
 آقای کنکور سواالت المپیاد شیمی مرحله اول شیمی پایه یازدهم

 (2)مرحله اول دوره  در دوره پنجم جدول تناوبی، خصلت فلزی کدام عنصر از همه بیشتر است؟  -1

 Iد(  Snج(  Cdب(  Y الف(

گاز هیدروژن با مقدار الزم بخار ید برای تشکیل گازیدید هیدروژن در یک دما و فشار ثابت  g00/1از واکنش  -2

Kj20/5 شود. در صورتی که انرژی پیوندهای گرما آزاد میH-H  وI – I   کیلوژول بر مول  151و  634به ترتیب

 (2)مرحله اول دوره  برحسب کیلوژول بر مول عبارتست از:   H – Iباشد، انرژی پیوند 

 222د(  222ج(  222ب(  222 الف( 

دهنده است. هرگاه در واکنش تعداد ی واکنشهاانجام یک واکنش در گرو برخورد مؤثر بین مولکول -3

هم تنها یکی مؤثر واقع شود، سرعت واکنش برحسب مول بر ثانیه  2Bو  2Aهای برخوردهای میان مولکول

 (2)مرحله اول دوره  عبارتست از: 

2210013الف(  /  )610005ب /  )2101005ج /  )210013د / 

شود. گرمای الزم برای واکنش کیلوژول گرما آزاد می 06/30اکسیژن  گرم منیزیم در گاز 20/1از سوختن  -6

 (2)مرحله اول دوره  ی زیر برحسب کیلوژول کدام است؟ تجزیه

)mol/g/Mg( 024 

222 OMgMgO  

 2/2062د(  2/2261ج(  2/262ب(  22/26 الف( 

 (1)مرحله اول دوره  برای هریک از عنصرهای زیر اطالعات ذکر شده در داخل پرانتزکامالً درست است بجز...  -5

 )منیزیم، فلز، از گروه فلزات قلیایی خاکی( Csب(   )فلوئور، نافلز، از گروه هفتم( F الف( 

 رسانا، از گروه چهارم()سیلیسیم، نیم Siد(   )فسفر، نافلز، از گروه پنجم( Pج( 

HClClHوابسته به واکنش:  Hبا توجه به معلومات داده شده در زیر  -4 222   برحسبkJ  کدام است؟ 

 (1)مرحله اول دوره  

 
 -252د(  +222ج(  -220ب(  +220 الف(

بر حسب مول بر  Bشود. متوسط سرعت تشکیل تبدیل می Bبه  Aمول  2/0دقیقه  10در  BA2در واکنش  -7

 (1)مرحله اول دوره  دقیقه کدام است؟ 

 62/6د(  62/6ج(  2/6ب(  2/6 الف( 
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دهد. با توجه به (، در حجم و دمای ثابت، را نشان میAدر واکنش )محصوالت  Aنمودار زیر تغییر غلظت  -8

 دقیقه کداما ست؟ )برحسب مول بر لیتر در دقیقه(  10الی  5نمودار، متوسط سرعت واکنش در فاصله زمانی 

 (1)مرحله اول دوره  

 
 56/6د(  16/6ج(  26/6ب(  60/6الف( 

کننده خواص کدام عنصر باشد. این عبارت کوتاه بیانمی 3AClرسانای برق است، فرمول کلرید آن  Aعنصر  -9

 (1)مرحله اول دوره  است؟ 

 د( گوگرد ج( فسفر ب( آلومینیوم کربن )گرافیت( الف(

توان ( در مورد مقایسه سرعت این دو واکنش چه می2( نسبت به واکنش )1با توجه به گرمازاتر بودن واکنش ) -10

 (1)مرحله اول دوره  گفت؟ 

DC)(BA)(  21  

 ( است.2( کوچکتر از واکنش )2ب( سرعت واکنش ) ( است.2( بزرگتر از واکنش )2سرعت واکنش ) الف( 

 د( معلومات داده شده کافی نیست. ج( سرعت دو واکنش با هم مساوی است.

HC,ClH,ClC,ClClاگر انرژی پیوندهای  -11   کیلوژول بر مول باشد،  263، 331، 631، 616به ترتیب
H  واکنش)g(HCl)g(CCl)g(CH)g(Cl 44 442   :(1)مرحله اول دوره  برابر است با 

 -265د(    -252ج(  -026ب(  +260 الف(

 (1)مرحله اول دوره  تغییر آنتالژی واکنش زیر برحسب کیلوژول بر مول چیست؟  -12

)g(H)g(NHCNH)g(CO)g(NH

C

|

22232  

OC  HN CN OC  HH پیوند 

 انرژی پیوند )کیلوژول بر مول( 634 765 293 389 1075

 22د(  -22ج(  -22ب( 22الف( 

 (1)مرحله اول دوره  مورد مطالعه قرار گرفت.  atm1و فشار  C0در یک آزمایش، تجزیه پراکسیدهیدروژن در  -13

)g(O)l(OH)aq(OH 222 22   

شود سرعت واکنش تجزیه داده شده مول پراکسید هیدروژن تجزیه می 20/0دقیقه  20آزمایش نشان داد که در 

 (1)مرحله اول دوره  دقیقه گاز اکسیژن به دست آمده در شرایط آزمایش کدام است؟برحسب لیتر بر 

 6002/6د(  220/6ج(  02/0ب(  0/22 الف( 
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آزاد  Kj10/1209، گرمایی برابر با  atm1و  C25گرم هیدروژن مولکولی، در اکسیژن، در  00/10از سوختن  -16

گرم هیدروژن اتمی در اکسیژن در شرایط داده شده، گرمایی برابر  000/10شود. از سوی دیگر، از سوختن می

kJ1/3389 شود. با توجه به معلومات داده شده انرژی پیوند آزاد میHH  1برحسبmol.kJ  :عبارتست از

)H( 22   (1)مرحله اول دوره  

 66/262د(  66/222ج(  66/012ب(  666/22266الف( 

است، عمالً فقط  43OFe، %75حاوی از هر تن سنگ معدن آهن مورد استفاده در کارخانه ذوب آهن که فقط  -15

)O,Fe( آید. بازده کارخانه ذوب آهن حدوداً چند درصد است؟کیلوگرم آهن به دست می 270 1656  

 (1)مرحله اول دوره  

 2/12د(  22ج(  56ب(  0/222الف( 

، با کدام عنصر که عدد اتمی آن در زیر داده شده است، از نظر خواص شیمیایی 7عنصری با عدد اتمی  -14

 (1)مرحله اول دوره  شباهت دارد؟ 

 11د(  22ج(  20ب(  22الف( 

522آرایش الکترونی یک اتم خنثی به صورت  -17 221 pss  (1)مرحله اول دوره  است. این اتم یک عنصر... است؟ 

 د( گاز نجیب ج( نافلزی ب( شبه فلزی الف(  فلزی

322واکنش  -18 23 NHHN   تروژن گیرد. برای تهیه نیم مول آمونیاک، به چندمول نیانجام می %50با بازده

 (1)مرحله اول دوره  نیاز است؟ 

ج(  2ب(  5/6 الف( 
4
1

 2د(  

آموز اول را در غلظت و دمای یکسان مورد مطالعه قرار دادند. دانش 22OHآموز سرعت تجزیة دو دانش -19

دقیقه  6را در  22OHآموز دوم متوسط سرعت تجزیة دقیقه اول و دانش 2را در  22OHمتوسط سرعت تجزیة 

 (5)مرحله اول دوره  آموز کدام است؟ اول تعیین نمود. مقایسة متوسط سرعت تعیین شده توسط این دو دانش

  اولی <ب( دومی   الف(  هر دو با هم مساوی است.

 معلومات بیشتر نیاز است.د( به   اولی >ج( دومی 

HH ،OOانرژی پیوندهای  -20   وHO  کیلوژول بر مول است. گرمای تبخیر  659و  696، 632به ترتیب

یع، چه مقدار گرم گاز هیدروژن در اکسیژن و تولید آب به حالت ما 10کیلوژول بر مول است. از سوختن  66آب 

 (5)مرحله اول دوره  شود؟گرما برحسب کیلوژول حاصل می

 2026د(  2025ج(  522ب(  221الف( 

g(ON(ی زیر، گرمای تشکیل هابا توجه به داده -12  (5)مرحله اول دوره  بر حسب کیلوژول بر مول کدام است؟  42

kJ/HNO)g(O)g(N

kJ/H)g(NO)g(ON

233
2
1

2572

222

242





 

 -2/2د(  +2/2ج(    - 20ب(  +  20الف(  

 (5)مرحله اول دوره  پیوند کدام عنصر با کلر به صورت یونی است؟  -22

   Rbد(  Bج(  Pب(  Beالف( 
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 (5)مرحله اول دوره  ؟ آیدنمیبین کدام دو مولکول زیر پیوند هیدروژنی به وجود  -32

 د( اتیل الکل و آب ل اترمتیاتیل اتر و دیج( دی ب( کلورفرم و استون الف(  تیل الکل و دی اتیل اتر

 (5)مرحله اول دوره  نام ایوپاک ایزوپنتان کدام است؟ -26

 متیل پنتان -1د(  متیل بوتان -1ج(  متیل بوتان -2ب(  متیل پنتان -2الف(  

های هیدروژن به وسیلة کلر جانشین شود، چند متیل بوتان فقط یکی از اتم -2اگر در کلردارکردن رادیکالی  -25

)ClHC(ایزومر ساختاری وجود دارد؟   (5)مرحله اول دوره   94

 0د(  2ج(  5ب(  1الف(  

 (5)مرحله اول دوره  دمای جوش کدام ترکیب باالتر است؟   -24

 د( دی اتیل اتر ج( پروپیل الکل ب( پنتان بوتانول -2 الف(

OHCترکیبی با فرمول  -72  (5)مرحله اول دوره  دارای چند ایزومر ساختاری با عامل الکلی است؟  125

 2د(  2ج(  0ب(  2 الف( 

 (5)مرحله اول دوره  رو کدام است؟ نام آیوپاک الکلی با ساختار روبه -28

33

3

CHCHCHCH

OH

CH

|

|
  

 بوتانول -2 –متیل  -2ب(   بوتانول – 2 -متیل -1 الف( 

 ایزوپنتانول -2د(   بوتانول -1-متیل  -2ج( 

 بوتیل الکل دارای چند ایزومر اتری است؟ -29

 0د(  1ج(  2ب(  2الف(  

62622به صورت  2Xآرایش الکترونی یون  -30 33221 pspss  است. عنصرX  (2)مرحله اول دوره  کدام است؟ 

 د( گاز نجیب ج( نافلز ب( شبه فلز فلز الف( 

گرم  000/1شود. از سوختن کیلوژول گرما آزاد می 294مول گوگرد خالص در اکسیژن در حدود  1از سوختن  -31

های همراه گوگرد در واکنش شود؟ )فرض کنید ناخالصیخالص است، چند کیلوژول گرما آزاد می %46گوگرد که 

 (2)مرحله اول دوره  کنند( شرکت نمی

 22/5د(  2/52ج(  2/22ب(  22/2الف(  

کیلوژول گرما در شرایط  5/92، در حدود g(H2(و  Cl2)g(های از مولکول HCl)g(از تشکیل یک مول   -23

بر حسب کیلوژول  g(H(و  Cl)g(های از اتم HCl)g(شود. گرمای تشکیل همان یک مول آزمایشگاه آزاد می

ClClکدام است؟ انرژی پیوند    وHH  (2)مرحله اول دوره  کیلوژول بر مول است.  634و  263به ترتیب 

 012د(  202ج(  5/112ب( 222 الف( 
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محصوالت »دانید که هر واکنشی مانند می -33 )g(B)g(A »دهنده، های واکنشاز راه برخورد مولکول

ای که دارای حجم ثابت و دمای ثابت است، مخلوطی شود. هرگاه در ظرف بستهانجام می Bو  Aهای یعنی مولکول

 (2)مرحله اول دوره  را قرار دهیم، سرعت واکنش میان آنها با گذشت زمان...  Bو  Aاز 

 افزایش خواهد یافت.ب(   الف(  تغییر نخواهد کرد.

 یابد.د( ابتدا کاهش، سپس افزایش می  ج( کاهش خواهد یافت.

