
 آقای کنکور سواالت المپیاد شیمی مرحله اول شیمی پایه دوازدهم

 ترین عامل اکسیدکننده از فهرست داده شده کدام است؟های داده شده در زیر قویبا توجه به پتانسیل -1

 ) Ni e Ni E / V    2 01 2 0 26  

) I e I E / V    22 2 2 0 54 

) Cr e Cr E / V    3 03 3 0 74 

  (2دوره اول)مرحله  

Ni الف( 2  )بI2  )جCr 3  )دI 

 در واکنش زیر چیست؟ HNO2ترین ضریب صحیح برای کوچک -2

MNO H HNO Mn H O NO       2
4 2 2 3 

 (2)مرحله اول دوره  

 د( پنج ج( چهار  ب( سه یک الف(

  (2)مرحله اول دوره    تر است؟بزرگهای زیر ی کدام یک از گونهاندازه -3

Mgج(  Fب(  Naالف(  2  )دAl 3 

  (2)مرحله اول دوره  است؟ نادرستاز بین شعاع یونی در زیر کدام  -4

/ الف( A1 / ب(  Fبرای  36 A1 Sبرای  84 2 

/ ج( A1 Seبرای  93 2   )د/ A2 Oبرای  13 2 

 (2)مرحله اول دوره   های مجزاست؟از یک جامد کوواالنسی فاقد مولکولهای زیر مثالی کدام یک از ترکیب -5

 اکسید سیلیسیم(ب( کوارتز )دی  اکسید کربن(یخ خشک )دیلف( ا

 د( کلرید سدیم  ج( مس

کنید  عبیور هنیین    گرم آهن رسوب میی  9/22، (II)با عبور معینی الکتریسیته از درون محلول سولفات آهن  -6

 (Au ،9/55=Fe=0/192سازد؟ )چه مقدار طال را آزاد می K[4AuCl]از درون محلول مقدار الکتریسیته 

 (2)مرحله اول دوره   

 8/17د(  0/31ج(  2/56ب(  9/72لف( ا
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 (2)مرحله اول دوره  است؟ نادرستکدام گزینه با توجه به ننودار داده شده  -2

 
ABسازی واکنش انرژی فعالالف(  C A BC    کیلوژول بر مول است. 0/10مساوی 

 بیشتر است. B-Cکیلوژول بر مول از انرژی پیوند  0/6به اندازه  A-Bب( انرژی پیوند 

 کیلوژول بر مول است. 0/76مساوی  B-Cج( انرژی پیوند 

 د( رسیدن به قله از مواد اولیه یا از مواد حاصل گرماگیر است.

Iبرای واکنش  Kل ثابت تعاد -8 (g) I(g)2 /برابر  C727در  2  53 6 در تعیادل   I2است  هرگاه غلظیت   10

/مساوی  molK11  (2)مرحله اول دوره  در تعادل برحسب مول بر لیتر کدام است؟ Iباشد، غلطت  00

/الف(   53 6 /ب(  10  51 9 / ج( 10  36 0 /د(  10  33 0 10 

دهیم تا  تعادل زییر  لیتر در یک دمای ثابت مناسب قرار می 00/2در ظرف سربسته به حجم  NOClمول  50/2  -9

واکنش در دمای  Kاز این راه تجزیه شود ثابت تعادل  NOClدرصد  20برقرار شود  هرگاه  NOClاز تجزیه جزئی 

NOCl(g)تعال کدام است؟  NO(g) Cl (g) 22  (2دوره  )مرحله اول 2

/الف(   26 25 /ب(   10  37 8 /ج(    10  23 12 /د(  10  13 12 10 

رفت، کدام تغییر لیتر در هنان دمای ثابت بیان شده به کار می 0/20( یک ظرف به حجم 34هرگاه در پرسش ) -10

 (2)مرحله اول دوره  ؟  گرفتزیر صورت می

 یافت.و درصد تفکیک افزایش می Kثابت تعادل  الف(

 یافت.کاهش، اما درصد تفکیک افزایش می Kب( ثابت تعادل 

 یافت.کاهش می Kج( تنها ثابت تعادل 

 یافت.ید( تنها درصد تفکیک افزایش م

Oاوزون از اکسیژن ناپایدارتر است  کدام بیان در ارتباط با تعادل  -11 (g) O (g)2 33   است؟ نادرست 2

 (2)مرحله اول دوره  

 گرماگیر است. O2از  O3تشکیل الف( 

 با هم مساوی است.سرعت تشکیل و تجزیه اوزون در موقع تعادل ب( 

 کند.جا میج( افزایش حجم، تعادل را به سمت چپ جابه

 عمولی، واکنش تشکیل اوزون از اکسیژن پیشرفت خوبی دارد.م در شرایطد( 
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آن کدام است؟ ثابت تعادل تفکیک یونی ایین اسیید    M0/1در محلول  HAدرجه تفکیک یونی اسید ضعیف   -12

/  31 6  (2)مرحله اول دوره   است 10

 03/0د(  07/0ج(  01/0ب(  00/0الف( 

موالر اسید کلریدریک را در یک بشر روی  45/0لیتر محلول میلی 100موالر سود و  10/0لیتر محلول میلی 400 -13

 (2)مرحله اول دوره    محلول به دست آمده کدام است؟ pHریزیم  هم می

 3د(  7ج(  1ب(  2الف( 

/ کلرید سدیم و محلول نیترات نقره را که هر یکمحلول  -14  52 00 هیای مسیاوی روی   موالر است با حجم 102

K)ریزیم  محلول حاصل از آن دو با در نةر گرفتن حاصلضرب حاللیت کلرید نقره هم می / )  51 5 محلیولی   10

(s)است:  (aq) (aq)AgNO NaCl AgCl NaNO AgNO Ag NO K /        5
3 3 3 3 1 5 10

 

 ب( سیرشده  سیرنشدهلف( 

 د( برای پاسخ دادن به حجم محلول نیاز است.  ج( فوق سیرشده

 (3)مرحله اول دوره    در محلول بازی: CNOبه یون  CNدر جریان اکسید شدن یون  -15

 شود.درجه اکسید می N ،7ب( اتم   شود.درجه اکسید می C ،7اتم الف( 

 شود.هر کدام یک درجه اکسید می Nو اتم  Cد( اتم  شود.درجه اکسید می 7هر یک  Nو هم اتم  Cج( هم اتم 

UFهرگاه معادله موازنه نشده   -16 H O H O H UO HF      2
6 2 2 2 را بیه رو  اکسیداسییون و احییا      3

Hو  HFموازنه کنیم، در آن صورت ضریب  O2 :در معادله موازنه شده به دست آمده عبارت است از 

 (2)مرحله اول دوره   

 و صفر 37د(  7و  37ج(  7و  5ب(  و صفر 5 الف(

نیتیرات نقیره قیرار     M00/1لیتیر محلیول   میلی 0/100یک صفحه مسی نوزین شده را برای زمان مناسبی در  -12

کنییم  دییده   لول خارج کرده و پس از شستن با آب مقطر و خشک کردن توزین میی دهیم  سپس آن را از محمی

گرم بر وزن صفحه مسی افزوده شده است  با توجه به آن موالریته محلول نیترات نقره در پایان  305/0شود که می

 (2)مرحله اول دوره  (Ag    ،5/63=Cu=0/108آزمایش کدام است؟ )

 50/0د(  90/0ج(  95/0ب(  98/0 الف(

 (2)مرحله اول دوره  در حال کار درست است؟« روی ی مس»کدام بیان زیر در مورد پیل الکتروشینیایی  -18

 کند.تیغه روی در نقش کاتد و تیغه مس در نقش آند پیل عمل میالف( 

 کنند.های مثبت را احیاء میشوند و یونها از تیغه روی به درون محلول سرازیر میالکترونب( 

 ها از راه مدار خارجی از کاتد به طرف آند در حال حرکت هستند.الکترون ج(

 واکنش احیاء در حال انجام است.واکنش اکسیداسیون و در تیغه مس نیمدر تیغه روی نیمد( 

ولت اسیت    34/1ولت و  10/1به ترتیب « مس ی طال »و پیل « روی ی مس »پیل  Eنیروهای محرکه الکتریکی  -19

 (2)مرحله اول دوره  چند ولت است؟« روی ی طال»نیروی محرکه الکتریکی استاندارد پیل 

 77/3د(  00/7( ج 68/3 ب( 70/0الف( 

 (3دوره )مرحله اول   
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 (2ل دوره )مرحله او با در نظر گرفتن معلومات داده شده واکنش زیر در شرایط استاندارد: -20

 

O (g) H Br H O Br

Br e Br E / V

O H e H O E / V

 

 

 

   

   

   

2 2 2

2

2 2

4 4 2 2

2 2 1 06

1
2 2 1 23

2

 

 د( سریع است. ج( در حال تعادل است. ود به خودی است.ب( غیر خ خود به خودی است. الف(

گرفتن معلومیات  و با در نظر  دهیماست  از این محلول گاز اوزون عبور می Clو  Fهای محلولی دارای یون -21

 (2)مرحله اول دوره   زیر چه گازه یا گازهایی متصاعد خواهد شد؟

F e F E / V

O H e O H O E / V

Cl e Cl E / V

 

 

 

  

    

  

2

3 2 2

2

2 2 2 87

2 2 2 07

2 2 1 36

 

 ب( کلر  و فلوئور کلرالف( 

 د( در آغاز کلر و سرانجام فلوئور  ج( فلوئور

عبیور کیرده   ساعت از دسیتااه الکترولییز    34/1آمپری در  مدت  0/10لکتریکی مس یک جریان در تصفیه ا  -22

کیولن   96480واالن معیادل  هیر اکیی  شیود؟ ) نشین میی چند گرم مس در کدام قطب ته %100است  با فرض بهره 

Cu؛ الکتریسیته است / g.mol 163  (2)مرحله اول دوره   (5

 گرم در کاتد 26/17د(  گرم در آند 26/17ج(  گرم در کاتد 82/36ب(  گرم در آند 82/36الف( 

شود  هنیین مقیدار   گرم نقره آزاد میمیلی 216از عبور مقدار معینی الکتریسیته از یک محلول نیترات نقره   -23

 کند  ظرفیت پالتین در این ننک چیست؟گرم پالتین آزاد میمیلی 5/92الکتریسیته از یک محلول ننک پالتین 

(108 =Ag   ، 195 =Pt)  (2)مرحله اول دوره 

 0د(  1ج(  7ب(  3الف( 

 ؟  های یونی زیر، موقعیت یون فلوئورید کدام استعاعبا توجه به ش  -24
O Na Mg

/ / / A

  2 2

1 26 1 16 0 86
 

 (3)مرحله اول دوره  

Oقبل از یون الف(  2  ب( قبل از یونMg 2  ج( بعد از یونMg 2  د( قبل از یونNa 

 (3)مرحله اول دوره  های زیر بعید است؟وجود کدام یک از یون -25

I 1) Sn ب( Csالف(  5 0 )Ga 3 

 (3)مرحله اول دوره    است؟+ 1در کدام ننونه عدد اکسیداسیون اتم مرکزی  -26

NOج(  OF2ب(  XeF2الف( 
 CuCl2د(  2

 (3)مرحله اول دوره   درست است؟ NaNO2از موارد زیر کدام عبارت برای ثابت هیدرولیز  -22

الف( 
[HNO ][OH ]

[NO ]





2

2

 ب( 
[NaOH][H ]

[Na ]




ج(  

[Na ][NO ]

[NaNO ]

 
2

2

د(  
[H ][NO ]

[HNO ]

 
2

2
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 ؟  توانند پیلی با بیشترین پتانسیل منکن را تشکیل دهند کدام استدو نیم واکنشی که می  -28

 (3)مرحله اول دوره  

 V 8/2-         )جامد(e A   )محلول(A(1 

 V 9/1-         )جامد(e B 2  )محلول(B 2(2 

 V 1/1-         )جامد(e C 3  )محلول(C 3(3 

 V 4/2 )محلول(        +e D    D(4)مایع(  22

  0و  1د(  7و  3ج(  1و  3ب(  0و  3الف( 

Feدر واکنش  -29 O (s) CO(g) FeO(s) CO (g) 3 4  باشد، ثابت تعادل آن با افزایش دما:که گرماگیر می 23

 (3)مرحله اول دوره   

 یابد.کاهش میب(   یابد.افزایش میالف( 

 به معلومات بیشتر نیاز است.د(   ماند.ثابت میج( 

Nتعادل  -30 O (g) NO (g)2 4 در یک ظرف سربسته در دمای ثابت برقرار است  هرگیاه حجیم ظیرف را در     22

K)برابر کنیم، ثابت تعادل واکنش  دودمای ثابت   (3)مرحله اول دوره   :(

 شود.ب( نصف  می  شود.دوبرابر میالف( 

 د( به معلومات بیشتر نیاز است.  کند.ج( تغییر نمی

 (3)مرحله اول دوره     ؟نداردکاتالیزور، روی کدام مورد زیر تأثیر  -31

 مقدار ثابت تعادلب(   زمان رسیدن به تعادلالف( 

 سرعت واکنش معکوسد(   سازیانرژی فعالج( 

32- mL0/50  محلولM2/0  سود وmL0/50  محلولM2/0 ریزیم  محلول حاصل اسید سولفوریک را روی هم می

 (3)مرحله اول دوره   محلولی است:

 >3pHاسیدی با د(  <3pHاسیدی با ج(  pH=3اسیدی با ب(  خنثیالف( 

eواکنش: )جامد( پتانسیل احیایی نیم -33 Cu2  )آبی(Cu2   هیای  در موقعی که غلظیت ییونCu 2  در

واکنش در حضیور مقیدار زییادی    ولت است  پتانسیل احیایی هنین نیم 34/0ی با است، مساو M00/1محلول برابر 

H S2  (3)مرحله اول دوره  ؟  چاونه است 

 ولت است. 10/0تر از ب( کوچک  ماند.میبدون تغییر الف( 

 ولت است. 10/0د( خیلی نزدیک به   ولت است. 10/0تر از ج( بزرگ

H)مایع(  H)آبی(  OHواکنش تفکیک یونی آب: )آبی(  -34 O2    گرماگیر است  هرگیاه دردمیایC25 

H]برای آب خالص  ] [OH ] mol.L     7   کدام مورد برای آن درست است؟ C75باشد، در دمای  110

 (3 دوره)مرحله اول  

H] الف( ] [OH ]    )ب[H ] mol.L   7 110 

H]ج(  ] [OH ]    )د[H ] mol.L   7 110 
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OH]داریم  C25برای یک محلول آبی در  -35 ] / mol.L    10 13 0   با توجه بیه آن کیدام گزینیه درسیت     10

 (3ه دور)مرحله اول   است؟

pHالف( 10    )بpH log[OH ] 10 

H]( ج ]   د( محلول اسیدی است.  410

 (3)مرحله اول دوره    شکل هندسی کدام مولکول زیر خطی است؟  -36

Clد(  CO2ج(  SO2ب(  O3الف(  O2 

 با در نظر گرفتن: -32

Mg e Mg  2 Feو        2 e Fe  2 2 

Eولت  / 2 Eو    ولت     36 / 0 44 

 (3)مرحله اول دوره  ؟  نیروی محرکه الکتریکی پیل منیزیم ی آهن کدام است

 ولت -80/7د(  ولت -97/3ج(  ولت 80/7ب(  ولت 97/3 عالف(

 زیر:های با توجه به واکنش  -38

CH COOH CH COO H K /

H PO H PO H K /

  

  

  

  

5
3 3

3
3 4 2 4

1 8 10

7 1 10
 

 (3)مرحله اول دوره  ؟ کدام گزینه درست است

 تر است.ب( اسید استیک از اسید فسفریک قووی تر است.اسید فسفریک از اسدی استیک قوی الف(

 د( قدرت اسیدی هر دو اسید یکسان است. امکان ندارد. Kج( مقایسه قدرت اسیدی براساس مقادیر 

Aمحتوای انرژی قله در واکنش:   -39 B C D  دهنیده و میواد حاصیل بیه     از محتوای انرژی مواد واکنش

کیلوژول بر مول باالتر است  تغییر انرژی وابسته به این واکنش بر حسب کیلیو ژول بیر میول     0/100و  0/50ترتیب 

 (3)مرحله اول دوره  کدام است؟

 0/360د(  0/26ج(  0/300ب(  0/60( الف

H]داریم  HNO2موالر  00/2در محلول   -40 ] / M 0   اسید داده شده عبارت است از: aK  با توجه به آن 03

 (3)مرحله اول دوره  

/الف(   44 56 /ج(  01/0( ب 10  49 00 د(  2NOج(  10

2NO 

 کند؟آن تقریباً چند واحد تغییر می pHمرتبه رقیق کنیم،  100را  HAهرگاه محلول نرمال اسید ضعیف   -41

a(K )  (3)مرحله اول دوره  610

 شود.واحد کم می 3ب(   شود.واحد زیاد می 3 الف(

 شود.واحد زیاد  می 7د(   شود.کم میواحد  7ج( 
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رییزیم،  لیتر محلول میوالر سیود را روی هیم میی    میلی 0/10لیتر محلول موالر اسید کلریدریک و میلی 0/10 -42

 (3)مرحله اول دوره  ؟  موالریته ننک طعام در محلول کدام است

 76/0د(  6/0ج(  3ب(  7( الف

میثثر   (K)کدام عنل هم در باال بردن سرعت واکنش و هم در جابجایی تعادل و هم بر مقیدار ثابیت تعیادل     -43

 (3)مرحله اول دوره    است؟

 د( کاتالیزور کنندهج( نوع ماده شرکت ب( دما ( فشارالف

این محلول دارای  افزاییم لیتر دسی موالر اسید استیک میمیلی 50لیتر محلول دسی موالر سود، میلی 50به  -44

 (3)مرحله اول دوره    کدام ویژگی زیر است؟ 

pHالف(   pHب(   7  7 
pHج(   H]د(  7 ] [OH ]    710 

پرمنانات پتاسیم چند مول اسید اکسید گوگرد به ازای هر مول در واکنش پرمنانات پتاسیم رقیق با گاز دی -45

KMnO؟ شودسولفوریک تشکیل می SO H O MnSO K SO H SO    4 2 2 4 2 4 2  (3)مرحله اول دوره  4

 7د(  6/7ج(  6 الف(

 (3)مرحله اول دوره    اثر است؟های زیر بیتغییر فشار بر کدام یک از تعادل -46

CaCOالف(  (s) CaO(s) CO (g)3 C(s)ب(  2 H O(g) CO(g) H (g)2 2 

COج(  (aq) SO (g) SO (aq) CO (g)  2 2
3 2 3 Nد(  2 (g) H (g) NH (g)2 2 33 2 

 (4)مرحله اول دوره  ؟  کدام ترکیب نقطه  ذوب باالتری دارد  -42

2BeFب( LiFالف( 
 

 NF3د(  BF3ج(  

متر مکعب محلول هیدروکسیید سیدیم   سانتی 40موالر به وسیله  10/0متر مکعب از یک اسید سانتی 80اگر   -48

 (4)مرحله اول دوره   موالر کامالً خنثی شود، ظرفیت اسید برابر است با: 60/0

 د( چهار ج( دو ب( سه یکالف( 

 شود:معرفی می ∆که با  A-Bو  B-Cبا در نظر گرفتن ننودار داده شده، تفاوت میان انرژی پیوند   -49

 (4)مرحله اول دوره  ∆( = B-C )انرژی پیوند  -( A-B)انرژی پیوند 

  +700الف( 

 -700ب( 

 +300ج( 

 -300د( 
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 (4)مرحله اول دوره   کدام عامل زیر کنترین تأثیر را در تغییر سرعت  واکنش زیر دارد؟  -50

 MnO (aq) H (aq) Fe (aq) Mn (aq) Fe (aq) H O(l)        2 2 3
4 2 

 د( فشار ج( دما ب( غلظت کاتالیزور الف(

مترمکعب از محلول اسید نیترییک  ، چند سانتیpH=12متر مکعب محلول هیدروکسیدسدیم با سانتی 100به  -51

 (4)مرحله اول دوره    مساوی یک شود؟ pHبیافزاییم تا  pH=0با 

 33/30د(  77/37ج(  77/33( 7 33/33 الف(

a(Kاسید است هیدروژن در آب یک سیانید  -25 ) sp(Kو سیانید نقره در آب یک رسوب است  910 ) 1610  

جامید   KCNجامد و دیاری  AgNO3کنیم  به یک محلول یکسان از سیانید هیدروژن تهیه می pHدو محلول با 

 pHو  2pHرا  AgNO3محلیول محتیوی    pHو  1pHرا  HCNمحلول اولیه  pHافزائیم  اگر های مساوی( می)مول

