده، درباره ترکیبهای جدول زیرچند مورد از داده -91 6 د ت 9311

 قطبیت عاملی هگرو پذیری در آبانحالل بین مولکولی هاینیرو ترکیب آلی

 قطبی هیدروکسید بسیار زیاد هیدروژنی اتانول

 ناقطبی کربونیل بسیار زیاد واندروالس استون

 قطبی آمین کم هیدروژنی متیل آمین

1) 2                         2) 3                    3) 4                        4) 8   
 هرگاه یک مول الکل دو عاملی با یک مول کربوکسیلیک اسید دو عاملی واکنش دهد، فرآورده آلی حاصل، .............. . -98 4 د ت 9311

 ( دارای دو گروه عاملی استری خواهد شد.1

 ( تمایلی به واکنش با الکل یا کربوکسیلیک اسید دیگر، نخواهد داشت.2

 عاملی هیدروکسیل و کربوکسیل خواهد بود.های ( همچنان دارای گروه3

 پذیری بیشتری نسبت به اجزای سازندۀ خود، خواهد داشت.های قطبی، انحالل( در حالل4
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 کدام مطلب نادرست است؟ -92 9 خ ر 9311

1 )3CH –C = CH 2H  است.، مونومر 

 

 

2 )2CH = CH – 8H6C است.، مونومر 

 

 

 

( پلیمر 3 شود.، از مونومر وینیل کلرید، تشکیل می

 

 
 

( پلیمر 4 شود.تشکیل می CH 2CH)C =3(2، از مونومر 
 

 
 داده شده، کدام مطلب، درست است؟دربارة ترکیبی که ساختار مولکول آن نشان  -99 3 خ ت 9311

 
 است. 14هیدروژن در مولکول آن، برابر  –( شمار پیوندهای کربن 1

 است. 24ها در مولکول آن، برابر ( شمار پیوندهای یگانه بین اتم2

 کربن، برابر است. –های ناپیوندی در مولکول آن با شمار پیوندهای دوگانه کربن ( شمار جفت الکترون3

 ( مولکول آن، از دو بخش مشابه متصل به یک حلقه بنزنی شامل دو گروه آمیدی، تشکیل شده است.4
 ترکیبی که نشان داده شده، کدام موارد از مطالب زیر دربارة آن، درست است؟« خط –پیوند »با توجه به فرمول  -94 3 خ ت 9311

  کار رود.استر بهتواند در واکنش تشکیل پلیآ( می

 ب( دارای یک گروه عاملی کتونی و یک گروه عاملی اتری است.

 تواند با دو مول برم مایع، واکنش دهد.پ( در شرایط مناسب، هر مول از آن می

 است. 5/9های ناپیوندی، برابر کربن به شمار جفت الکترون –ت( نسبت شمار پیوندهای یگانة کربن 

 پ، ت( 4 ب، پ                           (3آ، ت               ( 2 آ، ب           ( 1
با توجه به ساختار مولکول کافئین که در شکل زیر نشان داده شده است، چند مورد  -95 6 د ر 9319

 (g.mol 81, O= 84, N =  82=C,  8=H:-8از مطالب زیر، درباره آن درست است؟ )

   گرم است. 2/93مول از آن، برابر  2/1جرم  

  گروه آمینی است.دارای سه گروه آمیدی و سه 

  پیوندهای تفاوت شمارC – H با شمار پیوندهای ،C – N،2برابر  ، در مولکول آن 

 است.

 آن،  های ناپیوندی درهای پیوندی به شمار جفت الکتروننسبت شمار جفت الکتون

 است. 75/9برابر 

 ( یک4( چهار                   3( سه                2( دو                1
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 است؟ نادرستچند مورد از مطالب زیر،  -91 9 د ر 9319

 تواند وجود داشته باشد.در ساختار بسپارها، اتم کربن با پیوند دوگانه می 

 پار است.برای شرکت در واکنش بسپارش، شرط الزم، وجود پیوند دوگانه در ساختار تک 

  اند.کربن به یکدیگر متصل شده –واحدهای سازنده الیاف پنبه، به کمک پیوند یگانه کربن 

 ّشود.نی از مونومرها، یک فرآورده معین تشکیل میدر واکنش بسپارش، بر مبنای استفاده از شمار معی 

 ( چهار4( یک                   3                دو( 2                سه( 1

 بر پایه واکنش موازنه شده زیر: -97 4 د ر 9319

O + ….2→ H 2NH1)2N(CH2COOH + H4)2HOOC(CH 

گرم اسید، چند گرم از این فرآورده تشکیل  2/23مولکول فرآورده آلی حاصل از چند اتم تشکیل شده و به ازای مصرف 

 ( g.mol 81, O =  84, N =  82 =C ,  8 =H:-8شود؟ )می

1 )30  ،0/40                2 )41  ،2/48                3 )41  ،0/40                   4 )30  ،2/48 
 ( g.mol 81, O =   82 =C ,  8 =H:-8چند مورد از مطالب زیر درست است؟ ) -91 6 د ت 9319