HClFeدر جدول زیر حجم گاز حاصل از واکنش  -63 2  نسبت به زمان در دمایC0  اتمسفر داده  1و فشار

 هشتم، برحسب مول بر دقیقه کدام است؟  شده است. متوسط سرعت تولید گاز هیدروژن از دقیقه پنجم الی

 (2)مرحله اول دوره  

 9 7 5 3 0 زمان به دقیقه

 400/0 500/0 600/0 300/0 0 حجم هیدروژن به لیتر

3109762ف( ال /  )3105002ب /  )3102322ج /  )3105001د / 

شود اما گرما آزاد می J10000در دمای ثابت به طور کامل با هم ترکیب شوند، از آن  Bمول  1و  Aمول  1اگر  -35

را با هم مخلوط کرده و منتظر بمانیم تا واکنش به تعادل برسد،  Bمول  2و  Aمول  2وقتی در همان دمای ثابت 

در این  Aهای ه به آن تعداد مولشود با توجمی J14000کنیم که گرمای حاصل از آن تنها در حدود مشاهده می

 (2)مرحله اول دوره  تعادل کدام است؟ 

 6/2د( در حدود  0/6ج( نزدیک به  2/6ب( نزدیک به  در حدود صفر الف(

 (2)مرحله اول دوره  انتظار دارید کدام ماده رسانا باشد؟  -34

 د( جیوه ج( نمک طعام  جامد( 2COب( یخ خشک ) الماس الف( 

284برای فرمول مولکولی  -73 OHC (2)مرحله اول دوره  توان رسم کرد؟ چند ساختار استری می 

 5د(  0ج(  1ب(  2 الف( 

است. این هیدروکربن کدام  25/1اکسیدکربن در سوختن کامل یک هیدروکربن نسبت مولی آب به دی -38

 (2)مرحله اول دوره  است؟

 د( بوتان ج( اتیلن ب( متان نپروپی الف( 

یکی از ایزومرهای هگزان، در )جایگزین کردن یک کلر به جای هیدروژن(، مخلوطی از دو مشتق مونوکلرو  -39

 (2)مرحله اول دوره  تولید کرده است. این ایزومر کدام است؟ 

 پنتانمتیل  1( 0 متیل پنتان 2ج(  متیل بوتاندی 1، 2ب(  متیل بوتاندی 2، 2الف(  

و  C27لیتر در دمای  738/0گرم گوگرد ناخالص در اکسیژن برابر با  000/1حاصل از سوختن  2SOحجم گاز  -60

)S,O( اتمسفر شده است. گووگرد به کار رفته چند رصد وزنی خالص بوده است؟  1فشار  3216  

 (2)مرحله اول دوره  

 %22د(  %22ج(  %22ب(  %22 الف( 

 (2)مرحله اول دوره  ی خود دارد؟ هاترین پیوند را بین اتمکدام عنصر به حالت مولکولی قوی -61

 کربند( ج( گوگرد ب( نیتروژن فسفر الف( 
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ی محصول واکنشی طبق معادله -26 yBxA مول  00/1گیرد چنانچه با انجام میA  مول  00/2وB  در ظرفی

به ترتیب  Bو  Aهای موالر به حجم یک لیتر در یک دمای معین شروع کنیم بعد از گذشت زمانی معین غلظت

است. نسبت  81/1و  875/0
y

x  (2)مرحله اول دوره  در این واکنش کدام است؟ 

الف(
190

1250
/

ب(  /
2
ج(  1

1
د(  2

811
8750
/

/ 

 (2)مرحله اول دوره  آید. بازده واکنش چند درصد است؟ فلز به دست می 32OFe ،g40/2گرم  50/6از کاهش  -36

)/Fe,/OFe 8555715932  

 6/26د(  2/52ج(  2/22ب(  5/12الف(  

HBrHHHBrواکنش  -66   به مقدارkJ48  گرماگیر است. انرژی پیوندHH ،1432 mol.kJ 

 (2)مرحله اول دوره  چند کیلوژول بر مول است؟  BrHاست. انرژی پیوند 

 120د(  026ج(  566ب(  256 الف(

 90فشار در مدت  atm1و  C0گاز هیدروژن در  2504cmاز واکنش فلز روی و محلول اسید هیدروکلریک  -56

کدام است؟ )حجم  1L.mol)دقیقه(1شود. سرعت متوسط مصرف ایسد در این آزمایش برحسب ثانیه آزاد می

 (2)مرحله اول دوره  در نظر بگیرید(.  mL500محلول واکنش را 

 62/6د(  62/6ج(  62/6ب(  60/6 الف( 

در دما و فشار  kJ163گرم هیدروژن در گازاکسیژن و تولید آب به حالت مایع، گرمایی برابر با  1از سوختن  -64

شود. از سویی گرمای مولی تبخیر آب )گرمای نهان تبخیر( در این شرایط برابر با ثابت آزمایشگاه آزاد می
144 mol.kJ  است. گرمای واکنش)g(OH)g(O)g(H 222 22   بر حسب کیلوژول کدام است؟ 

 (2)مرحله اول دوره  

 201د(  522ج(  020ب(  222الف( 

 (2)مرحله اول دوره  ؟ دهندنمیعنصرهای کدام تناوب بیش از چهار پیوند کوواالنسی تشکیل  -76

 دومد(  ج( چهارم ب( سوم اول الف( 

 (2)مرحله اول دوره  دهد؟ کدام عنصر با کلر ترکیب رنگی می -68

 د( کلسیم ج( روی ب( آهن آلومینیوم الف( 

 توان رسم کرد؟ چند ایزومر ساختاری مشتق شده از پنتان می 167HCبرای هیدروکربنی با فرمول مولکولی  -96

 (2)مرحله اول دوره  

 5د(  2ج(  0ب(  1الف( 

اکسید کربن حاصل از سوختن کامل یک آلکان، سه برابر وزن آلکان ابتدایی است. این آلکان کدام وزن دی -50

)O,C(است؟  1612    (2)مرحله اول دوره 

 104HC )125HCج(  62HCب(  83HCالف(  

OHCچند ایزومر ساختاری با فرمول مولکولی  -15  (2)مرحله اول دوره  توان رسم کرد؟ می 104

 0د(  5ج(  2ب(  2الف(  
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 (2)مرحله اول دوره  کدام هیدروکربن است؟  Aاست.  2نسبت به هوا  Aچگالی هیدروکربن گازی  -52

33 الف(  CCHHCCH   )23ب CHCHCH   )33ج CHCHCHCH  )3223د CHCHCHCH 

در بخشی از جدول تناوبی چند عنصر با حروف التین )که نماد شیمیایی متداول این عنصرها نیست(  -53

 (2)مرحله اول دوره  مشخص شده است، کدام عبارت درست است؟ 

 
 های دو اتمی است.در دمای اتاق به صورت گاز و متشکل از مولکول Jعنصر  الف(

 در آب محلول است. Tب( نیترات 

462622رنگی است و آرایش الکترونی آن  2Rج( یون  333221 dpspss .است 

621062622با آرایش الکترونی  Mد( عنصر  44333221 psdpspss  2مولکول دو اتمیM دهد.را تشکیل می 

 (2)مرحله اول دوره  کدام آرایش الکترونی مربوط به یک فلز واسطه است؟  -56

11062622 الف( 4333321 sdpspss   )52622ب 33221 pspss 

622ج(  221 pss   )1622د 3221 spss 

 6/67دهد، از آن گرم گاز هیدروژن با بخار ید الزم در دما و فشار ثابت آزمایشگاه واکنش می 10وقتی  -55

دهد. شود. اما وقتی همین مقدار گاز هیدروژن باید جامد الزم در همان شرایط واکنش میکیلوژول گرما آزاد می

s(I)g(I(، فرآیند Hشود. با توجه به آن، کیلوژول گرماگرفته می 8/246در ازای آن  22   بر حسب کیلوژول

)H(بر مول کدام است؟  1  (2)مرحله اول دوره  

 -02/01د( -02/2ج(  -0/02ب(  -22/22 الف( 

کیلوژول بر مول است. با توجه به آن، واکنش  150و  100به ترتیب  BAو  CBانرژی پیوندهای  -45

CBACBA   .(2)مرحله اول دوره  به مقدار... است 

  دهکیلوژول انرژی 56ب(   دهکیلوژول انرژی 26 الف( 

 گیرکیلوژول انرژی 256د(   گیرکیلوژول انرژی 266ج(

است. کدام یک  8/1به وزن کربن موجود در این هیدروکربن  Aوزن آب تولید شده در سوختن کامل آلکان  -57

 (2)مرحله اول دوره  است؟ Aی زیر نمایانگر هیدروکربن هااز نام

 متیل پروپان -2د(  متیل بوتان -2ج(  دی متیل بوتان -1، 2ب(  متیل پنتان -2الف( 

 C27یتر گاز هیدروژن با دمای ل 92/6ش میان منیزیم و محلول اسید هیدروکلریک در یک آزمایش از واکن -85

مول »در محلول برحسب  HClدقیقه حاصل شده است. متوسط سرعت از بین رفتن  5اتمسفر در مدت  1و فشار 

22 کدام است؟« بر دقیقه HMgClHClMg  )موازنه شود( 

 (2)مرحله اول دوره  

 62/6د(  62/6ج(  62/6ب(  60/6 الف( 
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 -297و  – 5/393گرمای مولی سوختن کربن )در شکل گرافیت( و گوگرد )به حالت جامد( به ترتیب  -59

 کیلوژول، بر مول است. )در شرایط زمایشگاه( علت متفاوت بودن گرمای سوختن آن دو کدام است؟ 

 (2)مرحله اول دوره  

 اکسید گوگرداکسید کربن تا گوگرد و دیمیان محتوای انرژی کربن و دی الف(  بیشتر بودن تفاوت

 پذیری بیشتر گوگرد تا کربنب( اشتعال

 اکسید گوگرداکسید کربن و قطبی بودن مولکول دیج( غیرقطبی بودن مولکول دی

 تر بودن گرافیت از گوگردد( سخت

g(HH(برای شکستن پیوند  -40   بهlkJ/mo635  انرژی در شرایط آزمایشگاهنیاز است. در ضمن از سوختن

شود با در گرما ازاد می kJ/mol284در اکسیژن در همان شرایط آزمایشگاه،  HHمول گاز هیدروژن،  1کامل 

در اکسیژن در همان شرایط آزمایشگاه  g(H(گرم هیدروژن اتمی،  1نظر گرفتن این معلومات، از سوختن کامل 

)H(شود؟ چند کیلوژول گرما آزاد می 1   (2)مرحله اول دوره 

 5/20د(  222ج(  5/126ب(  202 الف( 

 ؟ نیستی شیمیایی معمولی درست ی موازنه شدهمفهوم کدام گزینه در ارتباط با یک معادله -41

 (2)مرحله اول دوره  

 های موجود در محصوالت مساوی است.ها با مجموع تعداد اتمدهندهی موجود در واکنشهامجموع تعداد اتمالف( 

 ها با جرم محصوالت مساوی است.دهندهب( جرم واکنش

 های شیمیایی همان قانون الوازیه است.ج( قانون پایستگی جرم در واکنش

 محصوالت مساوی است.ها با مجموع انرژی دهندهد( مجموع انرژی واکنش

OHCچند ترکیب با فرمول مولکولی  -24  (2)مرحله اول دوره  شناسید که دارای گروه کربونیل باشد؟ می 84

 د( چهار ج( پنج ب( سه دو الف(

ا هی گزینهی ... بقیهدر مورد یک واکنش شیمیایی در حالت پیشرفت در یک ظرف دربسته، به جز گزینه  -43

 (2)مرحله اول دوره  درست است. 

 ب( افزایش تدریجی محصوالت  کاهش سرعت واکنش الف(

 د( واکنش جرم کلی  دهندهج( کاهش تدریجی مواد واکنش

g(B)g(A(واکنش  -64 2  لیتر در دمای ثابت  5در یک ظرف دربسته به حجمC27  .در حال پیشرفت است

در این  mol/minبرحسب  Bوارد واکنش شود، متوسط سرعت تولید  Aمول از  1/0دقیقه  5اگر در مدت زمان 

 (min، دقیقه = L)لیتر =  مدت کدام است؟

 (2)مرحله اول دوره  

 662/6د( 62/6ج(  60/6ب(  662/6 الف(
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 (2)مرحله اول دوره  ت؟ نام ترکیب روبرو به روش آیوپاک کدام اس -45

 
 کلروهگزان -5-اتیل  -1-متیل  -2ب(   ایزوپروپیل هگزان -2-کلرو  -2الف(  

 متیل هگزان -5-اتیل  -0-کلرو  -2د(  متیل هگزان -2-اتیل  -1-کلرو  -5ج( 

باشند کدام ساختارها نمایانگر یک نوع مولکول می 188HCهای ساختاری زیر دارای فرمول مولکولی فرمول -44

 (2)مرحله اول دوره   است؟ 

 
 0و  1د(  0و  2ج(    1و2ب(  2و  2الف( 

 اند؟ی ذوب درست مرتب شدهدر کدام مورد عناصر برحسب افزایش نقطه -47

 Cr,K,Caد(  K,Cr,Ca  )Ca,K,Crب(  Cr,Ca,K الف(

/Cی آن ای از گالیم که دمای اولیهگرما به نمونه J0/48در صورتی که  -84 025  است بدهیم، دمای آن تا

C/ 038 برحسب افزایش می( 3یابد. حجم این نمونهcm کدام است؟ )  (2)مرحله اول دوره 

113720ی گالیم برابر گرمای ویژه  C.g.J/  39045و چگالی آن برابر cm.g/ باشد.(می 

 22/0د( 12/2ج(  6/12ب(  02/6الف(  

 (2)مرحله اول دوره  شود؟ های شیمیایی زیر در آب بیشتر حل میکدام یک از گونه -49

 بوتانیکد( اسید  ج( اسید استیک ب( ید هگزانول الف(
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در نمودار، افزایش غلظت )مول بر لیتر( یکی از محصوالت یک واکنش بر حسب زمانترسیم شده است. با  -70

را با  1Rی متوسط سرعت تشکیل این محصول در طول نخستین دو دقیقه، توجه به آن، کدام گزینه مقایسه

 (26)مرحله اول دوره  دهد؟ تر نشان میدقیق 3Rمتوسط در چهارمین دو دقیقه، 

 
14ج(  ب(   لف( ا 3330 R/R   )14د 333 R/R  

ژول است. تغییر  1در فشار ثابت ربرابر با  C1ی گرم گازنیتروژن به اندازه 1انرژی الزم برای گرم کردن  -71

)N( چند ژول است؟  C2ی مول گاز نیتروژن به اندازه 2، در موقع گرم کردن Hآنتالپی،  14 

 (26)مرحله اول دوره  

 20د(  22ج(  222ب(  52الف( 

OHCچند ایزومر ساختاری با فرمول مولکولی  104HCهایی با فرمول مولکولی از هیدروکربن -27 منتقل  104