Ag)رسوب(    فرض کنیم، کدام مورد درست است؟ 3pHرا  KCNمحلول محتوی  CN AgCN    

 (4)مرحله اول دوره  

pHالف(  pH , pH pH 3 1 2 pHب(   1 pH , pH pH 3 1 2 1 
pHج(  pH pH 1 2 pHد(   3 pH pH 3 1 2 

53-  pH والر از باز ضعیف م محلول یکBOH  است  درجه تفکیک باز  60/11مساویBOH :برابر است با  

 (4)مرحله اول دوره  

 000/0د(   0010/0ج(  0760/0ب(  0700/0 الف(

متیر  سیانتی  200را بیا  متر مکعب گرم بر سانتی 83/1با چاالی  %95متر مکعب اسید سولفوریک سانتی 400 -54

 کنیم  موالریته محلول اسید سولفوریک برابر است با:موالر مخلوط می 3مکعب اسید سولفوریک 

 (4)مرحله اول دوره  

 50/72د(  50/76ج(  87/31ب(  87/37 الف(

میوالر   02/0متر مکعب از هیدروکسیید بیاریم   سانتی 20موالر،  HCl ،015/0متر مکعب از محلول سانتی 4به   -55

 (4)مرحله اول دوره   (3log=42/0محلول برابر است با: ) pHافزاییم، می

 38/30د(  02/33ج(  38/37ب(  02/37الف( 

 (4)مرحله اول دوره    در پیل حاصل از مس  و روی ولتاژ به وجود آمده  چقدر است؟  -56

 
Zn e Zn E / V

Cu e Cu E / V

 

 

  

  

2

2

2 0 76

2 0 34
 

 +3/3د(  +10/0ج(  +07/0ب(  +25/0 الف(

 (4)مرحله اول دوره    کدام عبارت در مورد اثر اسید هیدروکلریک بر مس و روی صحیح است؟ -52

 تر است.مربوط به هیدروژن مثبت Eمس از  Eکند چون تنها بر مس اثر می الف(

 تر است.هیدروژن منفی Eروی از  Eکند چون ب( تنها بر روی اثر می

 کند ولی سرعت اثر آن بر روی بیشتر است.ج( بر هر دو اثر می

 کند ولی سرعت اثر آن بر مس بیشتر است.د( بر هر دو اثر می
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 (4حله اول دوره )مر  با توجه به دو واکنش نیم پیلی زیر، کدام مورد درست است؟ -58

 
A e A E / V

B e B E / V

 

 

  

  

2

2

2 1 0

2 0 4
 

 ای قوی است.اکسیدکننده Aالف( 

 ای قوی است.احیاکننده Bب( 

 اتد است.ک Bآند و  B ،Aو  Aج( در پیل حاصل از 

 شود.روانه می Aبه سوی الکترود  B، الکترون از الکترود Bو  Aد( در پیل حاصل از 

 از ننک روی و میله مسی دیاری را در محلولی از ننک نقره فرو بریم:اگر یک میله مسی را در محلولی  -59

 (4مرحله اول دوره ) 

 شاهد آزاد شدن هیدروژن از محلول نمک روی و انحالل مس در محلول نمک نقره خواهیم یود. الف(

 ب( شاهد آزاد شدن روی و انحالل مس در محلول نمک نقره خواهیم بود.

 شود.دهد ولی در محلول دوم یون مس وارد محلول شده و فلز نقره آزاد میرخ نمیج( در محلول اول اتفاقی 

 دهد.د( در محلول اول فلز روی آزاد شده و در محلول دوم اتفاقی رخ نمی

  (4)مرحله اول دوره  کدام مورد برای ذوب کردن باید به پیوندهای کوواالنسی غلبه کرد؟در   -60

 CCl4ب( SiO2الف( 
 CO2 د( MgCl2 ج( 

 (4)مرحله اول دوره  شود؟طی کدام واکنش زیر ید آزاد می  -61

 Cl2توسط  I ب( اکسید شدن  Cl توسط I اکسید شدنف(ال

 I توسط Cl2د( اکسید شدن   Br توسط Iج( اکسید شدن 

 (4)مرحله اول دوره  ای زیر کدام یک بیشترین شعاع را دارد؟ههذراز  -62

Fج(  Ne10ب(  Na11 الف(
Oد(  9 2

8 

 در کدام جفت از اجسام زیر باید برای انجام کاری که ذکر شده به طور یکسان از نیروهای جاذبه غلبه کرد؟ -63

 (4)مرحله اول دوره   

 I2و  CCl4د( ذوب،  Caو  Cج( ذوب،  IClو  LiClب( حل،  HFو  Cl2جوشاندن الف( 

 (4)مرحله اول دوره   ؟ نیستمحلول آبی کدام هالید هیدروژن الکترولیت قوی   -46

 HI د(   HBrج( HCl( ب HFالف( 

 (5)مرحله اول دوره  ؟  است جامد کوواالنسیوارد زیر یک م کدام یک از  -65

 د( ید ج( سیلیس لسیمک ب( کلرید مس الف(

 (4)مرحله اول دوره  ؟  شودکدام ترکیب تحت یک اتنسفر فشار  و در دمای اتاق به آسانی تصعید می  -66

 د( نیتروژن ج( ید اکسید کربنب( دی برم الف(
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 (4)مرحله اول دوره   زنند این است که:علت اینکه در شهرهای ساحلی اشیا  آهنی به سرعت زنانی -62

 رطوبت هوا زیاد است.الف( 

 ب( رطوبت و دمای هوا زیاد است.

 ج( رطوبت همراه با امالح آب دریا در هوا پخش است و دما هم باالست.

 د( اشیای آهنی اغلب ناخالصی دارند.

اند  پس از برقراری با هم مخلوط شده C100لیتری در دمای  100در یک ظرف  B2مول گاز   100و  A2مول گاز  100 -68

Aتعادل  (g) B (g) AB(g)2 2 ، این و اکنش Kدر ظرف تولید شده است  ثابت تعادل،  ABمول گاز   100دیده شد که  2

 (4)مرحله اول دوره  ؟  در دمای داده شده کدام است؟

 0000د(  000ج(  ب 0 الف(

aKثابت تفکیک اسید نیترو   -69 (HNO )  3
2 aKو  10 (NH )  9

4 و ییک   NaNO2است  یک محلول محتوی  10

NHمحلول محتوی  NO4 محلیول    pHو  pH1را  NaNO2محلیول محتیوی    pHکنیم  با غلظت یکسان در آب تهیه می 2

NHمحتوی  NO4  (4)مرحله اول دوره    کنیم فرض می pH2را  2

pHالف(  pH 1 2 pHب(   7 1 pHو  7 2 7 

pHج(  pH 1 2 pHد(   7 2 pH و 7 1 7 

Hثابت  -02 OK
2

12/مساوی  C100در دمای    C100موالر دردمای  020/0محلولی از هیدروکسیدکلسیم  pHاست،  310

log)برابر است با:  / , log / ) 4 0 6 2 0  (4 )مرحله اول دوره   3

 5/37د(  1/37ج(  9/30ب(  5/30 الف(

 (4)مرحله اول دوره   کدام مولکول غیرقطبی است؟ -21

H الف( O2 )ب CH Cl2  BF3د(  NF3 ج( 2

 زند در حالی که آهن سفید چنین نیست، علتش این است که:حلبی در اثر خرا  براحتی زنگ می -22

 (4)مرحله اول دوره   

 دهد.نفی را تشکیل میم در اثر تشکیل پیل در اولی آهن قطب مثبت و در دومی آهن قطب الف(

 دهد.ب( در اثر تشکیل پیل در اولی آهن قطب  منفی و در دومی آهن قطب مثبت را تشکیل می

 ج( قلع نقش دهنده الکترون و آهن نقش گیرنده الکترون را دارد.

 گیرد.و آهن در معرض محیط قرار میدارد د( قلع زودتر از روی، خراش برمی

 (5)مرحله اول دوره  ؟  کدام مولکول قطبی است -23

 CCl4د(  CO2ج(  SF4ب(  BCl3 الف(

در این اکسید  Xاست  درصد وزنی  2به  1برابر  Oبه  Xهای اکسیدی دارد که در آن نسبت عده اتم Xعنصر  -24

 1بیه   1برابیر   Oبیه   Xهیای  تما در اکسید دیاری از این عنصر که در آن نسبت عده Xاست  درصد وزنی  8/28%

 (5)مرحله اول دوره  ؟  است، کدام است

 3/88د(  0/60ج(  7/20ب(  0/19الف( 
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بنیدی دمیا را روی محیور عنیودی     درجه ؟شودر مربوط میتغییرات دمای جو  ترکیبات زیر به کدام ننودا -25

Hاختیار کنید                                   Te2 ،H Se2 ،H S2 ،H O2  (5)مرحله اول دوره 

 

 

 د( ج(  ب( الف(

 

دتی بر اثر جذب رطوبت مقیدار  ن است  پس از مدرصد آّ 5و CaCl2درصد  26پودر تجارتی کلرید کلسیم دارای  -62

 (5)مرحله اول دوره  ؟ در محصول نهایی کدام است CaCl2یابد  درصد درصد افزایش می 15ن تا آب آ

 76د(  18ج(  58ب(  86( 3

گرم فلز تولید شود، ایین اکسیید    529/3ی هیدروژن، گرم اکسید یک فلز به وسیله 130/4هرگاه از کاهش  -22

 (5)مرحله اول دوره  ؟کدام است

Cu الف( O2  )بAgO  )جNiO  )دCuO 

)بین درجه تفکیک محلول یک موالر از اسیدهای ضعیف  -28 )HA1 )و  1 )HA2 با توجیه بیه مشخصیات داده     2

ای موجود است؟ )شده چه رابطه
HAaK 

2

و  610
HAaK 

2

 (5)مرحله اول دوره   (410

 الف(



1

2

 ب( 100




 21

2

 ج( 10



1

2

د(  10



1

2

1
10

 

29- pH  موالر 10-2محلولHCl  کنییم   است  به این محلول نیترات نقرۀ جامد اضافه می 2برابرAgCl    کیم محلیول

 (5)مرحله اول دوره    ؟محلول کدام است pHکند )حجم ثابت است(  در این حالت رسوب می

 2د(  > 7( 1 < 7ب(  7الف( 

08- pH   محلولی ازNa HPO2 افزاییم )حجم ثابت است(  فسفات جامد خشک می CaCl2است  به این محلول  aبرابر  4

 (5مرحله اول دوره  ؟ این محلول درست است pHکند  کدام مورد درخصوص حلول رسوب میم لسیم کمک

 2د(  a <ج(  a >ب(  a الف(

 (5)مرحله اول دوره    های زیر:تعادلبا توجه به  -81

 
/

b

/
b

PO H O HPO OH K

F H O HF OH K

   

  

  

  

3 2 1 7
4 2 4

10 8
2

10

10
 

 کدام گزینه درست است؟

HPOاسید  الف( 2
 تر است.قوی HFاز  4

HPOو  HFمقایسه قدرت اسیدی  9( 2
 پذیر نیست.امکان bKبراساس  4

HPOاز اسید  HFج(  2
 تر است.قوی 4

HPOو  HFد( قدرت اسیدی  2
 یکسان است. 4

 pHافیزاییم،  موالر می HCL 3-10لیتر محلول میلی 100موالر،  10-3لیتر محلول هسدروکسید باریم میلی 100به  -28

 (5)مرحله اول دوره  محلول کدام است؟ )تفکیک هیدروکسید باریم کامل است( 

 9د(  1/9ج(  2/8ب(  2/30 الف(
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آن          واحید   pHمرتبیه رقییق کنییم،     10موالر یک بیاز دو ظرفیتیی کیامالً قیوی را      01/0هرگاه محلول  -83

 (5مرحله اول دوره )   شود          می

 ، زیاد7د(  ، زیاد3ج(  ،کم7ب(  ، کم3الف( 

خنثیی   pH=14لیتیر سیود بیا    میلیی  50/13موالر بیا   3/0لیتر از یک اسید میلی 15در شرایط تجربی معین،  -84

 (5)مرحله اول دوره   شود، این اسید پندظرفیتی است؟می

 0د(  1ج(  7ب(  3 الف(

85- pH های محلول ننکNaA  وNaB  است  کیدام گزینیه در میورد     2/11و  6/8با غلظت یکسان در حالل آب به ترتیب

 (5)مرحله اول دوره    اسیدهای مربوط درست است؟

 HBتر از قوی HAالف( 

 HBتر از ضعیف HAب( 

 برابر است. HBو  HAج( قدرت اسیدی 

 پذیر نیست.های سدیم امکاننمک pHد( مقایسه قدرت اسیدی براساس 

Fدر واکنش   -68 H O F O H O     2 2 2 32 6 4  (5)مرحله اول دوره    نقش آب  کدام است؟ 4

 د( فقط اسید ج( فقط احیاءکننده حیاءکنندهب( هم باز و هم ا فقط بازالف( 

Hافزایش کدام عامل تأثیری روی سرعت تجزیه  -28 O (aq) H O(l) O (g) 2 2 2  (5)مرحله اول دوره  ؟ندارد 2

 د( فشار ج( کاتالیزور ب( غلظت دماالف( 

AB(g)تعادل  -88 A(g) B(g)  لیتری در دمای  10، در یک ظرفC27   برقرار است  هرگاه حجم مخلوط در حیال

 (5)مرحله اول دوره        cKلیتر کاهش دهیم، مقدار ثابت تعادل  5به  C27تعادل در دمای ثابت 

 شود.ب( دو برابر می  شود.نصف میالف( 

 ماند.د( نخست زیاد سپس ثابت می  کند.ج( تغییر نمی

Feکنند تا یون گیری آهن در یک کانی، آن را در اسید مناسبی حل میبرای اندازه -89 (aq)2 حاصل شود  یونFe 2  به

Fe شود:ی واکنش زیر سنجیده میوسیله (aq) Ce (aq) Ce (aq) Fe (aq)     2 4 3 3 

Ce(SOسیولفات سیریم،    M133/0لیتر از محلیول  میلی 34/42گرم از یک ننونه کانی،  45/15برای سنجش آهن در  )4 2 ،

 (5)مرحله اول دوره   (Fe=56مصرف شده  درصد وزنی آهن در کدام ننونه است؟ )

 00/7د(  66/7ج(  36/1ب(  06/0 الف(

ترتیب فلزات در سری الکتروشینیایی از راست به چپ، آلومینیوم، روی، آهن، مس و نقره است  برای ناهداری محلول  -90

 (5)مرحله اول دوره    تر است؟سولفات مس، ظرف ساخته شده از کدام فلز مناسب

 Znد(  Feج(    Agب(  Alالف( 

 ؟ولتاژ پیل ساخته شده از کدام دو فلز از هنه بیشتر است باالعلومات داده شده در پرسش ا توجه به مب  -91

 (5)مرحله اول دوره   

 Al – Feد(  Al - Agج(  Zn – Cu( ب Al - Znالف( 
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 C1000، این واکنش در AKشود  اگر ثابت تعادل، تجزیه می I2و  H2گاز یدید هیدروژن در شرایط مناسب به   -29

 (5)مرحله اول دوره   شود؟باشد،چند درصد یدیدهیدروژن در این دما تجزیه می 028/0برابر 

 5/30د(  0/8ج(  76ب(  6/37الف( 

93- pH  محلولM1/0  (5)مرحله اول دوره  است  ثابت یونیزاسیون این اسید کدام است؟ 94/2اسید استیک برابر 

/الف(  21 1 /ب(   10  31 1 /ج(  10  51 3 /د(  10  61 3 10 

Sسولفات، عدد اکسیداسیون )اکسایش( گوگرد در یون پراکسی دی -49 O2
2  (5)مرحله اول دوره   ، کدام است؟8

 +7د(  +0ج(  +5ب(  +2 الف(

 (5)مرحله اول دوره    موازنه شدۀ زیر کدام است؟ ةمجنوع ضرایب مواد طرف اول در معادل -95

 MnO H C O H Mn CO H O      2
4 2 2 4 2 2 

 1د(  8ج(  38ب(  31الف( 

AB(s)تعادل   -69 A(g) B(g)  مول  1/1از قرار دادنAB  ی ییک لیتیری در دمیای    در ظرف خالی در بسیته

C500  حاصل شده است  هرگاهK 1 ای هولباشد، تعداد مAB در حالت تعادل کدام است؟ 

 (5)مرحله اول دوره  

 3/0د(  7/0ج(  66/0ب(  55/0 الف(

 است  ثابت یونیزاسیون اسید کدام است؟ 33/0در آب  HAموالر اسید  2/0ی تفکیک محلول درجه  -92

 (5)مرحله اول دوره  

/الف(  23 25 /ب(  10  21 62 /ج(   10  26 6  7/0د(  10

Fعدد اکسیداسیون )اکسایش( اکسیژن در   -98 O2  (5)مرحله اول دوره   کدام است؟ 2

 -3د(  +3ج(  -7ب(  +7 الف(

 (5)مرحله اول دوره   الکترون غیرپیوندی دارد؟ 4کدام اتم داخل پرانتز در مولکول مورد نظر، در الیة ظرفیت خود  -99

NHالف(  (N)3  )بH O(O)2  )جH O (O)
NHد(  3 Cl(N)4 

 (5)مرحله اول دوره  کدام مولکول غیرقطبی و پیوند آن کوواالنسی قطبی )توزیع نامتقارن بار الکتریکی( است؟ -100

Hج(  F2ب(  HF الف( O2  )دCCl4 

اسیت  کیدام   « Aمحصوالت »دو برابر انرژی فعالسازی واکنش « Aمحصوالت »انرژی فعالسازی واکنش  -110

 (5)مرحله اول دوره  ؟تر استدر غلظت و دمای یکسان درست واکنش اظهار نظر در مورد مقایسه سرعت این دو

 سرعت اولی <ب( سرعت دومی   دومی ـ سرعت اولینصف سرعت الف( 

 سرعت اولی >د( سرعت دومی   ج( دو برابر سرعت دومی ـ سرعت اولی

 (5)مرحله اول دوره  ؟ زیر درجه اکسایش )اکسیداسیون( کربن یکسان استکدام دو ترکیب در -102

(3) CH NH3 2 (7 )CCl4 (1) CHCl3 (0) HCOOH 

 0و  7د(  1و  3ج(  0و  1ب(  7و  3الف( 
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 (6)مرحله اول دوره   تری از یک جامد مولکولی است؟کدام عبارت توصیف مناسب -103

 خوار و رسانای الکتریکی( نقطه ذوب متغیر، چکشالف

 نارساناب( نقطه ذوب پایین، نرم و شکننده، از نظر الکتریکی 

 ج( نقطه ذوب باال، سخت و شکننده، از نظر الکتریکی نارسانا

 د( نقطه ذوب پایین، نرم و شکننده، از نظر الکتریکی رسانا

 pHافیزاییم،  مول در لیتر می AgNO3، 15/0لیتر محلول میلی 200مول در لیتر،  HCl 30/0لیتر محلول میلی 100به  -410

Agمحلول حاصل کدام است؟  Cl AgCl(s)     (6)مرحله اول دوره 

 02/0د(  2ج(  61/0ب(  3الف( 

کلسیم  آنیون ایین   %9/22کلر و  %6/40اکسیژن،  %6/36دهنده یک ترکیب یونی عبارتند از درصدهای اجزا  تشکیل -105

 (6)مرحله اول دوره  ؟ ترکیب یونی کدام است

ClOب(  ClOالف( 
ClOج(  4

ClOد(  3
2 

HFواکنش در  -610 NH F NH   3  (6)مرحله اول دوره    ، کدام عبارت درست است؟4

NHنسبت به  HF الف(
 تری است.اسید ضعیف 4

 تری است.باز قوی NH3نسبت به  Fب( 

NHنسبت  HFج( 
 تری است.باز قوی Fنسبت به  NH3تر و اسید قوی 4

NHد( قدرت اسیدی 
 با هم برابر است. HFو  4

کنیم  به آن اضافه می M10/0 HClلیتر میلی 30رسانیم، سپس لیتر میمیلی 100را به حجم  M090/0لیتر سود میلی40 -102

pH (6)مرحله اول دوره  ؟ محلول حاصل کدام است 

 18/37د(  38/37ج(  52/33ب(  62/9  الف(

 (6مرحله اول دوره ) قطبی است؟مولکول کدام   -108

 CO2د(  )گاز( BeF2ج(  BF3ب(  COCl2الف( 

 (6)مرحله اول دوره  های غیرپیوندی بیشتری دارد؟کدام گونه تعداد جفت الکترون -109

Sب( یون تیوسولفات )  (CNسیانید )یون الف(  O 2
2 3) 

SOد( یون سولفیت )  (SCNج( یون تیوسیانات ) 2
3) 

 (6)مرحله اول دوره  ؟  های مجزا تشکیل شده استدر کدام ننونه ساختار ماده از مولکول  -110

