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دبیرستان عالمه حلی 4

کدام اتم زیر است که در ترکیبات خود با پیوند کوواالنسی از قاعده ي هشتایی تبعیت نمی کند؟ - 1

C6N7O8B5

در واکنش  بعد از موازنه کامل مجموع ضرایب کدام است؟ - 2Ca(OH + P → C (P + O)2 H3 O4 a3 O4)2 H2

121186

در اتم آهن  .................. تراز فرعی انرژي از الکترون اشغال شدهاند که از میان آنها، .................. تراز دو الکترونی و  .................. تراز شش - 3

الکترونیاند. (اعداد را از راست به چپ بخوانید)

 و  و  و  و  و  و  و  و 

Fe)(26

642624743734

در نام گذاري کدام ترکیب مولکولی با استفاده از پیش وند، از نام کامل عنصرها استفاده می شود؟ - 4

CS2 l2CS2S4 N4N2O2

( مدل الکترون  نقطه اي براي نمونه هاي زیر درست است به جز  .................. (المپیاد  شیمی -  - 5
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بر اساس شکل زیر، که توزیع نسبی اتمهاي کلر را در کلر طبیعی نشان میدهد، میتوان دریافت که ..................  درصد کلر طبیعی را ایزوتوپ  - 6

تشکیل میدهد. جرم اتمی میانگین کلر برابر با ..................  واحد جرم اتمی است وایزوتوپ ..................  پایدارتر است.

Cl
35

Cl − 35٫50 − 8035Cl − 35٫50 − 7535

Cl − 35٫485 − 2037Cl − 35٫485 − 2537

کدام سه گونهي شیمیایی، آرایش الکترونی یکسانی دارند؟ - 7
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،  و  و جرم اتمی ،  و  می باشد. اگر درصد فراوانی آن ها به ترتیب  اتمی با عدد اتمی  داراي سه ایزوتوپ با تعداد نوترون هاي  - 8

میانگین آن ها برابر  باشد،  کدام است؟

293435x503020

63٫9x

34363738

با بررسی نوع و مقدار عنصرهاي سازنده ي برخی سیاره هاي سامانه خورشیدي و مقایسه ي آن با عنصرهاي سازنده ي .................. می توان به درك - 9
بهتري از چگونگی تشکیل .................. دست یافت.

ستارگان – خورشید خورشید – عنصرها خورشید – ستارگان ستارگان – ستارگان

درون ستاره ها و در  ..................  واکنش هاي هسته اي رخ می دهد و از  ..................  بوجود می آیند. - 10

دماهاي باال – ذرات زیراتمی، هیدروژن و هلیم  فشار کم و دماي زیاد – ذرات زیراتمی، عناصر سبک

فشار زیاد _عنصرهاي سنگین تر، عنصرهاي سبک تر دماهاي بسیار باال_ عنصرهاي سبک تر، عنصرهاي سنگین تر
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چند مورد از مطالب زیر درباره ي جدول دوره اي نادرست است؟ - 11
آ) در جدول دوره اي هر عنصر با نماد یک یا دو حرفی نشان داده  شده است. 

ب) براي هر نماد یک عنصر حرف اول نام التین آن به صورت بزرگ نوشته می شود.

پ) نماد سه عنصر آلومینیم، آرگون و طال به ترتیب  ،  ،  است.
ت) موقعیت یا مکان هر عنصر در جدول دوره اي، شماره ي گروه و ستون آن را نشان می دهد.

ث)  و  در گروه گازهاي نجیب هستند و تمایل به انجام واکنش شیمیایی ندارند.

AlArAu

HeRa

1234

جدول دوره اي داراي  ..................  عنصر است که در .................. ستون و  ..................  ردیف براساس افزایش  ..................  چیدمان شده اند و با - 12
عنصر  ..................  آغاز می  شود.

–  –  – عدد جرمی – هلیم   –  –  – عدد جرمی – هیدروژن 

– عدد اتمی – هیدروژن  –  –  – عدد اتمی – هلیم –  – 

108718118718

108187118187

در کدام گزینه فرمول شیمیایی به درستی بیان شده است؟ - 13

آلومینیم نیترید:  پتاسیم کلرید:  منیزیم برمید:  C کلسیم اکسید:    Oa2MgBrKCl2ALN

اگر فرمول نیترید فلز  به صورت  باشد، فرمول سولفید آن کدام است؟ - 14MMN
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باتوجه به شکل، چند مورد از عبارت هاي زیر درست است؟    - 15

آ) گونه ي  یک اتم خنثی است که می تواند یک آنیون دو بار منفی ایجاد کند.