 (26)مرحله اول دوره  شود؟ می

 د( هشت ج( پنج ب( هفت الف(  چهار

شود. نسبت تبدیل می Bکند و به آلکان در مجاورت کاتالیزگر یک مول هیدروژن جذب می Aهیدروکربن  -73

است. چند ایزومر  B ،84/0اکسید کربن تشکیل شده به اکسیژن الزم برای سوختن کامل آلکان وزنی دی

 (26)مرحله اول دوره  وجود دارد؟ Aهای هیدروکربن ساختاری با ویژگی

 د( دو ج( پنج ب( سه چهارالف( 

 (26)مرحله اول دوره  ، استر و اتر است؟ی زیر به ترتیب اسید کربوکسیلیکهاکدام یک از ترکیب -76

 

 

 

                             (2(                                                              )2(                                               )1) 

 

 
 

                             (0(                                                           )5(                                                 )2) 

 0و  2و  5د(  2و  0و  1ج(  2و  5و  2ب(  1و  2و  2الف( 

 

14 30 R/R 14 RR 
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 -2دار شدن کاتالیزی به وجود دارد که بر اثر هیدروژن 126HCچند ایزومر ساختاری با فرمول مولکولی  -75

 (26)مرحله اول دوره  شود؟متیل پنتان تبدیل می

 د( دو ج( سه ب( چهار  الف( یک

 (22)مرحله اول دوره  های اتمی دسته عنصرهای داده شده درست است؟ کدام ترکیب برای اندازه -74

CaMgSrالف(   201238    )بKGaCa 193120  

KrBrRbج(  363537    )دSrCaRb 382037  

در فشار ثابت و در دمای آزمایشگاه با در نظر گرفتن معلومات  A(g)به  A(l)مول  1گرمای الزم برای تبخیر  -77

 (22)مرحله اول دوره  زیر بر حسب کیلوژول بر مول کدام است؟

kJH:)g(BA)g(B)l(Aدر دمای آزمایشگاه  3002 2  

kJH:)g(BA)g(B)g(Aدر دمای آزمایشگاه  4002 2  

 266د(  56ج(  266ب(  156 الف(

ژول گرما آزاد  3480دهد، گرم سدیم جامد در دما و فشار ثابت آزمایشگاه با آب واکنش می 64/0وقتی  -78

 واکنش زیر در دما و فشار ثابت آزمایشگاه بر حسب کیلوژول کدام است؟ Hشود. با توجه به آن می

 (22)مرحله اول دوره  

)Na( 23 

?H:)g(H)aq(NaOH)l(OH)s(Na  22 2
1 

 +122د(  +   220ج(    -220ب(  -122الف(  

aq(A(...در واکنش  -79 2  دقیقه به اندازه  2در مدتL/mol/0240  از غلظتA شود. با توجه به کاسته می

 در فاصله زمان داده شده عبارت است از: s.L/molبر حسب  Aآن متوسط سرعت از بین رفتن 

 (22)مرحله اول دوره  

4101الف(    4102 2ب   )21021ج /  )1106د  

aq(B)aq(A(واکنش  -80  که در حال پیشرفت است را در نظر بگیرید. مقایسة سرعت متوسط آن در دو

 (22)مرحله اول دوره  ، کدام است؟2Rو در سه دقیقة بعدی آن،  1Rدقیقة اول شروع واکنش، 

21ب(   الف(  به معلومات بیشتر نیازدارد. RR  

21ج(  RR    )21د RR  

81- ml200 کند؟از کدام هیدروکربن، در شرایط یکسان، بر اثر سوختن با اکسیژن گرمای بیشتری آزاد می  

 (11)مرحله اول دوره  

 د( دو ج( پنج ب( سه الف(  چهار
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 های زیر چه نسبتی دارد؟دی متیل هگزان است. با هیدروکربن -6، 3آیوپاک آن هیدروکربنی که نام  -82

 (11)مرحله اول دوره  

 
 یکسان است. Aد( با  یکسان است. Bج( با  است. Bب( ایزومر  است. Cالف( ایزومر 

هیدروکربن های فرابنفش نسبت وزنی کلرید هیدروژن به در کلردار کردن رادیکالی پروپان در برابر تابش -83

 (22)مرحله اول دوره  است. مشتق کلردار به دست آمده چند ایزومر ساختاری دارد؟ 44/1اولیه 

)H,C,/Cl( 112535  

nHClClHCClHC nn  83283  

 د( پنج ج( سه ب( دو الف( چهار 

مونوکلرو تشکیل های فرابنفش، چهار مشتق در کلردار کردن یکی از ایزومرهای هگزان، در برابر تابش -86

 (22)مرحله اول دوره  شود. این ایزومر کدام است؟می

 متیل پنتان -2د(  متیل بوتان -2ج(  متیل پنتان -1ب(  د ی متیل بوتان -1، 2الف(  

3373های زیر به روش آیوپاک احتماالً با فرمول متراکم کدام یک از نام -85 )CH(CHC مطابقت دارند؟ 

 دی متیل پنتان -2، 2(: 2دی متیل بوتان            ) -2، 2(: 1)

 متیل بوتانتری -3، 3، 2(: 6متیل بوتان         )تری -3، 2،2(: 3)

 (22)مرحله اول دوره  

 0و  1د(  0و  2ج(  0و  2ب(  1و  2 الف( 

 (22)مرحله اول دوره  را حساب کنید: HCهای زیر انرژی پیوند با استفاده از داده -84

kJ)g(CH)g(H)s(C 752 42  

kJ)g(C)s(C 705 

kJ)g(H)g(H 43222  

 kJ5/225د(  kJ161ج(  kJ022ب(  Kj5/121 الف(

 (22)مرحله اول دوره  ؟نیستکدام توصیف در مورد واکنش استری شدن اسید استیک با اتیل الکل درست  -87

 برند تا تعادل به سمت راست جابجا شود.اغلب مقدار زیادی اتیل الکل به کار می الف( 

 ب( این واکنش شبیه خنثی شدن یک اسید آلی با یک باز است.

 پذیر است.ج( این واکنش بدون کاتالیزگر آهسته و برگشت

 د.شود( به عنوان کاتالیزگر معموالً از اسید سولفوریک یا اسید فسفریک استفاده می
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 (22)مرحله اول دوره  های زیر به ترتیب )از راست به چپ( یک اتر، یک استر و یک آلدهید است؟کدام ترکیب -88

 
 (0(، )2(، )5د( ) (2(، )1(، )0ج( ) (2(، )5(، )2ب( ) (2(، )0(، )1الف( )

3373نام آیوپاک ترکیبی که با فرمول متراکم  -89 )CH(C)HC( مطابقت داشته باشد، کدام است؟ 

 تری متیل بوتان -3، 3، 2(: 2تری متیل بوتان        ) -3، 2،2(: 1)

 تری متیل پنتان -3، 2، 2(: 6دی متیل پنتان            ) – 2، 2(: 3)

 (22)مرحله اول دوره  

 2د( فقط  (1( و )2ج)  (61( و 2ب() (1الف( فقط )

شود، الزم در دما و فشار ثابت آزمایشگاه خنثی می HClت محلول با محلول به حال NaOHگرم  80/0وقتی  -90

ی واکنش موازنه شده Hگردد. با توجه به آن کالری گرما آزاد می 273

)l(OH)aq(NaCl)aq(HCl)aq(NaOH 2 (22)مرحله اول دوره  برحسب کیلوکالری بر مول کدام است؟ 

)H,O,Na( 11623  

 -25/21د(  +25/21ج(  -16/22ب(  +16/22  الف(

شود. از کالری گرما آزاد می 0/30گرم آب در فشار ثابت حل شود  0/20گرم از یک ترکیب معین در  0/5هرگاه  -91

کالری گرما ازاد  0/60شود گرم آب در فشار ثابت حل می 0/95گرم دیگر از همانت رکیب در  0/5سوی دیگر وقتی 

گرم محلول نخست در فشار ثابت افزوده شود. چه مقدار گرما از آن آزاد  0/5گرم آب به  0/15اگر گردد. اکنون می

 (22)مرحله اول دوره  خواهد شد؟

 6/26د(  6/2ج(  6/5ب(  5/1 الف( 

g(BA)g(BB)g(AA(با فرض اینکه انجام واکنش  -92  ی گرما همراه در دما و فشار ثابت با مبادله 2

 (22)مرحله اول دوره  نباشد، آنگاه کدام گزینه برای آن درست است؟

 2A+ گرمای تشکیل  2Bگرمای تشکیل  AB=برابر گرمای تشکیل  2الف( 

 AAانرژی پیوند  BBانرژی پیوند  BAب( انرژی پیوند 

 2Aمحتوای آنتالپی  2Bمحتوای آنتالپی  ABج( محتوای آنتالپی 

 2Aرابر گرمای تشکیل ب 2B 2برای گرمای تشکیل  AB2د( گرمای تشکیل 
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 (22)مرحله اول دوره  معلومات به شرح زیر در دما و فشار ثابت یکسان مفروض است: -93

bkJH;COOCO,akJH;COOC  2222 2
1 

COOCواکنش  Hبا توجه به آن،   22
 (22)مرحله اول دوره  کدام است؟  bو  aبرحسب  1

baالف(    )بba   )ج
2

ba   )د
2

ba  

BAهرگاه در واکنش  -96 2  مول  20/0دقیقه  0/2در مدتB  تولید شود، آنگاه متوسط سرعت از بین رفتنA 

 (22)مرحله اول دوره  در مدت زمان داده شده برحسب مول بر دقیقه کدام است؟

 5/6د(  2/6ج(  2/6ب(  65/6الف( 

224از واکنش  -95 3HCOOHCH  شود. هرگاه ی گاز هیدروژن در دمای مناسب استفاده میبرای تهیه

کیلوگرم بر ساعت باشد، آنگاه متوسط سرعت تولید  54/0در یک واکنشگاه برابر با  COمتوسط سرعت تولید گاز 

)O,C( برابر با چند مول بر ساعت خواهد بود؟ 2Hگاز  1612  

 (22)مرحله اول دوره  

 226د(  26ج(  266ب(  26 الف(

 پذیر، تجدیدپذیر و قابل بازگردانی هستند؟زیست تخریبهای جامد جزء منابع کدام دسته از زباله -94

 (20)مرحله اول دوره  

 ب( شیشه و آلومینیم  الف(  مواد پالستیکی

 د( کاغذ و مقوا  ج( پسماند مواد غذایی و پالستیکی

 (20)مرحله اول دوره  کدام نام برای ترکیب روبرو درست است؟ -97

   اتیل هگزان -5-متیل دی -1، 2الف( 

 متیل هگزاندی -5، 0-اتیل  -2ب( 

   تری متیل هپتان -5، 1، 2ج( 

 اتیل هپتان -5متیل دی -1، 2د( 

 (02)مرحله اول دوره  ؟نیستها درست عبارت کدام گزینه در مورد آلکان -98

 رنگ هستند.ها، گازها، مایعات یا جامدهایی بیالف( آلکان

 شود.مولی زیاد میی ذوب و جوش آنها با افزایش جرم ب( نقطه

 کنند.اکسید میها در اثر سوختن تولید انرژی، آب و کربن دیج( آلکان

 شود.های مایع با افزایش جرم مولی کمتر مید( گرانروی آلکان

 (20)مرحله اول دوره  برای هیدروکربنی مانند پنتان، چند ایزومر ساختاری وجود دارد؟ -99

 د( یک ج( چهار ب( سه الف(  دو
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 (20)مرحله اول دوره  کدام ترکیب زیر دارای گروه عاملی آلدهید است؟ -100

 ب(   الف( 

 د(   ج( 

 (20)مرحله اول دوره  گرمای سوختن مولی کدام آلکان بیشتر است؟ -101

 د( بوتان ج( پروپان ب( اتان الف( متان

11720ی کربن به شکل گرافیت برابر با در دماهای معمولی ظرفیت گرمایی ویژه -102  CJg/


 J214است. هرگاه  

 12یابد؟ )جرم یک مول گرافیت ی سلسیوس افزایش میمول گرافیت داده شود دمای آن چند درجه 5گرما به 

 (20)مرحله اول دوره  گرم است.( 

 56 د( 5/2ج(  26ب(  5الف( 

 5/48و  75/33، 214های مربوط به ترتیب به اتم 3NHو  2H ،2Nگرم از هر یک از گازهای  1برای تبدیل  -103

  رحسب کیلوژول بر مول کدام است؟g(NH3(کیلوژول انرژی گرمایی نیاز است. گرمای تشکیل 

)H,N( 114   (02)مرحله اول دوره 

 -00د(  -56ج(  +22ب(  -22الف( 

 انرژی گرمایی نیاز است. kJ73/17ر g(CO2)s(CaO(به  CaCO3)s(گرم  10ی کامل برای تجزیه -106

کیلوژول بر مول باشد، آنتالپی  -7/435و  -396به ترتیب برابر با  g(CO2)s(CaO(چنانچه آنتالپی سوختن 

 (02)مرحله اول دوره  کدام است؟ 1molkJرحسب  g(CaCO3(سوختن 

)molgCaCO( 01
3 100 

23 COCaOCaCO  

 -6/2666د(  +6/2666ج(  +2262ب(  +2262الف( 

 (52)مرحله اول دوره  ؟نداردگانه کدام مولکول پیوند سه -105

 2Nد(  NOج(  COب(  22HCالف(  

 است.( pmانرژی کدام پیوند کوواالنسی بیشتر است؟ )ارقام داده شده طول پیوند برحسب  -104

 (25)مرحله اول دوره  

الف(  
)(

CH

109


ب(  

)(

OC

143


ج(  

)(

BrC

194


د(  

)(

BrBr

229
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 (25)مرحله اول دوره  کدام است؟ Cی جوش ی جدول زیر، نقطههابا توجه به داده -107

D C B A مایع 

 1mol.kJآنتالپی تبخیر  30 5/38 6/29 24

 5/22د(  2/22ج(  2/10ب(  1/22الف( 

 (25)مرحله اول دوره  عبارت کدام گزینه در مورد عناصر جدول تناوبی درست است؟  -108

 الف( عناصر یک ستون از جدول تشابه بیشتری با هم دارند تا عناصر یک دوره.