P)ب( فسفر سفید )جامد(   سیلیس )جامد(الف(  )4 

SiO)ج( شیشه )جامد(   د( نمک طعام )جامد(  2(

 (6)مرحله اول دوره    های زیر شکل هندسی یکسان دارند؟های کدام یک از جفتگونه -111

Hو  BF3 الف( O
SOو BF3ب(  3 2

ClOو BF3د(  BF3و SO3ج(  3
3 
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کنییم   رقییق میی   (HCl)گرم محلول اسید هیدروکلریک  0/15گرم وارد  6/3یک قطعه نوار منیزیم به وزن   -112

 گرم وزن دارد  وزن گاز هیدروژن آزاد شده کدام است؟ 4/18مدتی پس از شروع  واکنش محتویات داخل بشر 

 (6)مرحله اول دوره  

/ب(  گرم 1/0الف( 

18 4

2
95

ج(  گرم 
15

2
73

 گرم 7/0د(  گرم 

 (6)مرحله اول دوره   اند )توزیع نامتقارن بار الکتریکی( اما مولکول قطبی نیست؟در کدام مورد پیوندها قطبی -113

 OF2د(   SiF4ج(  NF3ب(  SF4لف( ا

)موالر از اسید ضعیف  1بین درجه تفکیک محلول   -411 )HA1  مرتبیه رقییق    10و محلول هنین اسید وقتی که

)شود  )2 ای موجود است؟ یعنی چه رابطه/ ?  2  (6)مرحله اول دوره   1

0/الف(  0/ج(  30 ب( 510  110د(  510

تر است  در صنعت کیدام دسیته   چاالی الناس از گرافیت بیشتر است و سطح انرژی گرافیت از الناس پایین  -115

 (6)مرحله اول دوره  C)گرافیت(  Cتر است؟ )الناس( شرایط زیر برای تهیه الناس از  گرافیت مناسب

 ب( کاتالیزور، دما وفشار معمولی  العاده پایین.دما و فشار فوق لف(ا

 د( کاتالیزور، دمای باال، فشار بسیار زیاد  العاده باالج( دما و فشار فوق

 ABبندیم  فشیار گیاز   کنیم و در آن را میوارد می ABمول گاز  1لیتری در دمای ثابت  10در یک ظرف خالی   -116

گیید و تعیادل   در دمیای ظیرف بیه طیور جزئیی صیورت میی        Bو  Aبیه   ABاتنسیفر اسیت  تجزییه     3در ابتدا 

(AB(g) A(g) B(g) اتنسفر باشد، ثابت تعادل،  5/4شود  هرگاه فشار کل مخلوط در حال تعادل برقرار  می

cK های گاز در مخلوط متناسب استفشار کل یک مخلوط گازی با تعداد کل مولکول»، برای آن کدام است؟ »  

 (6)مرحله اول دوره  

 36د(  06/0ج(  6/3ب(  6/0 الف(

 (6)مرحله اول دوره  با توجه به جدول زیر شعاع کوواالنسی کدام عنصر از هنه  بیشتر است؟ -112

V  A IV  A III  A  

 B A 2 

D C  3 

 Cد(  Dج(  Bب(  Aالف( 

 pHلیتر آبحل کنیم )حجم ثابت است(، میلی 100را در  HAاگر یک گرم از یک اسید قوی یک ظرفیتی از نوع  -118

 (6)مرحله اول دوره    شود  جرم مولی این اسید کدام است؟می 908/0محلول 

 6/15د(  51ج(  6/300ب(  83( الف
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    نظر گرفتن پتانسیل استاندارد کاهش الکترودهای زیر، کدام واکنش زیر درست است؟با در  -119

 (6)مرحله اول دوره  

Cd e Cd , E / V   2 2 0 Agو  4 e Ag , E / V  0 8 

Cdالف(  Ag (aq) Cd (aq) Ag   2  )بDc Ag (aq) Cd (aq) Ag   22 2 
Agج(  Cd (aq) Ag (aq) Cd   22 Agد(  2 Cd Ag (aq) Cd (aq)    22 2 

Aگرما »اگر در یک  واکنش گرماده مانند  -201 B C D   »:دما را باال ببریم، در آن صورت 

 (6مرحله اول دوره )  

 شود.شود و زمان رسیدن به تعادل کم میثابت تعادل واکنش زیاد می الف(

 شود.هر دو زیاد میب( ثابت تعادل واکنش و زمان رسیدن به تعادل 

 شود.شود و زمان رسیدن به تعادل زیاد میج( ثابت تعادل واکنش کم می

 شود.د( ثابت تعادل واکنش و زمان رسیدن به تعادل هر دو کم می

 (6)مرحله اول دوره    در کدام گونه پیوندها از نوع یونی است؟ – 121

 SiCl4د(  SiO2ج(  MgOب(  SiCالف( 

 (6)مرحله اول دوره    دهد؟کدام عنصر در ترکیبات خود بیش از یک ظرفیت نشان می -122

 د( آلومینیوم ج( روبیدیم ب( بریلیم الف( فسفر

Feبا فرض اینکه ثابت تعادل واکنش  -321 O (s) H (g) Fe(s) H O(g) 3 4 2 24 3 در یک دمای معین برابر بیا   4

cK 16  باشد، مقایسه غلظت(mol.L )1 اده شده کدام است؟د گاز هیدروژن و بخار آب در تعادل 

 (6)مرحله اول دوره   

H]الف(  O] [H ]2 H]ب(  2 O] [H ]2 H]ج(  22 O] [H ]2 H]د(  23 O] [H ]2 24 

Nرا در دمای ثابت به تعادل  N2اگر مقداری گاز  -421 H NH2 2 33 شود که تعادل در بیافزاییم، موجب می 2

 (6)مرحله اول دوره  ؟جا شود  علت آن کدام استجهت تشکیل مقدار بیشتر آمونیاک جابه

 ثابت تعادلتر شدن بزرگالف( 

 تر شدن سرعت واکنش مستقیم و معکوس به یک اندازهب(بزرگ

 ها در واکنشوجوش مولکولج( افزایش شدت جنب

 تر شدن سرعت واکنش مستقیم نسبت به واکنش معکوسد( بزرگ

 سازی مستقیم و معکوس در حدود یکدیار است  این واکنش           های فعالیک واکنش، انرژیدر  -125

 (6رحله اول دوره )م 

 ب( بسیار سریع است.  ( شدیداً گرماده است.الف

 د( شدیداً گرماگیر است.  ج( تقریباً بدون مبادله گرماست.

 (6)مرحله اول دوره  تغییر عدد اکسایش کربن در کلردار کردن رادیکالینتان تا تشکیل کلروفرم چقدر است؟  -126

 8د(  5ج(  0ب(  7الف( 
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 (6)مرحله اول دوره   کنتر است؟ SiCl4دام گونه از دمای جو  ک -212

 CCl4د(  SiBr4ج(  SnCl4ب(  GeCl4الف( 

128- g182/1  از اکسید یک فلز بر اثر کاهیده شدنg054/1 فرمول اکسید فلز کدام است؟دهد  فلز می 

 (2)مرحله اول دوره  

 (16=O  ،56=Fe  ،39=K  ،108=Ag  ،64=Cu) 

Agالف(  O2 )ب K O2 )ج Fe O2 Cuد(  3 O2 

کدام گزینه ننایش مولکیولی بیا دو قطبیی الکتریکیی و      Fتا  Aهای الکترونی عنصرهای با توجه به آرایش  -129

 (2)مرحله اول دوره   پیوندهای کوواالنسی است؟

 A: s s p s p D: s s p2 2 6 2 4 2 2 51 2 2 3 3 1 2 2 

 B: s s p s p E: s s p s p2 2 6 2 5 2 2 6 2 21 2 2 3 3 1 2 2 3 3 

 C: s s p s p F: s s p2 2 6 2 3 2 2 11 2 2 3 3 1 2 2 

FDج(  EB4ب(  AD4الف( 
CBد(  4

4 

xA(g)در تعادل  -130 yB(g)شود  در ایین شیرایط کیدام    ، افزایش دما و فشار کل باعث افزایش محصول می

 (2)مرحله اول دوره  ؟  گزینه درست است

 x < yد( گرماده،  x > yج( گرماگیر،  x > yب( گرماده،  x< yگرماگیر،  الف(

 (2)مرحله اول دوره   این محلول کدام است؟ pHشود  تفکیک می %1اسید استیک به میزان  M1/0محلول  -131

 1د(  6/1ج(  7ب(  3( الف

 (2)مرحله اول دوره  گردد؟ pH=2بیفزاییم تا  pH=1با  HCLلیتر چند میلی pH=2آب با  mL100به  -132

 05/0د(  03/0ج(  07/0ب(  00/0 الف(

دهیم، در آن را می بندیم  و دما را بیه  گرم کربنات کلسیم خالص را در یک ظرف یک لیتری قرار می 625/0 -313

C800 تعادل  ارسانیم تمیCaCO (s) CaO(s) CO (g)3 برقرار شود  هرگاه جیرم میواد جامید در موقیع      2

 (2)مرحله اول دوره  ، واکنش کدام است؟Kگرم باشد، ثابت تعادل،  500/0برقراری تعادل 

/الف(   05 00 /ب(  10  32 84 /ج(  10  22 50 /د(  10  12 00 10 

Aبرای واکنش   -134 B C D     داریمH kJ  50 در ضنن سطح قله در واکنش به اندازه ،kJ.mol1100 

 چقدر است؟ kJ.mol1باالتر از سطح انرژی محصوالت است  انرژی فعالسازی واکنش مستقیم بر حسب 

 (2)مرحله اول دوره   

 360د(  26ج(  60ب(  300 الف(

135- mL500  محلولM2  هیدروکسیدسدیم وmL50  محلولM1    اسیدهیدروکلریک را در دمای ثابیت روی هیم

 (2)مرحله اول دوره   را در نظر بایرید(  mL100ریزیم  موالریته ننک حاصل کدام است؟ )حجم محلول را می

 7د(  6/3ج(  3ب(  6/0 الف(
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در سری الکتروشینیایی عناصر، آلومینیوم باالتر از آهن، آهن باالتر از هیدروژن، و هیدروژن بیاالتر از میس اسیت      -136

 (2)مرحله اول دوره  ناهداری کدام محلول در کدام ظرف در غیاب اکسیژن، بدون ایجاد خوردگی در ظرف عنلی است؟

 آبی کلرید آلومینیوم در ظرفمسیب( محلول   آب باران اسیدی در ظرف اهنی الف(

 مح مس در ظرف آهنی د( در ظرف الومینیومی (II)ج( محلول آبی کلرید آهن 

است   4/2برابر  HAاسید  M1محلول  pHاست   10 4/4 برابر HA'و  HAنسبت میان ثابت تفکیک دو اسید ضعیف  -213

pH  محلولM1  اسیدHA' (2)مرحله اول دوره  ؟  کدام است 

 0/0د(  0/1ج(  5/6ب(  5/0 الف(

M05/0 Hمحلول  -813 SO2 حلول به چیه نسیبت حجنیی    م در دست است  این دو pH=12و محلول سود دارای  4

Hکنند؟ یکدیار را خنثی می SO

NaOH

V
( ?)

V
2  (2)مرحله اول دوره   4

4الف( 
5

1ب(  
1

1ج(  
10

2د(  
10

 

خنثیی   HClموالر  2/0لیتر محلول با چند میلی α= 1/0و  pH=12لیتر از یک باز ضعیف یک ظرفیتی دارای میلی 25 -139

  (2)مرحله اول دوره  شود؟می

 6/7د(  76/3ج(  6/37ب(  76الف( 

دهد  کدام ترتیب در مورد کند اما با محلول نیترات سرب واکنش ننیاز محلول نیترات نقره، فلز نقره راآزاد می Mفلز   -140

 (2)مرحله اول دوره  ؟ درست است Pbو  M ،Agقدرت کاهندگی سه فلز 

 Ag > M > Pbد(  Pb > Ag > Mج(  M > Pb > Agب(  Pb > M > Ag الف(

Feدر واکنش  -114 Sn Fe Sn    3 2 2 42 شود عبارت کیدام  ، وقتی این واکنش به سنت راست هدایت می2

 (2مرحله اول دوره ) گزینه درست است؟

Feالف(  3  نسبت بهSn 4 تری است.ی ضعیفاکسیدکننده 

Feب(  3 ر از تای قویاکسیدکنندهSn 4  وSn 2 تر از ای قویکاهندهFe 2 .است 

Feج(  2 تر از ای قویکاهندهSn 2 .است 

Feد( قدرت اکسیدکنندگی  3  وSn 4 .برابر است 

 (2)مرحله اول دوره    های کدام گزینه شکل هندسی یکسان دارند؟گونه  -142

NOالف( 
NOب(  NH3و  3

 NH3و BCl3د(  BCl3وNCl3ج(  BCl3و 3

 (2)مرحله اول دوره  سازد؟ترن مقدار هیدروژن را آزاد میدر شرایط مناسب بیش Hگرم از کدام فلز با  4  -431

 Al=72د(  Fe=65ج(  Li=2 ب( Ca=00الف( 

MnOها در واکنش مجنوع ضرایب واکنش دهنده -414 H S H Mn S H O      2
4 2 پیس از موازنیه چقیدر     2

 (2)مرحله اول دوره   است؟

 0د(  2ج(  30ب(  31الف( 
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 آب خالص در این دما کدام است؟ pHاست   1210، در دمای مناسب برابر wKضرب یونی آب، حاصل -541

 (2)مرحله اول دوره   

 8ب(   2 الف(

 د( به معلومات بیشتر نیاز است.  5ج( 

 (2)مرحله اول دوره   پذیر کدام است؟های زیر، واکنش)های( امکانواکنشهای استاندارد نیمبا توجه به پتانسیل  -146

 

Ce e Ce E / V

Fe e Fe E / V

Tl e Tl E / V

  

  

  

 

 

 

4 3

3 2

3

1 7

0 78

2 1 28

 

Ceالف(  4  باFe 2  وCe 4  باTl  )بFe 3  باCe 3 

Tl ج( 3  باCe 3   )دFe 3  باTl 

 (8)مرحله اول دوره  ؟ ی ذوب را داردترین نقطهکدام جسم بیش  -142

 S8د(  PCl5ج(  SiCب(  COCl2الف( 

شیود   از جرم آن کاسته می mg133کولن الکاتریسیته 1400در جریان الکترولیز با استفاده از الکترود منانز با عبور   -148

 (8)مرحله اول دوره   (Mn= 55) ؟این فلز در محلول آبی به کدام صورت است

MnOالف(  2
MnOب(  4

Mnج(  4 2  )دMnO2 

Feبازده واکنش   -914 O2 آهن فلزی خالص به چند گرم از  g6 0/2ی است  برای تهیه %5/82برابر  H2با مقادیر زیاد  3

 (8)مرحله اول دوره  (Fe=  0/56و    O= 0/16این اکسید نیاز است؟ )

 02/1د(  36/7ج(  36/1ب(  60/0الف( 

 (8)مرحله اول دوره  تری دارد؟ی بزرگکدام ذره اندازه -150

Mgج(  Clب(  Fالف(  2  )دNa 

 (8)مرحله اول دوره   کدام مولکول قطبی است؟  -151

 NOد(  CF4ج(  CO2ب(  N2الف( 

ای مجهز به یک پیستون روان و کیپ در دمای ثابت برقیرار 

کننده در تعادل نصیف شیود  در   آوریم تا حجم در اختیارگازهای شرکتاست  در دمای ثابت پیستون را پایین می

 (8)مرحله اول دوره  ها درست هستند ی  گزینهی          بقیهجز گزینهارتباط با این تغییر به

 یابد.ها کاهش میشود و تعداد کل مولجا میتعادل جابهالف( 

 جا می شود و در تعادل جدید هر سرعت با سرعت نظیر آن در تعادل اولیه برابر است.ب( تعادل ج ابه

 ماند.، در این تغییر ثابت میcKج( ثابت تعادل، 

 داری گرما از محیط تعادل گرفته شود.د( برای ثابت ماندن دما بایستی که مق

Hتعادل  -315 (g) I (g) HI(g)2 2 برقرار است  هرگیاه تعیداد    C450لیتری در دمای ثابت  10در یک ظرف 2

برابیر تعیداد    022/0خیود   I2هیای  باشد، و تعداد مول I2های برابر تعداد مول 2/42د در تعادل موجو HIای هولم

 (8)مرحله اول دوره  ، کدام است؟cKباشد، آنااه ثابت تعادل،  H2های مول

  39د(  09ج(  79ب(  7/02 الف(

 در داخل استوانه                                 تعادل   -152
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A(g)تعادل  -415 B(g) AB(g)  لیتری در دمای ثابت برقرار است  مقدار هر یک از  10در یک ظرف دربستة

A ،B  وAB  لیتیر کیاهش    1مول است  اگر حجم ظرف محتوی مواد در حال تعادل در دمای ثابیت بیه    5/0در تعادل

 (8)مرحله اول دوره  در تعادل جدید چند خواهد بود؟ ABهای یابد، تعداد مول

 9/0د(  96/0ج(  8/0ب(  6/0 الف(

کیلوژول بیر میول اسیت      50و  80های مستقیم و معکوس در یک واکنش به ترتیب فعالسازی واکنشانرژی  -155

 (8)مرحله اول دوره    ننودار سطح انرژی برای این واکنش کدام است؟

 

   الف(

 

 

 

 ج(

   

 

 

دارای  Bموالر کلریدپتاسیم و بشر دیاری بیا برچسیب    1لیتر محلول میلی 100دارای  Aیک بشر با برچسب  -156

کنیم  مول گاز کلریدهیدروژن را حل می 01/0موالر استات سدیم است  در هر یک از آن دو  1لیتر محلول میلی 100

 (8)مرحله اول دوره   در آن دو کدام است؟ pHی تغییر مقایسه

 A > B ب(  A=B( الف

 د( به معلومات بیشتر نیاز است.  A < B( ج

 کند؟محلول جدید چند واحد تغییر می pHبرابر کنیم،  100را در محلولی  OHاگر غلظت یون   -215

 (8)مرحله اول دوره   

 واحد افزایش 7( 0 واحد کاهش 3( 1 واحد افزایش 3ب(  واحد کاهش 7( الف

بیه چیه نسیبت حجنیی      pH= 2و  α= 01/0با درجه تفکییک   HAو محلول اسید  pH= 13محلول سود با   -158

NaOHکنند؟ یکدیار را خنثی می

HA

V
?