، یک کاتیون از عنصرهاي ستون اول و گونه  یک آنیون از عنصرهاي ستون هفدهم جدول دوره اي است. ب) گونه ي 

، داراي نسبت کاتیون به آنیون مشابه ترکیب آلومینیم نیترید است. پ) ترکیب یونی حاصل از گونه هاي  و 

ت) عنصر  در صورت ایجاد آنیون پایدار به آرایش الکترونی گونه ي  دست می یابد.
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در کدام گزینه امواج الکترومغناطیس برحسب افزایش انرژي از راست به چپ مرتب شده اند؟ - 16

پرتو ایکس – ریزموج ها – امواج رادیویی – پرتو گاما ریزموج ها – پرتو فروسرخ – پرتو فرابنفش – امواج رادیویی

ریزموج ها – پرتو فرابنفش – پرتو ایکس – پرتو گاما امواج رادیویی – پرتو فروسرخ – ریزموج ها – پرتو گاما

) کدام است؟ با توجه به این که در یون  ، همه ي اتم ها از قاعده ي هشتایی پیروي می کنند، بار الکتریکی این یون ( - 17[N ≡ N − N ≡ N − N]q

−1+1−2+3
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با توجه به شکل زیر که جداسازي برخی از گازهاي موجود در هواي مایع را نشان می دهد، در ارتباط با گازهاي جدا شده در حالت  و  چه - 18

تعداد از مطالب زیر صحیح است؟ الف) گاز جدا شده در حالت  تک اتمی بوده و در ساخت
المپ هاي رشته اي کاربرد دارد.

ب) از گاز جدا شده در حالت  در پر کردن بالون هاي هواشناسی استفاده می شود.

پ) گاز جدا شده در حالت  حدود  جرم گازهاي سازنده ي هواي خشک و پاك را
تشکیل می دهد.

ت) مدل فضاپرکن گاز جدا شده در حالت  با ترکیبی که حدود یک درصد هواي آزاد را تشکیل می دهد، مشابه می باشد.

(1)(2)

(1)

(2)

(1)%78

(2)

1234

چند مورد از عبارت هاي زیر جمله ي «در الیه ي تروپوسفر ..................» را به درستی تکمیل می کنند؟ - 19
آ) با افزایش ارتفاع فشار هوا افزایش می یابد.

ب) حدود از جرم هواکره وجود دارد.

پ) به ازاي هر کیلومتر افزایش ارتفاع، دما حدود   افت می کند.

ت) دما در باالترین نقطه نسبت به سطح زمین حدود   است.

%75

C6∘

C218∘

1234

در چه تعداد از معادله هاي شیمیایی زیر، قانون پایستگی جرم رعایت نشده است؟ - 20

A) Mn + 4HCl → MnC + C + 2 OO2 l2 l2 H2

B) + 2 → 2 + 2C + 4 OC2 H8N2 N2O4 N2 O2 H2

C) 4KN → 2 O + 5 + 2O3 K2 O2 N2

D) CaC + 2HCl → CaC + 2 O + CO3 l2 H2 O2

1234

کدام گزینه نادرست است؟ - 21

منابع زیرزمینی کره ي زمین هلیم بیش تري نسبت به هواکره داشته و براي تولید هلیم در مقیاس صنعتی مناسب ترند.

حدود  درصد حجمی از مخلوط گاز طبیعی را هلیم تشکیل می دهد.

هنگام سوختن گاز طبیعی، هلیم برخالف سایر فرآورده هاي سوختن وارد هواکره نمی شود.

هلیم از واکنش هاي هسته اي در ژرفاي زمین تولید می شود.

7

اگر در  گرم گاز هیدروژن  عدد مولکول از آن وجود داشته باشد،  کدام عدد است؟  - 223x × 1023
x(H = 1, g ⋅ mo )l−1

3٫014٫036٫0229٫033

 

با توجه به شکل هاي زیر که سوختن گاز شهري را در شرایط متفاوت نشان می دهد، چه تعداد از مطالب پیشنهاد شده، نادرست است؟ الف) مقدار - 23
اکسیژن الزم براي سوختن این گاز در (ب) کم تر از (الف) است.

ب) گاز آزاد شده از واکنش (الف) می تواند باعث مسمومیت شده و سامانه ي عصبی را فلج کند.
پ) گاز آزاد شده از واکنش (ب)، فراوان ترین ترکیب موجود در هواي پاك و خشک است.

ت) میل ترکیبی گاز اکسیژن با هموگلوبین خون کم تر از  برابر میل ترکیبی گاز آزاد شده از واکنش (الف) با
هموگلوبین است.

ث) امروزه برخی خانه ها از دستگاهی براي اعالم نشت گاز آزاد شده از واکنش (الف) استفاده می شود.

0٫005
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معادله ي موازنه شده سوختن کامل پروپان کدام است؟ - 24

2 (g)+ 10 (g) → 6C (g)+ 8 O(g)C3 H8 O2 O2 H22 (g)+ 7 (g) → 6CO(g)+ 8 O(g)C3 H8 O2 H2

(g)+ 5 (g) → 3C (g)+ 4 O(g)C3 H8 O2 O2 H2(g)+ (g) → 3CO(g)+ 4 O(g)C3 H8
7
2

O2 H2

دانش آموزي براي یافتن جرم آب حاصل از اکسایش  مول گلوکز از ضرایب تبدیل به صورت زیر استفاده کرده است. در این صورت چه تعداد از - 25
عبارات زیر درست اند؟

الف) به جاي  باید   قرار گیرد.

ب)  همان   است.