 ب( اکثریت عناصر جدول به عناصر نافلزی اختصاص دارد.

 ل رساناهای خوبی برای گرما و برق هستند.ج( عناصر نافلزی، به طور معمو

 پذیری خوبی برخوردارند.خواری و شکلد( عناصر نافلزی از خاصیت چکش

های اکسیژن در حجم و دمای ثابت برابر های هیدروژن و اتمگرم بخار آب به اتم 1انرژی الزم برای تفکیک  -109

در حالت بخار برحسب کیلوژول بر مول کدام  OH2در مولکول HOکیلوژول است. انرژی پیوند  47/51با 

)H,O(است؟  116   (52)مرحله اول دوره 

 66/056د(  52/212ج(  62/216ب(  61/025الف( 

110209ظرفیت گرمایی ویژه آلومینیوم برابر با  -110  CgJ/باشد. برای گرم کردن یک شمش آلومینیم به ابعاد می

cm100 ،cm40  وcm2  به میزانC10  چند ژول گرما الزم است؟)gcm/( 372   (52)مرحله اول دوره 

 5666د(  06622ج(  222202ب(  12066الف( 

 (25)مرحله اول دوره  های زیر به ترتیب اتر، استر و کربوکسیلیک اسید است؟ کدام ترکیب -111

 

 

 

                           A                                     B                                                C 

 

 

 

 

                         D                                      E                                                 F 

 Aو  D ،Fد(  Bو  F ،Dج(  Fو  C ،Dب(  Eو  F ،C الف(

توان رسم چند ایزومر ساختاری زنجیری بدون شاخه متیل می 126HCبرای هیدروکربنی با فرمول مولکولی  -112

 (25دوره  )مرحله اول کرد؟

 د( چهار  ج( پنج ب( دو الف(  سه

است.  A ،4/21 آلکاناکسید در سوختن کامل های کربن دینسبت جرم آب تشکیل شده به تعداد مول -113

 (25)مرحله اول دوره  کدام است؟  Aفرمول مولکولی آلکان 

 146HCد(  135HCج(  104HCب(  105HCالف( 
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 (25)مرحله اول دوره  ها درست است؟کدام ویژگی در مورد هیدروکربن -116

 اند.های کربن با پیوند یگانه به یکدیگر متصل شدهها همه اتمالف(  در آلکین

 گانه وجود دارد.ها دستکم بین دو اتم کربن یک پیوند سهب( در آلکان

 ها دستکم بین دو اتم کربن یک پیوند دوگانه وجود دارد.در آلکن ج(

 گانه وجود دارد.ها دستکم بین دو اتم کربن یک پیوند سهد( در آلکن

 (25)مرحله اول دوره  ی حلقوی باشد؟تواند یک هیدروکربن سیرشدهکدام یک از ترکیبات زیر می -115

 105HCد(  106HCج(  66HCب(  104HCالف( 

 (25)مرحله اول دوره  ?کدام نام برای ترکیب زیر درست است -114

 
 متیل هپتاندی -0، 2-اتیل -2ب(  متیل هپتاندی -5، 1-اتیل -1الف( 

 هگزان متیل -0-اتیل دی -0، 2د(  متیل هگزان -1-اتیل دی -5، 1ج( 

 (25)مرحله اول دوره  به کار برد؟  Aی پلیمر پار برای تهیهتوان به عنوان تککدام یک از ترکیبات زیر را می -117

 
 د( پروپن متیل پروپن -2ج(  متیل پروپان -2ب(  الف( پروپان

گرم هپتان چند کیلوژول  5است. گرمای حاصل از سوختن  kJ/mol6820گرمای سوختن مولی هپتان  -118

 (52)مرحله اول دوره  (12Cو  1Hاست؟ )جرم اتمی: 

 220د(  5/226ج(  022ب(  202الف( 

گرم گاز کلر تولید  6/28اکسید ناخالص با مقدار کافی هیدروکلریک اسید  (II)گرم منگنز  5/63از واکنش  -119

 (25)مرحله اول دوره  اکسید چند درصد است؟ (II)شده است. با فرض کامل بودن واکنش خلوص منگنز 

)l(OH)g(Cl)aq(MnCl)aq(HCl)s(MnO 2222 24  

535)جرم اتمی:  /Cl  16وO  55وMn) 

 2/22د(  26ج(  26ب(  5/2الف( 

گرم گرد خالص فلز روی با مقدار اضافی گاز  5/32درصد باشد از واکنش  90اگر بازده درصدی واکنش زیر  -120

535آید؟ )کلر چند گرم روی کلرید به دست می /Cl   65وZn)  (52)مرحله اول دوره 

22 ZnCl)g(Cl)s(Zn  

 2/200د(  2/16ج(  2/22ب(  0/222الف( 
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 گرما

 (25)مرحله اول دوره  در برج تقطیر نفت خام: -121

 شوند.تری دارند در باالی برج جدا میی جوش پایینالف(  اجزایی که نقطه

 اند.تری تشکیل شدههای بزرگجوش آنها کمتر است از مولکولهایی که نقطهب( برش

 شود.ی انواع پالستیک استفاده میمانده به عنوان مواد اولیه برای تهیهاز ته ج(

 شود.های صنعتی استفاده میمانده به عنوان سوخت خودروها و حاللد( از ته

 رود.به کار می ON2واکنش زیر در حالت جامد برای تولید گاز  -122

OHONNONH 2234 2  

از آن تجزیه شود، از هر  %61باشد و تحت شرایط واکنش فقط  %2/87اگر آمونیوم نیترات مصرفی دارای خلوص 

 (52)مرحله اول دوره  شود؟در شرایط متعارفی تولید می ON2لیتر گاز گرم این نمونه آمونیوم نیترات چند میلی

11614  H,O,N 

 222د(  222ج(  266ب(  26الف( 

 (25)مرحله اول دوره  تر است؟طول پیوند کربن ـ اکسیژن در کدام گونه از همه کوتاه -123

 COد(  OHCH3ج(  2COب(  HCHOالف(  

 (25)مرحله اول دوره  دمای یک نمونه آب گرم متفاوت از دمای یک نمونه آب سرد است؛ زیرا: -126

 ها برای دور هم جمع شدن در آب گرم بیشتر است.الف( تمایل مولکول

 ها در آب گرم بیشتر است تا در آب سردب( غالباً تراکم مولکول

 ج( گرمای الزم برای تبخیر جرم معینی از آب گرم بیشتر است تا برای همان جرم از آب سرد

 تا در آب سردها در آب گرم بیشتر است های نامنظم مولکولد( شدت جنبش

/Cگرم را از دمای  500/2یک قطعه الماس به جرم  -125 025  تاC/ 045 کنیم. در فشار ثابت گرم میH آن بر

110520 حسب ژول کدام است؟  CgJ/ ظرفیت گرمایی ویژه الماس 

 (25)مرحله اول دوره  

 0/12د(  0/21ج(  6/21ب(  6/22الف( 

در اکسیژن در شرایط  104HCو  62HC ،22HC،82HCمول از هر یک از ترکیبات آلی  1گرمای سوختن  -124

گرم از کدام یک از  1کیلوژول بر مول است. سوختن  -2457و  2065، -1255، -1625آزمایشگاه به ترتیب برابر با 

)H,C(آنها در اکسیژن در همان شرایط آزمایشگاه بیشتر گرماده است؟  112   (52)مرحله اول دوره 

 104HCد(  83HCج(  22HCب(  62HCالف( 
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g(Cl22(از  Cl)aq(گرمای تشکیل یون  -127
بر حسب کیلوژول  بر مول با در نظر گرفتن معلومات داده شده  1

 (25)مرحله اول دوره  کدام است؟

0
2
1 2

2    H:)aq(H)g(H
OH 

kJ/H:)g(HCl)g(Cl)g(H 6184222   

kJ/H:)aq(Cl)aq(H)g(HCl
OH

2752     

 -5/222د(  -0/222ج(  -2/252ب(  -6/266الف( 

ژول گرما در دما و فشار ثابت  9205الزم  HCl(aq)گرم منیزیم جامد در محلول  68/0از حل شدن  -128

g(H)aq(MgCl)aq(HCl)s(Mg(واکنش  Hشود. آزمایشگاه آزاد می 222   در همان شرایط آزمایشگاه

 (52)مرحله اول دوره  24Mgبرحسب کیلوژول کدام است؟ 

 -265/2د(  -225/216ج(  -222/22ب(  -256/026الف( 

 شود؟میزاد 2Hدر شرایط استاندارد چند لیتر گاز  HClموالر  3محلول  ml100گرم منیزیم با  5از واکنش  -129

)H,/Cl,Mg( 153524  

 (25)مرحله اول دوره  

 02/0د(  22/2ج(  20/2ب(  12/1الف( 

آن  %45گرم کانه ناخالص که  300شود. از ، در طبیعت به صورت کانی آرژنیت یافت میSAg2نفره سولفید،  -130

SAg2 آید؟ است چند گرم نقره به دست می)S,Ag( 32108   (52)مرحله اول دوره 

 2/222د(  262ج(  062ب(  2/20الف( 

 (22)مرحله اول دوره  حاللیت کدامیک از ترکیبات زیر در آب از همه کمترا ست؟ -131

)OHC(الف( اسید  )OHHC(ب( الکل   242 52  

)OCH(ج(  )(د( الکل   22 2110 OHHC 

  توان در نظر گرفت که ایزومر ساختاری ترکیب زیر باشند؟جه تعداد ترکیبات غیرحلقوی دیگر می -132

OHCHCHCH 222 

 (22)مرحله اول دوره  

 5د(  0ج(  1ب(  2الف( 

)HC(از پنتن  -133 دار و بدون شاخه موجود است. در واکنش تنها پنج ایزومر ساختاری زنجیری شاخه 105

به طور کامل  2Hمول  1های مساوی از ایزومرهای فوق با گاز هیدروژن هریک از ایزومرها با مخلوطی با نسبت

 (22)مرحله اول دوره  دهد؟ل میشود. چند درصد محصوالت واکنش فوق را پنتان راست زنجیر تشکیاشباع می

 26د(  26ج(  06ب(  26الف( 
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 (22)مرحله اول دوره  ی پیوندی داده شده، گرمای واکنش زیر چند کیلوژول بر مول است؟هابا توجه به انرژی -136

CC ، HC ، CC  ، BrBr  ، BrC  

 کیلوژول بر مول 274  193  402  618  132

 
 -222د(  +222ج(  -22ب(  +22الف( 

کند. فرمول مولکولی این وزن خود آب تولید میهای استلین به هنگام سوختن کامل، همیکی از هومولوگ -135

)C,H,O( هومولوگ کدام است؟  12116  

 (22اول دوره )مرحله  

 85HCد(  64HCج(  43HCب(  106HCالف( 

کند. چند درصد مول هیدروژن جذب می 05/0لیتر مخلوط گازهای متان و اتیلن، در شرایط متعارفی،  2/11 -134

 (22)مرحله اول دوره  این مخلوط متان است؟

 26د(  26ج(  26ب(  26الف( 

137- Ag47  وRb37  .هر دو در آخرین تراز انرژی خود یک الکترون دارند)s( کدام عبارت در مورد آنها  15

 (22)مرحله اول دوره  درست است؟

 دارند.ب( شعاع اتمی برابر   الف(  در یک دوره قرار دارند.

 پذیری مشابه دارند.د( واکنش  ج( در یک گروه قرار دارند.

