
  سواالت المپیاد شیمی مرحله اول  شیمی پایه دهم

  (2دوره  )مرحله اول   ای بیشتری وجود دارد؟هیک گرمی از عناصر زیر تعداد اتمدر کدام نمونه  -1

322د(  4Heج(  20Neب(  64Cuالف( O 

221051گرم  00/1ای از یک عنصر خالص به جرم نمونه -2 /   (1)مرحله اول دوره  اتم، دارد این عنصر کدام است؟ 

  

 Agد(  Mgج(  Caب(  Cالف( 

  (2)مرحله اول دوره  تر ست؟  ها از همه قویدر کدام گاز نیروهای جاذبه بین مولکول -3

 2Nد(  OH2ج(  2COب(  4CHالف( 

در محلوول   4FeSOمووالر   4/0محلول  ml0/22برای اکسید کردن  4KMnOموالر  2/0چه حجمی از محلول  -4

  (2 )مرحله اول دوره اسیدی الزم است؟  

 OHFeMnMnOFeH 2
32

4
2 4558   

 mL0/20د(  mL0/22ج(  mL0/00ب(  Ml00/2الف( 

در بین ترکیبات داده شده در زیر که جرم مولی نزدیک به هم دارند، تنها آب به صورت مایع اسوت  دلیوآ آن    -2

 (2)مرحله اول دوره  چیست؟ 

 C25حالت فیزیکی در  جرم مولی مولکول

HF 20 گاز 

OH2 11 مایع 

3NH 11 گاز 

 تر از دو ترکیب دیگر است.الف( پیوند هیدروژنی در آب قوی

 تر از دو ترکیب دیگر است.ب( مولکول آب قطبی

 ج( چگالی آب از همه بیشتر است.

 د( متوسط تعداد پیوندهای هیدروژنی آب از سایرین بیشتر است.

 هریک از موارد ذکر شده در زیر از نظر نوع پیوند در ساختار بلور آن با کدام مورد سمت چپ مطابقت دارد؟ -6

 (2)مرحله اول دوره   

 یونی X ( سدیم1

 فلزی Y ( کلر2

 واندروالس Z ( کلرید سدیم3

X,Y,Zالف(   X,Z,Yب(   123  321 

X,Z,Yج(   X,Y,Zد(   123  321 

رنو   یکی از بیست عنصر اول جدول تناوبی است  این عنصر در شرایط معمولی به صورت گازی بوی  Xعنصر  -1

 (2)مرحله اول دوره  ؟ دهد  این عنصر چیستنمی 5XFدهد، ولی می 3XFاست و با فلوئور ترکیب 

 د( نیتروژن ج( کلر ب( آرگون الف( بور
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  سواالت المپیاد شیمی مرحله اول  شیمی پایه دهم

دهد  از واکنش کامآ سه موول  نیترید لیتیم با آب به عنوان محصول واکنش، آمونیاک و هیدروکسید لیتیم می -1

 (2)مرحله اول دوره  شود؟  نیترید لیتیم چند مول آمونیاک تولید می

د(  0ج(  3ب(  6الف( 
3
1 

 های زیر بیشترین تولید انرژی را به ازای مول محصول خواهیم داشت؟ در کدام یک از فرآیند  -9

 (2)مرحله اول دوره  

 OH2)گاز(  OH2ب( )جامد(  22H+ )گاز(  2O)گاز(  oH22الف( )گاز( 

Naeج( )جامد(     )گاز(Na  )دnHeH 1
0

3
2

2
1

2
1  

 (2)مرحله اول دوره  تواند به یک یون یا دو بار منفی مربوط شود؟  های الکترونی زیر میکدام یک از آرایش -10

2162622الف(  4333221 sdpspss  )62622ب 33221 pspss 

1062622ج(  333221 dpspss   )262622د 433221 spspss 

ای برای یون با در نظر گرفتن آرایش الکترون نقطه -11
2NO انود  هوایی کوه ریور مشوترک    تعداد جفت الکترون

 (2)مرحله اول دوره  چیست؟ 

 د( دو                           ج( چهار ب( صفر الف( شش

23های ترکیب Aعنصر   -12 )NO(A ،AS  4وASO تواند عنصر دهد کدام یک از عنصرهای زیر میمیA باشد؟ 

 (2)مرحله اول دوره  

 د( مس ج( منیزیم ب( سدیم الف( آهن

OHCuSOنمک  -13 24 OHCuSOکنیم تا به جسم خالص را به مالیمت گرم می .5 24 برسیم  چوه کسوری از    .

 (2)مرحله اول دوره  آبه کم شده است    2جرم سولفات مس 

OHOH.CuSOOH.CuSO 22424 45  

)/Cu,/O,/S,/H( 546300160132011  

 360/0د(  700/0ج(  282/0ب(  072/0الف( 

است و این  3cm/g212/1کنیم  چگالی این محلول  اسید باتری اتومبیآ را با محلول اسید سولفوریک پر می -14

32851محلول  cm/g/  0838است و این محلول لیتر محلول این اسوید چنود   میلی 0/200وزنی اسید دارد  در  %/

 (3)مرحله اول دوره  گرم اسید سولفوریک وجود دارد؟ 

410452ب(  08/38لف(  /  )2104256ج /  )4/020د 

عنصر کروم دارای چهار ایزوتوپ پایدار است که جرم دقیق آنها به قرار زیر است در صورتی که جرم متوسوط   -12

 (3)مرحله اول دوره  باشد، درصد فراوانی کدام ایزوتوپ بیشتر است؟  996/21کروم 

 2382/23د(  2407/22( 3 2402/20ب(  2460/42الف( 
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  سواالت المپیاد شیمی مرحله اول  شیمی پایه دهم

 (3)مرحله اول دوره  های الکترونی درست است بجز     اخآ پرانتز در مقابآ آرایشاطالعات داده شده در د  -16

62622الف(  33221 pspss )یون فسفید( 

1062622ب(  333221 dpspss  یون(Cu) 

1562622ج(  4333221 sdpspss )حالت برانگیخته اتم کروم( 

62622د(  33221 pspss )اتم گوگرد( 

 (3)مرحله اول دوره  های زیر درست است بجز      ی برای نمونهمدل الکترون و نقطه -11

 د(  ج(  ب(   الف(

داشته باشویم   C25ای از آن در دمای حآ شدن کلرید آمونیم در آب گرماگیر است  هرگاه محلول سیر شده -11

 (3)مرحله اول دوره  گرم کنیم:   C35و سپس آن را به مالیمت تا دمای 

 شود.الف( مقداری کلرید آمونیوم به شکل جامد از محلول جدا می

 آید.ب( محلول به صورت فوق سیر شده در می

 آید.ج( محلول به صورت سیر نشده در می

 ماند.باقی می د( محلول به صورت سیر شده

به رلظوت مناسوب وارد    (II)لیتر محلول سولفات مس میلی 00/100خوری پودر منیزیم را در یک قاشق چای  -19

زنیم تا تمامی منیزیم در محلول سولفات مس حآ شود  هرگاه موالریته محلول کنیم  محلول را خوب به هم میمی

 ، جرم منیزیم به کار رفته برحسب گرم کدام است؟ واحد کاهش یابد 2/0سولفات مس ضمن انجام واکنش 

 (3)مرحله اول دوره  

)mol.gMg( 124   

 6/0د(  2/0( ج 4/2ب( 2/0الف( 

 3و  1ها در معادله موازنه شده از چپ به راست به ترتیب در کدام یک از واکنشهای زیر ضریب واکنش دهنده -20

 (3)مرحله اول دوره  است؟  

22222الف(  HC)OH(CaOHCaCO   )بOHOPOPH 210423  

3322ج(  NHCaCOOHCaCN   )دHFCaSOSOHCaF  4422 

گرم آب  100گرم در  40گرم و  20به ترتیب  C40و  C50قابلیت انحالل یک ترکیب معین در آب در دماهای  -21

سرد کنیم، چند گرم از ترکیب داده شوده   C40را تا  C50گرم محلول سیر شده از آن در دمای 120است هرگاه

 (3)مرحله اول دوره  کند؟ رسوب می

 22د(  2/22ج(  20ب(  00الف( 

 (3)مرحله اول دوره  دارای چند مول آب است؟   C50یک لیتر آب   -22

)cm.g/ 3970   چگالی آبC50 ،1
2 18  mol.gOH( 

 0/28د(  3/72ج(  6/22ب(  2/23الف( 
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  سواالت المپیاد شیمی مرحله اول  شیمی پایه دهم

X35ها در یون ها و نوترونتفاوت الکترون  -23
 (3)مرحله اول دوره  کدام است؟   17

 06د(  07ج(  08ب(  الف( صفر

 

 (3)مرحله اول دوره  ها کمتر است؟  های زیر تعداد اتمدر کدام یک از نمونه  -24

 مول آلومینیوم 6/0الف( 

 (Cr=  226/20گرم کروم ) 67/32ب( 

3702227و چگالی  3cm000/2ج( در یک قطعه آلومینیوم به حجم  cm/g/)Al(  

 مول گاز آرگون 384/0د( 

گرموی نیکوآ خوالص بوا چگوالی       69/32آب است  یک قطعه  mL0/20دارای  mL0/100یک استوانه مدرج  -22
3cm/g901/1 آید؟  ای در این استوانه باال میدهیم  سطح آب تا چه درجهرا در این استوانه قرار می 

 (3دوره )مرحله اول  

 62/82( 4 208/28( 3 0/004ب(  0/24الف( 

 (3)مرحله اول دوره  قانون آووگادرو یعنی:   -26

 لیتر از هر گازی برابر با عدد آووگادرو است. 4/22ها در الف( عده مولکول

 لیتر حجم دارد. 4/22مول از هر گازی  0ب( 

 ها مساویند.لکولهای مساوی از کلیه گازها در شرایط یکسان عده موج( در حجم

 های مساوی دارند.مول گازهای مختلف در شرایط یکسان جرم 0د( 

( اصلی از دوره چهارم هستند  اختالف عدد اتمی آنهوا  3( و )2های )به ترتیب متعلق به گروه Bو Aدو عنصر  -21

 (3)مرحله اول دوره  ؟  کدام است

 8د(    00ج(  00ب(  0الف( 

 (4)مرحله اول دوره  بآ مربوط به کدام مولکول است؟  آرایش اوربیتالی مقا  -21

 

  NOالف( 

  2Nب( 

 BeOج( 

 COد( 

های اصلی جدول تناوبی، با باالترین ظرفیت خود در ترکیب بوا اکسوی،ن، اکسویدهای    از گروه Bو  Aعناصر   -29

3AO  2وBO (4)مرحله اول دوره  اند کدام عدد اتمی به ترتیب به آنها تعلق دارند؟ را به وجود آورده 

 30و  34د(  04و  34ج(  23و  06ب(  04و  32الف( 

 (4)مرحله اول دوره  توان فق به یک کاتیون نسبت داد؟  کدام آرایش الکترونی زیر را می -30

1622الف(  3221 spss   )962622ب 333221 dpspss 

12622ج(  33221 pspss   )62622د 33221 pspss 
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  سواالت المپیاد شیمی مرحله اول  شیمی پایه دهم

متر مکعب است  موالریته آب در گرم بر سانتی 40/1موالر مساوی  230/12چگالی یک محلول اسید نیتریک   -31

 (3)مرحله اول دوره  این محلول برابر است با:   

 62/36د(  47/24ج(  23/02ب(  30/60الف( 

است  درصود   0093/11و  0129/10است این عنصر دو ایزوتوپ دارد که جرم دقیق آنها  1109/10وزن اتمی بور  -32

 (4)مرحله اول دوره   تر کدام است؟فراوانی ایزوتوپ سنگین

 20/02د(  22/2ج(  02/80ب(  08/20الف( 

 رم جدول تناوبی است؟  کدام آرایش الکترونی مربوط به اتم عنصری از اتم سوم و گروه چها  -33

 (4)مرحله اول دوره  

42622الف(  33221 pspss   )62622ب 33221 pspss 

221062622ج(  44333221 psdpspss  )622د 221 pss 

 (4 دوره)مرحله اول  ی زیر به جز گزینه            درست است؟  هاای گونهآرایش الکترون و نقطه -34

 د(   ج( ب(   الف(

521062622در واکنش اتم عنصری با آرایش الکترونی  -32 44333221 psdpspss کدام مورد درست است؟ 

 (4 دوره)مرحله اول   

 کند.ب( یک الکترون کسب می  دهد.الف( یک الکترون از دست می

 دهد.د( دو الکترون از دست می  کند.ج( سه الکترون کسب می

 (4)مرحله اول دوره  آید؟  به ازای هر گرم نمک کلسیم، بیشترین مقدار کلسیم از کدام نمک به دست می  -36

  2CaClب(   2CaIالف( 

 د( همه آنها مقادیر یکسان دارند.  2CaBrج( 

)CH(هوای مسواوی از اکسوی،ن، متوان     در چهار ظرف یک لیتری در دمای یکسان به طور جداگانه وزن -31 4 ،

 (2)مرحله اول دوره  نیتروژن و هیدروژن وجود دارند  کدام عبارت درست است؟ 

 ها در هر چهار ظرف یکسان است.عده مولکولالف(

 های اکسیژن است.ولکولهای متان نصف عده مب( عده مولکول

 های هیدرون از همه کمتر است.ج( عده مولکول

 های اکسیژن است.های متان دو برابر عده مولکولد( عده مولکول

 (2)مرحله اول دوره  های ریرپیوندی از همه بیشتر است؟  در کدام نمونه تعداد جفت الکترون  -31

2د(  42ONج(  ON2ب(  32ONالف( 
42ON 

622و هم گروه عنصری با آرایش الکترونی  20آن بزرگتر از عنصری که عدد اتمی   -39 221 pss کدام است؟ 

 (2)مرحله اول دوره  

Sb122الف( 
Xe131ب(  51

I127ج(    54
Kr84د(  53

36 
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  سواالت المپیاد شیمی مرحله اول  شیمی پایه دهم

 

 (2)مرحله اول دوره  کدام نمونه الکترون منفرد )جفت نشده( دارد؟    -40

الف( 
2NO  )2بSO  )2جNO  )د

2NO 

ی زیر چند مول اسویدنیتریک بوه دسوت    مول آب طبق معادله 0/3نیتروژن با  اکسیدمول دی 2/4از واکنش   -41

 (2)مرحله اول دوره  آید؟می

NOHNOOHNO  322 23  

54ب(  2/4الف(
2
3

/  )54د(  0/2ج
3
2

/ 

 (2)مرحله اول دوره  ؟ است نشدهی هشتایی تبعیت در کدام مولکول از قاعده -42

 HCNد(  2BeFج(  3Oب(  3HNOالف( 

 (2)مرحله اول دوره  وزنی نیتروژن است  این اکسید کدام است؟   %9/36روژن دارای تیاکسیدی از ن -43

 32ONد(  52ONج(  2NOب(  NOالف( 

 (2)مرحله اول دوره  های منفرد )جفت نشده( است؟  پایه دارای بیشترین تعداد الکترون حالتکدام اتم در  -44

 Ca20د( As33ج(  Ga31ب(  Se34الف( 

3831اسید خالص،  %92موالریته آب در اسید سولفوریک تجارتی ) -42  com.g/d  کدام است؟ ) 