پ)  که مقدار   را نشان می دهد برابر  گرم آب است.

ت) در اثر اکسایش کامل این مقدار گلوکز،  لیتر گاز کربن دي اکسید در شرایط  تولید می شود.

2٫5

? = 2٫5mo × × = cg OH2
lC6 H12O6

a OH2

1molC6 H12O6

b OH2

1mol OH2

a6mol

b18g

cOH2170

33٫6STP

1234

کدام گزینه نادرست است؟ - 26

جامدها و مایع ها برخالف گازها داراي شکل و حجم مشخص هستند.

گازها برخالف جامدها و مایع ها تراکم پذیرند.

،  از هر گاز شامل  مول ذره از آن گاز می باشد. در شرایط 

قرار دادن بادکنک هاي پر از هوا درون نیتروژن مایع، سبب می شود فاصله ي بین ذره هاي آن کاهش یابد.

STP11٫2L0٫5

Li3
7Li3

6

شکل زیر شمار تقریبی اتم هاي لیتیم در یک نمونه طبیعی آن را نشان می دهد. با توجه به شکل، کدام یک از موارد زیر درست است؟ - 27

در ایزوتوپ فراوان تر، تعداد نوترون ها با تعداد الکترون ها برابر است.

مجموع تعداد الکترون هاي ایزوتوپ سبک تر و نوترون هاي ایزوتوپ فراوان تر، با عدد جرمی ایزوتوپ سنگین تر برابر نیست.

درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین تر، بیش از  برابر درصد فراوانی ایزوتوپ سبک تر است.

این دو ایزوتوپ خواص فیزیکی وابسته به جرم و خواص شیمیایی مشابهی دارند.

15

کدام مطلب زیر نادرست است؟ - 28

هیدروژن، تنها عنصري در مشتري است که درصد فراوانی آن بیش تر از  است.

در زمین، درصد فراوانی همۀ عنصرها کم تر از  است.

عنصرهاي گوگرد و اکسیژن در دو سیاره مشتري و زمین مشترك اند و هر دو متعلق به گروه  جدول دوره اي می باشند.

رتبۀ گوگرد به لحاظ فراوانی در دو سیاره مشتري و زمین متفاوت است.

50

50

16

چه تعداد از عبارت هاي زیر، دربارة ایزوتوپ هاي هیدروژن صحیح است؟ - 29

الف) کمتر از  % از ایزوتوپ ها پایدار هستند.

ب) مجموع تعداد الکترون و نوترون ها در ناپایدارترین ایزوتوپ، برابر  است.

پ) در میان ایزوتوپ هاي ساختگی هیدروژن، نیم عمر   از سایر ایزوتوپ ها بیشتر است.

ت) پایداري ایزوتوپی که نسبت تعداد پروتون ها به نوترون هایش برابر   است، کمتر از ایزوتوپ   می باشد.

25
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چه تعداد از مقایسه هاي زیر براساس طیف الکترومغناطیس نادرست است؟ - 30
پرتوهاي ایکس < پرتوهاي فرابنفش: انرژي (الف
پرتوهاي فروسرخ < ریز موج ها: طول موج (ب
امواج رادیویی < پرتوهاي گاما: اختالف طول موج نسبت به نور مرئی (پ

321صفر

نسبت تعداد کاتیون ها به آنیون ها در چه تعداد از موارد زیر با یکدیگر برابر است؟ - 31

(I)(II)(II)«آهن  اکسید، منیزیم اکسید، کروم  کلرید، منیزیم نیترید، مس  اکسید»

1234

همۀ موارد زیر صحیح هستند به جز .................. . - 32

از سوزاندن سوخت هاي فسیلی، آالینده هایی مانند  ، ، ،  ،   و   ایجاد می شود.

نفت خام نسبت به دیگر منابع براي تولید برق، گاز کربن دي اکسید بیش تري تولید می کند.

هر چه مقدار کربن دي اکسید وارد شده در طبیعت بیش تر باشد، ردپاي آن بیش تر خواهد بود.

کربن دي اکسید، مهم ترین گاز گلخانه اي است که نقش بسیار تعیین کننده اي در آب و هواي کره زمین دارد.

COCO2NONO2SO2Cx Hy

کدام گزینه به ترتیب، عبارت (الف) را به صورت درست و عبارت هاي (ب) و (پ) را به صورت نادرست تکمیل می کند؟  - 33
الف) یکی از فراورده هاي واکنش تولید اوزون تروپوسفري گاز .................. می باشد.

ب) گرماي آزاد شده به ازاي سوزاندن یک گرم از  .................. بیشتر از گرماي آزاد شده به ازاي سوزاندن یک گرم گاز طبیعی است.
پ) .................. فراوردة مشترك سوزاندن بنزین، زغال سنگ، هیدروژن و گاز طبیعی است.

نیتروژن مونوکسید – هیدروژن – بخار آب  گاز نیتروژن – زغال سنگ – بخار آب

نیتروژن مونوکسید – زغال سنگ – کربن دي اکسید گاز نیتروژن – هیدروژن – کربن دي اکسید

در هواي آلوده و در حضور خورشید، واکنشی رخ می دهد که در اثر آن اوزون تروپوسفري ایجاد می شود. کدام یک از موارد زیر دربارة این واکنش - 34
درست نیست؟

در این واکنش، مجموع ضرایب فراورده ها با مجموع ضرایب واکنش دهنده ها برابر است.