138- A ،B ،C ،D  وE اند، اگر پنج عنصر متوالی در جدول تناوبیD  نادرستگاز تک اتمی باشد، کدام گزینه 

 (22)مرحله اول دوره  است؟

 ، جامد یونی است.ECب(   ساختار خمیده دارد. 2BCالف(  

 آید.به شمار میA، هیدرید 3AHد(  به حالت مایع است. Aج( مولکول عنصر 

 (22)مرحله اول دوره  شوند؟های زیر در آب حل نمیچه تعداد از ترکیب -139

 اتانول               تولوئن             نفتالن               دی اتیل اتر               

 0د(  2ج(  1ب(  2الف( 

گرم بوتان  1و  4CHگرم متان به فرمول مولکولی  1کدام گزینه در مورد مقایسه گرمای استاندارد سوختن  -160

، در شرایط یکسان درست است؟ آنتالپی استاندارد سوختن متان و بوتان به ترتیب 102HCبه فرمول مولکولی 

 (22)مرحله اول دوره  (12C ،1Hباشد. )کیلوژول بر مول می -2877 و -890برابر با 

  متان >ب( بوتان   الف(  بوتان = متان

 د( به معلومات بیشتر نیاز است.  متان <ج( بوتان 
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شود. با توجه به آن، استاندارد مصرف میگرم آب مایع در شرایط  1برای تبخیر شدن  J2280گرمایی برابر با  -161

 آنتالپی استاندارد مایع شدن بخار آب در همان شرایط استاندارد برحسب کیلوژول بر مول کدام است؟

)O,H( 161   (22)مرحله اول دوره 

? مایع شدنH:OHOH )l()g(  22 

 +0206د(  +22/2ج(  -22/2ب(  -60/02الف( 

در شرایط استاندارد بر حسب کیلوژول بر مول کدام است؟ در  g(OH2(در  HOمیانگین انرژی پیوند  -162

حالی که معلومات به شرح ذیل در اختیار است. در ضمن انرژی پیوند و آنتالپی پیوند را به طور تقریب مساوی 

 (22دوره  )مرحله اول فرض کنید.

kJH:)g(OHO)g(H )g( 245
2
1

222   

kJH:)g(H)g(H 23622   

kJH:)g(O)g(O 49622   

 222د(  5/020ج(  5/222ب(  222الف( 

ژول در  1655دهد، گرمایی برابر با الزم واکنش می aq(HCl(، با محلول NaOH)g(گرم سود جامد،  1وقتی  -163

واکنش  Hشود. با توجه به آن، دما و فشار ثابت آزمایشگاه آزاد می

)l()aq()aq()s( OHNaClHClNaOH 2  23در شرایط داده شده بر حسب کیلوژول است؟Na ،1H ،

16O ،535 /Cl  

 -55/20د(  -2/22ج(  -2/52ب(  -055/2الف( 

288دارای فرمول مولکولی  Aترکیب  -166 OHC ست. در بخشی از ساختار این ترکیب یک گروه عاملی اسید

برای آن در نظر توان کربوکسیلیک مستقیماً به یک حلقه آروماتیک متصل است. چند ایزومر ساختاری می

 (22)مرحله اول دوره  گرفت؟

 0د(  1ج(  5ب(  2الف( 

 (22)مرحله اول دوره به ترتیب شبیه ... است.                               ن ماس و گرافیت و کربن مرکزی در کتساختار اتم کربن در ال -165

 

 کسیداب( متان، اتیلن، کربن دی  اکسیدالف(  اتیلن، متان، کربن دی

 اکسید، متاند( اتیلن، کربن دی  اکسید، اتیلنج( متان، کربن دی

 (22)مرحله اول دوره  در واکنش زیر: -164

 
 به ترتیب ... است. Aنسبت به  Bحاللیت در آب و نقطه ذوب 

 کمتر و کمترد( ج( کمتر و بیشتر ب( بیشتر و کمتر الف(  بیشتر و بیشتر
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  (22)مرحله اول دوره  است؟نام ترکیب زیر کدام  -167

 
 تری متیل اکتان -2، 5، 1اتیل،  -0ب(  تری متیل هپتان -2، 5، 1اتیلن  -0الف( 

 تری متیل اکتان -2، 0، 2اتیل،  -5د(  تری متیل هپتان -2، 0، 2اتیل،  -5ج( 

است. گرمای سوختن یک گرم  kJ2200و گرمای سوختن مولی پروپان  kJ1540گرمای سوختن مولی اتان  -168

)H,C(بوتان به طور تقریب چند کیلوژول است؟  112   (22)مرحله اول دوره 

 22د(  02ج(  22ب(  266الف( 

 Aکند. آلکن هیدروژن جذب می mL54، در مجاورت کاتالیزگر، در شرایط استاندارد، Aگرم از آلکن  12/0 -169

 (22دوره )مرحله اول  کدام است؟ 

 پنتن -2د( ج( اتن بوتن -2ب(  الف( پروپن

متر مکعب است. فرمول گرم بر سانتیمیلی 5/2وزن حجمی یک آلکن گازی شکل، در شرایط استاندارد،  -150

 (22)مرحله اول دوره  مولکولی این آلکن کدام است؟ 

 63HCد(  105HCج(  42HCب(  84HCالف( 

برابر وزن هیدروکربن ابتدایی است. کدام نام با ساختار  5/1وزن آب تولید شده در سوختن کامل یک آلکان،  -151

)H,C,O(این آلکان مطابقت دارد؟  11216   (22)مرحله اول دوره 

 دی متیل بوتان -1، 2ب(  ان متیل پرو -2الف( 

 متیل پنتان -1د(   متیل بوتان -2ج( 

توان استفاده متیل بوتان از افزایش هیدروژن به چند آلکن ایزومر )در مجاورت کاتالیزگر( می -2برای تهیه  -152

 (22)مرحله اول دوره  کرد؟ 

 د( سه ج( چهار   ب( دو الف( یک

 (22ه اول دوره )مرحل کند صرف .....ای که یک جسم طی گرم شدن دریافت میانرژی -153

 شود.الف(  مرتب شدن ذرات جسم می

 شود.های ذرات جسم میب( تشدید حرکت

 شود.ج( استحکام پیوندهای موجود در ذرات جسم می

 شود.ها به دور هسته مید( افزایش سرعت حرکت الکترون

1110ی و ظرفیت گرمایی ویژه C100گرم و دمای  100به جرم  Aجسم  -156  CJg  را در تماس با جسمB  به

1120ی و ظرفیت گرمایی ویژه C200گرم و دمای  200جرم   CJg دما شوند. دمایی که دو دهیم تا همقرار می

 دما خواهند بود و برحسب دمای سلسیوس کدام است؟جسم در آن هم

 شود.(شود و هیچ گرما یا انرژی گرمایی تلف نمیمبادله می Bو  Aاگر ما یا انرژی گرمایی فقط بین جسم )

 (22)مرحله اول دوره  

 C145د(  C150ج(  C160ب(  C180الف( 
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 (22)مرحله اول دوره  ؟نیستی جنبشی گازها کدام مورد جزو اصول نظریه -155

 الف(  حجم ذرات گاز در مقایسه با حجم اشغال شده توسط گاز قابل اغماض است.

 تواند تغییر کند.تک آنها میهای گاز با هم، انرژی جنبشی تکب( در اثر برخورد ذره

 ی گازها در دمای معین با هم برابر است.ی همهههای سازندج( میانگین انرژی جنبشی ذره

 های جنبشی یکسان دارند.ها و انرژیی یک گاز سرعتد( در یک دمای معین، ذرات سازنده

گرم نقره کلرید تولید  72/0گرم پتاسیم کلرید ناخالص با مقدار اضافی از نقره نیترات،  50/0از واکنش  -154

 (22)مرحله اول دوره  شود. درصد خلوص پتاسیم کلرید کدام است؟ می

33 KNOAgClAgNOKCl  

)/AgCl,/KCl( 5143574  

 %25د(  %12ج(  %5/2ب(  %21الف( 

گم اتیل الکل )اتانول( به چند لیتر گاز اتیلن با  4/6ی فرض کنیم، برای تهیه %100واکنش را اگر بازده  -157

)C,H,O( در شرایط استاندارد نیازد اریم؟ %50خلوص  12116  

OHCHCHOHCHCH 22222  
 (18)مرحله اول دوره  

 16/2د(  52/2ج(  60/5ب(  02/0الف( 

مول هیدروژن جذب  1/0ستیلن، در برابر کاتالیزگر مناسب، در شرایط استاندارد لیتر مخلوط اتان و ا 4/5 -158

 (22)مرحله اول دوره  کند. در این مخلوط چند درصد اتان وجود دارد؟ می

 %56د(  %26ج(  %26ب(  %25الف( 

 (22دوره  )مرحله اول از کدام هیدروکربن در اکسیژن در شرایط یکسان، کمتر است؟ mL150گرمای سوختن  -159

 د( استیلن ج( پروپان ب( اتیلن الف(  اتان

است.  3/3اکسید تشکیل شده به جرم آلکین اولیه ایم. جرم کربن دیرادر اکسیژن کافی سوزانده Aآلکین  -140

)C,H,O(کدام است؟  Aساختار  12116   (22)مرحله اول دوره 

CHCCHالف(  2  )23ب CHCHCH   )جCHCCHCH 23  )دCHCH  

)HC(چند ایزومر از ایزومرهای ساختاری زنجیری پنتن  -141 متیل  -2دار شدن کاتالیزی به بر اثر هیدروژن 105

 (22)مرحله اول دوره  شود؟بوتان تبدیل می

 د( یک ایزومر ج( دو ایزومر ایزومرب( سه  الف( چهار ایزومر

 (22)مرحله اول دوره  پذیراست؟کربنه امکان 4دار کردن چه تعداد آلکین متیل پنتان با هیدروژن -2ی تهیه -142

 0د(  2ج(  1ب(  2الف( 

OHCی با فرمول بسته Aترکیب غیرحلقوی  -143 باشد. چند دارای گروه عاملی اتری در ساختار خود می 84

 (22)مرحله اول دوره  توان برایآن در نظر گرفت؟ایزومر ساختاری می

 2د(  5ج(  1ب(  0الف( 
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شود. درصد جرمی کربن در تولید می 2COگرم میلی 58/21گرم از یک هیدروکربن مایع میلی 7از سوختن  -146

 (22)مرحله اول دوره  ی اولیه چقدر است؟هنمون

 2/20د(  2/02ج(  2/22ب(  2/22الف( 

2222ی با توجه به معادله -145 HNaRONaROH    گرم الکل سیر شده و زنجیری  5/36از واکنشA 

 شامل چند کربن است؟ Aشود. الکل لیتر گاز هیدروژن در شرایط استاندارد حاصل می 6/8با فلز سدیم، 

 (22)مرحله اول دوره  

 5د(  0ج(  2ج(  1الف( 

 (22)مرحله اول دوره  های زیر در آب کمتر است؟حاللیت کدام یک از کربن -144

OHHCالف(  OHHCب(  178 OHHCج(  136 OHHCد(  94 52 

284ی ترکیبی با فرمول بسته -147 BrHC (22)مرحله اول دوره  چند ایزومر ساختاری دارد؟ 

 2د(  2ج(  2ب(  0الف( 

شود که با رود استفاده میها به کار میسوزیهای تنفسی که در آتشاز سدیم پراکسید معموالً در ماسک -148

گرم سدیم  80چند لیتر هوا با  کند.اکسید بازدم واکنش داده و سدیم کربنات و اکسیژن تولید میکربن دی

 (22)مرحله اول دوره  اکسید باشد؟گرم کربن دی 72/0دهد. اگر هر لیتر هوا شامل پراکسید واکنش می

)Na,O,C( 231612  

232222 2
1

OCONaCOONa  

 2622د(  2250ج(  222ب(  120الف( 

 (22وره )مرحله اول د های آیوپاک زیر درست است؟کدام یک از نام -149

 اتیل هگزان -1-دی متیل  -0، 0ب(   متیل پنتان -0 –اتیل  -2الف(  

 متیل هگزان -2-اتیل  -0د(   اتیل پنتان -0-متیل  -2ج( 

 (22)مرحله اول دوره  توان یافت؟از بین ساختارهای نشان داده شده در زیر چند ایزومر ساختاری می -170

 
 5د(  0ج(  1ب(  2الف( 

 (22)مرحله اول دوره  دهد؟ های عاملی موجود در ترکیب را درست نشان میکدام گزینه گروه -171

 
 د( آلدهید و کتون ج( اتر و الکل ب( الکل و استر الف( کتون و اتر
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 (22)مرحله اول دوره  های فسیلی است؟کدام مورد توصیف نادرستی از سوخت -172

 الف(  منابع تجدیدپذیر هستند.

 نوعی انرژی خورشیدی ذخیره شده هستند.ب( 

 کنند.انرژی مورد نیاز بشر را تأمین می %26ج( حدود 

 اند.ها سال به وجود آمدهد( از فسیل شدن بقایای جانوران و گیاهان در طی میلیون

در پتاسیم پرمنگنات برای واکنش کامل با هیدروژن پراکسید موجود  M105/0لیتر از محلول میلی 2/63 -173

ی مو مصرف شده است. درصد وزنی هیدروژن پراکسید در این سفیدکننده کدام گرم از یک سفیدکننده 813

 (22)مرحله اول دوره  است؟

)/OH( 023422  

OHSOKMnSOOSOHOHKMnO 2424242222 825352  

 05/6د(  2/2ج(  2/12ب(  21/2الف( 

 (22دوره )مرحله اول  کدام گزینه در مورد تعریف دما درست است؟ -176

 ب( دما همان گرمای جسم است. های جسم است.الف( دما معیاری از تعداد مول

 د( معیاری از میزان گرمی یک جسم است. ج( دما و انرژی جنبشی ذرات ماده با هم یکی است.