 (2)مرحله اول دوره  

 08/7د(  08/2ج(  08/6ب(  08/4الف( 

)OH.CuSO)/Mخواهیم با استفاده از نمک می -46 24 55249 موالر سولفات موس تهیوه کنویم      2/0  محلول

 (2)مرحله اول دوره  کدام روش درست است؟  

 لیتر آب حل کنیم. 0گرم از نمک را در  2/42الف( 

 لیتر آب حل کنیم.میلی 0/220گرم از نمک را در  2/42ب( 

 لیتر آب حل کنیم. 0گرم از نمک را در  02/22ج( 

 لیتر برسانیم. 0گرم از نمک را در مقداری آب حل کرده، حجم محلول را به  2/42د( 

 (2)مرحله اول دوره  نوع پیوند یونی است؟   در کدام مورد  -41

 2Iد(  3AlClج(  KClب(  ClFالف( 

1622آرایش الکترونی اتم عنصری به صورت   -41 3221 spss (2)مرحله اول دوره   است، عدد اتمی آن کدم است؟ 

 00د(  02ج(  23ب(  8الف( 

 (2)مرحله اول دوره  شود؟  کدام پیوند به وسیلة انتقال الکترون از اتمی به اتم دیگر تشکیآ می  -49

 د( کوواالنسی ج( فلزی ب( هیدروژنی الف( یونی

 (2)مرحله اول دوره   در کدام نمونه هر دو نوع پیوند یونی و کوواالنسی وجود دارد؟  -20

ClHCد(  NaOH ج( OH2ب(  2SiO الف( 56 
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  سواالت المپیاد شیمی مرحله اول  شیمی پایه دهم

 2/0گرم گاز اکسی،ن، در دومی  2/3را در نظر بگیرید، فرض کنید در اولی  C27سه ظرف ده لیتری در دمای  -12

، 16Oگرم گاز هلیم موجود است  با توجه به آن کدام گزینه درسوت اسوت؟    4/0گرم گاز هیدروژن و در سومی 

1H ،4He  وN (6)مرحله اول دوره  گاز در ظرف است    معرف تعداد ذرات مستقآ هر 

الف( 
22

2 OHeH NNN    )ب
22 OHeH NNN  

ج( 
22

NONN HeH    )د
22 OHeH NNN  

3233به صورت  A  آرایش الکترونی عنصر -22 ps]Ne[  و عنصرB  24به صورتs]Ar[     اسوت  فرموول شویمیایی

 (6)مرحله اول دوره  ترکیب حاصآ از این دو عنصر کدام است؟  

 32ABد(  23ABج(  ABب(  3ABالف( 

522کدام عنصر با عنصری دارای آرایش الکترونی   -32 221 pss (6)مرحله اول دوره  گروه است؟ 

A122الف( 
B80ب(  51

Cج(  35
131
 D3684د(  54

231033ونیاک دارای ای از گاز آمنمونه -42 /  3اتم هیدروژن است  در این نمونه چند تعداد مولکولNH   وجوود

 (6اول دوره )مرحله  دارد؟ 

231033الف(  /  )ب
2
1033 23/  )231011ج /  )22/0د 

2223در واکنش   -22 NCOSKSCKNO   2، پس از موازنه، نسبت ضورایبCO   3بوهKNO   کودام

 (6)مرحله اول دوره  است؟  

الف( 
5
ب(  4

2
ج(  3

5
د(  2

2
5 

موالر است   0/2محلولی دارای اسید سولفوریک و اسیدنیترک است  این محلول نسبت به اسید سولفوریک   -26

دانیم که وزن این دو اسید در حجم معینی از محلول با هم مساوی است  موالریته اسید نیترک در این در ضمن می

 (6)مرحله اول دوره  محلول کدام است؟  

 0/2 د( 0/3ج(  0/4ب(  0/2الف(

و آب  (NO)بوا اکسوی،ن، نیتریوک اکسوید      0نیتروژن و هیودروژن   0از سوختن ترکیب مجهولی متشکآ از  -12

)OH( ترین فرموول بورای ترکیوب    شود  سادهانجام می 6و  4و  2، 4شود  این واکنش با نسبت حجمی تولید می 2

 (6)مرحله اول دوره  مجهول کدام است؟  

 3NHد(  3HNج(  42HNب(  22HNالف( 
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  سواالت المپیاد شیمی مرحله اول  شیمی پایه دهم

COCSSOCی( زیر را بورای توصویو واکونش    هاکدام عبارت )یا عبارت  -21  دانیود؟  مناسوب موی   22

 (6)مرحله اول دوره  )واکنش موازنه نشده است(  

(I  آید مول محصول به دست می 2مول مواد واکنش د هنده،  1از 

(II 2  شوند اکسید گوگرد با هم ترکیب میمول دی 4مول کربن و 

(III 6  مول مونوکسید کربن الزم است  4اکسیدگوگرد برای تولید گرم دی 121گرم کربن و 

(IV  2واکنش دهیم، مقدار  اکسید گوگرد را با همگرم دی 20گرم کربن و  20در صورتی کهSO  اضافی است 

 IVو  I ،IIIد( فقط  IIج( فقط  I ،IIIب( فقط  Iالف( فقط 

 (6مرحله اول دوره ) ها وجود دارد؟  در کدام گونه یازده الکترون در الیه ظرفیت اتم -29

 Naد(  NOج(  CNب(  COالف( 

 (e)جدا شدن گیرد؟ در تناوب چهارم اولین یونیزاسیون در عنصرهای واسطه از کدام اوربیتال صورت می  -60

  (6)مرحله اول دوره  

 d3د(  d4ج(  s4ب(  p4الف( 

 باشد؟  می 1:3ها دهد که در آن نسبت اتم گرمترکیب دوتایی کدام دو عنصر زیر جسم مرکبی می  -61

 (6)مرحله اول دوره  

 آرایش الکترونی عنصر

X 422 221 pss 

Y 32622 33221 pspss 

Z 22622 33221 pspss 

W 522 221 pss 

 Wو Yد(  Zو  Yج(  Zو Xب(  Yو  Xالف( 

3191با چگالی  M12HClدرصد وزنی و موالریته آب در محلول   -26 cm/g/   (6)مرحله اول دوره  کدام است؟ 

mol/g/HCl,mol/gOH 536182  

 60/02و  %8/43د(  22/30و  %80/36ج(  60/02و  %80/36ب(  22/30و  %8/43الف( 

 (6)مرحله اول دوره   مولکول یا یون( بیشتری دارد؟ی )اتم، هاکدام نمونه تعداد ذره -63

  مول کلرید سدیم 0/0ب(   مول فلز آلومینیم 0/0الف( 

)CH(مول گاز متان  02/0ج(   مول ید جامد 02/0د(   4

2110026ا نود   اعداد صحیح و کاموآ  yو  yzON ،xدر ترکیب   -46 /   گورم وزن دارد  ایون    3/0مولکوول از آن

 (6)مرحله اول دوره   مولکول کدام است؟

 2NOد(  ON2ج(  32ONب(  NOالف( 
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2110013دهد  در صوورتی کوه   می xSFگوگرد با فلوئور ترکیباتی به فرمول   -62 /     مولکوول آن جرموی برابور

g240/0  ،داشته باشدx  (1)مرحله اول دوره  کدم است؟ 

)/ 2310026   ،1932عدد آووگادرو  F,S( 

 6د(  3ج(  2ب(  4الف(

 الکترون دارد  آن را به چه صورت بنویسیم؟   10برای نشان دادن اینکه اتمی در سومین تراز انرژی خود   -66

 (1)مرحله اول دوره  

8234الف(  ds  )103بd  )262ج 333 dps  )262د 433 sps 

 (1اول دوره  )مرحله  کدام ترکیب یونی است؟  -61

الف(
4SF )ب

4SiF )104جOP )دOCa2
 

 (1)مرحله اول دوره  دارند؟   یونی ها پیونددر کدام گزینه همه گونه -61

HF,SO,NFالف(  222ب(   23 CaCl,SCl,MgCl 

OK,CaS,SNaج(  OCu,CO,CaOد(   22 2 

کدام است؟ ) (III)ی آهن به اکسی،ن در پرکلرات آهن هانسبت تعداد اتم  -69

4ClO  )پرکلرات = 

 (1)مرحله اول دوره  

الف( 
2
ب(  1

4
ج(  1

8
د(  1

12
1 

 (1)مرحله اول دوره  ی آرایش الکترونی یکسان دارند؟  هاکدام گونه -10

(1  )3
31Ga             (2 )3

21Se            (3 )3
26 Fe              (4 )Cl17 

 4و  3و  2د(  4و  2ج(  3 و 2و  0ب(  3و  0الف(  

لتیور   6/2اکسوید  وزن دارد  برای تبدیآ کامآ این مخلووط بوه نیتوروژن دی    2NO ،g31و  NOمخلوطی از  -11

 (1)مرحله اول دوره  اکسی،ن در شرایط متعارفی الزم است  درصد نیتروژن در این مخلوط کدام است؟  

)O,N( 1614   

 63/06د(  84/26ج(  36/84ب(  06/63الف( 

 (1)مرحله اول دوره  در کدام گونه با رعایت قاعده هشتیای )اکتت( تعداد پیوندهای کمتری وجود دارد؟   -12

 43POHد(  3HClOج(  42SOHب(  3HNOالف( 

 (1)مرحله اول دوره  اوت نوترون و الکترون بیشتر است؟  در کدام گونه تف -13

331الف( 
15 p  )ب240

20Ca  )جO16
Ar40د(  8

18 

شوند  چند اتم نافلز وجود ختم می 26شروع شده و به عدد اتمی  12در مجموعه عنصرهایی که با عدد اتمی  -14

 (1)مرحله اول دوره  دارد؟ 

 6د( 8ج(  3ب(  4الف( 
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 آقای کنکور سواالت المپیاد شیمی مرحله اول  شیمی پایه دهم

 (1)مرحله اول دوره  ای کدام گونه درست است؟مدل الکترون و نقطه -12

 

 ب(  الف(

 

 

 د(   ج(

 

 

 (1)مرحله اول دوره  ن و آنیون در فسفیدمنیزیم است؟  الکترونی نمایش کاتیوام دو آرایش کد -16

(1 )622 221 pss  (2 )2622 3221 spss  (3)62622 33221 pspss  (4 )322 321 pss 

 4و  2د(  2و  0( 3 3و  0( 2 3و  2( 0

)N(در یکی گاز نیتروژن  C27در دو بالن یک لیتری در دمای  -11 اتمسفر و در دیگری گاز متان  01/0با فشار  2

)CH(  های این دو گاز درست است؟با همان فشار موجود است  کدام گزینه در مورد مقایسه تعداد مولکول 4

 (1)مرحله اول دوره  

 ب( با هم مساوی است.  نیتروژنبرابر  2/2الف( متان = 

 برابر نیتروژن 2/0د( متان =   برابر نیتروژن 2ج( متان = 

311وزنی سود دارد و چگلی آن  NaOH ،20%محلول آبی  -11 cm/g/   است  موالریته و سود در ایون محلوول از

 (1)مرحله اول دوره  راست به چپ کدام است؟  

 6د(  22/6ج(  2ب(  2/2الف( 

 (1)مرحله اول دوره   های پیوندی و ناپیوندی برابر است؟کدام نمونه تعداد الکتروندر  -19

  ب( یون کربنات  سولفیدالف( کربن دی

)OH(د( پراکسید هیدروژن    ج( یون نیتریت 22 

 100گرم آب اسوت  اگور    100گرم در  140گرم و  32به ترتیب   C70و C20قابلیت انحالل نیترات پتاسیم در  -01

سرد کنیم، چند گرم نمک از محلوول رسووب خواهود     C20را تا  C70گرم محلول سیرشدة نیترات پتاسیم در 

 (1مرحله اول دوره  )کرد؟ 

 42( د 02ج(  22ب(  32 الف(

 (1)مرحله اول دوره  های جفت نشده )منفرد( را دارد؟  کدام اتم در حالت پایه بیشترین تعداد الکترون -11

 Al13د(  Si12ج(  P15ب(  S16الف( 

 اتم نافلز است (  Xکدام است؟ )Yاست  آرایش الکترونی  YX2فرمول شیمیایی ترکیبی به  -21

 (1)مرحله اول دوره  

422الف(  221 pss   )2622ب 3221 p,pss 

122ج(  221 pss   )52622د 33221 pspss 
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 آقای کنکور سواالت المپیاد شیمی مرحله اول  شیمی پایه دهم

 (1 مرحله اول دوره) ؟  ندارندعنصرهای کدام گزینه تمامی به یک خانواده تعلق  -31

 ب( لیتیم، پتاسیم، روبیدیم، سزیم  الف( فلوئور، کلر، برم، ید

 د( بور، آلومینیم، گالیم، ایندیم  ج( اکسیژن، گوگرد، ژرمانیم، تلور

 (1)مرحله اول دوره  آرایش اوربیتالی مقابآ مربوط به کدام مولکول است؟  -14

 
 3NFد(  3PClج(  3PFب(  3NClالف( 

21- g364/0  از عنصرT  با اکسی،نg222/0 ،52OT کند  وزن اتمی عنصر تولید میT  (1)مرحله اول دوره  کدام است؟ 

 6/74د(  6/24ج(  4/77ب(  3/02الف( 

باشد، ترکیب حاصآ از این دو عنصر     است و فرمول آن  12عنصری با عدد اتمی  Yو  1عنصری ب عدد اتمی  Xاگر    -16

 (1)مرحله اول دوره      است  

 XY2د( یونی    YXج( یونی  YXب( کوواالنسی  2YXالف( یونی 

 (1)مرحله اول دوره  دارد؟ ا بیشترین حجم رگرم از کدام جسم  3در شرایط یکسان از نظر دما و فشار،  -11

)F,H,O,C,Ar( 191161240  

)HC(ج( پروپان  ب( فلوئور الف( آرگون  د( مونوکسید کربن 83

 XO( اکسویدی بوا فرموول    C20)در فشار عادی و دمای  2Oلیتر گاز  6012/0با  g111/3به وزن  Xای از فلز نمونه -11

باشود  وزن اتموی   می 1L.g330/1دهد  در همین شرایط چگالی گاز اکسی،ن می

 (1)مرحله اول دوره  کدام است؟  Xعنصر 

 008د(  2/63ج(  0/32ب(  2/42الف( 

گرم مخلوطی شامآ مقادیر وزنی مساوی از کلورات پتاسویم و نیتورات     100  -19

گرم آب کامالً حآ شده است  در صورتی که دمای  100در  C98مای پتاسیم در د

کاهش دهیم، از هر کدام از این دو نموک )بوه ترتیوب     C70محلول حاصآ را تا 

شود؟ نشین میکلرات پتاسیم و نیترات پتاسیم( چند گرم بلور، از محلول جدا و ته

 )فرض کنید حاللیت یکی بر دیگری تأثیر ندارد (

 (1)مرحله اول دوره  

 0و  20د(  40و  0ج(  20و  62ب(  0و  30الف( 

های آنهوا  چهار عنصر در زیر داده شده است  حداکثر عدد اکسایش کدام دو عنصر در ترکیبهای آرایش الکترونی اتم -90