فراورده هاي این واکنش همانند واکنش دهنده ها شامل یک گاز سه اتمی و یک گاز دو اتمی است.

در اثر رخداد این واکنش گاز قهوه اي رنگ نیتروژن مونوکسید حاصل خواهد شد و موجب رنگ قهوه اي هواي آلوده کالن شهرها می شود.

گاز اوزون حاصل از این واکنش برخالف گاز اوزون موجود در الیه هاي باالیی هواکره، آالینده اي سمی و خطرناك است.

باتوجه به واکنش زیر، پس از موازنه، نسبت مجموع ضرایب مواد واکنش دهنده به مجموع ضرایب مواد فراورده کدام است؟  - 35

NaHS + CuS + NaCN + O → NaHS + CuCNO3 O4 H2 O4

6
5

5
4

7
6

8
7

کدام گزینه در مورد خواص و رفتار گازها صحیح می باشد؟ - 36

در اثر کاهش فشار فاصلۀ بین مولکول هاي گاز افزایش می یابد. در دماي ثابت بین حجم یک نمونه گاز و فشار آن رابطۀ مستقیم وجود دارد.

براي توصیف یک نمونه گاز معلوم بودن دما و فشار آن کافی است. در فشار ثابت با افزایش دما، حجم گاز کاهش می یابد.

با توجه به فرایند تشخیص توده هاي سرطانی توسط رادیوایزوتوپ ها چند مورد از عبارت هاي زیر صحیح می باشد؟ - 37
الف) آشکارساز وجود گلوکزهاي حاوي اتم پرتوزا را در سلول هاي غیرسرطانی نشان نمی دهد. 

ب) در محل تودة سرطانی در میان انواع گلوکز، تنها گلوکز حاوي اتم پرتوزا تجمع می یابد.
پ) سلول هاي سرطانی به علت سرعت رشد غیرعادي و سریع خود نسبت به سایر سلول هاي بدن میزان گلوکز بیشتري جذب می کنند.

123صفر
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، چند برابر تعداد الکترون هاي با  در اتم  است؟ تعداد الکترون هاي با  در اتم  - 38l = 1Se34l = 0Ti22

4
1
4

2
1
2

کدام موارد از مطالب زیر نادرست است؟ - 39
الف) مدل اتمی نیلز بور توانایی توجیه طیف نشري خطی اتم هیدروژن و چند عنصر دیگر را دارد.

ب) نیلز بور با بررسی تعداد و جایگاه نوار هاي رنگی در طیف نشري خطی هیدروژن اطالعات ارزشمندي از ساختار اتم آن به دست آورد.
پ) به اتم هایی که الکترون هاي آن ها با جذب انرژي به الیه هاي باالتر منتقل شده است، اتم هاي برانگیخته می گویند.

ت) الکترون ها با دریافت هر مقدار از انرژي می توانند از الیه اي به الیۀ دیگر منتقل شوند.

ب، پ، ت الف، ت ب، پ الف، ب

، اتم اکسیژن  قرار گیرد به جاي قسمت آ و قسمت ب، به ترتیب از راست به چپ، کدام مورد جایگزین می  اگر در شکل زیر به جاي اتم  - 40
شود؟ 

X اتم

بآ

 _ اتم اکسیژن   _ اتم اکسیژن   _ اتم اکسیژن   _ اتم اکسیژن  

XO)(16
8

H
1
1

1
12

H
2
1

1
12

H
2
1

1
8

H
1
1

1
8

کدام یک از گزینه هاي زیر طول موج و رنگ نور حاصل از انتقال الکترونی مورد نظر در اتم هیدروژن را به درستی نشان می دهد؟ - 41

، سرخ  ، بنفش

، آبی ، سبز

434nm : n = 6 ⇒ n = 2410nm : n = 5 ⇒ n = 2

486nm : n = 4 ⇒ n = 2656nm : n = 3 ⇒ n = 2

با توجه به مدل کوانتومی اتم، کدام گزینه نادرست است؟ - 42

الکترون هنگام انتقال از الیه اي به الیۀ دیگر، انرژي را به صورت پیمانه اي جذب یا نشر می کند.

هر چه مقدار انرژي کوانتیدة جذب شده توسط الکترون بیش تر باشد، الکترون به الیۀ باالتري انتقال می یابد.

در ساختار الیه اي اتم، الکترون ها در فضایی بسیار بزرگ تر از هسته و در الیه هایی پیرامون آن توزیع می شوند.

نیلز بور با استفاده از مدل خود، طیف نشري خطی هیدروژن و دیگر عناصر را با موفقیت توجیه کرد.

کدام گزینه جاهاي خالی را به درستی پر می کند؟ - 43
«اگر تعداد الکترون هاي ظرفیت اتمی  .................. باشد، ان اتم در شرایط مناسب تمایل دارد که  .................. الکترون هاي ظرفیت خود را از دست بدهد و

به  .................. تبدیل شود.»