 Hاست.  C25یلوژول بر مول در دمای ک 344و  631به ترتیب برابر با  BrHو  ClHآنتالپی پیوند  -175

ی زیر در دمای داده شده برحسب کیلوژول الزم طبق معادله g(Cl(با  HBr)g(گرم  42/1وابسته به واکنش دادن 

)H,Br(کدام است؟  180   (22)مرحله اول دوره 

)g(Br)g(HCl)g(Cl)g(BrH  

 +1/2د(  +25ج(  -1/2ب(  -25الف( 

 (22)مرحله اول دوره  کدام ماده پلیمر نیست؟ -174

 د( نایلون ج( پالستیک ب( پلی اتیلن الف( نفت

برابر تعداد  A ،5/1ی آلکان هاآید. تعداد هیدروژنبه دست می Bاز واکنش هیدروژن با آلکین  Aآلکان  -177

)H,C( کدام است؟ Bاست. فرمول مولکولی آلکین  Bی آلکین هاهیدروژن 112  

 (22)مرحله اول دوره  

 64HCد(  43HCج(  85HCب(  22HCالف( 

 کنید:های زیر توجه ی گونهبه آرایش الکترونی آخرین زیرالیه

636263 233 p:Cp:Bp:A  

 (22)مرحله اول دوره  است؟ نادرستکدام عبارت 

 دارد. Ga31پذیری بیشتری نسبت به واکنش Cب(  بیشتر است. K19نسبت به  Aچگالی الف(

 در یک گروه از جدول تناوبی قرار ندارند. Cو  Aد(  ساختار خمیده دارد. BH2ج( ترکیبی با فرمول 
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سدیم سولفید، چند گرم جیوه  M1/0محلول  L02/0نیترات با  (II)جیوه  M01/0محلول  L05/0از واکنش  -178

(II) (22)مرحله اول دوره  شود؟سولفید تشکیل می 

3223 2NaNOHgSSNa)NO(Hg  

 226/0د(  226/2ج(  222/6ب(  /022الف( 

لیتر محلول میلی 100است و  NaOHگرم  6که دارای  C25لیتر محلول سود با دمای میلی 100 -179

ریزیم. دمای تعادلی است در فشار ثابت روی هم می HClگرم  45/3دارای C25هیدروکلریک اسید با دمای 

/Cمحلول حاصل به  531 رسد. میH ی زیر در دمای شده وابسته به واکنش موازنهC25  برحسب کیلوژول

 کدام است؟

ی آن را گرم و ظرفیت گرمایی ویژه 200)وزن محلول به دست آمده از روی هم ریختن دو محلول اولیه را 
11184  C.g.J/  ًگرمای حاصل از واکنش صرف گرم کردن محلول  %95فرض کنید که فقط  در نظر بگیرید. ضمنا

 (22)مرحله اول دوره  شود.(می

)H,O,Na,/Cl( 11623535  

)aq(NaCl)l(OH)aq(NaOH)aq(HCl  2 

 +10/50د(  +2/52ج(  -10/50ب(  -2/52الف( 

)UO(اکسید کیک زرد همان اورنیوم دی -180 ی حرارتی اورانیل نیترات است. این اکسید از تجزیه 2

))NO(UO(  گرم کیک زرد الزم است؟ 108ی آید. چند گرم اورانیل نیترات برای تهیهبه دست می 232

 (22)مرحله اول دوره  

))NO(UO,UO( 394270 2322  

222232 2 ONOUO)NO(UO 
 

 0/225د(  2/212ج( 2/252ب(  5/255الف( 

)CH(گرم متان به حالت گاز  2/3کیلوژول گرما در دما و فشار ثابت از سوختن  4/141 -181 در اکسیژن آزاد  4

 ی سوختن متان در شرایط داده شده برحسب کیلوژول کدام است؟ی موازنه شدهوابسته به معادله Hشود. می

 (22)مرحله اول دوره  

)H,C( 112  

)g(OH)g(CO)g(O)g(CH 2224 22  

 -060د(  +060ج(  +22ب(  -262الف( 

11462ی اتیلن گیلکول مایع )به عنوان ضد یخ( برابر با ظرفیت گرمایی ویژه -182  C.g.J/   است. چند ژول

 (22)مرحله اول دوره  الزم است؟ C35تا  C25گرم از آن از دمای  100گرما برای گرم کردن 

 2216د(  2026ج(  202ب(  2/20الف( 
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 %95که  2CaHگرم  11/662( از واکنش atm1و  C0چند لیترگاز هیدروژن دارای دما و فشار استاندارد ) -183

 شود؟جرمی خالص است با آب به مقدار الزم حاصل می

)Ca,H( لیتر است.( 6/22مول گاز هیدروژن در دما و فشار استاندارد برابر با  1)حجم  401  

)g(H)OH(CaOHCaH 2222 22  

 (22)مرحله اول دوره  

 002د(  2/022ج(  220ب(  1/52الف( 

لیتر است. فرمول مولکولی این میلی گرم بر میلی 125/3وزن حجمی یک آلکن گازی در شرایط متعارفی،  -186

)H,C(آلکن کدام است؟  112   (22)مرحله اول دوره 

 63HCد(  105HCج( 42HCب(  82HCالف( 

هیدروژن  Bهای آلکان وزن هیدروژن %20شود. تبدیل می Bبر اثر واکنش با هیدروژن به آلکان  Aآلکن  -185

112کدام است؟ Aجذب شده است. آلکن   H,C(  (22)مرحله اول دوره 

 84HCد(  63HCج(  42HCب(  105HCالف( 

 (26)مرحله اول دوره  خاصیت نافلزی کدام عنصر از همه بیشتر است؟  -184

 Sn50د(  Ga31ج(  Be4ب(  B5الف(  

 (26)مرحله اول دوره  است؟ نادرستعبارت کدام گزینه در مورد فلزات قلیایی  -187

 دهند.ب( حتی با آب سرد واکنش می های اتمی و یونی آنها زیاد است.ی شعاعالف(  تفاوت  اندازه

 یابد.د( با افزایش عدد اتمی، دمای ذوب آنها افزایش می باشد.می 1nsی آنها ج( آرایش الکترونی آخرین الیه

g(HOOH(در مولکول  OOانرژی پیوند  -188   با در نظر گرفتن معلومات داده شده برحسب کیلوژول

 (26)مرحله اول دوره  بر مول در شرایط یکسان کدام است؟

kJH:)g(H)g(O)g(HOOH 113332  

kJ:)g(H)g(O)g(HOH 9202  

HO)انرژی پیوند    را درHOOH   وHOH   یکسان فرض کنید. انرژی پیوند و آنتالپی پیوند را

 یکسان فرض کنید.(

 022د(  221ج(  22/122ب(  5/262الف( 

)HC(گرمای سوختن بوتان  -189 )CH(و متان  104  -890و  8782در شرایط یکسان به ترتیب برابر با  4

ی قدرمطلق گرمای حاصل از سوختن یک گرم بوتان و یک گرم متان در شرایط باشد. مقایسهکیلوژول بر مول می

)H,C(داده شده کدام است؟  112   (26)مرحله اول دوره 

 متان >ب( بوتان   الف( بوتان = متان

 د( به معلومات بیشتر نیاز است.  متان <ج( بوتان 

)K.g.J(ی ظرفیت گرمایی ویژه  -190 11  ی آهن است. نسبت ظرفیت آلومینیوم دو برابر ظرفیت گرمایی ویژه

)Fe,Al(گرمایی مولی آلومینیوم به ظرفیت گرمایی مولی آهن کدام است؟  5627   (26)مرحله اول دوره 

 2د(  620/2ج( 220/6ب(  2الف( 
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سولفید صنعتی که حاوی مقداری آهن فلزی است با هیدروکلریک اسید  (II)گرمی آهن  5ی یک نمونه -191

لیتر است. درصد خلوص  2/0 (STP)شود. حجم گاز هیدروژن تولید شده در شرایط استاندارد واکنش داده می

 (26)مرحله اول دوره  چقدر است؟ (FeS)سولفید  (II)آهن 

)S,H,/Fe( 3218555  

)g(H)aq(FeCl)aq(HCl)s(Fe 222  

)g(SH)aq(FeCl)aq(HCl)s(FeS 222  

 26د(  26ج(  26ب(  06الف( 

 %60ماند در صورتی که بازده واکنش گرم کلسیم کربنات چند گرم جسم جامد بر جای می 10ی از تجزیه -192

)O,C,Ca(باشد؟  161240   (26)مرحله اول دوره 

 2/2د(  20/2ج(  20/2ب(  22/2الف( 

را در یک  C20کیلوگرم آب  2ی آهن است. اگر برابر ظرفیت گرمایی ویژه 10ی آب ظرفیت گرمایی ویژه -193

 شود؟می Cدما شوند، دمای نهایی چند بریزیمی و این دو هم C125کیلوگرمی با دمای  1ی آهنی کاسه

 (26)مرحله اول دوره  نظر کنید.(ی گرما با محیط اطراف صرفمبادله)از 

 5/22د(  55ج(  25ب(  5/22الف( 

 (26)مرحله اول دوره  کدام یک از عناصر زیر شبه فلز است؟ -196

 Seد(  Geج(  Gaب(  Snالف( 

است.  23OFeب ترکی %75از هر تن سنگ معدن آهن مورد استفاده در کاخانه ذوب آهن که فقط حاوی  -195

 (26)مرحله اول دوره  ی ذوب آهن حدوداً چند درصد است؟آید. بازده کارخانهکیلوگرم آهن به دست می 270عمالً 

)O,Fe( 1656  

)g(CO)s(Fe)g(CO)s(OFe 223 434  

 22د(  12ج(  56ب(  25الف( 

OHCی ترکیبی با فرمول بسته -194 توان رسم اتر است. برای ترکیب با گروه عاملی تری چند ساختار می یک104

 (26)مرحله اول دوره  کرد؟

 0د(  5ج(  1ب(  2الف( 

 (26)مرحله اول دوره  پذیری کدام ترکیب در آب از همه کمترا ست؟حل -197

 

 

OHHCد(     ج( ب( الف( 52 

 

 

 (26)مرحله اول دوره  آل به چه عاملی )عواملی( بستگی دارد؟ز ایدهمیانگین انرژی جنبشی در یک گا -198

 د( دما، فشار و حجم ج( دما و حجم دما ب( فقط الف( دما و فشار

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


 آقای کنکور سواالت المپیاد شیمی مرحله اول شیمی پایه یازدهم

 (26)مرحله اول دوره  نام درست ترکیب زیر کدام است؟ -199

 
 متیل هپتان -5-اتیل  -2ب(   متیل اکتاندی -2، 1الف( 

 دی اتیل هگزان -5، 2د(   متیل هپتان -1-اتیل  -2ج( 

درصد از وزن آن  33/3یک الکل سیر شده در شرایط مناسب به آلدهیدی با همان تعداد اتم کربن تبدیل و  -200

 (26)مرحله اول دوره  شود. این آلدهید کدام است؟کم می

OHCالف(  OHCج(  2CHب(  42 OHCد( 84 63 

اتمسفر مصرف  1کالری گرما در فشار  560به بخار آب با همان دما،  C100گرم آب با دمای  1برای تبدیل  -201

 شود. آنتالپی مولی بخار به میزان چند کالری از آنتالپی مولی آب مایع در دمای داده شده بیشتر است؟می

 )O,H( 161  

 (26)مرحله اول دوره  

 506د(  2226ج(  5066ب(  26266الف( 

کیلوژول  04/73در اکسیژن در آزمایشگاه،  g(CH4(و  H2)g(گرم مخلوط گازی شامل  1از سوختن کامل  -202

شود. نسبت مولی گرما آزاد می
)g(CH

)g(H

4

دانیم که گرمای سوختن شده کدام است؟ می در مخلوط گازیداده 2

)g(H2  و)g(CH4  کیلوژول بر گرم است. -4/55و  -9/162در همان شرایط به ترتیب برابر 

 )C,H( 121  

 (22)مرحله اول دوره  

 0د(  1ج(  2ب(  2الف( 

دانیم که گرمای تشکیل برحسب کیلوژول بر مول کدام است؟ )می g(HF(در  FHآنتالپی تفکیک پیوند  -203

)g(HF  برابر باmol/kJ271  و و آنتالپی تفکیک پیوند )g(FF کیلوژول بر  158و  634، به ترتیب

 (22اول دوره )مرحله  مول است.(

 022د(  556ج(  522ب(  5/012الف( 

 (22)مرحله اول دوره  ؟نیستهای فسیلی کدام مورد در ردیف سوخت -206

 ب( زغال سنگ  الف( گاز طبیعی

 د( زغل چوب یا زغال معمولی  ج( نفت

ی آب مایع برابر با ظرفیت گرمایی ویژه -205
Cg

J
/


ا ست. چه مقدار گرما بر حسب کیلوژول برای باال بردن 1854

 (22)مرحله اول دوره  الزم است؟ C15به  C5کیلوگرم آب مایع از  1دمای 

 02256د( 0225ج(  25/02ب(  5/022الف( 

 

)g(HH 
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 (22)مرحله اول دوره  ی جوش کدام ترکیب از همه باالتر است؟نقطه -204

  22FCHب(   23NHCHالف( 

3223د(   OHCH3ج(  CHCHCHCH 

OCای از ترکیبات آلی که در ساختار آنها گروه دسته -207   متصل به نیتروژن وجود داشته باشد، آمید نامیده

NOHCی شوند. برای ترکیبی با فرمول بستهمی  توان در نظر گرفت؟چه تعداد ساختار آمیدی می 73

 (22)مرحله اول دوره  

 1د(  1ج(  2ب(  5الف( 

زین شود، احتمال تشکیل چند ایزومر اتم هیدروژن در بوتان نرمال با کلر جایگ 2اگر تحت شرایط مناسب -208

 (22)مرحله اول دوره  ساختاری وجود دارد؟

 0د(  1ج(  2ب(  5الف( 

 (22)مرحله اول دوره  شود؟در شکل زیر چند ایزومر دیده می -209

 
 2د(  1ج(  2ب(  0الف( 

 (22)مرحله اول دوره  ی شیمیایی در شرایط عادی به حالت مایع است؟کدام گونه -210

 د( سدیم ج( زنون ب( بور تری فلوئورید برمالف(

گراد افزایش یابد، گرمایی برابر با ی سانتیدرجه 20گراد به ی سانتیدرجه 10گرم آب از  10برای آنکه دمای  -211

Cg/Jی آب برحسب ژول الزم است. ظرفیت گرمایی ویژه 618  (22)مرحله اول دوره  کدام است؟ 

 22/0د(  022ج(  2/02ب(  2 الف(

 250و  840، 2240گرم از مایعات آب الکل معمولی و کلروفرم به ترتیب برابر با  1گرمای الزم برای تبخیر  -212