V
  (8)مرحله اول دوره 

1ج(  3ب(  30 الف(
10

1د(  
100

 

MgClگرم از  3/20 -951 .nH O2 گرم کلریدنقره رسوب  82/2افزاییم  می AgNO3را در آب  حل ننوده و به آن  2

 (8)مرحله اول دوره   (Mg  ،5/35 =Cl  ،5/143 =AgCl= 24کدام است؟) nکند  مقدار می

 7د(  0ج(  6ب(  5 الف(

160- pH  محلول یک موالر اسید ضعیفHA  است  ثابت تفکیک این اسید کدام است؟ 2/4مساوی به 

 (8)مرحله اول دوره  

/الف(  4 71 /ب(  10 9 42 /ج(  10 9 41 /د(  10 4 72 10 
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Asدر واکنش   -116 S HNO H O H AsO H SO NO    2 3 3 2 3 4 2 بیه   NOپس از موازنیه نسیبت ضیریب     4

H SO2  (8)مرحله اول دوره    کدام است؟ 4

24الف( 
9

28ب(  
9

28ج(  
6

24د(  
8

 

 (8)مرحله اول دوره  است؟  نادرست  Zn –Cuعبارت کدام گزینه در مورد پیل  -216

E (Cu / Cu) / V , E (Zn / Zn) / V   2 20 34 0 76 

 شود.استه میک ( روی نقش آند دارد و از وزن آنالف

 شود.نقش کاتد دارد و بر وزن آن افزوده می Cuب( 

Cuهای ج( تعداد مول 2های کاسته شده با تعداد مولZn .اکسید شده در واحد زمان برابر است 

 شود.نقش آند دارد و از وزن آن کاسته می Cuد( 

Mننادهای تعادل  -316 O (s) M(s) O (g)2 2  C27در یک ظرف دربسته خالی شیده از هیوا، در دمیای     22

گزینیة   است  با توجه به آن به جز 05/0در آن موقع تعادل O2های لیتر و تعداد مول 3/12رقرار است  حجم ظرف ب

 (8)مرحله اول دوره  ها درست است          بقیة گزینه

Mی بیشتر افزایش حجم در اختیار تعادل در دمای ثابت باعث تجزیهالف(  O2  شود.می 2

Mب( کم و زیاد کردن مقدار هر یک از  O2  تأثیر است.جا  کردن تعادل بیدر جابه Mو  2

 نیز برقرار است. C27ج( این تعادل در هوای آزاد با فشار یک اتمسفر و در دمای 

 جا شدن این تعادل مؤثر است.د( تغییر دما در جابه

 (8)مرحله اول دوره    کدام گونه یک جامد کوواالنسی است؟  -164

 SiCد(  I2ج(  Feب(  MgOالف( 

A(g)تعادل   -516 B(g) AB(g)  مول  1از قرار دادنA  مول  1وB  لیتری در دمای ثابیت   10در ظرف دربستة

، واکینش  cKباشد، ثابت تعیادل،   1/1های موجود در ظرفنوقع تعادل برابر با حاصل شده است  اگر تعداد کل مول

 (8)مرحله اول دوره   کدام است؟

 900د(  33/0ج(  3/3ب(  90الف( 

 (8)مرحله اول دوره  ناهداری کدام محلول آبی در  کدام ظرف با خوردگی کنتری هنراه است؟ -166

 ب( سولفید پتاسیم در ظرف آلومینیومی  کلرید آلومینیوم در ظرف روئیالف( 

 د( کلرید روی در ظرف آهنی  یج( نیترات آلومینیوم در ظرف مس

 (9دوره  )مرحله اول   ؟شودننیدر آب حل  کدام یک -216

CH :( ) Be;( ) N O :( )4 2 53 2 1 

 1و  7د(  3ج( فقط  1ب( فقط  1و  3الف( 

باشید  گیرد  کدام یک از این دو فلز کاتد میای فلز آهن در تناس با فلز روی در هوای مرطوب قرار میقطعه  -168

 (9)مرحله اول دوره   گیرد؟و چه واکنشی در سطح آن انجام می

Feالف(  e Fe , Fe  2 Znب(   2 e Zn , Zn  2 2  

Oج(  H O e OH , Fe   2 22 4 Znد(  4 Zn e , Fe  2 2 
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هیا درسیت   ها یا یونی اتمگزینه ترتیب داده شده آز چپ به راست( با در نظر گرفتن کاهش اندازهکدام در  -169

 (9)مرحله اول دوره    است؟

Brالف(  , K , Na , Li      )بSe , Te , S , O   2 2 2 2  

Krج(  , Ne , Ar , He   )دBa , Ca , Sr , Mg   2 2 2 2 

 (9)مرحله اول دوره    کدام ترکیب غیرقطبی است؟  -120

 سولفید کربند( دی کلرید فسفرج( تری ب( متانول اکسید گوگرددیالف( 

Hگیرم   8/1وزنی گوگرد دارد  گوگرد در این ترکیب به طور کنّیی بیه    %12رکیبی ت -112 S O2 2 )وزن مولکیولی   7

   (S= 1/32ی وزن کل ترکیب اولیه درست است؟ )( تبدیل شده است  کدام رابطه برای محاسبه1/128

 (9)مرحله اول دوره  

/الف(  ( / )

/
 

1 8 2 32 1 100
178 1 1 17

/ب(   

/ /
 

1 8 2 17
178 1 32 1 100 

ج( 
/

/ ( / )
 

1 8 1 17
178 1 2 32 1 100

/د(    /

/
 

1 8 32 1 100
178 1 1 17

 

سدیم است   g0840/0است  این ننونه دارای  g225/0ای از کلریدسدیم با ناخالصی برمید پتاسیم وزن ننونه -122

 (9)مرحله اول دوره  (Na    ،5/35 =Cl= 32ی ننک کدام است؟ )درصد خلوص ننونه

 3/96د(  80ج(  6/61ب(  0/73 الف(

 (9)مرحله اول دوره   کرد توان از واکنش برمید با          تهیه برم را می -123

Hد(  I2 ج( Cl2 ب( Xe الف( PO3 4 

 (9)مرحله اول دوره   کدام عبارت توصیف درستی از هالوژن است؟ -124

 رنگ هستند.غالب آنها بی الف(

 جدول تناوبی تعلق دارند. 8گروه ی آنها به ب( همه

 ی آنها در دمای اتاق و فشار معمولی به صورت گاز هستند.ج( همه

 اند.های قویی آنها اکسندهد( همه

شود  در این ی فلزی تولید میگرم نقره 108/0کنیم  یک گرم پودر مس فلزی اضافه می AgNO3به محلول  -512

  (Ag    ،64 =Cu= 108) شود کدام است؟ی جامدی که در ظرف جامد جنع میشرایط وزن توده

 (9)مرحله اول دوره  

 308/3د(  958/0ج(  970/0ب(  025/3( الف

Hمول از فلزی با یون  06/0 -612 (aq) متر مکعیب گیاز   سانتی 1344دهد و در شرایط متعارفی، واکنش میH2 

 (9)مرحله اول دوره  ی اکسایش یون فلزی تولید شده، کدام است؟کند  درجهتولید می

 7د(  0ج(  1ب(  3( الف

  محلول کدام است؟ pHباشد،  α= %1گرم اسید حل شده است  اگر  80/1محلول استیک اسید،  mL300در  -122

(1 =H    ،16 =O  ، 12 =C)  (9)مرحله اول دوره 

 6/1د(  7ج(  6/3ب(  1 الف(
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 درست است؟ (Cd – Ag)با توجه به پتانسیل استاندارد کدام مطلب در مورد سلول الکتروشینیایی  -128

 E (Ag / Ag) / V , E (Cd / Cd) / V   20 80 0 4  

 (9)مرحله اول دوره  

 شود.در بخش کاتدی اضافه می Agغلظت یون الف( 

 شود.ی نقره اضافه میی کادمیم کاسته و بر وزن تیغهب( ضمن واکنش سلول از وزن تیغه

 شود.کادمیم اضافه میی ی نقره کاسته و بر وزن تیغهج( ضمن واکنش سلول از وزن تیغه

Cdغلظت یونی  9د 2 شود.در بخش آندی کم می 

CH در واکنش تعادلی -921 COOH CH COO H 3 ی یکسیان موجیب   افزایش کدام یون بیا موالریتیه   3

 (9)مرحله اول دوره    شود؟ )حجم ثابت است(افزایش بیشتری در  غلظت یون استات می

SOلف( ا 2
NO ب( 4

POد(  Clج(  3 3
4 

HPOدر تعادل  -801 PO H  2 3
4 POو  Agهای افزایش یون 4 3

محلیول را         و            pHبیه ترتییب    4

 (9)مرحله اول دوره   دهد  )حجم ثابت است(می

 کاهش –د( کاهش  افزایش –ج( کاهش  افزایش –ب( افزایش  کاهش –افزایش الف( 

118- aK  اسیدHA  مساوی 25  (9)مرحله اول دوره  از آن کدام است؟ M210یک محلول  pHاست   10

 90/3د(  50/3ج(  02/7ب(  7 الف(

Crدر واکنش  -218 O H H S Cr S H O      2 3
2 7 2   کدام است؟ Hبه  S، پس از موازنه نسبت ضرایب 2

 (9)مرحله اول دوره  

3الف( 
3ب(  8

8ج(  14
14د(  3

3
 

 جا کردن تعادل گرماده زیر مثثر هستند:ی تغییرات در جابهی         بقیهبه جز تغییر ذکر شده در گزینه -183

H (g) I (g) HI(g)2 2  (9)مرحله اول دوره   2

 افزایش دما 1الف(

 راه کم کردن حجم در اختیار تعادل در دمای ثابتب( افزایش فشار  کل از 

 از محیط تعادل در دمای ثابت H2ج( خارج کردن مقداری از 

 به محیط تعادل در دمای ثابت HIد( افزودن مقداری 

Nتعادل   -418 H NH2 2 33 ن تعیادل در کیل   لیتری مفروض است  اگیر ایی   1در دمای معین در یک ظرف  2

ی شیده ی موازنیه به نسبت ضیرایب آنهیا در معادلیه    H2و  N2و بقیه از  NH3آن از  %20مول باشد که  nشامل 

 (9)مرحله اول دوره    دهد؟را به درستی نشان می، واکنش cKواکنش باشد، آنااه کدام گزینه ثابت تعادل، 

الف( 
/

n2

0 93
/ج(  91/0( ب  n20  52/3 د( 93
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 نقره

 مس

رو، درارتبیاط بیا   دهنید  از ایین  دهد که دما، غلظتو کاتالیزور سرعت واکنش را تغییر میآزمایش نشان می -185

 (9)مرحله اول دوره   ی آنها درست هستند     بقیهی مطلب بیان شده، به جز گزینه

 سرعت واکنش به عنوان متغیر وابسته است. الف(

 ب( هر یک از دما، غلظتو سرعت واکنش یک متغیر است.

 نیز خود ثابت خواهد ماند. ج( اگر متغیرهای مستقل یک متغغیر وابسته همگی ثابت گرفته شوند، آن متغیر وابسته

 عنوان متغیر مستقل مؤثر در سرعت واکنش است. د( تنها دما به

گرماگیر است  از سوی دیار، از قلیه   kJ/mol 25در یکواکنش معین، رسیدن به قله از مواد  اولیه، به مقدار  -186

در ایین واکینش از    aEو )برگشیت(   aE، )رفت( ∆Hشود  با توجه به آن، گرما آزاد می kJ/mol 100تا محصوالت 

 (9)مرحله اول دوره  عبارت است از: kJ/molراست به چپ به ترتیب برحسب 

 76، 300، 326د(  300، 26،  -326ج(  300،  26،  -76ب(  300، 26، 76( الف

,در دمای  -218 C1 Nمول  55 O (g)2 دهییم تیا تعیادل    لیتیر قیرار میی    10در یک ظیرف دربسیته بیه حجیم      4

N O NO2 4 مول باشد، ثابت  25/1های موجود در ظرف در موقع تعادل در آن برقرار شود  اگر تعداد کل مول 22

 (9)مرحله اول دوره    ، واکنش کدام است؟Kتعادل، 

 9د(  9/7ج(  9/3ب(  9/0 الف(

 کدام است؟ های وزنی مس است  نسبت تعداد اتم %10آلیاژی از مس و نقره حاوی  -881

(5/63  =Cu    ،9/102  =Ag)   (10)مرحله اول دوره 

 79/36د(  10/6ج(  389/0ب(  056/0 الف(

 (10)مرحله اول دوره    کدام ترکیب یک اکسید اسید است؟  -189

 Caو  Kو  Crد(  Crو  Kو  Caج(  Caو  Crو  Kب(  Kو  Caو  Crالف( 

901- mL100  مخلوطی ازCO  وCH4  حجنی  %60که دارایCO  حجنی  %40وCH4    است، برای سیوختن کامیل

 (10)مرحله اول دوره  لیتر گاز اکسیژن نیاز دارد؟ )در شرایط یکسانی از دما وفشار(حداقل به چند میلی

 360د(  80ج(  300ب(  330 الف(

 را به صورت اتم در نظر بایرید ( Bو  Aکدام است؟ ) kJ.mol1برحسب  B-Aبا توجه به ننودار، انرژِ پیوند  -191

 (10)مرحله اول دوره  

 

 000 الف(

 700ب( 

 100ج( 

 360د( 
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دهییم تیا ت عیادل    میی  لیتیری در دمیای مناسیب قیرار     1را در یک ظرف  ABمول جسم گازی شکل  1/0 -192

AB(g) A(g) B(g) مول باشد،  18/0ها در ظرف در موقع تعادل برابر با در آن برقرار شود  اگر تعداد کل مول

 (10)مرحله اول دوره   ، کدام است؟Kثابت تعادل واکنش، 

 5/1د(  15/0ج(  17/0ب(  7/1( الف

AB(g)جاکردن تعادل کدام یک از عوامل زیر در جابه -193 A(g) B(g) ; H 0 تأثیر است؟بی  

 (10)مرحله اول دوره   

 د( غلظت کل ج( کاتالیزگر ب( دما فشار کلالف( 

باشد، آنااه کدام گزینه در مورد ثابت حاصلضرب یونی آب،  pH= 5/6برابر با  Tآبخالص در دمای  pHهرگاه  -419

wK (01)مرحله اول دوره   درست است؟، در دمای داده شده و وضعیت آب از لحاظ خنثی یا اسیدی بودن آن 

/ الف(  131 0 /ب(   و خنثی 10  131 0  و اسیدی10

/ج(   141 0 /د(   و خنثی10  141 0  و اسیدی 10

Brبییرای واکیینش  -519 H HBr H 2  :داریییمH kJ  /و  68 kJ 73   بییا توجییه بییه آن، aE)رفییت(  5

ی سرعت واکنش رفت با سرعت واکنش برگشت در دمای یکسان و در موقعی که غلظت هر ییک از میواد   مقایسه

 (10)مرحله اول دوره     دهنده و م واد ح اصل با هم برابر است کدام است؟واکنش

 R)رفت(  R <ب( )برگشت(   R= )رفت(  R )برگشت(الف( 

 د( به معلومات بیشتر نیاز است.  R)رفت  R >ج( )برگشت( 

IOدر واکنش  -619 I H I H O     3 2  کدام است؟ Iبه  I2، پس از موازنه نسبت ضرایب 2

 (10)مرحله اول دوره   

3الف( 
5

5ب(  
6ج(  3

5
1د(  

5
 

 (01)مرحله اول دوره   است؟ نادرستبا توجه به پتانسیل استاندارد احیا داده شده، کدام گزینه  -219

 E (V / V ) / V , E (Fe / Fe ) / V , E (I / I ) / V      5 2 3 2
21 0 0 78 0 62 

Vالف(  4 تواند میFe 2  را بهFe 3 .اکسید کند 

Feب(  3تواند میI  را بهI2 .اکسید کند 

Vج(  5 تواند میI  را بهI2 .اکسید کند 

Vد(  5 تواند میI  وFe 2  را بهI2  وFe 3 .اکسید کند 

HCl ،grلیتر محلول حاوی میلی 200  -819
/

lit
7 محلول  pHکنیم  مخلوط می HBr ،M 1لیتر محلول میلی 200با  30

 (01)مرحله اول دوره   (Cl    ،1=  H= 5/35حاصل برابر است با: )

 77/0( 0 30/0ج(  20/0ب(  02/0الف( 

Naدر یک محلول حاوی سود و پتاس نسبت به مولی  -199

K





1
3

 pHاسیت    NaOH ،M20/0و محلول نسبت به  

 (10)مرحله اول دوره    محلول برابر است با:

 60/31د(  30/31ج(  20/31ب(  77/31الف( 
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گرم از آن در واکنش با فلز سدیم )به مقدار کافی( در شرایط متعیارفی  میلی 2/35برای الکل یک عاملی که  -200

 اثر بر فلز سدیم وجود دارد؟کند، چند ایزومر ساختاری بیگاز هیدروژن آزاد می لیترمیلی 48/4

R OH Na R ONa H     
1
2

 (01)مرحله اول دوره   

 د( شش     ج( هشت                              ب( چهار دوالف( 

 (11)مرحله اول دوره    ؟نداردکدام ننونه ساختار خطی  -120

 ONOد(  SCSج(  HCNب(    NNO الف(

هیای  است  ترتیب درست تعداد اتم Znدرصد  2درصد مس و  12درصد قلع،  Ag ،21درصد  65آلیاژی شامل  -202

 (11)مرحله اول دوره  (Zn  ،108 =Ag ،  19 =Sn  ،64 =Cu= 65این عنصرها در آلیاژ کدام است؟ )

Ag الف( Cu Sn Zn     )بAg Sn Cu Zn   

Cuج(  Zn Ag Sn     )دCu Zn Sn Ag   

شیود  ایین   گرم فلیز تولیید میی    221/1گرم از یک اکسید فلزی با مقدار اضافی هیدروژن،  431/1از کاهش  -203

 (11)مرحله اول دوره  (Mn  ،84/55  =Fe  ،54/63  =Cu  ،8/102  =Ag=  93/54اکسید کدام است؟ )

Agالف(  O2  )بMn O3 Cuج(  4 O2  )دFe O3 4 

A(g)تعادل  -420 B(g)2 در ظرفی به حجم یک لیتر در دمای ثابت حاصیل شیده    A(g)مول  1از قرار دادن  3

باقینانده در تعیادل باشید، آنایاه     Aهای برابر تعداد مول 6در موقع تعادل  Bهای است  در صورتی که تعداد مول

 (11)مرحله اول دوره   ، واکنش در دمای ثابت مورد اشاره کدام است؟Kثابت تعادل، 

 7/01د(  15ج(  5ب(  076017الف( 

A(g)جاکنندۀ تعادل گرماده عوامل جابه  -520 B(g) AB(g) :(11)مرحله اول دوره     عبارت است از 

 کننده در واکنشدما، فشار کل و تغییر دادن غلظت هر یک از مواد شرکت الف(

 های مستقیم و معکوسب( دما، کاتالیزگر و افزایش دادن سرعت واکنش

 ج( کاتالیزگر، افزایش فشار  کل، کاهش دمای ظرف و اکنش

 غلظت محصوالتد(جنس ظرف واکنش، افزایش غلظت مواد اولیه و کاهش 

A(g)در تعادل  A2و  Aهای تعادلی اگر غلظت -620 A (g)22  میول   4/0و  2/0در دمای معین به ترتیب برابر با

 (11)مرحله اول دوره   دهد؟می، واکنش داده شده را به درستی نشان cKبر لیتر باشد، آنااه کدام گزینه ثابت تعادل، 

 mol/L 6/7د(  L/mol 30ج( mol/L 30 ب( L/mol 6/7الف(

 (11)مرحله اول دوره                                                 ؟است نادرستبا توجه به ننودار داده شده کدام گزینه  -220

aE)معکوس(  - aE)مستقیم( الف(  E  

E)محصوالت(  – Eب( )مواد اولیه(  E  

 انرژی تشکیل قلّه از مواد اولیه - aEج( )مستقیم( 

 R <های یکسـان از مـواد اولیـه و  حاصـلع )معکـوس( د( در غلظت

 R)مستقیم( 
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 (11)مرحله اول دوره  ؟ باشدننیکدام مورد به تأثیرکاتالیزگر مربوط  -820

 کاهش زمان رسیدن به تعادلالف( 

 ب( تغییر ثابت تعادل واکنش

 های مستقیم و معکوس به یک نسبتج( افزایش سرعت واکنش

 های مستقیم و معکوس به مقدار مساویهای فعالسازی واکنشد( کاهش انرژی

Nحجم در اختیار تعادل  -920 O (g) NO (g)2 4   کنیم  در نتیجه آن     را در دمای ثابت دو برابر می 22

 (11)مرحله اول دوره 

 کند.شود و نه ثابت تعادل تغییر میجا میبه دلیل ثابت بودن دما نهتعادل جابه الف(

 شود.جا میل هم به سمت محصول جابهکند و تعادشوند، ثابت تعادل تغییر میها کم میب( چون غلظت

 کند.شود، اما ثابت تعادل تغییر نمیجا میج( تعادل به سمت محصول جابه

 یابد.های تعادلی و ثابت تعادل کاهش مید( غلظت

کنید   با حداکثر و  حداقل درجة اکسایش اسیدهایی تولید می Xاست  عنصر  12مساوی  Xعدد اتنی عنصر  -210

 (11)مرحله اول دوره   فرمول اسیدهای فوق چیست؟

Hو  HXO2ب(  HXو  HXO3 الف( X2  )جHXO  وHX  )دHXO4  وHX 

 (11)مرحله اول دوره     دهند؟های شینیایی زیر با آب واکنش میکدام یک از گونه -211

Cu(d C H (c K(b P O (a2 6 2 5 

 cو aد(  cو  bج(  bو  aب(  dو   c الف(

212- mL50  اسید سولفوریکM2  را باml50  سودM50/2 ایم  مخلوط ننودهpH :محلول حاصل برابر است با 

 (11)مرحله اول دوره  

 20/37د(  00/31ج(  20/31ب(  0/31الف( 

pHاز یک الکترولیت  M10/0در محلول -321 pOH 8 :است  درجة تفکیک الکترولیت برابر است با    

 (11)مرحله اول دوره  

 030/0د(  30/0ج(  003/0ب(  0/3الف( 

421- pH  محلولی ازBa(OH)2  است  موالریتة محلول برابر اسیت بیا: )تفکییک هیدروکسیید کامیل       11مساوی

 (11)مرحله اول دوره   است( 

 006/0د(  0006/0ج(  003/0ب(  007/0الف( 

 HBrلیتر اسید هیدروبرمیک میلی 25/6به  M00/5لیتر اسید هیدروکلریک میلی 0/90محلولی را با افزودن  -215

محلول برابر اسیت   pHرسانیم  تهیه کرده و حجم نهایی را با افزایش آب مقطر به یک لیتر می M00/8)اسید قوی( 

 (11)مرحله اول دوره    با:

 60/0د(  20/0ج(  0/3ب(  10/0الف( 
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Aواکنش شینیایی در یک پیل الکتروشینیایی به صورت روبرو اسیت:   -612 B (aq) A (aq) B     22 2 

 (11)مرحله اول دوره   است؟ نادرستعبارت کدام گزینه 

 شود.گرما( انرژی الکتریکی تأمین می0کاهش  –در پیل فوق با ایجاد انرژی در واکنش اکسایش الف( 

Aب( نیم پیل  / A 2  آند و نیم پیلB / B  .کاتد است 

 ( مثبت است.Eج( ولتاژ پیل )پیل 

Aد( نیم پیل  / A 2  کاتد و نیم پیلB / B  .آند است 

گیرد  کدام یک از این دو فلز ک اتید وو  قرار میای از فلز آهن در تناس با سیم مسی در هوای مرطوب قطعه -212

 (11)مرحله اول دوره   شود؟کدام یک آند است و چه واکنشی در سطح آنها ا نجام می

 (E (Fe / Fe) / V , E (Cu / Cu) / V)   2 20 44 0 34 

Cuد و آهن کاتد، آن Cu الف( Cu e  2 Feو  2 e Fe  2 2 

Cuآند و آهن کاتد،  Cuب(  Cu e  2 Oو  2 (g) H O e OH   2 22 4 4 

Cuکاتد و آهن آند،  Cuج(  e Cu  2 Feو  2 Fe e  2 2 

Oکاتد و آهن آند،  Cuد(  (g) H O e OH   2 22 4 Fe(s)و  4 Fe e  2 2 

ZnBrکدام گزینه در مورد الکترولییز محلیول حیاوی     -821 CuBr HCl 2 )در شیرایط اسیتاندارد( صیحیح     2

 (11)مرحله اول دوره    باشد؟می

Znدر کاتد کاهش  الف( 2  و در آند اکسایشH O2  ب( در کاتد کاهشCu 2  و در آند اکسایشBr 

Cuد( در کاتد کاهش  Clو در آند اکسایش  Hج( در کاتد کاهش  2  و در اند اکسایشH O2 

 (12)مرحله اول دوره   کدام مولکول غیرقطبی است؟ -219

CHد(  NH3ج(  CO2ب(  HClالف(   OH3 

 (12)مرحله اول دوره  است؟ 5در کام مورد عدد اکسایش عنصری که زیر آن خط کشیده شده است برابر -220

Na[Al(OH)الف(   Kب(  4[ Cr O2 Caد(  KClO4ج(  72 (PO )3 4 2 

122- pH  محلول یک موالر اسیدHA  است  ثابت بازی  6/14مساویFe 3 :(12)مرحله اول دوره   برابر است با 

/الف( 4 81 /ب(  10 9 21 /ج(  10 4 82 //د(  10  4 80 5 10 

222-  H  است   010/0و درجه تفکیک آن مساوی 11یک محلول حاوی آمونیاک برابرmL100   از محلول آمونیاک بیا

 (12)مرحله اول دوره    شود؟خنثی می M2/0اسید هیدروکلریک  mLچند 

 60د(  76ج(  26ب(  50الف( 

223- pOH  در محلول یک موالر اسیدHA  ی تفکیک اسید است، درجه 60/11مساویHA :برابر است با    

 (12)مرحله اول دوره  

 0070/0د(  0000/0ج(  0060/0ب(  0010/0 الف(

224-  mL100  اسید هیدروکلریکM1  باmL50  / سودN 50/2 ایم  مخلوط ننودهpH :محلول حاصل برابر است با    

 (12وره )مرحله اول د 

 30/31د(  88/31ج(  77/31ب(  55/31الف( 
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ZnBrعبارت کدام گزینه در مورد الکترولیز محلول حیاوی   -522 CuSO H SO 2 4 2 )در شیرایط اسیتاندارد(    4

 (12)مرحله اول دوره  باشد؟صحیح می

 

Br OCu
E / V E / V / V

Cu H OBr

H Zn
E V E / V

H Zn





 

  

  

2
2 2

2

2

2

1 1 0 34 1 23

0 0 76

 

Hو در آند کاهش  Hدر کاتد کاهش الف(  O2  ب( در کاتد کاهشZn 2  و در آند ک اهشBr 

Cuج( در کاتد کاهش  2 و در آند اکسایشBr  د( در کاتد کاهشH در آند اکسایش  وBr 

MnOدر واکنش  -622 H H O Mn O (g) H O      2
4 2 2 2 Oپس از موازنه نسبت ضیرایب   2 (g)

Mn 

2
2

کیدام    

 (12)مرحله اول دوره  است؟

2ب(  6 الف(
5

1ج(  
5

5د(  
2

 

 واکنش در یک پیل الکتروشینیایی به صورت زیر است: -222

Tl Cr Tl Cr E / V      3 2 32 2 1 69 

Eو  (Tl / Tl ) 3  (12)مرحله اول دوره  ولت است  در این شرایط عبارت کدام گزینه درست است؟ 28/1برابر 

Crدر کاتد الف(  3  کاهیده و در آندTl گردد و اکسید میE (Cr / Cr ) 3  است. V 03/0مساوی  2

Tlدر کاتد ب(  3  کاهید و در آندCr 2 گردد و اکسید میE (Cr / Cr ) 3  است. V 03/0مساوی  2

Tlج( در کاتد  3  کاهیده و در آندCr 2 گردد واکسید می E (Cr / Cr ) 3  است. -V 03/0مساوی  2

Tlد(  3 ی قوی و یک اکسندهCr 2 نهایت ضعیف است.ی بییک اهنده 

متر مکعب گاز هییدروژن در  سانتی 336مول از یک فلز با محلول اسید هیدروکلریک الزم  010/0از واکنش  -228

 (12)مرحله اول دوره    شود  فرمول اکسید فلزی کدام است؟( آزاد میC0و  atm1شرایط متعارفی )

Mالف(   O2 Mج(  MOب(  3 O2  )دMO2 

باید اضافه ننود تا محلولی بیا   pH= 13لیتر سود با چند میلی pH=1محلول اسید هیدروکلریک با  mL200به  -229

2 =pH (12)مرحله اول دوره    به دست آید؟ 

 700د(  500ج(  000ب(  800الف( 

 (12)مرحله اول دوره  ؟   نیستکدام توصیف در مورد واکنش استری شدن اسید استیک با اتیل الکل درست  -302

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

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

 پذیر است.سته و برگشتج( این واکنش بدون کاتالیزگر آه

 شود.د( به عنوان کاتالیزگر معموالً از اسید سولفوریک یا اسید فسفریک استفاده می
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بیا   B از اسید کربوکسییلیک  g44/0آید  به دست می Cو الکل  Bننک سدیم اسید  Aاز صابونی شدن استر  -231

mL5 NaOH شود  الکل نرمال  خنثی میC شود  استر بر اثر اکسایش به استون تبدیل میA کدام است؟ 

 (12)مرحله اول دوره   

 د( بوتانوآت ایزوپروپیل ج( اتانوآت بوتیل ب( پروپانوآت اتیل بوتانوآت پروپیل الف(

 (12)مرحله اول دوره    کند؟های یک محلول را بهتر توصیف  میکدام دسته خواص داده شده ویژگی -232

  نشین نشدن، عبور از کاغذ صافی، شفافیتته الف(

 ب( همگنی، شفافیت، یکسانی خواص در تمام نقاط محلول

 ج( پایداری، ثابت ماندن غلظت، شفافیت

 د( عبور دادن نور، دمای جوش ثابت، داشتن فشار اسمزی باال

مقیدار معینیی از    pHط بیا  در محلول گرماگیر است  با توجه به آن، کدام گزینیه در ارتبیا   HAیونش اسید  -233

 (12)مرحله اول دوره     شود درست است؟محلول این اسید که در حجم ثابت گرم می

 pHب( ثابت ماندن   pHافزایش الف( 

 pHد( کاهش  آید.پیش می pHج( برحسب غلظت محلول افزایش یا کاهش 

واکنش است  بیا توجیه بیه آن نسیبت      Hسازی واکنش مستقیم با در یک واکنش گرماده انرژی فعال -423

 (12)مرحله اول دوره    سازی واکنش مستقیم برای آن کدام است؟سازی واکنش معکوس به انرژی فعالانرژی فعال

1ج(  7 ب( 3الف(
2

 1د(  

 (12)مرحله اول دوره  تأثیر است؟کاتالیزگر در  کدام مورد بی -235

 سازیب( کاهش انرژی فعال  زمان رسیدن به تعادلالف( 

 جا نمودن تعادلد( جابه  ج( تغییر مسیر انجام واکنش

AB(g)ثابت تعادل برای واکنش  -623 A(g) B(g) در دمای معین برابر با cK /0 است  با فرض اینکیه   25

در تعادل کدام  mol/Lکننده در تعادل با هم مساوی باشد، غلظت هر گونه برحسب های شرکتغلظت تعادلی گونه

 (12)مرحله اول دوره    است؟

 00/3د(  26/0ج(  60/0ب(  76/0الف( 

دهیم تا تعیادل  را در یک ظرف دربسته کامالً خالی شده از هوا قرار می MO2مقدار الزمی از اکسید فلزی  -223

MO M O2 در آن در دمای مناسب برقرار شود  اکنون با فرض اینکه فشار تعادلی اکسیژن در تعیادل داده   2

ای آزاد که فشیار اکسییژن   اتنسفر باشد، با باز ننودن در ظرف و قرار گرفتن تعدل در معرض هو 25/0شده برابر با 

 (12)مرحله اول دوره  اتنسفر است، شرایط کدام گزینه در مورد آن درست خواهد بود؟ 20/0در آن برابر با 

 رسد.جا شدن فوراً به تعادل مجدد میتعادل پس از جابه الف(

 جا خواهد شد.جابه MO2ب( تعادل در جهت تشکیل کامل 

 شود.می MO2بیشتر از  Mخورد و در تعادل مجدد مقدار ج( تعادل به هم می

 جا خواهد شد.جابه MO2ی کامل اکسید د( تعادل در جهت تجزیه
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زنیی خیالص   متر مکعب چند درصید و گرم بر سانتی 5/1موالر با چاالی  0/10یک محلول اسید سولفوریک  -238

 (12)مرحله اول دوره     (H  ،16 =O  ،32 =S= 1است؟ )

 %1/86د(  %6/66ج(  %0/21ب(  %1/56الف( 

 (14دوره  1)مرحله  ؟است شتریب بیشبکه کدام ترک یانرژ -239

  MgOد( CsFج(  SO3ب(  NaClالف( 

 (14دوره  1)مرحله  ؟وجود دارد یقطبریغ یکوواالنس وندیدر کدام مولکول پ -240

Hج(  CHCl3ب(  Cl2الف(  O2 )دHI  

 (14دوره  1)مرحله  ؟کدام است تراتین ومیآمون بیدر ترک تروژنین شیاعداد اکسا یجنع جبر -241

 د( صفر 1ج(  7ب(  6/7الف( 

 (14دوره  1)مرحله  ؟درست است یدر مورد فرمول مولکول فیم توصکدا -242

 .کندیها را مشخص منوع و تعداد اتم الف( 

 .کندیها را مشخص منوع اتم هاتن ب(

 .دهدیرا نشان م گریکدیها با اتم وندیتنها پ ج(

 .دهدینشان م گریکدیاتم ها را با  وندیپ نیتعداد و همچن ،نوع د(

 (14دوره  1)مرحله  ؟ستین +4 ریز یچند اتن ونی ایدر کدام مولکول  یاتم مرکز شیعدد اکسا -243

NO الف(
Nج(  CCl4ب(   3 O2 H د( 4 SO2 3 

 (14دوره  1)مرحله  ؟است یقطب یوندهایپ یدارا نکهیاست با ا یقطبریکدام مولکول غ -244

H د( CO2ج(  SO2ب(  NH3الف(  O2 

 (14دوره  1)مرحله  ؟درست است نهیکدام گز بارتع -245

 .دارد یاهیساختار ال تیو در گراف یوجهاتم کربن در الماس ساختار چهار الف(

 .است یاالنسوجامد کو تیو گراف یالماس جامد مولکول ب(

 .است یجامد مولکول تیو گراف یاالنسوالماس جامد کو ج(

 .دارد یوجهساختار چهار کیو در گراف یاهیاتم کربن در الماس ساختار ال د(

 (14دوره  1)مرحله  ؟ستینثر ثهوا م یکاهش آلودگ یبرا اهکدام ر -246

 یلیفس یهااز راه سوزاندن سوخت شتریب یانرژ دیتولالف( 

 یلیفس یهاسوختن سوخت ندیآدر فر یانرژ دیبازده تول شیافزا ب(

 به هواها آن از ورود شیحاصل از سوختن پ یهاندهیبه دام انداختن آال ج(

 یلیفس یهاسوخت یبه جا نیگزیجا یهایاستفاده از انرژ د(

 K298در دمای  (مولکول /تریل)2 یکایضرب مربوطه با مقدار حاصل K298 یدر دما ریز یبا توجه به رابطه -242

:) کدام است؟ /  236 0  (14دوره  1)مرحله   آووگادرو(عدد  10

/الف(   333 6 /ب(  10  166 0 /ج(  10  333 6 / د( 10  166 0 10 
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/ یمساو H+غلظت  HA دیموالر اس Cدر محلول  -248 M2 0/ برابر یونی کیو درصد تفک 410  mL10  است 4010

 (14دوره  1)مرحله   ؟شودیم یخنث M5/0سود  mL با چند HA دیاز اس

 6د(  10ج(  30ب(  70الف( 

249- mL100 تراتینمحلول نقره M20/0دیاس کیدروکلریه تریلیلیبا چند م M40/0 ؟دهدیواکنش م 

 (14دوره  1)مرحله   

 360د(  60ج(  26ب(  700الف( 

محلول حاصل با چنید    شود یبه طور کامل حل م M1 دیسا کیدروکلریه mL100در  Mgگرم فلز یلیم 960 -250

 (14دوره  1)مرحله   (Mg= 24) ؟شودیم یخنث M2سود  تریلیلیم

 76د(  70ج(  30ب(  36الف( 

 ؟کدام است دی یدرصد جرم  میکنیحل م دیتتراکلر کربن mL200 در را گرم ید 350/6 -251

(/ g / cm 31  (14دوره  1)مرحله   چاالی کربن تتراکلرید( 60

 02/1د(  906/3ج(  320/7ب(  15/3الف( 

/مساوی  H+غلظت  HAموالر اسید  Cدر محلول  -252 M2 0/آن  یونی کیدرصد تفکو  910  C' و در محلیول  1010

/ یمساو H+غلظت  HA' دیموالر اس M4 2/ آن یونی کیو درصد تفک 7010 Cنسبت   است 710

C
 ؟کدام است 

 (14دوره  1)مرحله  

 0/7د(  70/0ج(  0/3ب(  30/0الف( 

253- mL20دیاز محلول اس HA  باmL100 دیدروکسیه ومیمحلول بار M210 دیهنان حجم اس  شودیم یخنث 

HA محلول سود تریلیلیبا چند م M10/0 (14دوره  1)مرحله   ؟شودیم یخنث 

 70د(  10ج(  30ب(  00الف( 

 (15دوره  1)مرحله   ؟رابطه معکوس داردشبکه در یک ترکیب یونی با کدام کنیت  یانرژ -254

 یاهسته نیفاصله بب(   هاونیبار  الف(

 ونیشعاع کات د(  یمثبت و منف یهاونیتعداد  ج(

 (15دوره  1)مرحله   ؟از هنه کنتر است یاتم مرکز شیدر کدام مولکول عدد اکسا -255

 دیاکسیگوگرد د ب(  دیاکسید تروژنین الف(

 دیاکستری تروژنیندی د(  دیاکستترا تروژنین ج(

 (15دوره  1)مرحله   ؟فسفات کدام است دروژنیه میفرمول سد -256

NaHالف(  PO2 Naب(  2 HPO2 Naج(  4 HPO2 NaH د( 3 PO2 4 

 (15دوره  1)مرحله   ؟شبکه است یانرژ نیشتریب یدارا بیکدام ترک -252

 CaF2 د( AlF3ج(  LiFب(  CF4الف( 
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 (51دوره  1)مرحله   ؟درست است نهیعبارت کدام گز Na)+( میسد ونیبا  (Na) میاتم سد سهیمقادر  -258

 .دارد یترشعاع کوچک ب( .دارد یمترک یالکترون یتعداد ترازها الف(

 .دارد یکمتر یریپذواکنش د( ؟دهدیتر از دست مالکترون خود را راحت ج(

 H+ ونیی غلظت   باشد یم %23برابر  C25 یموالر در دما 2/0 دیاس کیکلرو استیتر یونی کیدرصد تفک -259

 (15دوره  1)مرحله   ؟محلول چقدر است نیا

 (mol/lit) 305/0د(  (mol/lit) 021/0ج(  (mol/lit) 7/0ب(  (mol/lit) 060/0الف( 

 تیر یلیلی یم 100بیه حجیم    یبیالن حجنی   کیی را در  دیاسی  کیکلردرویه ظیمحلول غل کیاز  تریلیمیل 5 -260

از  تریلیلیم 25به  M1/0 دیدروکسیه میپتاس ولننونه محل کیاز  تریلیلیم 50کامل  کردنیخنث یبرا  میارسانده

 (15دوره  1)مرحله   ؟بر حسب موالر کدام است هیاول ظیغل دیاس کیکلرودروکلریغلظت ه  است ازیمحلول ن نیا

 0/0د(  3ج(  0ب(  7/0الف( 

 :توجیه ) ؟واکنش کدام است یهافرآورده بیضرا مجنوع ،زگریدر مجاورت کاتال اکیدر موازنه سوختن آمون -261

 (15دوره  1)مرحله    (استفاده نشود یکسر بیاز ضر

NH O NO H O  3 2 2 

 39د(  30ج(  9ب(  6الف( 

 (15دوره  1)مرحله   ؟اندیخط یهامولکول یشده هنا داده یهابیترک نهیدر کدام گز -262

Hب(   CO2،SO2،NO2الف(  Se2،CO2،BeCl2 

H ج( Se2،H S2،H O2    )د C H2 2،CO2،BeF2 )گازی( 

MZr بیدر ترک -326 (PO )4 4  تیی ظرف هیی ال یالکترونی  شیی آرا د؟تیوان قیراردا  یرا م ونیکدام کات M یبه جا 6

dصورت م به یرکونیز s2 24  (61دوره  1)مرحله    حداکثر است بین ترکیآن در ا تیاست و ظرف 5

Feب(  Kالف(  3  )جCo 2 )د V 4 

 ؟کدام رابطه درست است  شده است سهیمقا یونی باتین متفاوت از نظر اندازه در ترکیودو  نهیدر هر گز -264

 (16دوره  1)مرحله  

Kالف(  Ca  Oب(  2 F 2  )جAl Li 3 )د Mg Sr 2 2 

 )  ؟پرمنانات است میمنانز در پتاس شیکلر هنانند عدد اکسا شیعدد اکسا ییاینیش بیدر کدام ترک -265

 (16دوره  1مرحله  

 NaClO د( KClج(  KClO4ب(  ClO2الف( 

   ؟است شتریاز هنه ب (ییقاعده هشتا تیبا رعا) یاالنسوکو یوندهایتعداد پ بیدر کدام ترک -266

 (16دوره  1)مرحله  

NHالف(  NO 
4  )هیدرازوئیک اسید( HNNNب(    3

Hج(  CCN3 )د(  )استونیتریل NH HCO 
4 3 

 (16دوره  1)مرحله   ؟دارد یشتریشبکه ب یانرژ یونی بیکدام ترک -262

Alالف(  O2   NaFد( AlF3ج(  MgOب(  3
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 (16دوره  1)مرحله   ؟است دهیخن ریز ییاینیش یهاچه تعداد از گونه یشکل هندس -268

 ClICl , SnCl ,OCS,HCN,ClNO
50 2 

 6د(  7ج(  1ب(  0الف( 

 (16دوره  1)مرحله   ؟است یقطب ریز یهااز مولکول کیکدام  -269

 BCl3 د( CCl4ج(  SiF4ب(  PCl3الف( 

 (16دوره  1)مرحله   ؟است حیکدام جنله صح -220

 

 .است شتریشبکه ب یتر باشد انرژکوچک ونیهر چه اندازه کات الف( 

 .سازنده آن است یگاز یهاونیاز  یونیک مول جامد ی لیالزم جهت تشک یشبکه مقدار انرژ یانرژ ب(

 .شبکه کمتر است یباشد انرژ شتریب ونیهرچه بار کات ج(

 .است شتریشبکه ب یتر باشد انرژبزرگ یونی نیهرچه فاصله ب د(

چنید برابیر    دیدروکسیه ومیموالر بار 1/0از محلول  تریلیلیم 100کردن  یخنث یبرا (HA) الزم دیحجم اس -221