کمتر یا برابر با  - همۀ - کاتیون کمتر از  - تعدادي از - کاتیون کمتر یا برابر با  - همۀ - آنیون  3443کمتر از  - تعدادي از - آنیون

در یون .................. همانند .................. اندازة تفاوت  و  برابر .................. است. - 44eN

4 A−32
15 P

3− −27
13 l

3+2 N−23
11 a

+ −14
7 N

3−2 C−32
16 S

2− −40
20 a

2+12 S G−88
38 r

2+ −70
32 a

3+

ترتیب افزایش درصد حجمی گازها (از کم به زیاد) در هواکره (بین  گاز با بیشترین درصد حجمی) و در هواي پاك و خشک، کدام است؟ (گزینه ها - 45
را از راست به چپ بخوانید.)

نئون، کربن دي اکسید، آرگون، اکسیژن، نیتروژن نئون، آرگون، کربن دي اکسید، نیتروژن، اکسیژن

هلیم، نئون، کربن دي اکسید، اکسیژن، نیتروژن نیتروژن، اکسیژن، آرگون، نئون، کربن دي اکسید
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در ساختار مولکوِل .................. مانند مولکوِل .................. یک پیوند .................. وجود دارد. - 46

C - دو گانه - دو گانه - سه گانه - سه گانه O−C OHH2 H3C O−l2 C2H4HCN −C2H2S −COO3

همۀ عبارت هاي زیر درست هستند، به جز .................. - 47

آالیندة  تولید شده توسط کارخانه ها، هنگام بارش باران در آب حل شده و تولید اسید  می کند.

سه جزء فراوان تر هوا کره در تروپوسفر نمی توانند مانع خروج پرتو هاي گسیل شده از زمین شوند.

کیسه تنانی که اسکلت آهکی دارند، با افزایش غلظت  آب از بین می روند.

ردپاي کربن دي اکسید نشان می دهد در تولید یک محصول یا بر اثر انجام یک فعالیت چه مقدار از این گاز تولید و وارد هوا کره می شود.

SO2SH2 O4

CO2

چه تعداد از مطالب زیر دربارة کاربرد ها و ویژگی هاي نیتروژن صادق نیست؟ - 48
الف) بسته بندي برخی مواد غذایی و خوراکی

ب) پر کردن تایر خودرو ها
پ) کمک به انجماد مواد غذایی در صنعت سرما سازي

ت) براي نگهداري نمونه هاي بیولوژیک در پزشکی
ث) بیش ترین درصد گاز هاي موجود در هوا

ج) نقش حیاتی در زندگی روزانه

134صفر

کدام مقایسه دربارة میزان کربن دي اکسید تولید شده براي تولید برق (در شرایط یکسان) از منابع ذکر شده، صحیح می باشد؟ - 49

زغال سنگ > نفت خام > گاز طبیعی > باد > انرژي خورشید > گرماي زمین نفت خام > زغال سنگ > گاز طبیعی > باد > گرماي زمین > انرژي خورشید

نفت خام > گاز طبیعی > زغال سنگ > انرژي خورشید > گرماي زمین > باد زغال سنگ > نفت خام > گاز طبیعی > انرژي خورشید > گرماي زمین > باد

کدام یک از موارد زیر نادرست است؟ - 50

با افزایش مقدار کربن دي اکسید در هواکره بخش زیادي از آن در آب دریاها حل شده و  آن را کاهش می دهد.

از جمله آالینده هاي مشترك تولید  شده توسط کوه آتشفشان و کارخانه ها،  گاز  است.

از کلسیم اکسید براي کاهش میزان بازي  بودن آب دریاچه استفاده می شود.

، مشابه رنگ کاغذ  در محلول هیدروکلریک اسید است. به طور کلی رنگ کاغذ  در محلول اکسیدهاي نافلزي برخالف محلول 

pH

SO2

pHMgOpH

چند مورد از مطالب زیر صحیح می باشد؟ - 51
الف) در میان سوخت هاي بنزین، گاز طبیعی و هیدروژن، بنزین کمترین مقدار گرماي آزاد شده به ازاي سوختن یک گرم را دارد.

ب) توسعۀ پایدار همۀ هزینه هاي اقتصادي، اجتماعی، و زیست محیطی تولید هر فراورده را در نظر می گیرد.
پ) تولید گاز هیدروژن براي مصرف به عنوان سوخت به علت هزینۀ بسیار زیاد با توسعۀ پایدار در تضاد است.

ت) رعایت اصول توسعۀ پایدار موجب حفظ یا کاهش مصرف منابع طبیعی می شود.

1234

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟ - 52
الف) میل ترکیبی فلز آلومینیم و گاز اکسیژن بسیار کم است، به همین دلیل این فلز دچار خوردگی نمی شود.

ب) سرعت فرایند اکسایش فلز آهن کمتر از سرعت سوختن آن است.
پ) فراوردة حاصل از سوختن و اکسایش فلز آهن یکسان است.