 ی بین مولکولی در سه مایع ذکر شده است؟ی نیروهای جاذبهژول است. کدام گزینه در مورد مقایسه

 (22)مرحله اول دوره  

 آب <الکل  <ب( کلروفرم   آب >ل الک >الف( کلروفرم 

 آب <الکل  >د( کلوفربم   آب >الکل  <ج( کلروفرم 
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در فشار  %50گرم پودر شامل اکسالیک اسید و الکتیک اسید به نسبت جرمی  8/1گرمای حاصل از سوختن  -213

کیلوژول است )گرما آزاد شده است(. هرگاه آنتالپی مولی سوختن اکسالیک اسید خالص در  14ثابت و برابر با 

ر گرفته شود، آنگاه آنتالپی سوختن الکتیک اسید در در نظ mol/kJ255شرایط یکسان از دما و فشار برابر با 

گرم  90شرایط داده شده برحسب کیلوژول بر مول کدام است؟ )جرم مولی هریک از دو اسید داده شده را برابر با 

 (22)مرحله اول دوره  در نظر بگیرید.( 

  -222د(  -2105ج(  -2226ب(  -526الف( 

ی کربن ـ نیتروژن وجود دارد. ای از ترکیبات آلی هستند که در ساختار آنها پیوند دوگانهها دستهایمین -216

NHCی برای ترکیبی با فرمول بسته  توان در نظر گرفت؟چه تعداد ایزومر ساختاری به صورت ایمین می 73

 (22)مرحله اول دوره  

 2د(  0ج(  5ب(  1الف( 

شوند. با توجه به اطالعات داده شده، این وجود دارد که به هم تبدیل می (B)و  (A)ترکیبی به دو شکل  -215

 (22)مرحله اول دوره  شود؟ ترکیب بیشتر به کدام شکل یافت می

 
 

 پیوند mol/kJانرژی  پیوند mol/kJانرژی 

765 OC  367 CC 

613 HC 358 OC 

647 HO 416 CC  
 Bب(   الف( به صورت مساوی از هر دو شکل

 بینی نیست.د( با معلومات داده شده قابل پیش  Aج( 
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 ها تحت شرایط مناسب تهیه کرد:توان از واکنش کربوکسیلیک اسیدها و الکلمیاسترها را  -214

OHCOORROHRCOOHR 2
2121  

استر که های الکل و کربوکسیلیک اسید به طریق فوق به هم وصل شوند، یک پلیاگر تعداد زیادی از مولکول

استر حاصل از واکنش زیر را درست نشان پلیآید کدام گزینه ساختار باشد به دست میای از پلیمرها میدسته

 (22)مرحله اول دوره  دهد؟می

 
 

 ب(  الف(

 

 

 

 د(  ج(

 

 

 (21)مرحله اول دوره  یابد؟کدام دو ویژگی در هر گروه از جدول تناوبی از باال به پایین افزایش می -217

 شانزدهمالف( چگالی عناصر گروه دوم ـ نخستین انرژی یونش عناصر گروه 

 پذیری عناصر گروه اولی جوش هیدرید عناصر گروه چهاردهم ـ واکنشب( نقطه

 ی جوش عناصر گروه هفدهمی ذوب عناصر گروه اول ـ نقطهج( نقطه

 ی جوش هیدرید عناصر گروه پانزدهمد( شعاع یونی عناصر گروه دوم ـ نقطه

 (21)مرحله اول دوره  ؟پذیری را داردکدام عنصر جدول تناوبی کمترین واکنش -218

 Heد(  Ptج(  Auب(  Krالف( 

219- 298H  واکنش)g(O)g(N)g(ON 2252 42  (12)مرحله اول دوره با در نظر گرفتن معلومات داده شده چند کیلوژول است؟ 

kJH:)g(NO)g(O)g(N 1802 29822  

 kJH:)g(O)g(NO)g(NO 11422 29822  

 kJH:)g(ON)g(O)gN 22252 2985222  

 262د(  226ج(  212ب(  222الف(
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ی یک منبع آب با دما و آموز تصمیم گرفتند که هر کدام به طور مستقل ظرفیت گرمایی ویژهسه دانش -220

ی کیفیت یکسان را طبق معادله
Tm

q
c


 گیری با دقت یکسان و بدون اشتباه شخصی و به کمک وسایل اندازه

گرم آب از منبع برداشتند.  30گرم آب و سومی  20گرم آب، دومی  10گیری خود تعیین نمایند. اولی برای اندازه

 ی آب منبع کدام است؟آموز در خصوص مقدار ظرفیت گرمایی ویژهی پاسخ این سه دانشمقایسه

 (21دوره )مرحله اول  

  ب( اولی = دومی= سومی  سومی <دومی  <الف(  اولی 

 سومی >دومی  >د( اولی   ج( )اولی + دومی( = سومی

گرم  9863/0شود. جامد باقی مانده، وزنی معادل به شدت حرارت داده می 32OFeی ناخالص گرم نمونه 0/1 -221

در  32OFeی زیر باشد، درصد خلوص طبق معادله 32OFeاز  2O دارد. اگر کاهش وزن تنها ناشی از خروج

 (21)مرحله اول دوره  ی اولیه کدام است؟نمونه

)/OFe,/O( 7159016 32  

24332 46 OOFeOFe  

 16د(  33ج(  47ب(  74الف( 

 (21)مرحله اول دوره  بسپار هستند؟چه تعداد از ترکیبات زیر  -222

 سی )پلی وینیل کلرید(ویپلی اتیلن ترفتاالت      پلی پروپیلن       پلی استیرن       پی

 0د(  2ج(  1ب(  2الف( 

شود. تبدیل می Bشود و به با یک مول گاز هیدروژن اشباع می 64HCی با فرمول بسته Aیک مول ترکیب  -223

شود. به کمک اطالعات فوق چند تشکیل می Cبا کلر جایگزین شود فقط ترکیب  Bهای اگر یکی از هیدروژن

 (21)مرحله اول دوره  توان رسم کرد؟می Aساختار برای 

 0د(  2ج(  2ب(  1الف( 

های سیرشده، به وکربنبوتادی ان و تبدیل آنها به هیدر -3، 1بوتن و  -1در واکنش هیدروژندار شدن  -226

 (21)مرحله اول دوره  شود کدام گزینه صحیح است؟ کیلوژول بر مول گرما آزاد می 239و  127ترتیب 

 
  رود پایدارتر است.بوتن از چیزی که انتظار می -2الف( 

 رود پایدارتر است.ان از چیزی که انتظار میبوتادی -1، 2ب( 

 دهند.نمی ج( هیچ کدام پایداری غیرعادی نشان

 ی پایداری نسبی کافی نیست.د( اطالعات فوق برای مقایسه
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 آقای کنکور سواالت المپیاد شیمی مرحله اول شیمی پایه یازدهم

 (02)مرحله اول دوره  کنند:ی زیر شرکت میهادر واکنش g(C(و  B)g(A ،)g(ترکیبات  -225

11 H:CA)( )g()g(  

 22 H:AB)( )g()g(  

 33 H:CB)( )g()g(  

 با توجه به آن کدام تساوی درست است؟

231الف(  HHH    )231ب HHH  

321ج(  HHH    )د)HH(H 321 2
1

 

درجه سلسیوس  5ژول گرما برابر با  632مول گرافیت در فشار ثابت در نتیجه جذب  10اگر افزایش دمای  -224

11باشد، ظرفیت گرمایی ویژه گرافیت برحسب   Cg.J


 گرم است( 12کدام است؟ )مولکول گرم گرافیت  

 (20)مرحله اول دوره  

 20/2د(  2/2ج(  2/1ب(  22/6الف( 

OHCبرای ترکیبی با فرمول بسته  -227 توان رسم کرد که همگی به صورت اتر چه تعداد ایزومر ساختاری می 63

 (20)مرحله اول دوره  سیر شده باشند؟

 2د(  0ج(  2ب(  1الف( 

محصول  3و  2با کلر جایگزین شود، به ترتیب تعدا  Bو  Aهای گروه متیل در ترکیبات اگر یکی از هیدروژن -228

 (20)مرحله اول دوره  به ترتیب از راست به چپ کدامند؟ bو  Aآیند. به دست می

 

 

 ب(  الف(

 

 

 

 

 د(  ج(

 

 

ترکیبی با فرمول بسته  -229
3105 OHC  توانید برای آن حدس چند ساختار می«. دی آلکیل کربنات است»یک

 (20)مرحله اول دوره  بزنید؟

 1د(  0ج(  2ب(  2الف( 
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 آقای کنکور سواالت المپیاد شیمی مرحله اول شیمی پایه یازدهم

230- 0H  واکنشDB با توجه به شکل و معلومات داده شده، برحسب کیلوژول کدام است؟ 

 (25)مرحله اول دوره  

 

kJH,kJH,kJH 200100150 124  

 +56د( +256ج(  +266ب(  -256الف( 

231-0H  واکنش)g(BA)g(BB)g(AA  با توجه به آنتالپی استاندارد پیوندهای داده شده  2

  (25)مرحله اول دوره  برحسب کیلوژول کدا است؟

12807080 
  kJmolH/H/H O

BA
O

BB
O

AA 

 -2/252د(  -220ج(  -222ب(  -226الف( 

پذیری در آب را کدام یک به ترتیب بیشترین نقطه جوش و بیشترین انحالل ICH3و  FCH3در ترکیبات  -232

 (25)مرحله اول دوره  دارند؟

  ICH3و  FCH3ب(   FCH3و  ICH3الف(  

 FCH3و  FCH3د(   ICH3و  ICH3ج( 

پروپیل  -6»... بر روی برچسب ظرف آن پاک شده است و فقط  2411HCابتدای نام ترکیبی با فرمول بسته  -233

 (25)مرحله اول دوره  قابل تشخیص است. چند ساختار برای این ترکیب محتمل است؟« هپتان

 2د(  0ج(  1ب(  2الف( 

 (22)مرحله اول دوره  ؟نداردجدول تناوبی کدام ویژگی را  52عنصر با عدد اتمی  -236

 ب( داشتن الیه ظرفیت چهار الکترونی 3XOبا فرمول  الف( تشکیل اکسید اسیدی

 2Xد( تشکیل یون پایدار با فرمول   ج( دارا بودن خاصیت شبه فلزی

یک مایع آلی در اختیار داریم که ممکن است متانول خالص، اتانول خالص یا مخلوطی از هر دو باشد. یک  -235

کند. مایع اولیه حاوی تولید می 2COگرم  532/0سوزد و گرمی از این مایع با اکسیژن اضافی می 365/0نمونه 

)C,H,O(کدام گونه)ها( بوده است؟  12116   (22)مرحله اول دوره 

 ب( متانول خالص  الف(  اتانول خالص

 د( اطالعات کافی نیست.  ج( مخلوط متانول و اتانول
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 آقای کنکور سواالت المپیاد شیمی مرحله اول شیمی پایه یازدهم

درصد جرمی آن از گاز هیدروژن است در اکسیژن در  20که  2Hو  4CHگرم مخلوط  2از سوختن کامل  -234

 Hمول متان به  1سوختن  Hشود. با دانستن اینکه نسبت کیلوژول گرما آزاد می 74/137دما و فشار ثابت، 

مولی  Hمولی سوختن متان و  Hاست، آنگاه  8/2مول هیدروژن در شرایط داده شده برابر با  1سوختن 

)C,H(سوختن هیدروژن در شرایط داده شده از راست به چپ بر حسب کیلوژول بر مول کدام است؟  121  (22اول دوره )مرحله 

 -2/262، -0/520ب(   -2/226، 2/526الف( 

 -222، -0/261د(   -5/122 -2625ج( 

 (22)مرحله اول دوره  کدام ترکیب حاللیت بیشتری در آب دارد؟ -237

 
 Dد(  Cج(  Bب(  Aالف( 

OHCدر ساختار ترکیبی با فرمول بسته  -238 یک حلقه بنزنی و یک گروه کربونیل وجود دارد. چند ساختار  88

 (22)مرحله اول دوره  برای این ترکیب محتمل است؟

 5د( بیشتر از  5ج(  0ب( 1الف(

 Aآید. با برم جایگزین شود فقط یک ترکیب به دست می Aهای هیدروکربن پایدار اگر یکی از هیدروژن -239

 (22)مرحله اول دوره  کدام است؟ 

 د(  ج(  ب(  الف( 

های برابر، بر اثر تجزیه حرارتی به دو نمونه ناخالص یکی از سدیم کلرات و دیگری از کلسیم کلرات با جرم -260

 (22)مرحله اول دوره  کنند. نسبت درصد خلوص سدیم کلرات به کلسیم کلرات کدام است؟میزان برابر گاز تولید می

)Na,/Cl,Ca,O( 235354016  

23 ONaClNaClO  

2233 OCaCl)ClO(Ca  

 22/6د(  25/2ج(  22/6ب(  61/2الف( 
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 آقای کنکور سواالت المپیاد شیمی مرحله اول شیمی پایه یازدهم

به میزان C(g)از یک سو و  Tبادرصد مولی مناسب و دمای  B(g)و  A(g)فرض کنید جریانی شامل مخلوط  -261

ح زیر به طور همزمان در شود و دو واکنش به شر Tوارد یک واکنشگاه با همان دمای  Tالزم و با همان دمای 

 واکنشگاه انجام شود:

JH:)g(CB)g(C)g(B

JH:)g(CA)g(C)g(A

O
T

O
T

21000

84000




 

 Tدر جریان ورودی به واکنشگاه چند باشد تا با ادامه انجام دو واکنش در واکنشگاه دمای آن،  Bبه  Aنسبت مولی 