 (1)مرحله اول دوره  برابر است؟ 

 42622 332212 pspss:)( 422 2211 pss:)( 

 62622 332214 pspss:)( 1562622 43332213 sdpspss:)( 
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 آقای کنکور سواالت المپیاد شیمی مرحله اول  شیمی پایه دهم

 (1)مرحله اول دوره  پذیر است؟ های کدام گونه تشکیآ پیوند هیدروژنی امکانبین مولکول  -91

ج(  4CHب(  HIالف( 
4NH  )3دNH 

 (1)مرحله اول دوره است؟  نادرستای کدام فرمول الکترون و نقطه  -29

  ب(   الف( 

 د(   ج( 

 با کدام عنصر که عدد اتمی آن در زیر داده شده از نظر خواص شیمیایی شباهت دارد؟  11عنصری با عدد اتمی  -93

 (1)مرحله اول دوره  

 08د(  06ج(  32ب(  34الف( 

 است؟های نیتروژن به اکسی،ن کدام نیتروژن دارد  نسبت تعداد اتم %14/36اکسی،ن و  %16/64اکسیدی از نیتروژن  -94

 (1)مرحله اول دوره   

الف( 
2
ب(  3

3
ج(  1

1
د(  3

3
2 

 (1)مرحله اول دوره  ها با تعداد     برابر است  در یک اتم خنثی، تعداد الکترون -92

 هاد( نوترون های اتماوربیتال ج( هاب( پروتون های الکترونی اتمالف( الیه

های مسواوی قورار دارد    در دو ظرف به حجم و دمای یکسان، در یکی گاز هیدروژن و در دیگری گاز اکسی،ن به جرم  -96

 (1)مرحله اول دوره   ی فشار دو گاز کدام است؟مقایسه 

الف( 
22 OH PP 

  
ب( 

22 OH PP  

د(   بیشتر نیاز است. ج( به معلومات
22 OH PP  

3401ی آب در یک محلول اسید نیتریک با چگالی موالریته  -19 cm/g/  مساویL/mol/424  ی اسوید  است  موالریتوه

 (1)مرحله اول دوره  نیتریک در این محلول کدام است؟ 

 220/02د(  220/03ج(  220/04ب(  220/06الف( 

موالر سود به ترتیب از راست به چپ      2/0لیترمحلول میلی 200ی موالر است برای تهیه 10یک محلول سود تجارتی   -91

 (1)مرحله اول دوره  کنیم  لیتر آب مقطر مخلوط میلیتر محلول سود تجارتی را با     میلیمیلی

 400، 000د(  20،420ج(  420، 00ب(  480، 20الف( 

لیتور   10لیتر و در یک نمونه گاز دیگر به حجوم   2ها در یک نمونه گاز به حجم کدام عبارت در مورد مقایسة تعداد مول -99

 (1)مرحله اول دوره   درست است؟

 الف( برای انجام مقایسه به معلومات بیشتر نیازاست.

 های در نمونه دوم دو برابر اولی است.ب( تعداد مول

 ها در دو نمونه با هم مساوی است.اتمی باشد، آنگاه تعداد موللی دو اتمی و دومی تکج( اگر مولکول گاز او

 ها در دومی دو برابر اولی است.د( در دمای یکسان، تعداد مول

 (9اول دوره )مرحله  به ترتیب چند اوربیتال و چند الکترون وجود دارد؟ Ti22ی الکترونی اصلی اتم در سومین الیه -010

 00و  6د( 00و  2ج(  4و  2ب(  00و  2الف(
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 (9)مرحله اول دوره  شود؟در کدام مورد هویت عنصر دستخوش تغییر می -101

 د( افزودن الکترون ج( تغییر تعداد پروتون ب( جدا کردن الکترون الف( تغییر تعداد پروتون

 دهند؟ کدام دو عنصر یک ترکیب دوتایی با نسبت استوکیومتری سه آنیون به یک کاتیون تشکیآ می-102

 (9)مرحله اول دوره  

A,B,C,D 13589 

 Cو  Bد(  Dو  Bج(  Dو   Aب(  Cو  Aالف( 

 (9)مرحله اول دوره  ی بیشتری وجود دارد؟ های جفت نشدهدر کدام اتوم یا یون در حالت پایه تعداد الکترون -103

2 الف(
25 Mn  )بN7  )ج3

24 Cr  )د3

13 Al 

 (9)مرحله اول دوره  است؟  نادرستای کدام فرمول الکترون و نقطه -410

 د(  ج(  ب(  الف( 

 (9)مرحله اول دوره  عنصری از گروه ششم است؟  Xدر کدام مورد  -102

 32OXد(  2XFج(  42SOXب(  2MgXالف( 

هوای کودام گزینوه    اند  فرمولمشخص شده Dو  Cف A ،Bدر بخشی از جدول تناوبی عنصرها چهار عنصر با حروف  -106

 (9)مرحله اول دوره  مربوط به این عنصرها درست است؟ 

 
3232الف(  DA,CA,DC   )3223ب AC,DB,DA 

BC,AC,DBج(   AD,BD,AC2د(   42

 (9)مرحله اول دوره  کدام ترکیب ناممکن است؟  -101

 4OFد(  4SFج(  22FOب(  2OFالف( 

و  2H ،2Nمولکول گرم گازهای   -110
2O  های موجود ی تعداد مولکولگرم است  مقایسه 32گرم و  21گرم،  2به ترتیب

 (9مرحله اول دوره ) در یک لیتر از هر یک از این گازها در دما و فشار استاندارد کدام است؟

 سومی >دومی  >ب( اولی   سومی <دومی  <الف( اولی 

 د( به معلومات بیشتر نیاز است.  ج( با هم مساوی است.

 (10)مرحله اول دوره  دهد؟  عدد جرمی در یک اتم، کدام مورد را نشان می -109

 هاها و پروتونب( مجموع تعداد الکترون  هاالف( تعداد پروتون

 هاها و نوتروند( مجموع تعداد پروتون  ج( جرم اتمی
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 آقای کنکور سواالت المپیاد شیمی مرحله اول  شیمی پایه دهم

 (10)مرحله اول دوره  ی پنجم چیست؟  ها در الیهحداکثر تعداد الکترون  -110

 08د(  20ج(  32ب(  8الف( 

 (10)مرحله اول دوره  (  1-2-3-4است؟ )الیه  Ga31کدام آرایش الکترونی مربوط به اتم  -111

 2، 8، 2، 2د(  2، 8، 02، 2ج(  2، 8، 08، 3ب(  2، 8، 08، 2الف( 

 (10)مرحله اول دوره  ؟  های بیشتری داردکدام ترکیب تعداد اتم  -112

  (II)ب( سولفات کروم   ( فسفید منیزیمالف

)OCl(د( دی کلر هپتوکسید   (III)ج( اکسیدآهن  72 

های کدام گزینوه  مشخص شده است فرمول Eو  A ،B ،C ،Dدر بخشی از جدول تناوبی پنج عنصر با حروف  -113

 (10)مرحله اول دوره  مربوط به این عنصرها درست است؟ 

 
2233( الف DC,DB,AC   )233ب BC,DC,AE  

2524ج(  EC,ED,AD   )2د
3222

E,ED,EB 

 (10)مرحله اول دوره  ی بیشتری دارد؟  های جفت نشدهی شیمیایی تعداد الکترونکدام گونه  -114

2ب(  N7الف( 
26 Fe  )ج2

27 Co  )د3
13 Al 

 (10)مرحله اول دوره  کدام یک از ترکیبات حاوی بیشترین درصدنیتروژن است؟   -112

34NONH 3NaN 23NMg 22)N(Pb ماده 

 جرم مولکولی 291 101 62 10

23الف(  )N(Pb  )23بNMg  )34جNONH  )3دNaN 

 (10)مرحله اول دوره  موجود است؟  42CrOkM123/0محلول  ml0/12در  Kچند مول یون   -611

210841الف(  /  )210381ب /  )2310229ج /  )210772د / 

حاصوآ کودام    2Oبه  Alرا در شرایط مناسبالکترولیز کنیم، نسبت وزنی  32OAlهرگاه به مدت یک ساعت -111

 (10)مرحله اول دوره  است؟  

232 2
3

2 OAOAl  

 0د( بیشتر از  0:0ج(  2:3ب(  0الف( کمتر از 
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 آقای کنکور سواالت المپیاد شیمی مرحله اول  شیمی پایه دهم

( الزم برای تولید یک تن اسیدفسوفریک  g/mL14/1حجم )برحسب لیتر( اسید سولفوریک خالص )چگالی  -111

 (10)مرحله اول دوره  از فسفات کلسیم طی واکنش زیر کدام است؟  

)s(CaSO)l(POH)l(SOH)s()PO(Ca 44342243 323  

42SOH 43POH اسید 

 جرم مولکولی 99/19 01/91

2100115الف(  /  )210168ب /  )23/2762د(  62/362ج 

 (10)مرحله اول دوره  ؟ دارد ]104d]Krدر فلزهای آرایش الکترونی  Mکدام یون   -911

 In49د(  Ag47ج(  Cd28ب(  Cu29الف( 

 (10مرحله اول دوره ) در کدام ترکیب هر دو نوع پیوند یونی و کووالنسی وجود دارد؟  -120

 2Hد(  KClج(  NaCNب(  4CHالف( 

این صورت باید چگالی دو گاز بر  دخواهیم جرم مولکولی دو گز را از روی چگالی آنها با هم مقایسه نماییمی – 121

 (10)مرحله اول دوره  طبق شرایط کدام گزینه با هم مقایسه شود؟  

 ب( در حجم و دمای یکسان  الف( فقط در دمای یکسان

 د( دردما و فشار یکسان  ج( در حم و فشار  یکسان

های ظرفیت، کدام آرایش الکترونی مربوط بوه اتوم   های اوربیتالی داده شده برای الکترونبا توجه به آرایش -221

Mo42   (10)مرحله اول دوره  است؟ 

 ب(  الف(

 

 

 

 د(  ج(

 

 (00)مرحله اول دوره  به گروه پنجم از عنصرهای اصلی تعلق دارد؟  Xدر کدام یک از ترکیبات یونی زیر عنصر  -023

 3NaXد(                       XNa2ج(  22HNaب(  2XFالف( 

 (11)مرحله اول دوره  های بیشتری درد؟کدام ترکیب انواع اتم -124

 42CrOAgب( کرومات نقره  4CaHPOالف( مونوهیدروژن فسفات کلسیم 

 4MgSOد( سولفات منیزیم   4HClOج( پرکلریک اسید 

 (11)مرحله اول دوره  ی جفت نشده بیشتر است؟ هادر کدام یون تعداد الکترون -122

3الف( 
26 Fe  )ب2

27 Co  )ج3
23 C  )د2

28 Ni 
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 آقای کنکور سواالت المپیاد شیمی مرحله اول  شیمی پایه دهم

های کودام  اندفرمولمشخص شده Eو  A ،B ،C ،Dدر بخشی از جدول تناوبی عنصرها پنج عنصر با حروف    -126

 (11)مرحله اول دوره  ؟ گزینه مربوط به این عنصرها درست است

 
343( الف AB,BE,EA   )4432ب AB,DB,EA  

222د(   CB,AE,CEج(  CE,DE,AB 

3831چگالی اسید سولفوریک  -112 cm/g/  مووالر   2/2ی یوک محلوول   درصد است  برای تهیه 91و خلوص آن

 (11)مرحله اول دوره   متر مکعب از این اسید مورد نیاز است؟چند سانتی

 032د(  033ج(  036 ب( 034الف( 

   های پایدار استرونسیم به قرار زیر است  جرم اتمی استرونسیم کدام است؟ترکیب درصد ایزوتوپ -121

 (11)مرحله اول دوره  

)/%:Sr,/%:Sr,/%:Sr,/%:Sr( 5608690075882 84868788 

 70/88د(  28/82ج(  86ب(  88الف( 

 (11)مرحله اول دوره    چگالی یک گاز تابعی از     است    -129

 هایگاز، حجم ظرف محتوی گاز و دماجنب و جوش مولکول الف( میزان

 ب( انرژی بزرگی مولکول و نوع گاز

 های گاز، نوع ظرف گاز و دماج( تعداد مول

 د( فشار،دما و نوع گاز

 (12)مرحله اول دوره  آرایش الکترونی کدام یون همانند آرایش الکترونی گاز نجیب نئون است؟   -130

 Cuد(  Clج(  2Caب(  2Oالف( 

 (12)مرحله اول دوره   گرم دارد؟ 0/4مول از کدام ترکیب، جرمی برابر  22/0  -131

240ب(  3NHالف(  CaCO)Ca(   )4جCH  )دMgO)Mg( 24 

کنویم  چوه   سرد می C10کرده ایم  این محلول را تا C80گرم آب  0/20در  3KNOگرم  0/20محلولی از  -213

 0/22برابور   C10کند؟ )در صورتی که بدانیم درصد جرمی این نموک در  در این دما رسوب می 3KNOجرمی از 

 (12)مرحله اول دوره  است ( 

 g28د(  g22ج(  g7/38ب(  g8/37الف( 

 (12)مرحله اول دوره  نوترون دارد؟   10پروتن و  9کدام اتم  -133

 F19د(  O18ج(  Ne20ب(  O16الف( 
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 آقای کنکور سواالت المپیاد شیمی مرحله اول  شیمی پایه دهم

 Aاست رلظت ترکیوب   g/mL10/1برابر  C20در  100با وزن مولکولی  Aی ترکیب چگالی محلول سیر شده -413

 چیست؟   C20گرم آب  100در  Aپذیری ترکیب است  انحالل mol/L20/2در محلول آبی سیر شده 

 (12)مرحله اول دوره  

 g26د(  g28ج(  g22ب(  g02 الف(

 (12)مرحله اول دوره   کدام مولکول تعداد جفت الکترون تنهای )ریرمشترک( بیشتری دارد؟ -132

 HFد( 2Nج(  2COب(  3NHالف( 

 (12)مرحله اول دوره  ؟ نیستی دیگر هم الکترون ی شیمیایی با سه گونهکدام گونه -613

2د(  NOج(  CNب(  2Nالف( 
2C 

 (12)مرحله اول دوره  ی بیشتری دارد؟ های جفت نشدهکدام یون تعداد الکترون  -131

2الف( 
26 Fe  )ب2

25 Mn  )ج2
24 Cr  )د3

22Ti 

 نادرستدر جدول تناوبی عنصرها، فرمول کدام گزینه  E8و  A26 ،B35 ،D14های عنصرهای با توجه به موقعیت -113

 (12)مرحله اول دوره  ؟ است

 ش4Bد(  EC2ج(  32EAب(  4DBالف( 

  (14دوره )مرحله اول  است؟  mmHg110ای برابر در کدام شکآ فشارگاز درون حباب شیشه -139

)mmHg760  هوا(P 

 د( ج( ب( الف(

 

 

 

 (14)مرحله اول دوره  های زیر از همه کمتر است؟ ورها با طول موجانرژی کدام یک از ن  -140

 nm434د(  nm486ج(  nm400ب(  nm626الف( 

 (14اول دوره مرحله ) بازی مربوط به کدام یک از مواد زیر است؟ رن  سبز مراسم آتش  -141