ت) زیرالیۀ  کاتیون محصول نهایی خوردگی آهن نیمه ُپر است.

 مورد مورد مورد مورد

3d
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) برابر .................. و نسبت ضریب  در واکنش  ) به واکنش ( با توجه به معادله هاي زیر پس از موازنه، نسبت ضریب  در واکنش ( - 53

به واکنش  برابر .................. بوده و جمع ضرایب واکنش دهنده ها در واکنش اول، با ضریب گونه .................. در واکنش دوم برابر است.

 ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ، 

OH212CO22

1

1) OH(l) + (g) → C (g) + O(l)C2 H5 O2 O2 H2

2) (N (l) → C (g) + O(g) + (g) + (g)C3 H5 O3)3 O2 H2 N2 O2

3٫331
6

(NC3 H5 O3)30٫36(NC3 H5 O3)30٫33OH23٫331
3

OH2

کدام یک از گزینه هاي زیر، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ (گزینه ها را به ترتیب از راست به چپ بخوانید.) - 54
«مایع ها .................. جامد ها .................. »

بر خالف - تراکم پذیرند بر خالف - تراکم ناپذیرند همانند - تراکم ناپذیرند همانند - تراکم پذیرند

چند مورد از عبارت هاي داده شده، جاهاي خالی عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند؟ - 55
 ..................  یکی از راه هاي پیشنهادي شیمی سبز است که .................. .

آ) تولید خودرو و سوخت با کیفیت بسیار خوب - به  کمک آن می توان کیفیت زندگی را افزایش داد.
ب) تبدیل کربن دي اکسید به مواد معدنی - براي این منظور از اکسید هاي منیزیم و کلسیم استفاده می شود.

پ) تولید سوخت سبز - اتانول و روغن هاي گیاهی نمونه هایی از این نوع سوخت ها هستند.
ت) دفن کردن کربن دي اکسید - سنگ هاي متخلخل در زیرزمین، میدان هاي قدیمی گاز و چاه هاي قدیمی نفت که خالی از این مواد هستند، جاهاي مناسبی

براي این کار هستند.

1234 مورد مورد مورد مورد

چه تعداد از موارد زیر صحیح اند؟ - 56
الف) شکل و حجم یک مادة گازي به شکل و حجم ظرف محتوي آن بستگی دارد.

ب) شکل و حجم یک مادة جامد به شکل و حجم ظرف بستگی ندارد.
پ) شکل یک مادة مایع، به شکل ظرف محتوي آن بستگی دارد؛ ولی حجم آن وابسته به حجم ظرف نیست.

ت) در دما و فشار یکسان، حجم یک مول از گاز هاي نیتروژن و اکسیژن با هم برابر است.

4321

) مناسب هستند؟ (به ترتیب از راست به چپ) ) و  ( اطالعات موجود در کدام گزینه براي پر کردن جاهاي خالی عبارت هاي ( - 57

) قیمت تمام شدة تولید پالستیک ها با پایۀ نفتی .................. از پالستیک هاي زیست تخریب پذیر است.

) گاز هاي  و  در دما هاي  .................. با هم واکنش می دهند.

کمتر، پایین بیشتر، پایین کمتر، باال بیشتر، باال

III

I

IIN2O2

اگر جرم اتمی میانگین دو ایزوتوپ مس ( و ) برابر  باشد، تفاوت درصد فراوانی این دو ایزوتوپ کدام است؟ (با تغییر) - 58Cu63Cu6564٫2

20306040

در فشار ثابت، یک نمونه از گازي را از دماي  به چه دمایی بر حسب کلوین برسانیم تا حجم گاز  درصد افزایش یابد؟ - 59C27∘10

90363315320

چند مورد از مطالب بیان شدة زیر درست اند؟ - 60
آ) در بین ترکیبات تشکیل دهندة هوا، تهیۀ نیتروژن با خلوص باال از همه دشوارتر است.

ب) هنگام قراردادن بادکنک پر از هوا داخل نیتروژن مایع، حجم آن به شدت افزایش می یابد.

پ) از تقطیر هواي مایع با دماي  اولین گازي که جداسازي می شود، گاز نیتروژن است.
ت) جداسازي هلیم از گاز طبیعی فرآیندي دشوار است که توسط متخصصان کشورمان انجام می شود.
ث) مقدار ناچیزي از هلیم در هوا و مقدار بیشتري از آن در الیه هاي زیرین پوستۀ زمین وجود دارد.

 مورد مورد مورد مورد

− C200∘
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جاهاي خالی موارد (الف)، (ب) و (پ) با کدام گزینه به ترتیب از راست به چپ به درستی کامل می شود؟ - 61
الف) از آنجا که گاز .................. به رنگ قهوه اي است، هواي آلودة کالن شهر ها اغلب به رنگ قهوه اي روشن دیده می شود.

ب) نقطۀ جوش اوزون نسبت به اکسیژن .................. است.
پ) مولکول هاي اوزون در الیۀ استراتوسفر، مانع ورود بخش عمده اي از تابش .................. خورشید به سطح زمین می شوند تا موجودات زنده از آثار زیانبار

این تابش در امان بمانند.