 .اتانوئیک اسید، همپار اتیل متانوآت است 

 متیل متانوآت است. تفاوت جرم مولی نفتالن و پنتین، برابر جرم مولی 

 های کربن با سه یا چهار اتم کربن دیگر، پیوند دارند.دار، برخی از اتمهای شاخهدر مولکول آلکان 

 دار است.های سیر شده و سیرنشده حلقوی، راست زنجیر و شاخهنفت خام، مخلوطی از هیدروکربن 

  ی پوشهای کربن و هیدروژن چشم، همان فرمول ساختاری است که در آن از چگونگی اتصال اتم«خط –پیوند »فرمول

 شود.می

 ( دو4( سه                   3                چهار( 2                پنج( 1
 ( g.mol 81, O =   82 =C ,  8 =H:-8کدام موارد از مطالب زیر، درباره پنتیل اتانوآت، درست است؟ ) -93 6 د ت 9319

 .بوی خوش نوعی میوه، به آن مربوط است 

 .گروه عاملی آن از سه اتم تشکیل شده است 

 .در ساختار مولکول آن، دو پیوند دوگانه وجود دارد 

 .در ساختار مولکول آن، چهار جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد 

  شود.رم اسد آلی مربوط، تشکیل میگ 91درصد، مقدار  51از آبکافت یک مول از آن با بازده 

 ( دو4( سه                   3                چهار( 2                پنج( 1
 است؟  نادرستچند مورد از مطالب زیر  -41 4 د ت 9319

 .پیوند کوواالنسی، سنگ بنای تشکیل پلیمرهای سنتزی است 

  دارایدر هر مولکول انسولین، واحدهای تکرار شونده C  وH، .اند 

 اند.اند که از واحدهای تکرارشونده تشکیل شدههاییپلیمرها، درشت مولکول 

 های مختلف، خواص فیزیکی یکسان و خواص شیمیایی متفاوتی دارند.درشت مولکول 

 ( یک4( دو                   3                سه( 2                چهار( 1
، بوتانول تشکیل شود، فرمول شیمیایی کربوکسیلیک اسید 2CO21H3Cاگر از آبکافت استری با فرمول مولکولی  -48 3 خ ر 9319

 گرم از این اسید، چند گرم از این استر باید در شرایط مناسب آبکافت شود؟  23شده کدام است و برای تشکیل تشکیل

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

1 )COOH0H4C  ،30       2 )COOH11H8C  ،30        3 )COOH0H4C  ،43        4 )COOH11H8C  ،43 
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 های یک عاملی و کربوکسیلیک اسیدهای یک عاملی، چند مورد از مطالب زیر درست است؟ دربارة الکل -42 6 خ ر 9319

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

 .نخستین عضو هر دو خانواده، پرکاربردترین ترکیب در زندگی روزانه است 

 تواند زنجیرة هیدروکربنی یا اتم هیدروژن باشد.در هر دو دسته، بخش ناقطبی می 

 ماند.ها بدون تغییر باقی میپذیر است و در آن، عدد اکسایش اتمواکنش آنها با یکدیگر برگشت 

  یک است. تر ازخانواده کربوکسیلیک اسید به جرم مولی الکل دارای دو اتم کربن، بزرگنسبت جرم مولی دومین عضو 

 ( چهار4( سه                  3                دو( 2               یک( 1
 چند مورد از مطالب زیر درست است؟ -49 3 خ ت 9319

  اند.شدهپلیمرها از شمار بسیار زیادی پیوند کوواالنسی و یونی تشکیل 

 های کربن و هیدروژن برابرند.استیرن، شمار اتمدر واحد تکرارشوندة پلی 

 اند.هایی وجود دارد که در سرتاسر مولکول تکرار شدهدر نشاسته، بخش 

 شوند.صورت مصنوعی ساخته میها به شکل طبیعی و پلیمرها بهدرشت مولکول 

 واحدهای تکرارشوندة آنها بزرگ است.اند که هایی بزرگها، مولکولدرشت مولکول 

 ( دو4( سه                  3( چهار                      2( پنج               1
 درست است؟  5H2COOC7H9Cچند مورد از مطالب زیر، دربارة استری با فرمول مولکولی  -44 3 خ ت 9319

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

 اسید است. همپار هگزانوئیک 

 دست آورد.توان از واکنش اتن با آب بهالکل سازندة آن را می 

  شمار پیوندهایC ─ H  در ساختار مولکول آن، سه برابر شمار پیوندهایC ─ C است. 

  شود.گرم کربوکسیلیک اسید مربوطه، تشکیل می 4/21درصد،  11مول از آن با بازدة  5/1از آبکافت 

 ( چهار4( سه               3              ( دو 2( یک            1

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

 