 د( گرد منیزیم نیترات (II)ج( مس  های آهنب( براده الف( گرد آلومینیوم

ی طبیعوی  را در نظر بگیریم  در یوک نمونوه   C13و  C12های و از کربن ایزوتوپ O17و  O16چنانچه از اکسی،ن   -421

 (14)مرحله اول دوره  توان انتظار داشت؟ های متفاوت میاکسید چند نوع مولکول با جرمکربن دی

 3د(  2ج(  4ب( 6الف( 

 (14)مرحله اول دوره  در اتم هیدروژن انرژی مربوط به کدام انتقاال لکترونی از همه بیشتر است؟   -143

56الف(  nn   )67ب nn   )34ج nn   )12د nn  

 (14)مرحله اول دوره  رود؟چند خط نشری در طیو آن انتظار می 1n هب 4nبرای انتقال الکترون در اتم هیدروژن از   -414

 2د(  3ج(  0 ب( 2الف( 
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 آقای کنکور سواالت المپیاد شیمی مرحله اول  شیمی پایه دهم

 (14)مرحله اول دوره  ؟ نیستنام کدام ترکیب درست   -241

 32OFeب( آهن اکسید:   2CaBrالف( کلسیم برمید: 

 OLi2د( لیتیم اکسید:   4AlPOج( آلومینیوم فسفات: 

 (14)مرحله اول دوره   دهد؟روژنی تشکیآ میکدام ترکیب پیوند هید  -146

 SH2د(  OH2ج(  HClب(  4CHالف( 

 (14)مرحله اول دوره عبارت کدام گزینه در ارتباط با ساختار اتم درست است؟   -141

 ها است.ها و نوترونب( عدد اتمی جمع تعداد پروتون ها است.ها و پروتونالف( عدد اتمی جمع تعداد الکترون

 ها است.ها و پروتوند( عد جرمی جمع تعدادالکترون ها است.ها و نوترونج( عدد جرمی جمع تعداد پروتون

 (14)مرحله اول دوره   عبارت کدام گزینه درست است؟  -141

 دارند.های یک عنصر عدد اتمی و عدد جرمی متفاوت الف( ایزوتوپ

 های یک عنصر عدد اتمی و عدد جرمی یکسان دارند.ب( ایزوتوپ

 های یک عنصر عدد جرمی یکسان و عدد اتمی متفاوت دارند.ج( ایزوتوپ

 های یک عنصر عدد اتمی یکسان و عدد جرمی متفاوت دارند.د( ایزوتوپ

 (14)مرحله اول دوره  ؟ نیستکدام پیوند کوواالنسی   -914

 ب( پیوند بین کلرید و آمونیوم در آمونیوم کلرید م هیدروژن با کربن در اتانالف( پیوند ات

 ی بین دو اتم کربن در اتند( پیوند دوگانه ی بین دو اتم کربن در اتانج( پیوند ساده

موجوود اسوت  هرگواه تموامی آب ایون       C0ی پتاسیم نیترات در آب در دمای گرم محلول سیرشده 9/33 -201

مانود قابلیوت حوآ شودن پتاسویم      آب از آن بر جای میگرم پتاسیم نیترات خشک و بی 9/3محلول تبخیر شود 

 گرم حالل کدام است؟   100ی حآ شونده در نیترات در آب در دمای داده شده برحسب گرم ماده

 (14)مرحله اول دوره  

 2/2د(  2/00ج(  2/33ب(  02الف( 

 (14)مرحله اول دوره   دهد ناشی از    است ی گاز در یک ظرف از خود نشان میفشاری که یک نمونه  -121

 های گاز با یکدیگر در فضای ظرفالف( برخورد مولکول

 ی ظرفهای گاز با جدارهب( برخورد مولکول

 های گاز درون ظرفج( وزن مولکول

 ی گاز با یکدیگرهای ناشی از نزدیک شدن مولکولد( دافعه

212-  x  گرم گوگرد(S) باy  گرم آلومینیوم(Al) دهود و از آن  به طور کامآ واکنش میz     گورم آلوومینیم سوولفید

)SAl( های شود  مجموع نسبتتولید می 32
z

y

z

x
 کدام است؟)S,Al( 3227   (14)مرحله اول دوره 

 0د(  323/0ج(  203/0 ب( 08/0الف( 

اکسوید موجوود   اکسید در شرایط متعارفی چند مولکوول کوربن دی  متر مکعب گاز کربن دیسانتی 196در  -123

/( است؟ 23100226  )(14)مرحله اول دوره    عدد آووگادرو 

191004412الف(  /  )211004412ب /  )2104ج   )211008824د / 
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 آقای کنکور سواالت المپیاد شیمی مرحله اول  شیمی پایه دهم

در کودام گزینوه فرموول     3YCOو  3XOهوای  در ترکیوب  Yو  Xبا توجه به شرکت عنصورهای انتخوابی    -412

 (14)مرحله اول دوره  های شیمیایی داده شده درست است؟  ترکیب

43الف(  YSO,XF  )45ب YPO,XF  )3جNOY,XF  )239د )NO(Y,XF 

 (12)مرحله اول دوره  ؟  نداردی شیمیایی پیوند کوواالنسی کدام گونه -212

الف( 
2ICl  )ب

4NH  )ج`NH3  )دNaH 

 (12)مرحله اول دوره   ؟های بیشتری داردالکترونکدام یون تعداد  -126

3الف( 
7 N  )ب3

13 Al  )ج
47 NH  )د

413 AlH 

 (12)مرحله اول دوره   تشکیآ دهد؟ تار لوویسختواند ترکیبی با ساکدام عنصر می  -121

 N7د(  S16ج(  Si14ب(  C6الف( 

حآ شده است  در اثر سرد کردن محلول توا   C60آب در دمای  g 200در  ClNH4گرم آمونیوم کلرید  92 -112

 100گورم در   31برابور   C20پذیری آمونیوم کلرید در آید؟ حآبه دست می ClNH4چند گرم بلور  C20دمای 

 (12)مرحله اول دوره  گرم آب است   

 20د(  28ج(  2/00ب(  22الف( 

 (12)مرحله اول دوره   ؟آیدنمیای به شمار کدام گاز به عنوان یک گاز گلخانه  -921

 g(CO2(دg(H2  )(جg(OH2  )(بg(CH4  )(الف( 

های الزم، معادله زیر را برای بستگی حجم یک نمونه گاز با دمای آن بور  آموز کنجکاوی از راه آزمایشدانش  -160

 دست آورده است ، به Ctحسب مقیاس دمای سلسیوس، 

C50 0الی  C0)در گستره 
3

0
3 327100 VatV)cm/V,C/cm/a    وt    دما در مقیاس سلسیوس اسوت

 (12)مرحله اول دوره  است؟  0Vافزایش یابد، افزایش حجم گز چند برابر  C1)اگر دما به اندازه 

الف( 
273

ب(  1
373
ج(  1

250
د(  1

350
1 

 ثابت به شرح زیر باشد: فرض کنید بستگی تغییر حجم یک نمونه گاز با فشار آن در دمای  -161

 160 310 16 فشار به میلیمتر جیوه

 2 10 20 لیترحجم به میلی

 3100 3100 3100 حجم ×فشار 

 (12)مرحله اول دوره    و در همان دمای ثابت چند لیتر است؟ atm2000/0حجم این نمونه گاز در فشار 

 

 022/0د(  000/0ج(  020/0ب(  022/0الف( 
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 1/10کنیم، از آن ، در آب را با مالیمت تبخیر می3KNOمیلی لیتر از یک محلول شامآ پتاسیم نیترات،  20  -216

 (12)مرحله اول دوره  ماند  رلظت مولی محلول کدام است؟  گرم پتاسیم نیترات خشک برجای می

1013 KNO 

11الف(  Lmol  )12ب Lmol  )13ج Lmol 4 )151 Lmol/ 

نمادهای  -316
  (12)مرحله اول دوره  ؟ به ترتیب در یک واکنش شیمیایی چه معنایی دارند و 

 شوند، حالت تعادلیها گرم میدهندهالف( واکنش

 دهد.کند یا میب( حالت تعادلی، تولید می

 تعادلی شوند، حالتها سرد میج( واکنش دهنده

 شوند.شوند، واکنشی انجام نمیها گرم میدهندهد( واکنش

لیتور آب اسوت  رلظوت آن بور حسوب مووالر کودام اسوت؟         میلوی  420گرم گلوکز در  10محلولی شامآ   -416

)mol/gOHC( 1806126    (12)مرحله اول دوره 

 023/0د(  00/0ج(  022/0ب(  062/0الف( 

 (12)مرحله اول دوره ؟ نیستکدام روش برای کاهش سرعت مصرف مواد شیمیایی کارساز   -216

 های فردی و اجتماعی در استفاده از مواد و وسایلالف( اصالح پیوسته عادت

 سوزی زبالههاهای تولید شده در دستگاهب( سوزاندن زباله

 ج( استفاده دوباره یا چندباره از مواد

 زفرآوری موادد( بازگردانی و با

 (12)مرحله اول دوره  ؟ نیستکدام عبارت در مورد یک واکنش شیمیایی درست  -616

 آیند.ها از یک آرایش به آرایش دیگری در میالف( اتم

 کند.ها تغییر نمیب( تعداد کل اتم

 آیند.های فراورده به وجود میروند و اتمدهنده از بین میهای واکنشج( اتم

 ها برابراست.ها با جرم فرآوردهدهندهواکنشد( جرم 

 (12دوره  )مرحله اول  آید؟کدام یک از پیوندهای زیر پیوند کوواالنسی به شمار نمی -161

 الف( پیوند بین اکسیژن و کربن در مولکول فرمالدهید

 های کربن در مولکول اتانهای هیدروژن با اتمب( پیوند اتم

 کلر در هیدروژن کلریدج( پیوند بین هیدروژن و 

 د( پیوند کربنات و آمونیومدر آمونیم کربنات

نسبت   -161
wy

xz
 (12)مرحله اول دوره   ی شیمیایی زیر برابر است با:در معادله 

OwH)PO(Caz)OH(CayPOxH 2343243  

الف( 
9
ب(  2

9
د(    2ج(  1

3
2 

 (16)مرحله اول دوره  کدام اتم در حالت پایه خود بیشترین تعداد الکترونهای جفت نشده را دارد؟   -169

 In29د(  Fe26ج(  As33ب(  V23الف( 
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 آقای کنکور سواالت المپیاد شیمی مرحله اول  شیمی پایه دهم

3231074اتوم موس در بلوور ایون فلوز برابور        4در صورتی که بدانیم حجم   -101 cm/      و چگوالی بلوور موس
3938 cm/g/  2310026و عدد آووگادرو و مول / (16)مرحله اول دوره   است، وزن اتمی مس کدام است؟ 

 2/63د(  0/60ج(  3/62ب(  2/63الف( 

 (16)مرحله اول دوره   برابر است؟ Cl17ی های کدام گونه شیمیایی با تعداد الکترونهاالکترونتعداد  -111

2الف( 
8 O  )بK19  )جNe10  )دNa11 

 (16)مرحله اول دوره  است؟ نادرستدر برابر هر فرمول شیمیایی نام آن نوشته شده است  کدام مورد   -211

 ا کسید()نیتروژن دی 2NOب(   کلرید( (III))فسفر  3PClالف( 

 اکسید()گوگرد تری 3SOد(   )گوگرد هگزا فلوئورید( 4SFج( 

گرم کواهش یافتوه اسوت      11/0گرم از یک نمونه متبلور سدیم سولفات پس از خشک کردن به  34/1وزن   -113

 (16)مرحله اول دوره   نمونه چه تعداد آب تبلور دارد؟

OHSONaOHSONa 242242  

231632  Na,O,S 

 00د(  8ج(  7ب(  2الف( 

را  Xهوای  هاست  تعداد الکتورون برابر تعداد پروتون 2/1ی آن هاو تعداد نوترون 200برابر  Xعدد جرمی   -411

 (16)مرحله اول دوره   حساب کنید 

 80د( 80ج(  72ب(  78الف(

 (16)مرحله اول دوره  شود پس:  ختم می 63Pبه  2Yو  2Xی هاآرایش یون -211

 تعلق دارد. 4به دوره  Yو  3به دوره  Xالف(

 تعلق دارد. 3به دوره  Yو  4به دوره  Xب( 

 تعلق دارد. 4به گروه  Yو  3به گروه  Xج( 

 الکترون است. 4برابر  2Yو   2Xهای د( تفاوت تعداد الکترون

 (16)مرحله اول دوره  انرژی الزم برای جدا کردن الکترون از کدام ذره بیشتر است؟    -116

2ج(  Li3ب(  He2الف( 
4 Be  )دNe10 

 شود  این عنصر در الیه اصلی چهارم خود چند الکترون دارد؟ختم می 35pآرایش الکترونی عنصری به   -111

 (16)مرحله اول دوره  

 32د( 08ج(  06ب(   02الف(

111- 2Cd  الکترون است، چند نوترون دارد؟  46دارای)Cd(112    (16)مرحله اول دوره 

 64د(  66ج(  68ب( 62الف( 

در نظر گرفتن پنج الیه الکترونی اول در اتم هیدروژن، چند خط در طیو نشری خطی این اتوم مشواهده   با   -119

 (16)مرحله اول دوره  شود؟  می

 02د(  02ج(  2ب(  00الف( 
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12ی هوا با توجه به آرایش الکترونی آخرین زیرالیه یون -101 3d:C   63و 3p:B   62و 3p:A     کودام عبوارت

 (16)مرحله اول دوره  درست است؟ 

 بیشتر است. Cاز شعاع اتمی  Bالف( شعاع اتمی 

 در یک گروه از جدول تناوبی قرار دارند. Cو  Bب( 

 در یک نمونه دوره از جدول تناوبی قرار دارند. Bو  Aج( 

 بیشتر است. 2Aو از شعاع  2Cد( شعاع 

خارج  2COایم تا به طور کامآ تجزیه شود، حجم یک گرم نمونه متبلور سدیم کربنات خالص را حرارت داده -111

 (11)مرحله اول دوره  باشد )در شرایط متعارفی( تعداد آب تبلور نمونه کدام است؟  لیتر میمیلی 6/19شده برابر 

OHCOONaOxH.COH 222232  

 02د(  8ج(  2ب(  00الف( 

)O,N(درصد وزنی است   9/22برابر  در کدام یک از اکسیدهای زیر درصد نیتروژن -211 1614   

 (11)مرحله اول دوره  

NOMالف(  30   )3276ب ONM  

246ج(  NOM    )52108د ONM  

)O(چقدر است؟ XOدر  Xدرصد باشد، درصد وزنی  1برابر  2XOدر  Xاگر درصد وزنی   -311 16  

 (11)مرحله اول دوره  

 2/88د( 0/20ج(  2/23ب(  3/78الف(

 (11)مرحله اول دوره  کدام نمونه، الکترون جفت نشده دارد؟    -114

ب(  NOالف( 
2NO  )2جNO  )دNOCl 

گرم محلول سیر شوده شوکر در   2/30گرم است  اگر  402برابر با  C20پذیری شکر در آب در دمای انحالل -211

 (11)مرحله اول دوره  آید؟  را با مالیمت تبخیر کنیم، چند گرم شکر خشک از آن به دست می C20آب در دمای 

 2/22د( 0/7ج(  02/3ب( 2/20الف( 

 (11)مرحله اول دوره  پذیری  بیشتری دارند؟  کدامیک از گازهای زیردر آب انحالل -116

 Heد(  2Oج(  3NHب(  2COالف(

های     و تکمیوآ شودن   اوزون در الیه تروپوسفر از راه جذب پرتوهای مناسب خورشیدی به وسیله مولکول -111

 (11)مرحله اول دوره  شود  گام بعد از آن تشکیآ می

 2NO د( 2COج(  2Oب(  4CHالف( 

 (11)مرحله اول دوره  ؟ نیستکدام گزینه از ارکان نظریه جنبش مولکولی گاز  -111

 توانند با یکدیگر انرژی مبادله کنند.های یک نمونه گاز در موقع برخورد با هم میذرهالف(

 ب( فشار یک نمونه گاز در ظرف ناشی از وزن آن است.