NO2NONO2NO ، کمتر، فرابنفش ، کمتر، فروسرخ ، بیشتر، فرابنفش ، بیشتر، فروسرخ

 

A B)) )) ، چه تعداد از مطالب زیر نادرست است؟  با توجه به مدل فضا پرکن اکسید هاي کربن  - 62

آ) پایداري گاز  از گاز  کمتر است.

ب) سرعت انتشار گاز  در محیط زیاد است.

پ) تعداد جفت الکترون هاي پیوندي گاز  از  بیشتر است.
ت) در هر دو اکسید، همۀ اتم ها از قاعدة هشتایی پیروي می کنند.

    

(C )OX

AB

A

AB

1234

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ - 63
«در جدول دوره اي امروزي، عنصرها براساس افزایش .................. و در .................. دوره و .................. گروه سازماندهی شده اند.»

جرم اتمی -  -   عدد اتمی -  -   عدد اتمی -  -  71871878817عدد جرمی -  - 

تعداد نوترون هاي  گرم  با تعداد الکترون هاي چند گرم  برابر است؟ (ایزوتوپ هاي  و  مدنظر هستند.) - 646٫5K
39
19CO

2−
3C

12
6O

16
8

66٫256٫56٫75

کدام یک از مطالب زیر نادرست است؟ - 65

نور خورشید گستره اي پیوسته از رنگ هاست که بی نهایت طول موج از رنگ هاي گوناگون را شامل می شود.

رنگ شعلۀ فلز لیتیم نسبت به فلز مس داراي طول موج بلندتري است.

دانشمندان با دستگاهی به نام طیف سنج جرمی می توانند از پرتوهاي گسیل شده از مواد گوناگون اطالعات ارزشمندي به دست آورند.

>>ترتیب انرژي پرتوهاي الکترومغناطیسی به صورت «پرتو گاما  پرتو ایکس  پرتو فرابنفش» صحیح است.

کدام یک از گزینه هاي زیر نادرست است؟ - 66

در میان ایزوتوپ هاي منیزیم در یک نمونۀ طبیعی از آن،  بیشترین فراوانی را دارد.

، ایزوتوپی که تعداد نوترون بیشتري دارد، درصد فراوانی بیشتري در طبیعت دارد. در میان ایزوتوپ هاي  و 

در یک نمونۀ طبیعی از عنصر هیدروژن، تعداد نوترون هاي ایزوتوپ ناپایدار دو برابر تعداد الکترون هاي فراوان ترین ایزوتوپ در این نمونه است.

یک نمونۀ طبیعی از عنصرهاي هیدروژن، لیتیم و منیزیم، به ترتیب مخلوطی از  و  ایزوتوپ است.

Mg24
12

Li
6
3Li

7
3

2, 23

مقدار خواسته شده در کدام دو مورد داده شدة زیر با یکدیگر برابر می باشند؟ - 67

( )  

الف)  مول  (شمار اتم ها)

ب)  مول  (شمار یون)

پ)  گرم  (شمار یون)

ت)  مول  (شمار اتم ها)

«ب» و «ت» «الف» و «پ» «ب» و «پ» «الف» و «ت»

K = 39, Cl = 35٫5, P = 31, Na = 23, O = 16, N = 14, H = 1 : g ⋅ mol−1

0٫6NaNO3

2KCl

117NaCl

0٫4PH3 O4
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باتوجه به واکنش داده شده، کدام گزینه نادرست است؟ (واکنش موازنه شود) - 68

مجموع ضرایب فرآورده ها با مجموع ضرایب واکنش دهنده ها برابر است. مجموع ضرایب کل مواد شرکت کننده در واکنش برابر  است.

نسبت ضریب  به  برابر  است. ضریب هاي  و  باهم برابرند.

KMn + aSbC + bHCl → KCl + MnC + cSbC + d OO4 l3 l2 l5 H2

40

acbd2

عبارت کدام گزینه نادرست است؟ - 69

کلسیم اکسید  اکسید فلزي است که براي افزایش بهره وري از خاك در کشاورزي و کاهش اسیدي بودن آب دریاچه ها به کار می رود.

تمامی پرتوهاي تابیده شده از خورشید را زمین جذب می کند و تمام آن را به صورت پرتوهاي فروسرخ با طول موج بلندتر از دست می دهد.

از بین آالینده هاي حاصل از سوخت هاي فسیلی، نیتروژن دي اکسید و گوگرد دي اکسید بیشترین درصد فراوانی را در باران اسیدي دارند.

کربن دي اکسید مهم ترین گاز گلخانه اي است که با افزایش ردپاي آن باعث افزایش تغییرات در آب و هواي کرة زمین می شود.

CaO

 

باتوجه به شکل روبه رو کدام گزینه نادرست است؟ - 70

پرتوهاي  انرژي بیشتر و طول موج کمتري نسبت به پرتوهاي  دارند.

اگر هواکره وجود نداشت، میانگین دماي کرة زمین به  کلوین کاهش می یافت.

در ساختار لوویس مولکول هاي  نسبت تعداد الکترون هاي پیوندي به تعداد جفت الکترون هاي ناپیوندي برابر  است.