 (16دوره  1)مرحله   ؟است NaOH موالر 01/0از محلول  تریلیلیم 50 نکرد یخنث یبرا (HA) الزم دیحجم اس

 30د(  00ج(  70ب(  10الف( 

 دیاسی  نیی ا یفرمول کل  کند یرا خنث NaOHموالر  1محلول  تریلیلیم 100 تواندیم دیاس کی مول از 05/0 -222

 (16دوره  1)مرحله   ؟کدام است

Hب(  HAالف(  A2  )جH A3 )دH A4  

باشید   میی  %1میوالر برابیر    1/0با غلظت  (HA)تونی ودر دمای معین درصد تفکیک یونی یک اسید تک پر -223

 (61دوره  1)مرحله   بر حسب مول بر لیتر در این محلول کدام است؟ H+غلظت یون 

 110 د( 410ج(  210ب(  310الف( 

 (16دوره  1)مرحله   ؟تر استرسانا کسانی یو دما تهیبا موالر تیمحلول کدام الکترول -224

CHالف(  COOH3  )بCaCl2  )جNaCl )د NH OH4 

 (61دوره  1)مرحله   ؟ ستینصادق  یدیدر مورد ذرات کلوئ نهیعبارت کدام گز -522

 تیالکترول ودنلخته شدن بر اثر افز ب(  پخش نورالف( 

 م نزدنهشدن ذرات در صورت  نینشته د(  ذرات یوجود حرکات براون ج(

 (51دوره  1)مرحله   ؟دهدیواکنش م NaHSO4 گرمیلیموالر با چند م NaOH 001/0 محلول تریلیلیم 100 -622

(16 =O ،32 =S ،23 =Na ،1 =H) 

 0/7د(  7/3ج(  70ب(  37الف( 

 (12دوره  1)مرحله   ؟است ارید یهامتفاوت از گونه ییاینیش یکدام گونه یشکل هندس -222

ClOب(  O3الف( 
NO د( SO2ج(  3

2 
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   ؟ستیمشابه ن ،شده است دهیخط کشها آن ریکه زهایی اتم شیعدد اکسا ،در کدام دو گونه -282

 (12دوره  1)مرحله  

Hو  NF3الف(  PO3  IClو  NaHب(   3

MnOج(  2
K د(  SO3و  4 Cr O2 2 SOو  7 2

3 

vسه عنصر  نیب سهیکدام مقا -292 N ،O8  وF9 (21دوره  1)مرحله   ؟درست است 

HFع هاآن دیدریهجوش  ینقطه (الف H O NH 2 3 

Nع یریپذواکنش (ب O F  

Oع یشعاع اتم (ج F N  

Nع هاونی دازهان د( O F   3 2 

 اریکید یابه شی ی بلیور م شیبکه ی دهنیده لیتشیک  (ونی ایمولکول  ،اتم) یهاکدام دو ماده از نظر نوع ذره -280

 (12دوره  1)مرحله   ؟هستند

1- NH Cl4    2- Na      3- خشک خی -5     نئون -4     خی 

 6و  3د(  1و  7ج(  0و  1ب(  6و  1الف( 

NH) بینام ترک -128 ) HPO4 2  (21دوره  1)مرحله   :عبارت است از 4

  فسفات ومیآمون ید ب(  فسفات دروژنیه ومیآمون الف(

 تیپوفسفیه ومیمونآ ید د(  فسفات ومیآمون ج(

 (12دوره  1)مرحله   ؟تاس یقطبریکدام مولکول غ -282

 POCl3 د( SF6ج(  CSOب(  PCl3الف( 

شییود بییه صییورت  مییی شییبکه بییه کییار بییرده  یانییرژ نیتخنیی یکییه بییراهییایی از رابطییه ییکیی -328

( / ) Z Z
U

r r

  

 






5

0
1 07 10

و  ونیشیعاع کیات   r ،r، در فرمیول ننیک  ها ونیتعداد  ، رابطه نیدر ا  است 

 و MgF2 شیبکه بلیور   یانیرژ  یرابطه کدام عبارت بیرا  نیبر اساس ا ست هاونیقدر مطلق بار  Z ،Z و ونیآن

K O2 (12دوره  1)مرحله   ؟درست است 

K pm O pm Mg pm F pm      2 2138 140 72 133 

K یشبکه برا یانرژ الف( O2 است شترین بآنیو بار رایاست ز شتریب. 

 .کوتاهتر است یاهسته نیفاصله ب رایاست ز شتریب MgF2 یشبکه برا یانرژ ب(

 .برابر استها ونیحاصلضرب بار  رایاست ز کسانیهر دوبلور  یشبکه برا یانرژ ج(

Z حاصلضرب رایاست ز کسانیهر دوبلور  یشبکه برا یانرژ د( Z   است کسانیور لدر هر دو ب. 

 (12دوره  1 )مرحله  ؟است یکدام مولکول قطب -284

 

 BF3 د( ج(  CO2ب(  الف( 
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 (12دوره  1)مرحله   ؟از هنه کنتر است بیفسفر در کدام ترک شیعدد اکسا -285

 

 

 ب(  الف( 

 

 

 

 د(  ج( 

 

 

 

 (21دوره  1)مرحله   ؟با آب چند مول سود الزم است PCl5 مول 1/0 کردن محصوالت واکنش کامل یخنث یبرا -862

 مول 3/0د(  مول 6/0ج(  مول 8/0ب(  مول 5/0الف( 

 PCl H O H PO HCl  5 2 3 44 

مصیرف   M100/0 NaOH محلیول  mL150، مجهیول ی با موالریته HCl محلول mL0/10 شدن یخنث یبرا -282

 (12دوره  1)مرحله   ؟ستیچ دیاس تهیموالر  شده است

 موالر 36/0د(  موالر 01/0ج(  موالر 03/0ب(  موالر07/0الف( 

 میداشته باشد و بدان Y از عنصر %30 بیترک نیکه ا یدر صورت  است Y و X متشکل از دو عنصر A بیترک -288

 (12دوره  1)مرحله   ؟ستیچ A فرمول ،است Y یبرابر وزن اتن میو ن سه X یکه وزن اتن

Xب(  XY3الف(  Y3  )جX Y2 X د( 3 Y3 2 

 (12دوره  1)مرحله   ؟است شتریاز هنه بترکیب در کدام  تروژنین یدرصد مول -289

NHالف(  NO4 N)ب(   80= 3 H ) SO2 5 2  357= )هیدرازینیوم سولفات(  4

NH)ج(  ) SO3 2  01= )هیدرازوئیک اسید(   NH3د(   317= 4

 (18دوره  1)مرحله   ؟درست است 82 یبا عدد اتن یعنصر یکدام مطلب درباره -290

 .عنصر واسطه است کی ب(  .است ییایفلز قل کی الف(

 .ششم تعلق دارد یبه گروه اصل د( .داشته باشد +0 و+ 7 شیاکساهای تواند حالتمی ج(

 (18دوره  1)مرحله   ؟است شیاکسحالت ا نیترمک یدارا بیفسفر در کدام ترک -291

Hالف(  PO3 Hج(  AlPO4ب(  2 PO3 Ca د( 3 P3 2 

 (81دوره  1)مرحله   ؟نداردوجود  یکوواالنس وندیپ کسانیدو اتم  نیدر کدام مورد ب -229

Hالف(  O2 Hب(  2 F2 Nج(  2 H4 C د( 4 H2 4 

Hهای در مولکول -329 SO2 Hو  3 CO2 چنید جفیت الکتیرون     ،از راست به چیپ  ،ییتاهشی قاعده تیبا رعا 3

 (18دوره  1)مرحله   ؟وجود دارد یوندیپ

 0و  1د(  5و  6ج(  6و  5ب(  5و  5الف( 
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 (18دوره  1)مرحله   ؟است کسانی بیدو ترککدام  یشکل هندس -294

 SO3و  BF3 د( CO2و  SO2ج(  BH3و  PH3ب(  )گازی( BeF2و  SO2الف( 

 (18دوره  1)مرحله   ؟است کسانیکلر  شیحالت اکسا نهیدر کدام گز -295

 HClO3و  ClF3ب(   HClو  ICl2الف( 

Clج(  O2  و[PCl ]6  )د Mg(ClO )4 ClOو  2
2 

 (15دوره  1)مرحله   ؟است ترشیکدام گونه ب یالنساووک یوندهایتعداد پ -296

 )چهاروجهی( P4د(  POCl3ج(  HNO3ب(  SOCl2الف( 

 (81دوره  1)مرحله   ؟است نادرست نهیکدام گز -292

 .است 2اتاق در حدود  یآب خالص در دما pHالف( 

 .در حدود صفر است (HCl) دیاس کیدروکلریه ظیمحلول غل pHب( 

 .است 2بزرگتر از  یآب باران اندک pH ج(

 .است 30تا  صفراتاق از  یدر دما pHی معموالً گستره د(

 ؟ستیمخلوط چ نیکربن در ا یوزندرصد   است CO2 یوزن %65و  CO یوزن %35شامل  یمخلوط گاز کی -298

 (18دوره  1)مرحله  

 90د(  2/55ج(  2/17ب(  37الف( 

دم  یو هیوا  ردیی هوا در دم و بازدم مورد استفاده قیرار گ  تریل 10000 نیانایروز به طور مچه در شبانهچنان -299

روز مصیرف شیده   در شیبانه  ژنیگاز اکس تریچند ل  باشد ژنیاکس %5/14بازدم شامل  یو هوا ژنیاکس %21شامل 

 (18دوره  1)مرحله   ؟است

 1660د(  3060ج(  7300ب(  560الف( 

CuSO) سولفات متبلور (II) چند گرم مس -030 . H O)4 مس  یدرصد جرم 4محلول  لوگرمیک کی یهیته یبرا 25

(II) (18دوره  1)مرحله   ؟آب الزم استیسولفات ب 

 
(CuSO . H O )

CuSO . H O CuSO H O



 

4 2

4 2 4 2

5 250

5 5
 

 56د(  6/57ج(  7/89ب(  6/00الف( 

 (18دوره  1)مرحله   :سود برابر خواهد بود با یدرصد جرم ،میگرم آب حل کن 25را در  NaOHمول  25/1اگر  -301

 (NaOH ) 40 

 80د(  00ج(  70ب(  30الف( 

 نیه هنی کی چنان  شودمی یاز محلول سود خنث یتوسط حجم مشخص M1/0 محلول به غلظت تریلیلیم 20 -302

H محلول تریلیلیم 10کردن کامل  یخنث یمحلول سود برا نیمقدار از ا SO2  دیاسی  نیا یتهیموالر ،مصرف شود 4

 (18دوره  1)مرحله   با: برابر خواهد بود

 6/0د(  7/0ج(  3/0ب(  06/0الف( 
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 (18دوره  1)مرحله   ؟در کدام دو گونه مشابه است ژنیاکس شیعدد اکسا -303

Hالف(  O2 ClOو  2
NO د( CO2و  KO2ج(  OCl2و  OF2ب(  2

Liو 2 O2 

 (18دوره  1)مرحله   ؟است یکدام مولکول قطب -304

CHالف(  I2  BF3 د( CS2ج(  SO3ب(  2

 (18دوره  1)مرحله   ؟است ترشیاز هنه ب ییاینیش بیکدام ترکی شبکه یانرژ -305

SiFالف( 
 )جامد( MgF2د(  )جامد( AlF3ج(  )جامد( NaFب(  )گاز( 4

C) نروکسیتی -063 H I NO )15 11 4 وساز سوخت یهاواکنش میشده و در تنظ دیتول دیروئیاست که در ت یهورمون 4

I)د خالص ی گرم 032/0، دیروئیت گرم 4432/0ی هیاگر از تجز  دارد یبدن نقش مهن زنیی  درصد و ،حاصل شود 2(

 (18دوره  1)مرحله   ؟کدام است دیروئیدر تتیروکسین 

 (C H I NO / g / mol)15 11 4 4 776 8 

 82/37د(  79/0ج(  77/1ب(  00/5الف( 

 (18دوره  1)مرحله   ؟تر استاز هنه کم ییاینیشی در کدام گونه دی شاکسای دعد -302

 IF د( ICl4ج(  I3ب(  ICl2الف( 

CuSOو  CuSO4 از یمخلوط -083 . H O4 تیا تنیام آب    میکنیمخلوط را گرم م نیا  وزن دارد g245/1 معادل 25

 هیی در مخلوط اول هآب 5سولفات  (II) درصد مس ،گرم باشد 832/0 ماندهیاگر جرم باق  تبلور خود را از دست بدهد

 (18دوره  1)مرحله   ؟کدام است

 
(CuSO , H O )

CuSO . H O CuSO H O

 

 

4 2

4 2 4 2

160 18

5 5
 

 30/50د(  08/63ج(  81/55ب(  36/97الف( 

 (18دوره  1)مرحله   ؟است یکدام مولکول ناقطب -309

 POCl3 د( CSOج(  PCl3ب(  CCl4الف( 

K[PF فسفر در شیعدد اکسا -103  (20دوره  1)مرحله   ؟است کسانی بیفسفر در کدام ترک شیبا عدد اکسا 6[

NaHالف(  PO2 Hج(  P4ب(  3 PO3 H د( 3 PO3 4 

مثبیت   تروژنین یقرارداد شیحالت اکسا ،تروژنینی زیر از های شینیایی شناخته شدهگونهدر چه تعداد از  -311

 (20دوره  1)مرحله   ؟است

NH N H NH OH N N O NO NO NO NO 
3 2 4 2 2 2 2 2 3 

 5د(  6ج(  1ب(  0الف( 

از  کیی کیدام   اسیت  یرتی یقیو  تیی باشید آن محلیول الکترول   ترشیمحلول ب کیهای ونیهر قدر تعداد  -312

 (20دوره  1)مرحله   ؟است تیالکترول نیتریقو ریزهای محلول

 یلول آببه صورت مح HFب(   CCl4الف( 

CHج(  CH OH3  یبه صورت محلول آب LiNO3د(   2
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 (20دوره  1)مرحله   ؟دارد یشعاع بزرگتر ریکدام عنصر ز ونیآن -313

 O8 د( Cl17ج(  P15ب(  S16الف( 

 (20دوره  1)مرحله   ؟است یگشتاور دوقطب یکدام مولکول دارا -314

 )خطی( XeF2د(  BF3ج(  CHF3ب(  SiCl4الف( 

 (20دوره  1)مرحله   ؟وجود دارد یقطب یکوواالنس یوندهایپ ریزهای در چه تعداد از مولکول -315

S RbCl BF P Br SF8 3 4 2 2 

 7د(  0ج(  1ب(  3الف( 

 یکلی با در نظر گرفتن رابطه -163
( / ) Z Z

r r

  

 





51 07 10
برابر تعیداد    شبکه که در آن یانرژ یمحاسبه یبرا 

کیدام  ی شیبکه  یانرژ ست،ا ونیو آن ونیتشعاع کا rو  rو  یمثبت و منف یقدر مطلق بارها Zو  Z، هاونی

 (20دوره  1)مرحله  ؟است ترشیاز هنه ب یونی بیترک

CsF: یونی نیب یفاصله) pm 300 ،MgCl pm 253 ،CaF pm 233 ،MgO pm 212) 

 CsF د( MgCl2ج(  CaF2ب(  MgOالف( 

 (20دوره  1)مرحله   ؟مشابه دارند یشکل هندس ،هر دو گونه نهیدر کدام گز -312

NHو  O3ب(  BF3و  NF3الف( 
 CS2و  NO2 د( )گازی( BeF2و  OF2ج(  2

183- X نظیر نسیبت داده شیده     میورد  یکه به گونه یدر کدام مورد بار  تعلق دارد یبه گروه ششم جدول تناوب

 (20دوره  1)مرحله   ؟است نادرست

XOب(  HXالف(  2
HXOج(  3

XO د( 4 3
4 

 (20دوره  1)مرحله   ؟درست است بیکدام ترت -319

Naع یونیشعاع  الف( Mg Al   2 3
11 12 Liع یریپذواکنش ب( 13 Na K Rb  3 11 19 37 

HFعجوش ینقطه ج( H O NH 2 3 
Hع جوش ینقطه د(  O H Te H Se H S  2 2 2 2 

خیش  پ) یآن قطبی هیای  ونید یپ یهیی که کل افتیتوان می یچه تعداد مولکول قطب ریزهای مولکول نیدر ب -320

H)گازی(         ؟باشد (نامتقارن بار O C H SiH F SO BeCl2 2 2 6 2 2 3  (21دوره  1)مرحله   2

 0د(  3 ج( 7ب(  1الف( 

 (21دوره  1)مرحله   ؟است کسانی ،شده است دهیآن خط کش ریکه ز یعنصر دو شیعدد اکسا نهیدر کدام گز -321

NHب(  OCl2و  OF2الف(  NO4  NaFو  CaH2د(  ClBr3و  ClF3 ج(   3

   ؟است ترشیداده شده ب بیدو ترک راز ه NaF دیفلوئور میبلور سد یشبکه یانرژ نهیدر کدام گز -322

 (22دوره  1)مرحله  

LiF  ،Naب(  NaCl  ،KFالف(  O2  )جKCl  ،LiF )د MgF2 ،AlF3 

 (22دوره  1)مرحله   ؟است نادرست سهیکدام مقا -332

CHی جوشع الف( نقطه SiH GeH 4 4 Fب( نیروی بین مولکولیع  4 Br I 2 2 2 

Gaج( شعاع یونیع  S Ca   3 2 2
13 16 Fپذیریع د( واکنش 20 Cl Br I  2 2 2 2 
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432- HA  در آب به یبه طور جزئ دیاس نیا  است فیضع داسییک H  وA مول  1 یوقت  شودیم دهیونیHA 

هیم   یدر محلول رو Aو  H یهاونیشده و ن زهیونی HA هایمولکول مجنوع ،آب حل شود یدر مقدار مناسب

 (22دوره  1)مرحله   ؟داده شده کدام است طیدر شرا HA یونی کیدرصد تفک  شودیم لمو 1/1 برابر

 %3د(  %6ج(  %30ب(  %33الف( 

بیر اثیر جیذب     یپیس از میدت    درصد آب اسیت  10و  CaCl2 درصد 22 یدارا دیکلر میکلس یپودر تجارت -532

   ؟قدر استچه ییدر محصول نقا  نها CaCl2 درصد  است افتهی شیدرصد افزا 20مقدار آب آن به  ،رطوبت

 (22دوره  1)مرحله  

 %50د(  %68ج(  %57ب(  %59الف( 

 (23دوره  1)مرحله   ؟است نادرستکدام عبارت  -263

 .استتر کم LiCl از NaCl بلور یشبکه یانرژ الف(

 .آن بزرگتر است یعنصر از شعاع کوواالنس کیاتم  یشعاع واندروالس ب(

Clی گونه دوکلر در  ج( O2 و ClO
 .دارد +3 شیعدد اکسا 2

 .است ترشیب CH4 از P4 در یکواالنس یوندهایتعداد پ د(

Zn(NH] در Cu شیعدد اکسا -223 ) ][CuCl ]3 4  کسیان یعنصر مشخص شده در کدام گونیه   شیبا عدد اکسا 4

 (23دوره  1)مرحله   ؟است

Agالف(  [HgI ]42
Al(H]ب(   O) (OH ) ] 

2 4 Fe(CN)]ج(  2 SCN] 4
Cu(CN)] د( 5 ] 3

4 

 (23دوره  1)مرحله   ؟است ترشیب بیکدام ترکی شبکه یانرژ -328

Alج(  MgOب(  CaOالف(  O2   AlF3د( 3

   ؟شودمی مشاهده یترشیب یکیالکتر ییرسانا ،آب خالص تریل 1 به بیمول به کدام ترک 1/0در اثر افزودن  -329

 (23دوره  1)مرحله  

CHد( HFج(  BaSO3ب(  HClالف(  OH3  

   ؟دیکلر به دست آ یدرصد وزن 52 یمبتد یامخلوط شود تا ننونه NaCl گرم کی با KCl از گرم دچن -330

(Na , Cl / , K )  23 35 5  (23دوره  1)مرحله  39

 01/7د(  63/3ج(  0/7ب(  80/0الف( 

 (24دوره  1)مرحله   ؟بزرگتر است نهیدر کدام گز ژنیاکس شیعدد اکسا -331

Hد( KO2ج(  O2ب(  OF2الف(  O2 2  

 ییایی و قل ییایی قل یفلزهیا های دیمربوط به اکس( kJ.mol1بر حسب )شبکه های یانرژ ریزهای نهیدر گز -233

 ؟کدام است یجدول تناوب ییایفلز قل نیسوم دیشبکه اکس یانرژ  سوم و چهارم داده شده استهای تناوب یخاک