 یک نمونه گاز با هم یکسان نیست.ی هاج( انرژی جنبشی ذره

 ی یک نمونه گاز با خود وبا جدار ظرف برخوردهای دایمی دارند.هاد( ذره
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 (11)مرحله اول دوره  ؟ شودنمیبین کدام دو مولکول زیر پیوند هیدروژنی تشکیآ   -191

 ب( دی متیل اتر و اتیل الکل  الف( دی اتیل اتر و آب

 ل اتر و دی متیل اترد( دی اتی  ج( اتیل الکل و آب

 (11)مرحله اول دوره  تر است؟درصد جرمی نیتروژن در کدام ترکیب از همه بیش -190

M)الف(  ) Al(NO ) 3 M)ب(  3213 ) Ba(NO ) 3 2261  

M)ج(  ) NH NO 4 M)د(   380 ) LiNO 369 

 تر است؟ی شیمیایی از همه بیشپیوندی و ناپیوندی در کدام گونهها اهم از تعداد جفت الکترون -191

 (11)مرحله اول دوره  

NHب(  ClF3الف(  OH2  )جI3  )دClO
3 

B10ایزوتوپ از  16ای از عنصر بور، در نمونه -192
B11ایزوتوپ از  24و  5

وجود دارند  جرم اتمی میوانگین بوور در    5

 (11)مرحله اول دوره  این نمونه کدام است؟  

 8/00د(  2/00ج(  4/00ب(  6/00الف(

 از راست به چپ کدام است؟های هر زیرالیه به ترتیب های هر تراز از انرژی و تعداد اوربیتالتعداد اوربیتال  -193

 (11)مرحله اول دوره   

12و  2nب(  1lو  22nالف(  l  )22جn12 l  )2دn  1وl 

ی دوم یوا سووم جودول    هوا کدام عنصر از تنواوب  Xهای ناپیودی در مولکول زیر پس از قرار دادن الکترون -194

 (11)مرحله اول دوره   تواند باشد؟می

 
 Cو  Nد(  Nو  Oج(  Bو  Sب(  Sو  Fالف( 

 (11)مرحله اول دوره  ؟    نیست SIکدام یک از موارد زیر جزو یکاهای  -219

 برای جرم (kg)ب( کیلوگرم   برای طول (m)الف( متر 

 برای فشار (Pa)د( پاسکال   برای دما )C(ی سلسیوس ج( درجه

 (11)مرحله اول دوره  است؟   نشدهی شیمیایی قانون پایستگی جرم رعایت در کدام معادله -619

FeSSFeالف(     )243243ب HOFe)g(OHFe 
 

322ج(  23 NHHN    )دOHNaHOSNaOHSOH 2442  

 (11)مرحله اول دوره   ای درست است؟کدام گزینه در مورد اثر گلخانه -191

 شود.الف( بر اثر این پدیده انرژی تابشی از جو زمین عبور کرده و خارج می

 .شودها میتر شدن مناطق استوایی و سردتر شدن قطبب( این پدیده موجب گرم

 افتد.ای به دام میای است که در آن انرژی تابشی توسط گازهای گلخانهج( پدیده

 محیطی اثر مثبت دارند.ای از نظر زیستد( گازهای گلخانه
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هوای موجوود در آن   که رلظت کآ یوون  NaClساعت از محلول  2/2در ساعت به مدت   mL100به بیماری   -191

M0/3 است تزریق شده است  این بیمار در این مدت چند گرمNaCl   دریافت کرده است؟ )/NaCl( 558 

 (11)مرحله اول دوره  

 2/07( 4 8/8ج(  4/4ب(  2/2الف( 

 شود؟ و مقدار کافی اکسی،ن چند گرم آلومینیوم اکسید حاصآ می Alگرم  2/12از واکنش  -199

 (11)مرحله اول دوره  

)OAlOAl,Al,OAl( 32232 23427102  

 8/022د(  2/200ج(  2/242ب(  7/300الف( 

 (11)مرحله اول دوره ها دارد؟ پذیری کدام ترکیب وابستگی دمایی معکوس نسبت به سایر گزینهانحالل  -200

 2CaClد(  3NaNOج(  2COب(  KClالف( 

 گرم از این گاز چند لیتر حجم در شرایط استاندارد دارد؟   4/6است   16چگالی یک گاز نسبت به هلیم برابر  -201

 (11)مرحله اول دوره  

 8/44د(  4/22ج(  48/4ب(  24/2الف( 

گورم   12گرم است  چند گرم محلول سیر شده در همان دموا دارای   120پذیری نمکی در دمای معین انحالل -202

 (11)مرحله اول دوره  هد بود؟    نمک خوا

 220د(  000ج(  22ب(  2/6الف( 

گورم اسوت وزن نموود      0012/0آموز کربن الزم برای واکنش کامآ زیر را با ترازویی که دقوت آن  یک دانش -203

 (19)مرحله اول دوره اکسید تولید شده برحسب مول کدام است؟  (II)خطای حاصآ از این توزین در مقدار سرب 

)g(CO)s(PbO)s(C)s(OPb 43 

4103الف(    )4109ب   )4101ج   )4102د  

/mاستاندارد جهانی ذرات ریز با ضخامت بیشتر از  -420 52  350در هوا m/g باشد  اگر ضریب خطور ذرات  می

هووا اسوت وارد    L2/0باشد، چند میکروگرم از این ذرات ریز در هر بار تنفس که شامآ حودود   12/0ریز مساوی 

 (19)مرحله اول دوره   شود؟ها میشش

2101252ب(  022/0الف(  /  )22د(  22/20ج 

 (19)مرحله اول دوره  نام کدام ترکیب شیمیایی درست است؟     -202

 : برومید هیدروژنHBrب(   : ید کلرید3IClالف( 

 فلوئور اکسید: دی2OFد(   کلرید (III): فسفر 3PClج( 
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باشود   موی  %2/43کنیم؛ میوزان کواهش وزن آن   مقداری سدیم سولفات متبلور را به طور کامآ خشک می -206

 (19)مرحله اول دوره  تعداد آب تبلور را محاسبه کنید  

OxHSONaOxH.SONO 242242  

)SONa( 14242  

 00د(  8ج(  6ب( 7الف( 

)OH(آب معمولی  -120 )OD(ین و آب سنگ 2  (19)مرحله اول دوره   در کدام مورد یکسان هستند؟ 2

 د( چگالی هاج( مجموع الکترون هاب( مجموع نوترون ی انجمادالف( نقطه

2810683و مسواحت کوآ آنهوا     km1/3هوای زموین   عمق میانگین اقیانوس  -120 km/      اسوت  فورض کنیود

112212کیلوگرم شکر به فرمول  19های موجود در مولکول OHC های زموین  به طور یکنواخت در آب تماما قیانوس

آب موجود خواهد بود؟  mL200پخش شود  در این صورت چند مولکول شکر در یک لیوان آب اقیانوس که دارای 

 (19رحله اول دوره )م گرم شکر جرم دارد (   342مول شکر  1)

 111048د(  91023916ج(  4800ب(  23206الف( 

 (19)مرحله اول دوره  ها در کدام ترکیب از همه بیشتر است؟  انواع اتم -209

 23NMgد(  43POHج(  4CaHOPب(  42MnOKالف( 

 گیرند؟  ترکیبات زیر با تشکیآ حداکثر چند پیوند هیدروژنی بین مولکولی کنار هم قرار می -210

 (19)مرحله اول دوره  

 
 4د(  3ج(  0ب(  2الف( 

ی فلز واسطه از همه بیشوتر اسوت  )نکتوه: بوار     های جفت نشدههای زیر تعداد الکتروندر کدام یک از یون -211

 (19)مرحله اول دوره  ترکیب برای عنصر واسطه است(  

2الف( 
6223 ])OH(V[   )ب2

6226 ])OH(Fe[  

2ج( 
6227 ])OH(Co[   )د2

6225 ])OH(Mn[ 

3324در ترکیب زنجیری  -221 PCN)PClN(PCl  هوای  های ظرفیت اتوم فقط با در نظر گرفتن الکترون

 (19)مرحله اول دوره  های ریرمشترک ناپیوندی وجود دارد؟فسفر و نیتروژن چه تعداد جفت الکترون

 0د(  2ج(  3ب(  4الف( 

سرد  C20تهیه شده است را تا دمای  C60آمونیوم کلریدی که در دمای  g/L420لیتر از محلول میلی 200 -321

 (19)مرحله اول دوره  کند؟  کنیم چند گرم آمونیوم کلرید از این محلول رسوب میمی

 است ( g/mol2/1است و چگالی محلول  C20آب در دمای  g100در  g31)قابلیت انحالل آمونیوم کلرید 

 8/36د(  6/24ج(  3/02ب(  40الف( 
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  ختم شود  عبارت کدام گزینه درست است؟ 63pهریک به  2Dو  2Aاگر آرایش الکترونی  -421

 (20)مرحله اول دوره  

 ی سوم تعلق دارد.به دوره Aی چهارم و اتم به دوره Dالف( اتم 

 به گروه دوم تعلق دارد. Dبه گروه چهارم و اتم  Aب( اتم 

 اتم عنصر اصلی است. Aاتم عنصر واسطه و  Dج( 

 است. 02برابر  Dو  Aهای د( تفاوت تعداد الکترون

اوب چهوارم قورار دارد  تفواوت عموده     در گروه سیزده و تن Bدر گروه یک و تناوب سوم و عنصر  Aعنصر  -212

 (20)مرحله اول دوره  ی این دو عنصر کدام است؟  هاپروتون

 00د(  02ج(  20ب(  22الف( 

درصود وزنوی    36ی کوه  درصد وزنی استیک اسید را از محلوول اولیوه   12خواهیم یک کیلوگرم محلول می -216

ی کودام گزینوه ایون منظوور را     هوا ت تهیه کنیم  دادهلیتر اسگرم بر میلی 042/1استیک اسید دارد و چگالی آن 

 (20)مرحله اول دوره   کنند؟برآورده می

 لیتر آب مقطرمیلی 283درصد وزنی یا  36لیتر محلول میلی 407الف( رقیق کردن 

 لیتر آب مقطرمیلی 283درصد وزنی با  36گرم محلول  407ب( رقیق کردن 

 لیتر آب مقطرمیلی 640درصد وزنی با  36لیتر محلول میلی 360ج( رقیق کردن 

 لیتر آب مقطرمیلی 640درصد وزنی با  36گرم محلول  360د( رقیق کردن 

)mol/gM(پذیری شکر معمولی حآ -121 345  ،لیتور محلوول اسوت  سواخارین     میلی 100گرم در  200در آب

)mol/g/M( 2183  تر است  شیرینی یوک لیتور محلوول سویر     بار از شکر معمولی شیرین 200قندی است که

 (20)مرحله اول دوره  کند؟  ی شکر معمولی با محلول چند گرم در لیتر ساخارین برابری میشده

 002/0د(  02/2ج(  4ب(  36/3 الف(

L/mol6104در هوای اتاقی  (CO)ید کساگر میزان کربن مونوا -121    باشد، رلظت کربن مونواکسید در خوون

 (20)مرحله اول دوره  کند چه مقدار خواهد بود؟  ساعت از این هوا تنفس می 1یک انسان بالغ که به مدت 

 لیتر در دقیقه بگیرید ( 12لیتر است،  2)میزان تنفس هوا را در انسان بالغ که حجم خون وی 

/Mج(  M64/0ب(  M28/0الف(   510807   )دM/ 310614  

ها ی فلز واسطه از همه بیشتر است؟ )تمام این یونهای جفت نشدهی شیمیایی تعداد الکتروندر کدام گونه -219

 (20)مرحله اول دوره  پارامغناطیسی اند(   

الف(  
426 FeCl  )ب3

625 MnF  )ج3
6222 )OH(Ti  )2د

6228 )OH(Ni 

 (20)مرحله اول دوره  ی شیمیایی متفاوت است؟  های ظرفیت کدام گونهمجموع الکترون -220

]PF[ج(  7IFب(  6SFالف(   2د(  6
6 ]SiF[ 
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در یک  Bهای باشد  تعداد مولکول mol/g(M(و جرم مولی  )mL/g(دارای چگالی  Bاگر مایع مولکولی  -122

 (20)مرحله اول دوره  عدد آووگادرو است (   ANشود؟ )لیتر این مایع از کدام رابطه محاسبه می

الف(
ANM

 ب(  1000
M

NA1000
ج(  

1000



M

NA  )د
1000

ANM 
 

ی خلووص  با درجه NaOHموالر به چند گرم  2/0لیتر محلول سولفوریک اسید میلی 20برای واکنش کامآ   -222

 (20)مرحله اول دوره  نیاز است؟   10%

)H,O,Na( 11623  

 0د(  8/0ج(  2/0ب(  2الف( 

 (20)مرحله اول دوره  اند؟  ها به آرایش الکترونی گاز نجیب پس از خود رسیدهی اتمدر کدام ترکیب همه -223

 2CaFد(  3AlClج(  4SFب(  ClNH4الف( 

 (20)مرحله اول دوره  های مربی، کدام نور کمترینا نرژی را دارد؟  ی رن در محدوده  -224

 د( بنفش ج( آبی ب( زرد الف( قرمز

 (20)مرحله اول دوره  ها در کدام گزینه بیشترین است؟  تعداد مولکول -222

 

 2COگرم  2د(  2Oگرم  6/0ج(  2Nگرم  4/0ب(  OH2گرم  0الف(  

جرمی سولفوریک اسید محلولی از  %20اکسید با مقدار استوکیومتری از محلول  (II)گرم مس  20از واکنش  -226

 سولفات به دست آمده است  جرم آب موجود در محلول برحسب گرم در پایان واکنش چقدر است؟  (II)مس 

)H,O,S,Cu( سولفات به صورت محلول درآمده است ((II)مام مس )ت 1163264  

OH)aq(CuSO)aq(SOH)s(CuO 2442   
(20)مرحله اول دوره   

 28د(  2/4ج(  2/24ب(  2/002الف(  

 49گرم آب اسوت    100گرم در  21و  142به ترتیب  C20و  C80در آب دردماهای  3KNOپذیری انحالل -122

ی کنویم و محلوول سویر شوده    سرد می C20را تا دمای  C80در دمای  3KNOی گرم از یک محلول سیر شده