 شود.فقط به میزان الزم طبق معادله شیمیایی داده شده وارد وانکشنگاه می Cثابت و بدون تغییر بماند؟ 

 (22)مرحله اول دوره  

 25/6د(  2ج(  56/6ب(  0الف( 

توان رسم گانه میدار با پیوند سه، چه تعداد ایزومر ساختاری شاخه106HCبرای ترکیبی با فرمول بسته  -262

 (22 )مرحله اول دوره کرد؟

 5د(  0ج(  1ب(  2الف( 

BrHC، در شرایط مناسب ترکیبی با فرمول بسته HBrبا  Bاز واکنش آلکن  -263 آید. محصول به دست می 178

 ( 22)مرحله اول دوره  واکنش کدام است؟

 
 دی متیل هگزان -0، 0برومو  -1ب(  دی متیل هگزان -1، 1برومو،  -5الف(  

 دی متیل هگزان -1، 1برومو،  -2د(  دی متیل هگزان -0، 0برومو،  -2ج( 

 (22)مرحله اول دوره  حاللیت کدام ترکیب در آب بیشتر است؟ -266

 
 Eد(  Fج(  Gب(  Hالف( 

آرایش الکترونی  -265 223 ,, XYZ 1066ترین زیرالیه خود به ترتیب به در بیرونی 333 d,p,p شود. ختم می

 (22)مرحله اول دوره  است؟ نادرستکدام عبارت در مورد آنها 

 کندک ه یک مولکول قطبی است ودر آب خاصیت اسیدی دارد.تولید می 2YO، اکسیدی با فرمول Y الف(

 دارد.ای است که در ساختن تلویزیون رنگی کاربرد ، نخستین فلز واسطه در جدول دورهZب( 

 کنند.های متنوع و پایدار ایجاد میهستندک ه یون dهر دو از عناصر دسته  Zو  Xج( 

 کند که در آب خاصیت اسیدی دارد.تولید می 3YOاکسیدی به فرمول  Yد( 
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داخل  C50گرم آب با دمای  xرا در  C25گرم و دمای  mدر یک آزمایش یک گلوله فلزی به جرم  -264

شود که گرما فقط بین آب و گلوله مبادله است )فرض می C45کنیم تا به تعادل دمایی برسند. دمای تعادل می

گرم روغن  yرا در  C25های دیگر تلف نشود(.  در آزمایش دیگری همان گلوله و با همان دمای اولیه شود و از راه

شود. نسبت می C40دهیم. دمای تعادل در این حالت و در همان شرایط قبل قرار می C50زیتون با دمای 
x

y 

11کدام است؟ )ظرفیت گرمایی آب برحسب   grCJ مایی روغن زیتون با همان یکاها در را دو برابر ظرفیت گر

 (22)مرحله اول دوره  نظر بگیرید.( 

 25/6د(  2ج(  2ب(  5/2الف( 

672- H (22)مرحله اول دوره  واکنش زیر با استفاده از آنتالپی پیوندهای داده شده برحسب کیلوژول کدام است؟ 

)g(H)g(HC)g(CH 26242  

kJmol(H( پیوند 1 

HH 634 

HC 610 

CC 326 

 +26د(  +56ج(  -56ب(  -26الف( 

، (A)های آمین نوع اول اموزی به یک آمین با نقطه جوش باال نیاز دارد. در آزمایشگاه سه ظرف با نامدانش -268

 کنید؟آموز یشنهاد میوجود دارد. کدام ظرف را به این دانش (C)و آمین نوع سوم  (B)آمین نوع دوم 

 (22)مرحله اول دوره  

 Bب(   Aالف( 

 بینی کرد.توان پیشد( نمی  Cج( 

243برای ترکیبی با فرمول بسته  -269 BrHC (22)مرحله اول دوره  توان رسم کرد؟چند ایزومر ساختاری می 

 0د(  5ج(  2ب(  2الف( 

آید. چه تعداد ساختار دیگر به دست می Bبوتن با مخلوط آب و اسید در شرایط مناسب الکل  -2از واکنش   -250

 (22)مرحله اول دوره  باشند؟ Bتوان رسم کرد که ایزومر ساختاری می

 1د(  5ج(  2ب(  0الف( 

در نتیجه واکنش کلردار شدن فقط احتمال تشکیل یک محصول طبق معادله زیر وجود  Aبرای هیدروکربن  -251

 (22)مرحله اول دوره  کدام است؟  Aدارد. فرمول بسته 

ClHCHC nnnn 1222   

 83HCد( 125HCج(  146HCب(  104HCالف( 
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 به کدام خانواده از ترکیبات آلی تعلق دارد؟  Aاست. ترکیب  Bایزومر ساختاری ترکیب  Aترکیب حلقوی  -252

 (22)مرحله اول دوره  

 
 د( اتر ج( آلدهید ب( کربوکسیلیک اسید الف( کتون

BrHCبا فرمول بسته Aدر ترکیب آروماتیک  -253 های گروه متیل در شرایط مناسب ، وقتی یکی از هیدروژن98

BrHCشود، دو محصول با فرمول بسته جایگزین می Brبا  آید که ایزومر ساختاری یکدیگرند. به دست می 88

 (22)مرحله اول دوره  توانر سم کرد؟می Aچند ساختار برای 

 5د(  1ج(  0ب(  2الف( 

 (22)مرحله اول دوره  مواد زیر موجود است:  در آزمایشگاهی -256

 
خواهیم پلیمرهایی تهیه کنیم ه در ساختار آنها یک نوع مونومر، ی دو نوع مونومر با نسبت مولی برابر وجود می

امید با ویژگی داشته باشد. با استفاده از مواد موجود در آزمایشگاه در شرایط مناسب، امکان تهیه چند نوع پلی

 وجود دارد؟باال 

 1د(  2ج(  0ب(  2الف( 

NHCبا فرمول بسته  Aترکیب غیرحلقوی  -255 گروه عاملی نیتریل دارد. چند ساختار برای آن  HCNمانند  75

 (22)مرحله اول دوره  توان رسم کرد؟می

 5د(  2ج(  2ب(  2الف(  بیشتر از 

 (22)مرحله اول دوره  گزینه است؟گذاری درست برای ساختار زیر کدام نام -254

 
 نون -2-دی متیل  -2، 2اتیل ـ  -5-برمو  -2ب(  هپتن -5-متیل بوتیل(  -1برمو ) -0الف( 

 نون -2-دی میتل  -2، 1 -اتیل -5-برمو  -0د(  هپتن -2-متیل بوتیل(  -1متیل ) -1برمو  -0ج( 
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 آقای کنکور سواالت المپیاد شیمی مرحله اول شیمی پایه یازدهم

ایزومر ساختاری وجود دارد؟ )اسکلت کربنی در این در واکنش کلردار شدن زیر احتمال تشکیل چند  -257

 (22)مرحله اول دوره  کند.(واکنش تغییری نمی

ClHCexanetrimethylh,,
Cl

199
2442  

 2د(  2ج(  5ب(  2الف( 

 STPلیترگاز هیدروژن در شرایط  0/5دهد، گرم از مخلوط سدیم و پتاسیم با آب واکنش می 0/12وقتی  -258

: Kو  Na :23شود. جرم پتاسیم در این مخلوط چند گرم است؟ )جرم اتمی ( تولید میatm1و فشار  C0)دمای 

 (22)مرحله اول دوره  ( 39

 22/0د(  02/2ج(  22/2ب(  52/2الف( 

s(SONa)g(SO)s(ONa(واکنش  Hبا توجه به اطالعات داده شده  -259 4232  کدام است؟ 

 (22دوره )مرحله اول  

kJH)l(OH)s(Na)g(H)s(ONa

kJH)g(SO)s(NaOH)l(OH)s(SONa

kJH)g(H)s(NaOH)l(OH)s(Na

2592422

4182

146
2
1

222

3242

22













 

 -kJ526د(  +kJ255ج(  -kJ015ب(  +kJ512الف( 

دهد، سرعت با توجه به شکل زیر که پیشرفت یک واکنش فرضی گازی را در یک ظرف نیم لیتری نشان می -240

11متوسط واکنش برحسب   minLmol  (22ه اول دوره )مرحل مول است.( 001/0کدام است؟ )هر مهره هم ارز 

 
3102الف(    )31051ب /  )3103ج   )3101د  

 شود:دهد و بخشی از آن به بنزن تبدیل میگرمی از استیلن در حضور کاتالیزگر واکنش می 0/20یک نمونه  -241

)g(HC)g(HC 66223  

لیتر است. چند درصد از  0/12، حجم نهایی گاز atm1و فشار  K300پس از رسیدن گازها به تعادل در دمای 

 (22)مرحله اول دوره  استیلن اولیه به بنزن تبدیل شده است؟

 55د(  02ج(  22ب(  22الف( 
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 (22)مرحله اول دوره  کدام است؟ Bو  Aهای نام درست ترکیب -242

 
 

 B A 

 اِن -1-متیل اوکتدی -2، 2 متیل اوکتاندی -1، 2-برمودی -2، 5 الف(

 اِن -5-متیل اوکت دی -1، 2 متیل اوکتاندی -1، 2-برمودی -5،2 ب(

 اِن -1-متیل اوکتدی -2، 2 متیل اوکتاندی -2، 2-برمو دی -0، 1 ج(

 اِن -5-متیل اوکت دی -1، 2 متیل اوکتاندی -2، 2-برمو دی -0، 1 د( 

های شیشه های شیشیه در اثر ضربه، از کدام پلیمر در بین صفحهبه منظور جلوگیری از فرو ریختن خرده -243

 (22)مرحله اول دوره  شود؟استفاده می

 د( کوالر استرهاج( پلی سیانو اتنب( پلی وینیل کلریدالف(  پلی

 شود:و در نتیجة گرما دادن به صورت زیر تفکیک می شودگرم می K405تا دمای  nAXگاز  -246

)g(nX)g(A)g(AXn  

مول از همة  89/11درصد تفکیک شود و در لحظة تعادل، مقدار  35مول از این گاز به مقدار  80/5در صورتی که 

 (16)مرحله اول دوره  کدام است؟ nگازها وجود داشته باشد، 

 1د(  0ج(  2ب(  5الف( 

دهند. این عناصر به ترتیب  توانند مطابق جدول زیر، اکسید و هیدرید تشکیلمی Dو  X ،Z ،Aچهار عنصر  -245

 (16)مرحله اول دوره  کدامند؟

3XH 32OX X: 

2ZH ZO Z: 

AH OA2 A: 

4DH 
2DO D: 

 ب( روبیدیم، آلومینیم، کلسیم، سیلیسیم الف(  آلومینیوم، کلسیم، روبیدیم، سیلیسیم

 د( سیلیسیم، کلسیم، آلومینیم، روبیدیم ج( روبیدیم، کلسیم، آلومینیم، سیلیسیم
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s(NONH(مول از  0/2مقدار  -244 حرارت  C200لیتری کرده و آن را تا دمای  10را وارد یک ظرف خالی  34

 دهیم. واکنش انجام شده به صورت زیر است:می

)g(OH)g(ON)s(NONH 2234 2 

51051ر لحظ تعادل، فشار گاز د /  پاسکال است. چند مول)s(NONH ماند؟ به صورت تجزیه نشده باقی می 34

)KmolbarL/R( 110830  

 22/2د( 22/6ج(  22/2ب(  62/2الف( 

aq(B)aq(A(در واکنش  -247  غلظت ،A  برحسب زمان در جدول زیر آمده است. سرعت متوسط واکنش در

)minLmmol(مول بر لیتر بر دقیقه دو دقیقة اول برحسب میلی 11  (16)مرحله اول دوره  م است؟ 

 زمان )ثانیه( )مول بر لیتر( Aغلظت 

1545/0 0 

1698/0 40 

1633/0 120 

 22/6د(  5/2ج(  2/2ب(  2/2الف( 

 ها هستند:ها و فراوردهدهندهضرایب استوکیومتری واکنش Cnو  An ،Bnدر واکنش زیر  -248

)g(Cn)g(Bn)g(An CBA  

11040برابر  Aاگر سرعت مصرف   SLmol/  و سرعت اولیة تولیدB  وC  مول بر لیتر بر  03/0و  08/0به ترتیب

 به ترتیب از راست به چپ کدامند؟ Bnو  Anثانیه باشد، ضرایب 

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

OHCترکیبی با فرمول بستة  -249 آروماتیک است و در ساختار آن گروه کربونیل وجود دارد. چند ساختار  88

 (16)مرحله اول دوره  توان در نظر گرفت؟برای آن می

 0د(  2ج(  2ب(  5الف( 

 ، گاز هستند؟kPa100و فشار  C25از هجده عنصر اول جدول تناوبی، چند عنصر در دمای  -270

 (16)مرحله اول دوره  

 2د(  2ج(  2ب(  2الف( 

ای از گاز شهریِ تشکیل شده از اتان و پروپان، در اثر سوختن کامل، مقدار اگر در یک بخاری گازی نمونه -271

تولید کرده باشد، چند درصد جرمی در مخلوط اولیه پروپان است؟  OH2گرم بخار  2/7و  2COز گرم گا 5/12

):C,:H(  (16)مرحله اول دوره  121

 0/15د(  1/50ج(  1/05ب(  0/51الف(
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BrHCبا فرمول  Aترکیب  -272 توان رسم کرد؟ )به عنوان مثال، یک آلن است. چند ساختار برای آن می 75

 (12)مرحله اول دوره  ساختار یک آلن در زیر نمایش داده شده است. ایزومرهای فضایی مدنظر نیستند.( 

 
 5د(  2ج(  2ب( بیشتر از  2الف( 
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