بازتابش پرتوهاي  به زمین پس از برخورد با مولکول هاي  سبب افزایش دماي کرة زمین می شود.

BC

255

A1

CA

سوخت سبز، سوختی است که در ساختار خود افزون بر کربن و هیدروژن، .................. نیز دارد. این مواد زیست تخریب .................. اند. روغن هاي - 71
گیاهی و .................. از نمونه هاي این نوع سوخت ها هستند.

اکسیژن، پذیر، اتان نیتروژن، ناپذیر، اتانول اکسیژن، پذیر، اتانول نیتروژن، پذیر، اتان

) برابر با  است. کدام گزینه صحیح است؟ تعداد ذرات باردار اطراف هستۀ اتم منگنز ( - 72

منگنز جزء عناصر دستۀ  در دورة سوم و گروه هفتم جدول دوره اي است.

تعداد الکترون ها با  در این عنصر برابر با  است.

 درصد کل الکترون هاي اتم منگنز، الکترون ظرفیتی است.

تعداد الکترون هاي با  در این عنصر یکی بیشتر از تعداد الکترون هاي با  در عنصر  است.

Mn25

d

l = 07

28

l = 2l = 2Cr24

کدام گزینه نادرست است؟ - 73

اغلب گازها نامرئی هستند، به طوري که ما هوا را نمی توانیم ببینیم.

براساس روند تغییر فشار، هواکره از  الیه تشکیل شده است.

انرژي گرمایی مولکول ها سبب می شود تا گازهاي هواکره پیوسته درحال جنبش باشند و در سرتاسر هواکره توزیع شوند.

در انتهاي الیۀ تروپوسفر دما  کلوین می باشد.

4

218

جاهاي خالی در جمله هاي زیر به ترتیب با کلمات موجود در کدام گزینه به درستی کامل می شود؟ - 74
الف) جانداران ذره بینی، گاز .................. هواکره را براي مصرف گیاهان در خاك تثبیت می کنند.

ب) گاز .................. در میان درصد حجمی گازهاي تشکیل دهندة هواي پاك و خشک رتبۀ سوم را دارد.
پ) گاز .................. براي نگهداري نمونه هاي بیولوژیک در پزشکی استفاده می شود.

نیتروژن - کربن دي اکسید - هلیم کربن دي اکسید - آرگون - نیتروژن اکسیژن - کربن دي اکسید - هلیم  نیتروژن - آرگون - نیتروژن

عبارت بیان شده در کدام گزینه درست است؟ - 75

همۀ دانشمندان بر این باورند که آغاز کیهان با انفجاري مهیب (مهبانگ) همراه بوده است.

دو عنصري که بالفاصله پس از مهبانگ تولید شدند، همان دو عنصر فراوان سیارة مشتري هستند.

غنی سازي ایزوتوپی که یکی از مراحل مهم چرخۀ تولید سوخت هسته اي است، براساس خواص فیزیکی و شیمیایی صورت می گیرد.

پسماند راکتورهاي هسته اي خاصیت پرتوزایی ندارند و دفع آن ها به سادگی انجام می شود.
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از واکنش  گرم آلومینیم با مقدار کافی هیدروکلریک اسید طی واکنش موازنه  نشدة زیر، چند لیتر گاز در شرایطی که چگالی گاز برابر  - 76

(  است تولید می شود؟ (

9

0٫08g ⋅ L−1Al = 27, H = 1 : g ⋅ mol−1

Al(s) + HCl(aq) → AlC (aq) + (g)l3 H2

612٫51825

شمار الکترون هاي ناپیوندي اتم مرکزي در کدام دو ترکیب مشابه هم نیست؟ - 77

SO2PCl3HCNC و  و  و  و  OH2CO2CS2SO2NO2

( - میلی گرم  داراي  مولکول از این ماده است،  کدام است؟ ( 781٫5NOn3٫01 × 1019
nN = 14, O = 16 : g ⋅ mol−1

4321

کدام گزینه درست است؟ - 79

اتمسفر کرة زمین مخلوطی از گازهاي بی اثر گوناگون است که تا فاصلۀ  کیلومتري از سطح زمین امتداد یافته است.

روند تغییر دما در هواکره را می توان دلیلی بر الیه اي بودن آن دانست.

در الیۀ تروپوسفر با افزایش ارتفاع به ازاي هر کیلومتر، دما حدود  کلوین افت می کند.

حدود  درصد حجم هواکره در بخشی از آن قرار دارد که ما در آن زندگی می کنیم.

500

279

75

یک کارخانه در طول یک سال به طور متوسط  لیتر گاز کربن دي اکسید تولید می کند. اگر یک درخت با قطر  بتواند در طول یک سال  - 80

کیلوگرم  را مصرف کند، براي مصرف و از بین بردن تمام گاز تولیدي این کارخانه، چه تعداد درخت باید در محیط کارخانه وجود داشته باشد؟

(چگالی گاز  را  گرم بر میلی لیتر در نظر بگیرید).

4005cm4

CO2

CO21٫1

10011090105
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