 (20)مرحله اول دوره  نشین شده است؟  ته 3KNOآید  چند گرم جدیدی به وجود می

 6/26د(  8/22ج(  6/08ب(  6/23الف(  

 2COآرگون است  در دما و فشار یکسان، چگوالی گواز    %1اکسی،ن و  %21نیتروژن،  %11هوا تقریباً شامآ  -122

 (20)مرحله اول دوره  چند برابر گالی هوا است؟  

)C,Ar,O,N( 12401614   

 3د(  2/0ج(  0ب(  66/0الف(  

عنصری از گروه پونجم اصولی جودول     (X)الکترون ظرفیت، اتم مرکزی  16ی شیمیایی زیر با در کدام گونه -229

 (21)مرحله اول دوره  تناوبی است؟  

 2NXNد(  OXNج(  SXNب(  NXNالف( 
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 آقای کنکور سواالت المپیاد شیمی مرحله اول  شیمی پایه دهم

 (21)مرحله اول دوره  ی جفت نشده در کدام یون واسطه از همه بیشتر است؟  هاتعداد الکترون -230

2 الف(
24 Cr  )ب2

26 Fe  )ج225Mn
2د(  

23 V 

 (21)مرحله اول دوره  ی شیمیایی باید به صورت آنیونی و یک بار منفی باشد؟  کدام گونه -231

 6SFد(  5rFج(  4IClب(  5IOFالف(  

3102لیتر محلول میلی 22 -223   3موالرAgNO  لیتر محلول میلی 22باX  موالرKCN شوود  در  مخلوط می

صورتی که 
2)CN(Ag  تولید شود و رلظتCN  3102آزاد باقی مانده در محلول   موالر باشد، رلظتX  موالر

 (21)مرحله اول دوره  چقدر بوده است؟   KCNی اولیه

  323 22 NOK)CN(AgKCNAgNO  

3104ب(  310الف(  3102   )3108د  

برابور   STPشود  اگر حجم گاز تولید شوده در شورایط   تولید می 2SOو  2COمایع،  2CSدر اثر سوختن  -323

3251)با چگالی  2CSلیتر باشد، حجم  1/16 cm/g/(21)مرحله اول دوره  لیتر بوده است؟   ( چند میلی 

)C,S( 1232   

 2/00د(  2/02ج(  6/2ب(  4/30الف(   

تولیود   g/L16/1، با چگوالی  2COلیتر گاز  HCl ،2/2با  3MCOبا فرمول  Mگرم کربنات فلز  10از واکنش  -423

 (21)مرحله اول دوره  در نمک کربنات چقدر است؟   Mشده است  درصد جرم فلز 

 6/34د(  2/48ج(  8/28ب( 40الف( 

23محلول  -223 )NO(Ca  3موالر و  6/0با رلظتHNO  321)با چگالی cm/g/1  با نسوبت   %2/31و درصد وزنی

شوند  رلظت مخلوط می 1به  4حجمی به ترتیب 
3NO (21)مرحله اول دوره  در محلول نهایی چقدر است؟ 

)O,N,H( 16141   

 2/0د(  8/2ج(  06/0ب(  68/0الف( 

در آب حاصوآ   42SOMگورم نموک    14/1که از حآ شدن کامآ  mL100در محلولی به حجم  Mرلظت  -623

 (21)مرحله اول دوره  کدام است؟   Mموالر است  جرم اتمی  2/0شده است برابر 

 7د( 2/82ج( 32ب(  23الف( 

OxH.CONaگرم نمک آبدار  1/9لیتر از یک محلول با میلی 200 -123 Naدرست شده است  اگر رلظت  232

 (21)مرحله اول دوره  در نمک آبدار کدام است؟   xموالر باشد، تعداد  2/0

)xM( 18106  

 00د(  4ج(  2ب(  2 الف( 

ای به ضخامت های اوزون را روی سطح زمین جمع کنیم  الیهی مولکولهمه C0و دمای  atm1اگر در فشار  -123

mm3 دهد  براین اساس بر فراز هر مترمربع از سطح زمین چند مول اوزون وجود دارد؟تشکیآ می 

 (21)مرحله اول دوره     

41031ب(  3/0الف(  /  )21031ج /  )03/0د 
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 (21)مرحله اول دوره  شود؟  پذیری گازها در آب میکدام عوامآ باعث افزایش انحالل -239

 ب( افزایش دمای آب و افزایش فشار گاز الف( کاهش دمای آب و کاهش فشار گاز

 د( افزایش دمای آب و کاهش فشار گاز  ج( کاهش دمای آب و افزایش فشارگاز

( رسیده است نسوبت  2( به حالت )1طی فرایندی از حالت ) 2Nطابق جدول زیر، یک نمونه گاز م -402
1

2

P

P   برابور

 (21)مرحله اول دوره  است با:    

 (1حالت ) (2حالت ) خاصیت

 420 320 دما )کلوین(

 40 31 حجم )لیتر(

 1P 2P فشار )کیلوپاسکال(

 84/0د( 24/0ج(  00/04/2020ب(  20/0 الف(

 3AgNOسورد کنویم، مقوداری     C20را تا دموای   C60در آب  3AgNOی گرم محلول سر شده 24اگر  -124

نشین شده در محلول ته 3AgNOباید به این ظرف اضافه کنیم تا دوباره کآ C20شود  چند گرم آب نشین میته

 گرم آب است (  100ر گرم د 216و  240به ترتیب  C20و   C60در دماهای  3AgNOحآ شود؟ )حاللیت 

 (21)مرحله اول دوره  

 4/00د(  7/02ج(  0/00ب(  3/20الف( 

OH.XSOگرم از یک جسم جامد متبلوری به فرمول  16/2پس از گرم کردن  -224 24 گورم نموک    01/4، مقدار 2

 (21)مرحله اول دوره   کدام عنصر است؟   Xآید  آب به دست میبی

OHXSOOH.XSO 2424 22  

Na23 الف(
Ca40ب(  11

Sr87ج(  20
Ba137د(  38

56 

 (21)مرحله اول دوره   است؟ نادرستکدام گزینه  -324

 های کنترل آلودگی است.ای و خورشیدی یکی از راهالف(  استفاده از انرژی هسته

)O(ب( اوزون   در برابر فرابفنش ناپایدار است. 3

 ی نوع اول است.ی تشکیل سولفوریک اسید در هوا، یک آالیندهج( ایجاد باران اسیدی در نتیجه

g(CO).g(OH(د(   آی هستند.در ردیف گازهای مهم گلخانه g(CH3(و  22

گرم آب است  چنود   100گرم سدیم کلرید در  31برابر با  C20پذیری سدیم کلرید در آب در دمای انحالل -424

 ی آن در آب در دمای داده شده قابآ حصول است؟ گرم محلول سیر شده 46گرم سدیم کلرید از 

 (21)مرحله اول دوره  

 20/20د(  00/02ج(  48/07ب(  67/02الف( 

)OPMo[)NH[در  -242  به گروه کروم تعلق دارد(  Moها کدام است؟ )اتم مجموع بارهای مثبتاتم 401234

 (21)مرحله اول دوره  

 72د(  72ج(  80ب(  82 الف(
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2)نسبت تعداد آنیون به کاتیون در باریم پراکسید چند است؟ -624

2O= )(22)مرحله اول دوره  پراکسید 

 0د(  2/0ج(  2ب(  2/0 الف(

یون  -124
4NH   (22)مرحله اول دوره  چند الکترون بیشتر از نوترون دارد؟ 

)N,H( 14
7

1
1  

 4د(  0ج(  2ب(  3 الف(

دهد  کدام طول موج برحسوب نوانومتر   شکآ زیر، بخش مرئی طیو نشری خطی اتم هیدروژن را نشان می -241

24ی انتقال الکترونی نشان دهنده  nn (22)مرحله اول دوره  ؟  تاس 

 
 626د(  434ج(  486ب(  400الف( 

 (22)مرحله اول دوره  است؟     ppmچند  Naدر آب، رلظت یون  NaClموالر  310در محلول  -924

)/Cl,Na( 53523   

 23د(  0000ج(  2/82ب(  0 الف(

گوراد اسوت    ی سانتیدرجه -42متر جیوه و دما میلی 211کیلومتری از سطح زمین، فشار هوا  10در ارتفاع  -220

 (22)مرحله اول دوره   گازها چند لیتر است؟در این دما و فشار، حجم مولی 

 7/08د(  2/23ج(  2/62ب(  0/78 الف(

 سوزد:لیتر است و طبق واکنش زیر میگرم بر میلی 1/0چگالی بنزین  -221

)g(OH)g(COO)l(HC 222188 1816252  

بواال مصورف    یمیلیون لیتر بنزین سوزانده شود، روزانه چند مول اکسی،ن بر اساس معادله 21اگردر کشور روزانه 

 (22)مرحله اول دوره   شود؟می

)O,C,H( 16121   

81075د(  8104ج(  9106ب(  9105الف(   / 

درصد است  چگالی این محلول  16در آب، درصد جرمی سولفوریک اسید،  42SOHموالر  11/1در محلول   -222

 (22)مرحله اول دوره   لیتر کدام است؟برحسب گرم بر میلی

)S,O,H( 32161   

 00/0د(  00/04/2020ج(  08/0ب(  22/0الف(  

 (22)مرحله اول دوره  چقدر است؟  g/L9/0با چگالی  62HCلیتر از  6ها در تعداد کآ اتم -322

)C,H( 121   

2310081 الف( /  )2310678ب /  )2410671ج /  )2310674د / 
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هود  در هموین   32OXاکسویدی بوه فرموول     2Oلیتر گاز میلی 900گرم با  13/2به وزن  Xای از فلز نمونه -422

)O( کدام است؟ Xاست  وزن اتمی عنصر  g/L3/1شرایط چگالی اکسی،ن  16    (22)مرحله اول دوره  

 26د(  70ج(  27ب(  000 الف(

باشود  تعوداد   هوا موی  برابور تعوداد پروتوون    21/1هوای آن  است و تعداد نووترون  206برابر  Xعدد جرمی  -222

 (23)مرحله اول دوره  کدام است؟   XOهای یون این عنصر در ترکیب الکترون

 78د(  84ج(  82ب(  80 الف(

اکسید تبدیآ شود  وزن  (II)دهیم تا به طور کامآ به مس نیترات متبلور را حرارت می (II)گرم مس  912/0 -226

 نیترات متبلور را مشخص کنید  (II)باشد  تعداد آب تبلور مس گرم می 3/0اکسید حاصآ  (II)مس 

 (23)مرحله اول دوره  

)Cu,O,N,H( 6416141   

OnH)NO(CuOnH.)NO(Cu 223223   

 6د(  2ج(  2ب(  4 الف(

ی دوبروری برای طول موج الکترون به صورت معادله -122
mv

h
  است که در آن  ،h ،m  وv  به ترتیب طول

61042موج، ثابت پالنک، جرم الکترون و سرعت الکترون هستند  طول موج الکترونی که با سورعت   /    متور بور

 متر است؟   کند، چند سانتیثانیه حرکت می

 (23)مرحله اول دوره  

)kg/m,s.J/h( 3134 101099106266    

10103الف(     )8103ب  )7103ج   )9103د  

14آرایش الکترونی  -122 54 sd]Kr[   (32)مرحله اول دوره  مربوط به کدام گونه است؟ 

 Nb41د(  Zr40 ج( Nb41ب(  Zr40الف( 

 (23)مرحله اول دوره   کدام ترکیب یونی در آب محلول است؟ -229

 2CuClد(  4PbSOج(  3CaCOب(  AgBr الف(

در یوک محلوول    2Caگرم آب است  رلظوت   100گرم در  21/0ر با C20در دمای  4CaSOپذیری انحالل -602

 (32)مرحله اول دوره  است؟    ppmچند   4CaSOی سیر شده

)Ca,S,O( 403216  

 22د(  608ج( 2000ب(  02 الف(

گورم   100گرم در  311و  216ی سلسیوس به ترتیب برابر با درجه 40و  20در دماهای  3AgNOپذیری انحالل -612

سورد کنویم، چنود گورم      C20را تا دمای  C40در دمای  3AgNOی گرم از محلول سیرشده 200آب است  اگر 

3AgNO (23)مرحله اول دوره  شود؟  نشین میته 

 22د(  02ج(  22ب(  46الف( 
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 (23)مرحله اول دوره  های اسیدی کدام است؟  دلیآ باران -262

 وجود در هوا در آب باران42SOHالف( حل شدن بخار 

 موجود در هوا در آب باران 2COو  2SO ،xNOب( حل شدن اکسیدهایی مانند 

 موجود در هوا در آب باران 3NHو  HClج( حل شدن بخار 

 (23)مرحله اول دوره  های اسیدی موجود در هوا در آب باراند( حل شدن ذرات بسیار ریز نمک

و  mL/g/101لیتر محلول هیودروکلریک اسوید کوه دارای چگوالی     میلی 20لیتر آب بایستی به د میلیچن -326

بوه   HClدرصد وزنی  16/1و حاوی  mL/g/041است اضافه شود تا محلولی با چگالی  HClدرصد وزنی  20حاوی 

 (23)مرحله اول دوره  دست آید؟  

 3/22د(  2/022ج(  3/26ب(  6/72الف( 

کند و به همین دلیوآ بورای جوذب    تولید لیتیم کربنات و آب می 2COلیتیم هیدروکسید در اثر واکنش با  -426

2CO 2کیلوگرم لیتیم هیدروکسید چند کیلووگرم از گواز    1شود  های فضایی از آن استفاده میدر ماشینCO  را

 گرم بر مول است  ( 00/44و  92/23به ترتیب  2COکند؟ )جرم مولی لیتیم هیدروکسید و جذب می

 (23)مرحله اول دوره   

 22/0د( 46/0ج(  84/0ب(  82/0الف(  

)OHC(چند لیتر از اتیلن گلیکول  -226 262مول  32/0مآ درصد جرمی شا 0/26 262 OHC باشود  چنانچوه   می

 (23)مرحله اول دوره  باشد mL/g/071چگالی محلول 

)O,C,H( 16121   

 0362/0د( 402/0ج(  0402/0ب(  362/0 الف(

گیورد  روز  ی داغ قرار موی روز بر روی یک صفحهیک شبانه 2CaClموالر  212/0لیتر از محلول میلی 230 -626

 لیتر از آب در این مدت تبخیر شده است؟موالر افزایش یافته است  چند میلی 10/1بعد رلظت محلول فوق به 

 (23)مرحله اول دوره   

 2/072د(  2/72ج(  0/002ب(  2/026 الف(

حاصوآ بوا نقوره نیتورات،      KClشود از واکنش تبدیآ می KClکنش زیر به طبق وا xKClOگرم از  21/0 -126

 (23)مرحله اول دوره  کدام است؟    xKClOدر فرمول  Xآید  به دست می AgClگرم  290/0

)/AgCl,/K,/Cl( 3214310239535   

222 xOKClKClOx  

33 NKOAgClAgNOKCl  

 0د(  2ج(  3ب(  4 الف(

 (23)مرحله اول دوره  شود؟  کدام یک از گازهای زیر در هواکره به طور ناچیز یافت می -261

 د( اکسیژن ج( نیتروژن ب( آرگون هیدروژن الف(
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 (24)مرحله اول دوره  های جفت نشده کدام فلز واسطه از همه بیشتر است؟  تعداد الکترون -269