 (24دوره  1)مرحله   

 -7718د(  -7083ج(  -1030ب(  -1296الف( 
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 یالاوهیا  یبرا دیتوانمی در سرود صورت لزوم ؟باشد N تواند اتممی X عنصر ریز یالاوهادر چه تعداد از  -333

 =X و نشیانه  سیت ینهیا  ونیبا ها مولکول ییافض شیالاوها ننا نیا :توجه)  دیریدر نظر با زین -1 ای +1 مربوطه بار

 (24دوره  1)مرحله   (دوگانه است وندیپ یبرا

 
 3د(  7ج(  0ب(  1الف( 

PCl] بیدر ترک میتانیت شیعدد اکسا -433 ][Ti Cl ]4 2  (24دوره  1)مرحله   ؟کدام است 9

 3د(  7ج(  1ب(  0الف( 

 (24دوره  1)مرحله   ؟را دارد شیعدد اکسا نیترنییفسفر پا بیدر کدام ترک -335

KHالف(  PO2 KHب(  3 PO2 Naج(  4 P3 )د KH PO2 2 

در محلیول داده   HF یونیی  کیدرصد تفک ،باشد 0080/0 با موالر برابر 10/0در محلول  H+ ونی هتیاگر موالر -363

 (24دوره  1)مرحله   ؟شده کدام است

 6د(  8ج(  30ب(  70الف( 

مخلیوط چقیدر    نیدر ا KCl یدرصد وزن  است یوزن %2/43 میمقدار پتاس KNO3و  KClاز  یدر مخلوط -323

 (24دوره  1)مرحله   ؟است

 76د(  01ج(  11ب(  00الف( 

 (24دوره  1)مرحله   :پس از موازنه برابر است با ریدر واکنش ز یومتریاستوک بیمجنوع ضرا -338

ZnNH PO Zn P O H O NH  4 4 2 2 7 2 3 

 5د(  6ج(  8ب(  33 الف(

 (25دوره  1)مرحله   ؟دارند کسانی شیاعداد اکسا ،در هر گونه کسانیهنه عناصر  نهیدر کدام گز -339

Naالف(  S O2 2 Kو  3 O2 Hب(  2 S O2 2 Cو  7 H2 Feج(  2 O3 Crو  4 O 2
2 P د( 7 O4 Nو  6 H3 

 (25دوره  1)مرحله   ؟نادرست است سهیکدام مقا -340

PClع نقطه جوش الف( S Cl SiCl 3 2 2 SiOع نقطه ذوب ب( 4 Si CO  2  الماس 2

KFع شبکه بلور یانرژ ج( NaCl KBr RbI   )ع شبکه بلور یانرژ دAlF MgF NaF 3 2 

 mL50ابتیدا   رکا نیا یبرا  میکن نییننونه فاضالب تع کیرا در  دیو کلر دیسولف یهاونی زانیم مخواهیمی -341

Ag و AgClرسیوب   mg400 جهیدر نت  میکنیمخلوط م AgNO3 محلول یاز ننونه فاضالب را با مقدار اضاف S2  در

 جیه یکیه در نت  مییافزامی ZnSO4 یننونه فاضالب به مقدار اضاف نیاز ا ارید mL50به   شودمی لیتشک ظرف ته

 (25دوره  1)مرحله   ؟ است ppm چند باًیدر فاضالب تقر Cl- ونیغلظت   شودمی نینشته ۀدُرسوب  mg16آن 

(Ag , Cl / , S , Zn )   108 35 5 32 65 

 3819د(  3652ج(  3225ب(  3187الف( 

 (25دوره  1)مرحله   ؟است شتریب نیکدام عنصر در پوسته زم یدرصد جرم -342

 میکلس د( میسیلیس ج( مینیآلوم ب( آهن الف(
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 (25دوره  1)مرحله   ؟را دارد یریپذانحالل نیکنتر ریزهای از حالل کیدر کدام کلوهازانیس -343

 هگزان د( اتانول ج( اتیل اترب( دی پنتانول الف(

 (62دوره  1)مرحله   ؟کدام است AH+ موالر 10/0 محلول pH، باشد 4/9برابر با  A مربوط به bpKاگر  -434

 a b

a a

PK PK

PK log K

 

 

14
 

 5/6د(  8/7ج(  8/3ب(  5/0الف( 

 (26دوره  1)مرحله   ؟چند است ریواکنش ز یبرا یومتریب استوکیراضمجنوع  ،پس از موازنه -345

 HS O AsO H O SO AsO OH        3 2
2 4 4 2 4 2 

 31د(  30ج(  37ب(  9الف( 

 AgNO3 یدر آب حل شده و محلیول بیا مقیدار اضیاف     KCl و NaClاز مخلوط  یگرم 8280/0 ننونه کی -463

 (26دوره  1)مرحله  ؟ چقدر است طدر مخلو NaCl یدرصد جرم  دیبه دست آ AgCl گرم 931/1دهد تا می واکنش

(ag ,Cl / ,K , Na )

AgNO KCl AgCl KNO

NaCl AgNO AgCl NaNO

   

  

  

3 3

3 3

108 35 5 39 23

 

 07د(  08ج(  67ب(  68الف( 

A(g) در تعادل B مولی درصد گاههر  -423 B(g) یدر دما K300  یدرصد و در دما 40برابر با K310   برابر بیا

 (26دوره  1)مرحله   ؟در مورد واکنش داده شده درست است نهیمفهوم کدام گزگاه آن ،درصد باشد 45

 .شودیجا شدن تعادل مهفشار کل مخلوط تعادل باعث جاب شیافزا الف(

 .است 0/0با  برابر K100 یثابت تعادل در دما ب(

 .تعادل دارد نیجا کردن اهدر جاب یادیز ریتأث زگریکاتال ج(

 .است ریواکنش داده شده گرماگ د(

Aمول  25/0 -483 B (g)2 در آن برقیرار   ریی تا تعیادل ز  میدهیقرار م Tثابت  یدر دما یتریل 2ظرف  کیرا در  2

بیر حسیب    ،K، گیاه ثابیت تعیادل واکینش    آن ،باشد 42/0گاز در تعادل برابر با  یهاگاه مجنوع کل مول هر  شود

Mol.L1 (26دوره  1)مرحله   ؟کدام است 

 A B (g) A (g) B (g)2 2 2 2 

 38/0د(  27/0ج(  15/0ب(  09/0الف( 

   ؟کدام است (پس از موازنه واکنش)جا شده هجابهای شنار الکترون ،ریزکاهش  -شیدر واکنش اکسا -349

 (22دوره  1)مرحله  

Fe(CN) Cr O H Fe CO NO Cr H O           3 2 3 3
6 2 7 2 3 2 

 80د(  10ج(  50ب(  08الف( 
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H به صورت ییاینیسلول الکتروش کی ینش کلواک -035 OH H O
   ؟است نادرست نهیباشد کدام گزمی 2

 (22دوره  1)مرحله  

 .ابدییولتاژ سلول کاهش م د،آن یبه محلول پا HNO3 شیدر اثر افزا الف(

Oع سلول عبارت است از یکاتدواکنش مین ب( H e H O 2 24 4 

 .ابدییم شیافزا ولسل ژولتا ،دتکا یبه محلول پا NaOH شیدر اثر افزا ج(

OHع سلول عبارت است از یواکنش آندمین د( O e H O  2 24 4 2 

پس از جیذب آب    باشدیگرم م 20معادل  یجرم یدارا یآب و ننک خوراکیسولفات ب میزیاز من یمخلوط -355

 یدرصید جرمی    رسید میی  گرم 6/32مخلوط به  نیجرم ا ،آبه 2سولفات  میزیمن لیسولفات و تشک میزیتوسط من

H)؟ تمخلوط چقدر اس نیننک طعام در ا , Cl / , Na , O , S , Mg )     1 35 5 23 16 32 24   

MgSO H O MgSO . H O (M )  4 2 4 27 7  (22دوره  1)مرحله  240

 50 د( 50ج(  00ب(  78الف( 

 (22دوره  1)مرحله   ؟تفاوت را دارد نیشتریب بیکلر در دو ترک شیعدد اکسا ،نهیدر کدام گز -352

Cu(ClOو  PCl3الف(  )2 Fe(ClOب(  2 )4 Sو  3 Cl2 Clج(  2 O2 ClOو  7
 KClو  HClO3 د( 3

 (22دوره  1)مرحله   ؟هستند یقطب ریزهای از مولکولچه تعداد  -353

 P , OCl , SF , SO Cl , CH Cl , PCl , CS4 2 4 2 2 2 2 3 2 

 0د(  6ج(  5ب(  2الف( 

 (22دوره  1)مرحله   ؟نادرست استشبکه بلور  یکدام روند در رابطه با انرژ -435

Crالف(  O CaCl K S 2 3 2 MgOب(   2 Na O MgF 2 2 

Al ج( O AlF NaF 2 3 Fe د(    3 O FeO FeCl 2 3 2 

535- pH موالر 05/0 محلول CH COOH3  باpH محلول 310  موالرHCl برابیر اسیت   کسیان ی طیدر شرا  aK 

 (22دوره  1)مرحله   ؟کدام است دیاس استیک

الف(  55 /ب(  10  51 8 ج(  10 52  د( 10 65 10 

محلیول   pHواحید بزرگتیر از    کیی ، 2/1 یونیی  کیی با درصد تفک دیاس کیتاز اس یمحلول pH میاگر بدان -356

 کیرئولوفدرویی بیه ه  دیاسی  کیاست هینسبت غلظت اول  است 4/2 یونی کیتفکبا درصد  دیاس کیرفلوئودرویه

 (22دوره  1)مرحله   ؟کدام است دیاس

 06/0د(  7/0ج(  70ب(  6الف( 

= 5/3 بیا  دیاز هنان اسی  یاریاز محلول د رتیل 1را با  pH=4 با ،HA فیضع دیاس کیاز محلول  تریل چهار -352

pH میکنیمخلوط م  pH ؟کدام است دیمحلول جد (هنواره دیفرض کن ]-[A کنتر از یلیخ [HA] است) 

 (22دوره  1)مرحله   

 50/1د(  90/1ج(  28/1ب(  8/15الف( 
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و  pH= 3/11با  NH3 از محلول تریلیلیبا چند م HA دیموالر اس 2/0 از محلول mL100، شیآزما طیدر شرا -583

 (22دوره  1)مرحله   ؟دهدمی به صورت کامل واکنش 5/0 یونی کیدرصد تفک

 360د(  300ج(  700ب(  60الف( 

 XO2 دیآن در اکس یدرصد جرم ،باشد 6/84 برابر با، XOبا فرمول  ،از آن یدیدر اکس X یاگر درصد جرم -593

 (22دوره  1)مرحله   (O= 16)؟ کدام است

 50د(  7/59ج(  1/21ب(  2/75الف( 

ظیرف   کیی کربنیات در   میگرم کلسی  100اگر   است 01/0 بمناس طیدر شرا ریواکنش ز غلظتی تعادل بتثا -360

مانیده  یکربنات از جامد بیاق  میتنها کلس ،تعادل یپس از برقرار ،قرار داده شود طیدر هنان شرا یتریل 10دربسته 

 یبیاق  دیی کلر میننک جامد کلس ،کامل ریپس از تبخ  شودمی حل HCl الروم 1 یمحلول آب تریل 10جدا شده و در 

 (22دوره  1)مرحله   ؟خشک چقدر خواهد بود دیرکل میجرم ننک کلس  ماندیم

 CaCO (s) CaO(s) CO (g)3 2 

 گرم 333الف( 

 گرم 300ب( 

 .نخواهد ماند یباق HClواکنش با  یبرا یکربنات کامل خواهد بود لذا کربنات میکلس یهیواکنش تجز ج(

 .موضوع اظهار نظر کرد نیتوان راجع به ایکربنات نم میکلس دیاکس میکلس یبا توجه به نداشتن مقدار تعادل د(

 (22دوره  1)مرحله   ؟پس از موازنه کدام است ریواکنش ز یومتریاستوک بیمجنوع ضرا -361

 N O KI KNO NO I   2 4 3 2 

 9د(  31ج(  5ب(  35الف( 

362- n لمو AB(g) ثابت  یو دما تریل 2ظرف به حجم ثابت  کی در راT در آن برقیرار   ریتا تعادل ز میکنیوارد م

AB(g)                                       :شود A(g) B(g) 

   ؟آن کدام است یظتلغثابت تعادل  ،برسد یکینامیبه تعادل ترمود شرفتیدرصد پ 80واکنش پس از  نیاگر ا

 (22دوره  1)مرحله  

 7/1د(  5/3ج(  n7/1ب(  n5/3الف( 

 :در تعادل -363

A(aq) B(aq) C(aq) D(aq)  

[C]به صورت  Tثابت  یدر دما یتعادل یهاغلظت دیفرض کن [D] [A] [B]  4  هر گاه از ،با توجه به آن  شدبا 4

A و B ثابت  یتعادل در دما طیبه مح یاز خارج طورT شیدرصید افیزا   10به اندازه  کیکه غلظت هر  میاضافه ننا 

 هیی در تعیادل اول هیا  هیای آن نسبت به غلظت Dو  C از کیچند درصد بر غلظت هر  دیگاه در تعادل جدآن ،ابدی

 (22دوره  1)مرحله   ؟افزوده خواهد شد

 7د(  0ج(  3ب(  8الف( 
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 ؟است نادرست سهیداده شده کدام مقاهای از اتم کیهر  هیالرین زیآخر یالکترون شیبا توجه به آرا -436

 (28دوره  1)مرحله   

s یشعاع اتمالف(  s p 1 2 44 3 p یریپذواکنشب(   3 p p 5 3 62 2 2 

p یکیرسانش الکترج(  p p 1 2 23 3 p داریپاهای ونی یونیشعاع د(  5 p p 5 4 33 3 3 

 (28دوره  1)مرحله   ؟هستند یقطب ریزهای چه تعداد از مولکول -365

 BCl , N O , O , Si H , NH , CH Cl , Cl O3 2 3 2 6 3 2 2 2 
 7د(  6ج(  1ب(  0الف( 

N اکیآمون هیته یدر واکنش تعادل -663 (g) H (g) NH (g)2 2 33 هر دو واکینش  های سنجسرعت تیوضع 2

 راتییی لحظیه اعنیال تغ  ها سنجسرعت ،نهیدر کدام گز  باشدمی           رفت و برگشت در حالت تعادل به صورت

 (28دوره  1)مرحله   ؟دهندمی نشان یمشخص شده را به درست

 رفت برگشت اعنال تغییرات 

a افزایش فشار 

  

b کاهش غلظت آمونیاک 

  

c افزایش دما 

  

d ورود کاتالیزگر 

  

 (28دوره  1)مرحله   (است 24 کروم یعدد اتن) ؟کدام است CrO5 کروم در شیعدد اکسا -623

 30د(  5ج(  1ب(  7الف( 

 (28دوره  1)مرحله   ؟پس از موازنه کدام است ریواکنش ز بیمجنوع ضرا -368

 Cl O NH N NH Cl H O   2 3 2 4 2 

 33د(  77ج(  70ب(  30الف( 

 

 

 

 

 

 

 dو  cو  bد(  dو  cو  aج(  و b cب(  dو  bالف( 
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369- pH (28دوره  1)مرحله   ؟ باشدمی هفتاز  شتریب ریزهای چه تعداد از محلول 

 a b(pK HCN / , pKaCH COOH pK NH / )  3 39 4 4 75 

HCl( / M)0 01 NH CN( / M)4 0 01 

NaCl( / M)0 01 NH CF COO( / M)4 3 0 01 

NH CL( / M)4 0 01 CrO5 دگرایدرجه سانت 30 یآب مقطر در دما 

 1د(  3ج(  0ب(  7الف( 

گیرم   3  میکنمی مخلوط خوبی به و کرده پودر کامالً را مگر 33/55 جنعاً با جرم یعدد قرص آهن خوراک 320-50

سپس   شود لیتبد Fe(III) تا تنام آهن موجود در ننونه به میدهمی حل کرده و حرارت HNO3پودر را در  نیاز ا

Feکل آهن به صورت ، pH شیبا افزا O .XH O(s)2 3  گیرم  264/0، پس از خشک کیردن رسیوب    کندیرسوب م 2

Fe O2 FeSO به شیکل  یقرص خوراک یاگر کل آهن موجود در ننونه  دیآمی و بدون آب به دست دجام 3 . H O4 27 

 (28دوره  1)مرحله   ؟وجود دارد بیترک نیقرص چند گرم از ا رصبه طور متوسط در هر ق ،باشد

 
(N , H , S , O , Fe )

FeSO . H O HNO Fe Fe O .xH O Fe O

    

   3
4 2 3 2 3 2 2 3

14 1 32 16 56

2 7 2
 

 63/0د(  66/0ج(  58/0ب(  10/0الف( 

132-  MnO2  موالر  1/0 محلول تریلیلیم 500ننونه جامد به صورت کامل با  کیگرم از  5موجود درHCl واکنش 

 1/0محلیول   تریلیلیم 250مانده از واکنش قبل به یباق HCl کردن یخنث یاگر برا  کندیم دیدهد و گاز کلر تولمی

 یدرصد جرمی  ،باشد MnO2، دهدیواکنش م HCl با هیکه در ننونه اول یاتنها گونه نکهیبا فرض ا ،باشد ازیموالر ن

MnO2 ؟ در ننونه جامد کدام است (55 =Mn    ،16=O)  (28دوره  1)مرحله 

 MnO HCl MnCl Cl H O   2 2 2 24 
 6/75د(  6/01ج(  9/30ب(  8/73الف( 

 :شودمی استفاده وسولفاتیت میاز سد ،ننونه کیدر  دیمقدار  یریگاندازه یبرا -322

 Na S O (aq) I (aq) NaI(aq) Na S O (aq)  2 2 3 2 2 4 62 2 

 I اضافه شده و سپس کیل  میسد وسولفاتیمحلول ت یمقدار اضاف ،گرم 2/0به وزن  I2و  KI یننونه حاو کیبه 

حاصیل گیرم    322/0اگر جرم کل رسیوب    شودمی رسوب داده AgI به صورت AgNO3موجود با افزودن محلول 

 (28دوره  1)مرحله   (Ag  ،39=K  ،122 =I= 108)؟ باشدمی KI هیاز جامد اول یچند درصد جرم ،باشد

 66د(  00ج(  50ب(  60الف( 

g میکربنات کلس الیچا -332 / cm32 تریل 0/30 به حجم یاجامد درون محفظه میگرم کربنات کلس 0/45  است 

 ؟خواهد ماند یچند گرم جامد در ظرف باق ،نیکلو 298 یدر دما یپس از گذشت مدت زمان کاف  ردیگمی قرار

(16 =O   ،40 =Ca  ،،12 =C)   (28دوره  1)مرحله 

 cCaCO (s) CaO(s) CO (g) K [CO ] /   3 2 2 0 018 

 7/76د(  8/71ج(  7/73ب(  8/39الف( 
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بیه عنیوان    (III) سیولفات کیروم   یاز محلیول آبکیار   ،با کیروم  یقطعه فلز کی یصنعت یبه منظور آبکار -324

هیر   یآبکار ندیدر مدار در فرا شده یجار یکیالکتر راگر با  شودیاستفاده م دبه عنوان آن تیو از گراف تیالکترول

به محلول اضیافه   دیبا (III) چند گرم سولفات کروم ،یقطعه فلز 1000 یپس از آبکار ،باشدن کول 2010قطعه حدود 

 (Cr  ،32=S  ،16=O=52، ن بار داردکول 96500الکترون  لمو کی؟ )گردد باز هیمقدار اولبه شود تا غلظت کروم 

 (28دوره  1)مرحله   

 3153د(  7277ج(  3600ب(  0087الف( 

Aثابت تعادل واکنش  دیفرض کن -532 (s) A(g)2 ثابیت   یو در دمیا  تیر یل 2ظرف در حجیم ثابیت    کیدر  2

K1000  هزار برابر با/ mol L  3 2 22 5 A مول 55/0باشد و تعادل از قرار دادن  10 (s)2    یدر ظیرف تعیادل در دمیا 

Aو  A(g) یهاتعداد مول ،با توجه به آن  داده شده حاصل شده باشد (s)2  از  بیی در ظرف در موقع تعادل بیه ترت

 (28دوره  1)مرحله   ؟راست به چپ کدام است

 06/0و  3/0د(  6/0و  3/0ج(  676/0و  06/0ب(  06/0و  7/0الف( 

326- N (g)2 و H (g)2 یدر دما 3و  1 یبه نسبت مول K223 گاه با هم مخلیوط  نشواک کیدر  نهیبه طیو در شرا

در  H2و  NH3 ،N2مخلوط به حالت تعادل شیامل   کیتا  میداریثابت ناه م atm900 یو فشار کل را رو میکنیم