2 الف(
6225 ])OH(Mn[   )ب2

6225 ])OH(Fe[  

3ج( 
6224 ])OH(Cr[   )د2

6229 ])OH(Cu[ 

HD)یکسان است؟  OH2با  OD2کدام وی،گی  -210 2

1)  (24)مرحله اول دوره 

 د( هیچکدام ج( نقطه ذوب ب( جرم مولی الف(  چگالی

 (24)مرحله اول دوره  اند؟  ها به آرایش گازنجیب پس از خود رسیدهدر کدام گزینه، همه اتم -211

 الف(
42 AlCl,NO,NOCl   )323ب

2
3 PCl,NMg,CO   

4224ج(  ON,COCl,SF   )32د HNO,CO,ICl 

 است؟ نادرستفرمول کدام ترکیب  -122

  CLOب( هیپوکلریت =   23NSrاسترانسیم نیترید،  الف(

2ج( تیوسولفات = 
32OS   = د( هیدروژن فسفات2

4HSO 

 به آخرین تراز انرژی یک کاتیون پایدار نسبت داد؟   فقطتوان کدام آرایش الکترونی را می -321

 (24)مرحله اول دوره  

 13sد(  103dج(  32pب(  62pالف(  

گرم بر مول، دارای دو ایزوتوپ طبیعی است که یکی از آنها فراوانی  40/10با جرم اتمی میانگین  X10عنصر  -421

ی ایزوتوپ دیگر چقدر هاهای هسته آن با هم برابر است  تعداد نوترونها و نوتروندرصدداشته و تعداد پروتون 30

 (24)مرحله اول دوره  در نظر بگیرید (  amu1ها را برابر ها و نوتروناست؟ )جرم پروتون

 04د(  03ج(  00ب(  0 الف(

درصد  46ایم تا کامالً خشک شود  اگر جرم باقی مانده تقریباً مول از یک نمک شش آبه را حرارت داده 3/0 -212

OHXOHX جرم نمک اولیه باشد، جرم مولی نمک آب پوشیده چقدر است؟ 220 66   (24)مرحله اول دوره 

 200د(  232ج( 220ب(  080الف( 

g(SO(و  MO2)s(شود به طور کامآ به جامد در هوا حرارت داده می 32SMهنگامی که  -621 شوود   تبدیآ می 2

برحسب  Mماند  جرم مولی گرم جامد در ظرف باقی می 123/3رت دهیم، 32SMگرم از  000/4اگر در این شرایط 

g/mol ( 32کدام است؟  =S )  (24)مرحله اول دوره 

32232 5 SOMOOSM  

 083د(  207ج( 67ب(  002الف(  

را گورم کنویم طبوق     2MXگورم از   12/1یک هالوژن است  اگور   Xیک فلز و  M، عنصر 2MXدر ترکیب  -121

آید  چرم اتمی متوسط )در رشایط متعارفی( به دست می 2Xلیتر گاز میلی 0/26و  MXگرم از  120/0واکنش زیر 

 (24)مرحله اول دوره  به ترتیب کدامند؟   Xو  Mعناصر 

)g()s()s( XMXMX 22 22  

 2/32و  70د(  80و  64ج(  2/32و  64ب(  80  70 الف(
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23موالر  020/0لیتر از محلول چند میلی -121 )NO(Ca   گورم محلوول بوا     200باید با آب خالص مخلوط شود توا

)Ca(کلسیم به دست آید؟  ppm20رلظت  40    (24)مرحله اول دوره 

 2د(  00ج(  2ب(  4 الف(

 2Hگورم   123/0واکونش داده و   HClبا مقدار اضوافی محلوول    Mg-Alگرمی از یک آلیاژ  22/1یک نمونه  -921

)Al,/Mg/(در این آلیاژ چقدر است؟  Mgشود  درصد وزنی «ِتولید 027324     (24)مرحله اول دوره 

 22د(  32ج(  37ب(  43الف(  

 101اسوت بوه    Kiدرصود وزنوی    12لیتر کوه حواوی   گرم بر میلی 093/1لیتر از محلولی با چگالی میلی 110 -210

23درصد وزنی  14لیتر که حاوی گرم بر میلی 134/1لیتر از محلول با چگالی میلی )NO(Pb شوود   است اضافه موی

 (24)مرحله اول دوره  شود؟   یتشکیآ م 2PbIدر این واکنش چند گرم 

)/Pb,/K,/I,/N,/O( 22070399126014016   

3223 KNOPbI)NO(PbKI   

 7/47د( 0/40ج(  2/23ب(  0/20 الف(

گرمی از این آلیواژ   113/1است  فرض کنید در یک نمونه  Cu ،Sn ،Pb ،Znیک نوع آلیاژ برنج حاوی فلزات  -211

722گرم  246/0به  Znو  4PbSOگرم  112/0به  2SnO ،Pbگرم  242/0به  Snطی چند واکنش  OPZn  تبدیآ شده

 در این آلیاژ چقدر است؟    Cuاست  درصد وزنی 

)/S,/Pb,/P,/Sn,/O,/Zn( 03222070317118016465    (24)مرحله اول دوره 

 78د(  62ج(  80ب(  62 الف(

 (24)مرحله اول دوره  توان هر دو اسم را نسبت داد؟  به کدام ترکیب شیمیایی نمی -212

  سولفات (IV): استاتیک سولفات ـ قلع SO(Sn(24الف(  

 : تتراکلرومتان ـ کربن تتراکلرید4CClب( 

  اکسید )(III: آلومینیم تری اکسید ـ آلومینیم 32OAlج( 

 اکسید(III): دی نیتروژن تری اکسید ـ نیتروژن 32ONد( 

 تواند فلوئور باشد؟می Xی زیر، هاهای ظرفیت، در چه تعداد از گونهبا توجه به تعداد الکترون  -213

 (22)مرحله اول دوره   

)e(OXN,)e(NXN,)e(OX,)e(HXO),e(XN 1616281816 2
3222

 

 0د(  3ج(  2ب(  4الف(  

 (22)مرحله اول دوره  توان ساختاری با پیوند سه گانه رسم کرد؟  ی زیر میهاچه تعداد از گونهبرای  -214

2222105662 ClC,NC,HC,HC,P 

 0د(  2ج(  4ب(  3 الف(

تواند اگر هیدروژن و اکسی،ن هر کدام تنها دارای دو نوع ایزوتوپ باشند، چند نوع مولکول آب اکسی،نه می -212

 (22)مرحله اول دوره  وجود داشته باشد؟  

 02د(  3ج(  00ب(  8 الف(
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3105اگر  -621   هوای  یابد  تعداد مولگرم کاهش می 36/0مول از یک نمک متبلور حرارت داده شود، جرم آن

)H,O(آب تبلور موجود در یک مول این نمک کدام است؟  116     (22)مرحله اول دوره 

OnHXOnH.X 22  

 4د(  6ج(  2ب(  00 الف(

درجوه   10گورم آب و در دموای    100گرم در  100گراد برابر درجه سانتی 20پذیری یک نمک دردمای انحالل -211

درجوه   20درجه تا  10گرم از محلول سیر شده این نمک از  14گرم آب است  اگر  100گرم در  220گراد برابر سانتی

 (22)مرحله اول دوره  گرم نمک رسوب خواهد کرد؟  سرد شود چند

 2د(  8ج(  4ب(  6 الف(

است  Arدرصد مولی گاز  1و  2Oدرصد مولی گاز  2N ،21درصد مولی گاز  11فرض کنید هوا دقیقاً شامآ  -121

 شود؟متوسط هوای باقیمانده چند گرم بر مول میاگر کآ اکسی،ن موجود در هوا را خارج کنیم، جرم مولی 

 (22)مرحله اول دوره  

)/N,/O,/Ar( 014016040   

 02/28د(  26/28ج(  84/28ب(  26/30 الف(

حاصآ،  2SOتولیدشوند  جرم  2SOو  OH2 ،2COسوزانیم تا را در اکسی،ن می 2SCو  SH2مخلوطی از  -921

 در مخلوط اولیه چقدر است؟  SH2تشکیآ شده است  درصد جرمی 2COبرابر جرم  12/3تقریباً 

)S,C,H,O( 3212116   (22)مرحله اول دوره 

 3/32د(  0/32(  4/22ب(  6/07الف(  

 (22)مرحله اول دوره  ها در آب محلول هستند؟در کدام گزینه همه نمک -290

43الف(   SrSO,AgNO,PbS,HgS  )2232ب PbCl,)NO(Pb,NaBr,CaCl 

324342ج(  AgNO,CaCl,PONa,SOK  )24332د )PO(Ca,NaCl,KNO,CaCl 

دهد  بوا توجوه بوه حجوم     تعداد مول گاز را نشان می nاست، که در آن  nRTPVمعادله حالت گاز کامآ  -912

11برحسب  R، مقدار ثابت STPمولی گازها در شرایط   Kmol.L.atm (22)مرحله اول دوره  دام است؟ 

 304/8د(  08202/0ج(  8034/0ب(  202/8الف(  

گرم از ایون   11/2باشد  از تجزیه حرارتی ی خاکی مییک نمونه دارای یک یا دو نوع کربنات از فلزات قلیای -292

لیتور  میلوی  200گرم از این نمونه را بوا   2شود  اگر اکسید در شرایط استاندارد آزاد میلیتر کربن دی 441/0نمونه 

اکسید آزاد شده در شرایط اسوتاندارد برحسوب لیتور چقودر     واکنشد هیم حجم کربن دی HClموالر  1/0محلول 

 (22له اول دوره )مرحاست؟ 

)Ba,Mg,Sr,Ca,C,O( 1372487401216  

  000/0ب(   300/0 الف(

 د( اطالعات کافی نیست  224/0ج( 
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برابور چگوالی گوازنیتروژن در     321/1اکسید و اکسی،ن در دما و فشار معوین  چگالی مخلوطی از کربن دی -293

 اکسید در این مخلوط چقدر است؟ همان دما و فشار است  نسبت جرم اکسی،ن به کربن دی

)C,O,N( 121614    (22)مرحله اول دوره 

 44به  32د(  22به  32ج(  32به  22ب(  32به  44 الف(

 (22)مرحله اول دوره  فراوانی کدام منبع آب موجود در کره زمین از همه کمتر است؟   -294

 ب( بخار آب موجود در هوا  الف(  رطوبت موجود در خاک

 های ریرزمینید( آب  ها، آبگیرهاها، دریاچهج( رودخانه

 دست کم یک پیوند کوواالنسی میان دو اتم یکسان وجود دارد؟   هادر تمام گونهدر کدام گزینه،  -229

 (22)مرحله اول دوره  

 الف( 2
32423 OS,ON,BO   )322264ب ON,FO,OP 

42ج( 
3
3 P,ON,BO    )د

4222 ClO,ONa,KO 

دهود؟  را در نظریه بوور نشوان موی    nکدام نمودار تغییرات شاع ترازهای الکترونی اتم هیدروژن نسبت به  -296

 (26)مرحله اول دوره  دهد ( و محور عمودی شعاع را نشان می n)محور افقی 

 

 

 

 ب(  الف(

 

 

 

 

 د(  ج(

 

 

 

 (26)مرحله اول دوره   کدام است؟ )با رعایت قاعده هشت تایی(  21PLin،nبا توجه به ساختار زیر، در فرمول  -129

 
 2د(  4ج(  3ب(   0الف(
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 نام کدام ترکیب براساس نامگذاری آیوپاک صحیح نیست؟ -291

 102FSب( دی سولفور دکا فلورید،   32COCsالف(  سزیم کربنات، 

243فسفات،  (II)د( استرانسیوم   4PbCrOکرومات،  (II)ج( سرب  )PO(Sr 

 (26)مرحله اول دوره  به ترتیب نیم پر و پر شده است؟   d3در چند عنصر واسطه تناوب چهارم، زیرالیه  -299

 0و  0د(    2و  2ج(  3و  2ب(  2و  3الف(  

)H,N(اتمسفر چند گرم بر لیتر است؟  12/1و  C100در  NH3)g(چگالی  -300 114     (26)مرحله اول دوره 

 36/0د(  64/0ج( 48/0ب(  26/0 الف(

356با تبدیآ  -301 )HC(M   32بوهOM  تووان جورم اتموی فلوز     مویM     گورم از   610/2را انودازه گرفوت  اگور

356 )HC(M  32گرم  969/2بهOM  تبدیآ شده باشد، جرم اتمیM  چقدر است؟)C,O,H( 12161   (26)مرحله اول دوره 

 42د(  72ج(  202ب(  022الف( 

تووان از  گرم محلول باشد، چند کیلوگرم منیزیم را می 100گرم در  130/0اگر رلظت یون منیزیم در آب دریا  -302

 لیتر در نظر بگیرید ( گرم بر میلی 040/1آب دریا را  کیلومتر مکعب آب دریا به دست آورد؟ )چگلی 00/1

 (26)مرحله اول دوره  

910301 الف( /  )910351ب /  )310351ج /  )310301د / 

و  atmL100/0حجم( برای دو نمونه گاز در دموای ثابوت یکسوان بوه ترتیوب برابور بوا        × ثابت بویآ )فشار  -303

mmHgmL 3100    است  فشار گاز در نمونه اول، با فرض مساوی بودن حجم گاز در دو نمونه چند برابر فشوار گواز

 (26)مرحله اول دوره  در نمونه دوم است؟  

 4د(  3ج(  2ب(  0 الف(

آب باشد و  g100در  g20برابر با  C25پذیری یک ترکیب شیمیایی جامد در آب در دمای فرض کنید انحالل -430

321در ضن جرم حجمی محلول سیر شده به دست آمده و جرم مولی ترکیب حآ شده به ترتیب برابر بوا   gcm/  و
1100 gmol (26)مرحله اول دوره  جه به آن، موالریته محلول نسبت به جامد حآ شده چقدر است؟  باشد  با تو 

 8د(  4ج( 2ب(  2 الف(

الزم اسوت؟   2CaClموالر  10/0لیتر محلول چند میلی 2Caاز  ppm100لیتر محلول میلی 220برای تهیه   -230

)Ca,/Cl( 40535    (12)مرحله اول دوره 

 3/07د(  0/22ج(  22/2ب(  22/6 الف(

ONHCگرم از مخلوطی که فقط حاوی دو ترکیب  200/1از سوختن کامآ  -063 112212و  33024 OHC  باشود،  موی

ONHCشود  درصد جرمی تشکیآ می 2COگرم گاز  321/2   در این مخلوط چقدر است؟   33024

 (21)مرحله اول دوره  

 28د(  42ج(  67ب(  33 الف(

112212گرم قنود   0/12که از حآ شدن  mL/g/041موالریته محلولی با چگالی  -130 OHC  گورم آب بوه    0/100در

 (21)مرحله اول دوره  دست آمده، کدام است؟  

 332/0د(  300/0ج(  303/0ب(  326/0 الف(
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 (21)مرحله اول دوره  آب معمولی وآب سنگین در کدامیک از موارد زیر با هم یکسان هستند؟   -301

 هامجموع نوتروند( ج( حجم مولی ب( ظرفیت گرمایی مولی الف(  چگالی

 (21)مرحله اول دوره  از بین گازهای زیر کدامیک به مقدار بیشتری در الیه تروپوسفر وجود دارد؟   -309

 د( هیدروژن ج( آرگون اکسیدب( کربن دی الف(  کربن مونوکسید

در چهوار   C27اکسوید را در دموای   ده گرم از هر یک از گازهای هیدروژن، اکسی،ن، نیتروژن و کوربن دی  -103

هوا از نظور کواهش حجوم     کنیم  کودامیک از بادکنوک  یرد مC33بادکنک وارد کرده و سپس آنها را تا دمای 

 (21)مرحله اول دوره  مشابهت بیشتری با بادکنک حاوی کربن منوکسید خواهد داشت؟ 

 2COد(  2Nج(  2Oب(  2Hالف(  

 (21)مرحله اول دوره  ناخالصی دارد؟  ppmدرصد چند  99/99نمونه آبی با درجه خلوص  -311

 000د(  00ج(  0ب(  0/0 الف(

 (21)مرحله اول دوره  تر است؟ طول موج کدامیک از پرتوهای زیر از همه کوتاه -312

 د( پرتوهای مرئی ج( پرتوهای ریز موج ب( پرتو زیر قرمز الف(  مواج رادیویی

 شود؟کند  در هر ثانیه چند کیلوگرم از جرم خورشید کاسته میژول انرژی آزاد می 2210خورشید روزانه  -133

 (21)مرحله اول دوره   

51011ب(  3/0الف(  /  )61031ج /  )81093د / 

های موازنوه نشوده زیور    توانند طبق واکنشمی 2NOو  NOدر واکنش آمونیاک با اکسی،ن، هر دو محصول  -143

 (21)مرحله اول دوره  تشکیآ شوند:   

OHNOONH 223   

OHNOONH 2223   

باقی مانده  2Oمول  32/1واکنش داده و در نهایت  2Oمول  00/2به طور کامآ با  3NHمول  40/0در یک آزمایش 

 در پایان واکنش چقدر است؟ 2NOهای است  تعداد مول

 22/0د(  20/0ج(  30/0ب(  00/0  الف(

 (21)مرحله اول دوره   درصد است؟ 60ز در اکسید کدام فلز زیر، درصد جرمی فل -312

Zn64 الف(
Ti48ب(  30

Sc45ج(  22
Ca40د(  21

20 

باشد،  MmL/gr/0251وجود دارد  اگر چگالی آب دریا  Brمیلی گرم یون  62در هر کیلوگرم از آب دریا،  -163

)Br(در آن کدام است؟  Brموالریته  80   (12)مرحله اول دوره 

41038 الف( /  )41097ب /  )72/0د( 83/0ج 

گرم رسووب تولیود کورده     00/1اضافی،  3AgNOدر واکنش با محلول  3KNOو  KClگرم از مخلوط  00/1 -113

)Cl,Ag,K/( است  درصد جرمی پتاسیم در مخلوط کدام است؟ 53510839     (12)مرحله اول دوره 

33 KNOAgClKClAgNO  

 46د( 48ج(  20ب( 22 الف(
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NSOHCاگر فرمول تجربی زرال سن   -131 باشد و در اثر سوختن کامآ آن در اکسی،ن، فقط گازهوای   996135

2CO ،OH2 ،NO  2وSO    تولید شوند، برای سوختن کامآ یک مول زرال سن  به چند مول گاز اکسوی،ن نیواز

 (21)مرحله اول دوره  است؟  

 080د(  026ج(  2/060ب(  302 الف(

هوای حوآ شوده    توان به عنوان محلولی از استیک اسید، در آب در نظر گرفت )از سوایر گونوه  سرکه را می -319

گورم بور    1و چگوالی محلوول    2/4شود(  اکنون هرگاه درصد جرمی استیک اسید در سرکه یاد شده نظر میصرف

بیفوزاییم توا موالریتوه    لیتر از آن سرکه در دمای ثابوت  میلی 10لیتر آب به لیتر باشد آن گاه باید چند میلیمیلی

150استیک اسید در محلول جدید برابر با  molL/  گرم بر مول است(   60شود )جرم مولی استیک اسید 

 (21)مرحله اول دوره  

 00د(  8ج(  2ب(  4الف( 

EAمکان )ایزوتوپ( دیگر کدام یک از عالیم زیر نشانگر هم -203
Z   (12حله اول دوره )مر است؟ 

EAالف(  
Z

1  )بEA
Z 1  )جEA

Z
1
1

  )دEZA

Z
 

داشوته باشود،    Cl37و  Cl35هم دو ایزوتوپ ) Cl( باشد و B11و  B10دارای دو ایزوتوپ ) Bدر صورتی که  -213

 (92)مرحله اول دوره   چند جرم مولکولی دارد؟ 3BClترکیب 

 8 د( 6ج(  4ب( 3الف(  

رسود  آرایوش الکترونوی    خود موی  63pهای ظرفیتش به زیر الیه الکترون از الیه 6اتمی پس از جدا کردن  -223

 (29)مرحله اول دوره  آخرین زیرالیه اتم خنثی کدام است؟  

 63dد(  53dج(  14sب(  44p الف(

به دست آمده است  با  0136129/1برابر  C12به  c13سنج جرمی، نسبت جرمی با استفاده از دستگاه طیو -233

 است؟   amuاست، جرم اتمی میانگین کربن چند  19/91برابر % C12توجه به اینکه درصد فراوانی 

 (29)مرحله اول دوره  

 20/02د( 00/02ج(  02/02ب(  02/02 الف(

 (29)مرحله اول دوره  فاده به عنوان منبع نیتروژن، فسفر و پتاسیم مناسب است؟  کدام مخلوط برای است -324

3443الف(   NONH,PONa,KCl   )32433ب COK,PONa,AgNO 

3243ج(  NaNO,)PO(Ca,KCl   )32343د KNO,)NO(Ca,PONa 

 (29)مرحله اول دوره  در کدام گزینه نام هر دو ترکیب شیمیایی درست است؟  -322

 3AlCl، آلومینیم تری کلرید 3NFفلورید نیتروژن تری الف(

 CrSسولفید  (II)، کروم 32OFeاکسید تری (III)ب( آهن 

 3SOآکسید تری (VI)، گوگرد CN(Ca(2ج( کلسیم سیانید 

 4CCl، تتراکلرو متان 34HCONHد( آمونیوم هیدروژن کربنات 

 (92)مرحله اول دوره  ها و مراکز صنعتی مناسب است؟  تولید شده در نیروگاه 2COکدام اکسید برای جذب  -263

 3CaCOد(  2SOو  MgOج(  MgOو  CaOب(  2SOو  CaOالف(  
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 (29)مرحله اول دوره  ها یکسان است؟  های ناپیوندی همه گونهدر کدام گزینه شمار جفت ا لکترون -321

222 الف( CONOSO    )ب
333 NOSOClO 

3  ج(
2
33 XeOSOSnCl    )د 2

332 COPFICl 

 (29)مرحله اول دوره  کدام انتقال نشری، فوتونی با بیشترین طول موج ر دارد؟  -321

 
23 الف( EE   )31ب EE   )12ج EE   )21د EE  

2های در ساختار لوویس آنیون -932
3XO ،

4YO ،X  وY    تواننود  به ترتیب ه کدام گروه از جودول تنواوبی موی

 (29)مرحله اول دوره  تایی(  تعلق داشته باشند؟ )با رعایت قاعده هشت

 06و  07د(  07و  04ج(  04و  07ب(  02و  06 الف(

 (29)مرحله اول دوره   کدام ترتیب برای انحالل گازها در آب صحیح است؟ -330

HClNON الف( 2   )بHClCOSO 2 

22ج(  SOHeO    )322د NHNCO  

 (29)مرحله اول دوره  افتد؟  ها سرد نشوند، چه اتفاقی میها پیش از انتقال به رودخانهدر صورتی که پساب -331

 ب( حل شدن امالح در آب کاهش ناگهانی سطح اکسیژن محلول در آب الف(

 ها در آبد( رشد جلبک های خطرناکج( فعال شدن برخی میکروب

3041چگالی آب اقیانوس  -323 cm/g/   گورم   30است  اگر در هر کیلوگرم آب اقیانوس فقوطNaCl    حوآ شوده

 (29)مرحله اول دوره  (  Na :23 ،Cl :2/32در آب اقیانوس چقدر است؟ )جرم اتمی  NaClباشد، موالریته 

 22/0د(  42/0ج(  23/0ب(  20/0الف(  

634گرم از  1164/0محلولی از حآ کردن   -333 )NO(Ce)NH(  20/2گرم بور موول در    30/241با جرم مولکولی 

 (29مرحله اول دوره  )کدام است؟  ppmشود  رلظت یون آمونیم در محلول حاصآ بر حسب لیتر آب تهیه می

 30/2د(  06/3ج(  2/00ب(  23/0 الف(

شوود  در ایون   درصد اکسوی،ن حورارت داده موی    22، با هوای حاویِ SCu2 %31یک سن  معدن مس با   -433

شود  برای تبدیآ یک تُن از این سن  معودن بوه موس، چنود     اکسید حاصآ میواکنش، فلز مس و گاز گوگرد دی

)S,/:Cu:(زم است؟ال STPمترمکعب هوا در شرایط   (30)مرحله اول دوره   32563

 304د(  243ج(  300ب(  330 الف(

 (30)مرحله اول دوره  أهد؟  نشان می درستکدام گزینه ترتیب افزایش نقطة جوش ترکیبات داده شده را  -233

OHTeHSeHSH الف( 2222   )بOHSHSeHTeH 2222  

TeHSeHOHSHج(  2222   )دTeHSeHSHOH 2222  
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 (30)مرحله اول دوره  تواند کدام عنصر باشد؟  می Xدر ساختار زیر، اتم مرکزیِ  -336

 
 د( کلر ج( گوگرد ب( فسفر کربن الف(

 (30)مرحله اول دوره  آل در آزمایشگاه به دست آمده است   نمودار زیر برای رفتار یک گاز ایده -331

 
 تواند کدام یک از موارد زیر باشد؟میاین نمودار 

 الف(
T

pV  بر حسبp.ب( ، وقتی که مقدار گاز ثابت باشدp  برحسبT.وقتیک ه مقدارگاز و حجم ثابت باشد ، 

 ، وقتی که فشار و حجم ثابت باشند.nبرحسب  Tد(  ، وقتی که مقدار گاز ثابت باشد.Tبرحسب  Pvج( 

متری بدون دَم و بازدم خود را به سوطح آب برسواند  در نتیجوة انتقوال      1/31رواصی از عمق فرض کنید  -331

شود/ چگالی آب دریا برابر بوا  متری منبسط می 1/31ی او با چه ضریبی نسبت به عمق هارواص به سطح آب، ریه

mL/g/0401  و چگالی جیوهmL/g/513   است)s/m/g( 289   (30)مرحله اول دوره 

 2/3د( 2/3ج( 2/4ب(  2/2 الف(

به یک محلول ناشناخته، چهار محلول اضافه شده و نتایج زیر به دست آموده اسوت  کواتیون در محلوول      -339

 (30)مرحله اول دوره  ناشناخته کدام است؟  

 نتیجه محلول اضافه شده

2050 LS/mol/ دهد رسوب نمی 

2
2050 COL/mol/ دهد رسوب می 

3
4050 POL/mol/ دهد رسوب می 

OHL/mol/050 دهد رسوب نمی 

 3Cdد(  3Feج(  2Baب(  Ag الف(

تشکیآ شده است  اگر نسبت جرمی کربن بوه   Oو  C ،H ،Brهای ، فقط از اتم111ترکیبی با جرم مولکولی  -340

)Br,O,:C,:H:(ی اکسی،ن به برم چند است؟ هاباشد، نسبت تعداد اتم 1به  1هیدروژن  8016121 

 0د(  3ج(  2ب(  4 الف(
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های برابر از گازها، در دما و فشار استاندارد، تعوداد ذرات برابوری وجوود    دانیم که امکان دارد برای حجممی -341

 (30)مرحله اول دوره  داشته باشد  کدام گزینه دلیآ مناسبی برای این موضوع است؟  

 ی بزرگ هستند.هاب( ذرات گاز دارای اندازه ذرات گاز خیلی از هم دور هستند. الف(

 د( چگالی گازها به جرم مولی آنها وابسته نیست. ج( اندازه ذرات گازها معموالً برابر هستند.

است  10تا  1اعداد از  1-10کند؟ )منظور از را مشخص می dکدام آرایش الکترونی، الیة ظرفیت عناصر دستة  -342

 (30)مرحله اول دوره   وب قیه هم مانند آن (

241 الف( nsp)n(    )10121ب  nds)n( 

42101ج(  11 p)n(nsd)n(     )201011د  nsd)n( 

 (30)مرحله اول دوره  ، چند جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد؟  32ONها در مولکول در الیة واالنس اتم -334

 2د(  6ج(  8ب(  7الف(  

گرم بر مول اسوت    0011/1و جرم اتمی هیدروژن،  0141/2رم اتمی دوتریم )ایزوتوپ سنگین هیدروژن(، ج -344

 (30)مرحله اول دوره  درصد فراوانیدوتریم کدام است؟  باشد، 0010/1اگر جرم اتمی متوسط هیدروژن در کره زمین 

 0002/0د(  002/0ج(  02/0ب(  2/0الف(  

 2/9با جورم   2COو  2SOسوزد و مخلوطی از گرم به طور کامآ می 0/3د به جرم مخلوطی از کربن و گوگر  -234

)C,:S(آید  درصد جرمی گوگرد در مخلوط اولیه چقدر بوده است؟ گرم به دست می  (30)مرحله اول دوره  1232

 36د(  07ج(  64ب(  83 الف(

( به شمار اتم مس در اکسیدی از فلوز موس   Aشمار اتم اکسی،ن در اکسیدی از فلز آهن )ترکیب  اگر نسبت -346

( برابر با B)ترکیب 
2
بوه تقریوب چنود برابورِ شومار       Aدر کواتوین ترکیوب    2lهوای بوا   باشد، شمار الکترون 3

 (31)مرحله اول دوره  است (   29و  26است؟ )عدد اتمی آهن و مس به ترتیب  Bوین ترکیب 0lهای با الکترون

 2/0د(  2/0ج(  83/0ب(  2الف(  

279و  3Xهای هرگاه در یون -134 Y هوای  ها برابر و تعداد نوترونتعداد الکترونx    پونج واحود بیشوتر از ،y 

7843ی رابطه xباشد و برای   ZA  برقرار باشد، در این صورت اتمx  کدام عنصر در جدول زیر است؟ 

 (31)مرحله اول دوره  

 
 Dد(  Eج(  Fب(  A الف(
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گرم به ازای هر کیلووگرم وزن  میلی 2ی آن تقریباً ای بسیار سمّی است که دوز کشندهپتاسیم سیانید ماده -341

از ولفرام، نام آلمانی آن عنصر،  Wاست که نماد آن « سن ِ سنگین»ای سود به معنی بدن است  تنگستن نیز واژه

شود، بوا  کیلوگرمی می 10باعث مرگ یک شخص های موجود در پتاسیم سیانیدی که گرفته شده است  تعداد اتم

)W,:K,:C,:N:/(های موجود در چند گرم تنگستن برابر است؟ تعداد اتم  (31)مرحله اول دوره    9183391214

 43/0د(  4/3ج(  34/0ب( 3/4الف(  
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