 60در مخلوط به حالت تعادل میورد بحیث در حیدود     NH3 یهرگاه درصد مول  حاصل شود  طیدر آن شرا طیشرا

 (28دوره  1)مرحله   ؟ موجود است اکیچند گرم آمون یمخلوط نیاز چن لوگرمیک 1000گاه در باشد آن

(14 =N   1و=H ) 

 500د(  660ج(  260ب(  560الف( 

A(aq)واکنش  دیکن ضفر -223 B(aq) C(aq) 2 ثابت به حالت بیه حالیت تعیادل     یدر فاز محلول در دما 2

برابیر تعیداد    3در تعیادل   C یهیا مول و تعیداد میول   3در مخلوط تعادل در مجنوع برابر با ها و تعداد مولباشد 

در نظیر   تیر یل 50/0در تعادل باشد و حجم محلول شامل مخلوط واکینش   B یهابرابر تعداد مول 5/1 و A یهامول

 (28دوره  1)مرحله   ؟ثابت تعادل واکنش داده شده کدام است ،آن هبا توجه ب  گرفته شود

 60/3د(  37/3ج(  76/7ب(  60/0الف( 

در  بیی ترک نیی ا تیحالل  دهدمی لیتشک ییاینیش بیترک کی دروژنیبا ه np5 یالکترون شیعنصر با آرا -283

 (29دوره  1)مرحله   ؟برخوردار است یتیآب چاونه و از چه خاص

 یدیاس ،محلول د( ییایقل ،محلول ج( یخنث ،نامحلول ب( یخنث ،محلول الف(

Na ،Mg یهاونیدر  یونیشعاع  شیافزا بیترت -293 2  وAl 3 ( چپ بهاز راست) ؟کدام است   

 (29دوره  1)مرحله  

Mgالف(  ,Al ,Na  2 Mgب(   3 ,Na ,Al  2 3 

Naج(  ,Mg ,Al  2 Naد(   3 ,Al ,Mg  3 2 

038- pH محلول M710 (29دوره  1)مرحله   ؟در آب چقدر است دیاس کیدروکلریه 

 29/5د(  99/5ج(  00/2ب(  00/5الف( 
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aK بیبه ترت یتیدو ظرف دیاس کی کیثابت تفک -138  3
1 aK و 10  6

2  لیی به صورت ذ دیاس نیاگر ا  است 10

 (29دوره  1)مرحله   ؟در آب چقدر است دیاس نیموالر ا 1/0محلول   pH، شود کیتفک

 a

a

H A H O H O HA K

HA H O H O A K

 

  

 

 

2 2 3 1

2
2 3 2

 

 < 3د(  3ج(  6/3ب(  7الف( 

 (29دوره  1)مرحله   ؟است درست ریزهای عبارت از تعدادچه  -238

 است  6متیل  کربن در گروه مات شیعدد اکسا رییتغ ،لنیرا زاپرمنانات بر پا ونی ریثأدر ت -

CH) متان یریپذواکنش -   است شترین بالیاز س 4(

  انددهیرس بیگاز نج شیبه آرا Znهر دو عنصر کلر و  ،ZnCl2 در -

O تواند به صورتمی یخوردگ ندیفرا یواکنش کاتدمین یصنعت یدر شهرها - H e H O   2 24 4   باشد 2

N یگاز یدما رنگ مخلوط تعادل شیبا افزا - O NO2 4   شودیو ثابت تعادل آن کوچکتر م تررهیت 22

 3د(  7ج(  0ب(  1الف( 

 005/0 ارزهم ریداده شده در شکل زهای از گونه کیاگر هر   شودیدر آب حل نن یوببه خ X یفرض بیترک -382

  است تریل 20 تیحجم ظرف ؟کدامند بیمناسب به ترت طیدر شرا ریز یمحلول آب pH ثابت تعادل و ،مول باشد

 (29دوره  1)مرحله   

 
/الف(  ,  612 3 4 /ب(   10 ,  511 3 5 10 

, ج(  1011 5 /د(     10 , /  611 7 6 25 10 

 (29دوره  1)مرحله   ؟پس از موازنه کدام است ریواکنش ز بیمجنوع ضرا -384

 V H O OH H HV O     3
2 2 6 17 

 76د(  13ج(  19ب(  16الف( 
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   ؟افتدیم یچه اتفاق هداده شد لیبه پ لیبا اعنال پتانس ،داده شده هایواکنشمنیبه  هبا توج -385

 (29دوره  1)مرحله  

 

Na (aq) e Na(s) E / V

H O(l) e H (g) OH (aq) E / V

O (g) H (aq) e H O(l) E / V

Cl e Cl (aq) E / V

 

 

 

 

   

    

    

   

2 2

2 2

2

2 71

2 2 2 0 83

4 4 2 1 23

2 2 1 36

 

 

 

 .شودیم دیتول Cl2 دو در آن Naدر کاتد  ت،ول 16/3با  الف(

 .شودیم دیتول H2د و در آن O2 در کاتد ،ولت 05/7 با ب(

 .شودیم دیتول O2 و در آن H2 در کاتد ،ولت 05/7 باج( 

 .شودیم دیتول Naو در آن  Cl2 ددر کاتلت، و 16/3با  د(

 یآهنی های غهیجرم ت رییتغ انیاختالف م ،کند دایمول فلز نقره کاهش پ 1/0مقدار  bو  aاگر در هر دو شکل  -386

 (29دوره  1)مرحله   (Ag :108   ،Fe  :56 یاتن )جرم ؟چند گرم است شکلدو  نیدر ا

 
 7/6ب(   8/30الف( 

 د( تغییر جرم هر دو تیغه یکسان است.  7/0ج( 

دما به سنت  شیو با افزا (واکنش برگشت)فشار به سنت چپ  شیبا افزا ،داده شدههای از واکنش کیکدام -382

 (30دوره  1)مرحله   ؟شودمی جاهجاب (واکنش رفت)راست 

Hالف(  O(g) O (g) H (g) H 2 2 22 2 0 

COب(  (g) CO(g) O (g) H 2 22 2 0 

Nج(  (g) H (g) NH (g) H 2 2 33 2 0 

Nد(  (g) O (g) NO(g) H 2 2 2 0 
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   ؟است نهیکدام گز X  ره دارداشا Cu، یا Ca ،Fe ،Pb از عناصر یکیبه  X، ریزهای در عبارت -388

 (30دوره  1)مرحله  

-  X(s) در محلول mol/L1 HCl(aq) و دهدیواکنش م XCl (aq)2 و H (g)2 کندیم دیتول  

Xاکنش و ،استاندارد طیدر شرا - (aq) Al(s) X(s) Al (aq)   2 33 2 3   است یخودودبهخ 2

  است Co(s)از  یبهتر ۀعامل کاهند X(s) استاندارد طیدر شرا -

 E واکنشنیم 

 V 80/7- Ca (aq) e Ca(s)  2 2 

 V 55/3- Al (aq) e Al(s)  3 3 

 V 00/0- Fe (aq) e Fe(s)  2 2 

 V 78/0- Co (aq) e Co(s)  2 2 

 V 31/0- Pb (aq) e Pb(s)  2 2 

 V 00/0 H (aq) e H (g)   22 2 

 V 10/0 Cu (aq) e Cu(s)  2 2 

 V 38/3 Pt (aq) e Pt(s)  2 2 

  Pbد( Feج(  Caب(  Cuالف( 

 نیشیتر یب ،mmol/L5 HCl از محلیول  تیر یلیلیم 10به  ریاز موارد ز کیاز کدام تریلیلیم 10اضافه کردن  -393

 (30دوره  1)مرحله   ؟محلول دارد pH یرا رو ریتأث

 تراتین میسد ب(  سولفات میسدالف(  

 دیفلوئور میسد د( دیکلر میسد ج(

 تیر یت mol/L0022/0 پرمنانیات  میپتاسی  اردبا محلیول اسیتاند   ،mL12با حجم  دیاس کیاز اگزال یمحلول -390

Mn ونیتراسیواکنش ت یهاکه فرآورده میاگر بدان  شودیم 2 ظاهر شدن رنگ  یاست و برا دیاکسیو گاز کربن د

 ونیی غلظیت آن  ،از محلول پرمنانیات اضیافه شیود    تریلیلیم 6/12 حداقل دیبا ،شوندهتریپرمنانات در محلول ت

C) االتگزا O )242 (30دوره  1)مرحله   ؟کدام است 

 1/0د(  066/0ج(  03/0ب(  07/0الف( 

 ؟شودیم (V) میدر محلول واناد یچه رنا جادیموجب ا بیترت بهو قلع  یاضافه کردن پودر فلزات رو -391

 (30دوره  1)مرحله  

E / V1 0  Mn 2  )آبی(Mn 2 )زرد(VO (aq)
2 

E / V0 34 H O(l) VO)سبز(  2 (aq) H (aq) e V (aq)    2 32 

E / V 0 V)بنفش(  26 (aq) e V (aq)  3 2 

E / V 0 76 Zn (aq) e Zn(s)  2 2 

E / V 0 14 Sn (aq) e Sn(s)  2 2 

 سبز -سبز د( سبز -بنفش ج( یآب -یآب ب( بنفش -بنفش الف(
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 ریی ز یاز محلول ها کیکدام یدیدرآب به قدرت اس دیاس کیدروکلریه mol/L02/0 محلول یدیقدرت اس -392

 (30دوره  1)مرحله   ؟است ترکینزد

 دیاس کیاست mol/L07/0 محلولالف( 

 دیاس کیترین mol/L03/0 محلول+  دیاس کیسولفور mol/L03/0 محلول ب(

 دیاس کیسولفور mol/L03/0محلول  ج(

 دیاس کیترین mol/L03/0 محلول + دیاس کیکلردرویه mol/L03/0 محلول د(

 (30دوره  1)مرحله  :است ریبه صورت ز یسرب یباتر هیواکنش کل -393

 Pb(s) PbO (s) H (aq) SO (aq) PbSO (s) H O(l)     2
2 4 4 24 2 2 2 

 ؟بر حسب ولت کدام است یرتبا E، ریکاهش ز یهاواکنشمیبا توجه به ن

 

PbO (s) H (aq) e Pb (aq) H O(l) E / V

PbSO (s) e Pb(s) SO (aq) E / V

PbO (s) H (aq) SO (aq) e PbSO (s) H O(l) E / V

  

 

  

    

    

     

2
2 2

2
4 4

2
2 4 4 2

4 2 2 1 46

2 0 35

4 2 2 1 69

 

 33/3د(  00/7ج(  83/3ب(  10/3الف( 

 (30دوره  1)مرحله   :یسوخت لیدر یک پ -394

 .آب است یخروج ۀو فراورد شودیم دیاکس ددر آن دروژنیه ونیو  افتهیدر کاتد کاهش  ژنیگاز اکس الف(

 .آب است یخروج ۀو فراورد شودیم دیاکس ددر آن دروژنیو گاز ه افتهی کاهشدر کاتد  ژنیگاز اکس ب(

 .است دروژنیگاز ه یخروج ۀو فراورد شودیم دیاکس ددر آن ژنیو اکس افتهیآب در کاتد کاهش  ج(

 .است ژنیو اکس دروژنیگاز ه یخروج ۀو فراورد شودیم دیو در کاتد اکس افتهیکاهش  دآب در آن د(

C یمولکولبا فرمول  ییهابیترک -953 H Cl2 2 Nو  2 F2 ها بیترک نیاز ا یر ساختارمزویچند ا  دیریرا در نظر با 2

 (30دوره  1)مرحله   ؟کنندیم یریگجهت یکیالکتر دانیدر م

 6از  شتریبد(  1ج(  0ب(  7الف( 

BaF یریپذانحالل -396 (s)2 یدر آب و در دما C25 برابر با mol/L018/0 کیدام   ریی ثابت تعادل واکنش ز  است

 (30دوره  1)مرحله   ؟است

Ba (aq) F (aq) BaF (s) 2
22 

/الف(   33 1 /ب(  10  52 3 /ج(  10  43 2 /د(  10  44 3 10 

H ونیی نسبت غلظت   دارد 15/2 حدود pH، موجودات زنده یهادرون سلول عیما -392 PO
3 HPOبیه   4 2

در  4

 (30دوره  1)مرحله   ؟استکدام  عیما نیا

 
[H ][HPO ]

/
[H PO ]

 



 

2
84

2
2 4

6 2 10 

 00/0د(  78/7ج(  30/3ب(  88/0الف( 
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SbCl واکنش یبرا -398 (g) SbCl (g) Cl (g)5 3 cKثابت تعادل  نیمع یدر دما 2 /0  کیاگر در   است 030

بیر  مول  چند SbCl5 تعادل غلظت ةدر لحظ ،مخلوط شود Cl2ل مو 150/0با  SbCl3 مول 300/0، یتریل 5/2ظرف 

 (30دوره  1)مرحله   ؟خواهد بود لیتر

 050/0د(  001/0ج(  33/0ب(  32/0الف( 

 (30دوره  1)مرحله ؟پس از موازنه کدام است ،ریمواد در واکنش ز یومتریاستوک بیمجنوع ضرا -399

 CH CH OH(l) Cr O (aq) H (aq) CH COOH(l) Cr (aq) H O(l)      2 3
2 2 7 3 23 

 15د(  19ج(  00ب(  78الف( 

شده بیر   جادیدر محل خرا  ا زهیگالوان هنآ ییاینیالکتروش یخوردگ ندیبه فرا ریزهای از واکنش کیکدام -400

 (30دوره  1)مرحله   ؟آن مربوط است

Feالف(  (aq) Zn(s) Fe(s) Zn (aq)   2 2 

Zn(s)ب(  O (g) H O(l) Zn(OH) (aq)  2 2 22 2 2 

Fe(s)ج(  O (g) H O(l) Fe(OH) (aq)  2 2 22 2 2 

Fe(s)د(  Zn (aq) Fe (aq) Zn(s)   2 2 

 5حجیم محلیول بیه     ،آب افزوده و پس از انجام کامل واکنش یبه مقدار (M) ییایفلز قل کیاز  گرم 525/0 -401

 ریی چند عبیارت ز  ،باشد تریل 28/0برابر  STP طیشده در شرا دیتول دروژنیاگر حجم گاز ه  شودیرسانده م تریل

 ؟درست است

M(s) H O(l) MOH(aq) H (g)  2  (31دوره  1)مرحله   (معادله واکنش موازنه شود) 2

( Na : , Li : , Rb: , K : , H: , O: )11 3 37 1923 7 85 31 1 16 

 .هستند یفرحکیآن  یدرصد عنصرها 76قرار دارد که  یاز جدول تناوب یادر دوره صرعن نیا الف(

 .است l=3 ها باواحد کمتر از شمال الکترون کی ،I=0 باها شمار الکترون ،عنصر نیدر ا ب(

 .است 2/30 اتاق برابر یمحلول در دما نیا pHج( 

 .عنصر مس بلندتر است یعنصر از طول موج رنگ شعله نیا یطول موج رنگ شعله د(

 0د(  3ج(  7ب(  1الف( 

 (31دوره  1)مرحله   ؟است تدرس ریعبارت ز چند -402

x تونیروغن ز یدر فرمول مولکول - y(C H O  یچربی  یدر فرمیول مولکیول   دروژنیی نار هشبرابر با  x+y مقدار، 57(

  کوهان شتر است

  پروپان است لیمت -2آن  یزومرهایاز ا یکینام  ،باشد 5/2 آلکان برابر کیدر  C به H یهااگر نسبت شنار اتم -

  ردک هیتوج یالکترون یایتوان با مدل درمی راها در فلز شیتنوع عدد اکسا -

SiOواکنش میدر ن - (s) aH (aq) be Si(s) xH O(l)    2   است 1 برابر bبه  aنسبت  2

 1د(  3ج(  7ب(  0الف( 
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xFe(CN) ونی اگر درصد آهن در -340 3 هیا بیه   وردهاهای فیر بینسبت مجنوع ضر ،باشد %4/26 برابر بیبه تقر

 (31دوره  1)مرحله   (N ،12:C ،56:Fe:14)؟ کدام است ریشده زدر معادله موازنه ها دهندهواکنش

xN H (aq) Fe(CN) (aq) N (g) H (aq) Fe(CN) (aq)      3 4
2 5 2  (معادله موازنه شود) 6

 1د(  6/3ج(  3ب(  7الف( 

 :دیریرا در نظر با ریواکنش ز -404

Ca P (s) H O(l) PH (g) Ca(OH) (aq)  3 2 2 3  )معادله موازنه شود( 2

 میکیردن کامیل کلسی    ینثی خ یبرا ،شود دیتول نیگاز فسف C25 ،L50/3 یو دما mmHg249چنانچه در فشار 

 ازیی ن 1/0 ونشیی و درصید   pH= 2دار با روتونپتک  فیضع دیاس کیاز  تریلیلیشده به چند م دیتول دیدروکسیه

 (31دوره  1)مرحله   ؟است

 03د(  61ج(  72ب(  73الف( 

/، مذاب دیکلر میاگر بر اثر برقکافت سد -540  241 204 دهنیده  تفیاوت جیرم واکینش    ،الکترون مبادله شیود  10

 (31دوره  1)مرحله  (Cl ،23:Na=5/35؟ )چند گرم است د،شده در آن دیتول یبا جرم ماده یمصرف

 23د(  05ج(  5/0ب(  3/2الف( 

واسیطه  کیه بیه   شودیگفته م یسلطان زابیت (1به  3نسبت ) HNO3 محج کیو  HCl حجم سهبه مخلوط  -064

اثیر گذاشیته و بیه     یبه راحت نیمثل طال و پالت یبیکننده بر فلزات نجداشتن هنزمان عوامل اکسنده و کنپلکس

 :کندیرا در خود حل مها آن ریز بیترت

Pt H NO Cl PtCl NO H O        2
3 6 2 

در  NOگیاز   نلاچند گی  ،دهاکسنده و کاهنی ذره نیواکنش باال بالکترون در مول  کی ییجاهبا جاب دیمشخص کن

 (31دوره  1)مرحله   (است تریل 546/4 هر گالن) ؟شودیم دیاستاندارد تول طیشرا

 50/3د(  30/5ج(  35/0ب(  05/3الف( 

a)؟ درست است نهیکدام گز ریز یبا توجه به اطالعات داده شده -024 )1   (31دوره  1)مرحله 

 
n

m

X (aq) ne X(s) E a V

Y (aq) me Y(s) E a V





 

  
 

xZ (aq) xe Z(s) E a V  

1
2 

yW (aq) ye W(s) E a V   2 

yواکنش  الف( xxW (aq) yZ(s) yZ (aq) xW(s)    است یخودبهاستاندارد خود طیدر شرا. 

 .کاهنده است نیترفیضع Z داده شدههای گونه نیدر ب ب(

nX ونی ،داده شدههای گونه نیدر ب ج(  اکسنده است نیتریقو. 

 Z تـراتیهـم زدن محلـول ن یبـرا Y یفلـز لـهیاز م تـوانیمـ یبه راحت ،یاشهیدر صورت نداشتن همزن ش شگاهیآزما در د(

 .مشاهده شود یبدون آنکه اتفاق خاص ،استفاده کرد

  9د(  0ج( 6ب(  30الف(  
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در صنعت، آبکاری اشیا  مختلف را با اهیداف گونیاگونی هنچیون حفاظیت در مقابیل خیوردگی، افیزایش         -408

هایی هنراه است  برای مثال در آبکیاری بیا نیکیل، بعضیی     دهند، که معنوالً با حاشیهاستحکام و زیبایی انجام می

آمپیری، زمیان    5کل، با عبور جریان شوند  در آبکاری یک مجسنه با نیکارگران دچار خار  یا التهاب پوستی می

کدام است؟ هر میول الکتیرون معیادل     4NiSOگرم نیکل در محلول  89/4الزم برای پوشش دادن این مجسنه با 

)Ni:/(کولن بار است   96500  (31)مرحله اول دوره   758

 دقیقه 5/61د(  دقیقه 60ج(  دقیقه 6ب(  ثانیه 60 الف(

های اولیه اتنی نقش مهنی داشیتند  میوزلی در   موزلی و بر از شاگردان رادرفورد بودند که در پیشبرد مدل -409

نشر شده از هر عنصر با عدد اتنیی آن عنصیر رابطیة     Xهای میالدی نشان داد که برای فرکانس تابش 1913سال 

 خطی زیر برقراراست:

1105 7  ~b,s~a),bZ(av  

شیود، چنید   دیده میی  nm15/0در طول موج  Xدر آرایش الکترونی عنصری که خط مربوط به آن در طیف پرتوی 

 (31)مرحله اول دوره  شود؟  )عدد کوانتومی فرعی( دیده می 2lالکترون با 

  9د(  0ج( 6ب(  30الف(  
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