


 شیمی یازدهم فصل اول - پرواز تستی

عناصر  و  به ترتیب  و  الکترون ظرفیت دارند. اگر از فلزات دورة  تا  جدول تناوبی باشند، مشخص کنید کدام گزینه دربارة آن ها به - 1
نادرستی بیان شده است؟

در مخلوطی از یون هاي  و  تنها یک الکترون با  یافت می شود.

در هر یک از آن ها یک زیرالیه نیمه پر وجود دارد. 

واکنش پذیري آن ها از فلزهاي قلیایی و قلیایی خاکی هم دورة خود کمتر است. 

 زیرالیه در آن ها از الکترون اشغال شده است. 

AB71114

A2+B+(n = 4, l = 0)

7

براي تهیه ي  گرم کلسیم اکسید با خلوص  به چند گرم نمونه ي ناخالص کلسیم کربنات با خلوص  نیاز داریم؟ - 2670%75%

g ⋅ mo CaC → CaO(s) + C (g)

Ca = 40
C = 12
O = 16

⎫

⎭
⎬
⎪

⎪
l−1 O3 O2

8101215

در کدام دو یون زیر حاصلضرب بار کاتیون در تعداد الکترون هاي زیرالیۀ  با هم برابر است؟  - 3

الف)      ب)      پ)      ت) 

ب و پ ب و ت الف و ت الف و پ

d

F26 e
3+

M25 n
2+

C24 r
3+

C29 u
+

درصد خلوص کانه هماتیت در یک نمونه سنگ معدن  است. براي تولید  تن آهن خالص به چند کیلوگرم سنگ معدن آن نیاز است اگر بازده - 4

درصدي این واکنش  باشد؟ (مطابق با واکنش زیر) 

%7584

%60

2F (s) + 3C(s) 4Fe(s) + 3C (g)e2O3 −→
Δ

O2

(Fe = 56 g

mol
O = 16 g

mol
C = 12 )

g

mol

2٫67 × kg1051٫33 × kg1058٫6 × kg1054٫3 × kg105

) اکسید ناخالص  در واکنش ترمیت چند گرم فلز آلومینیم ناخالص  باید مصرف گردد؟  براي به دست آوردن آهن از  گرم آهن ( - 5400III%80%81

(Al = 27,Fe = 56,O = 16g ⋅ mo )l
−1

2Al(s) + F (s) → A (s) + 2Fe(l)e2O3 l2O3

111٫33133٫33108166٫67

چند درصد از عناصر دورة سوم جدول تناوبی سطح درخشان داشته و چند درصد آنها در دماي اتاق به حالت جامد یافت می شوند؟ (از راست به چپ - 6
بخوانید.)

507537٫562٫55062٫537٫575 و   و   و    و 

شدت انجام کدام یک از واکنش هاي زیر بیشتر از سه واکنش دیگر است؟ - 7

K(s) + (g) →F2K(s) + C (g) →l2Na(s) + (g) →F2Na(s) + C (g) →l2

، نسبت جرم آب تولید شده به جرم آلکان،  است. آلکان مورد نظر کدام است؟  در سوختن کامل آلکان  - 8A1٫5

(O = 16,C = 12,H = 1 : g ⋅ mo )l−1

C3H8C5H12C4H10C2H6

1

قدر هدایاى زمینى را بدانیم



با توجه به واکنش مقابل، عبارت همۀ گزینه ها درست اند به جز:  - 9

، گاز هیدروژن باشد،  ترکیبی است که در کشاورزي از آن به عنوان عمل آورنده به کار می رود. اگر 

، برم مایع باشد،  ترکیبی است که حدود  درصد جرم آن را برم تشکیل می دهد.  اگر 

، آب باشد، در حضور کاتالیزگر  ، ترکیبی به دست می آید که به هر نسبتی در آب محلول است.  اگر 

از این واکنش نمی توان براي جوش کاري و برش کاري فلزها استفاده کرد. 

C = C (g) + A → BH2 H2

AB

AB85(C = 12 Hو = 1,Br = 80 : g ⋅ mo )l−1

ASH2 O4

) اکسید با مقدار اضافی گرد آلومینیم به دست می آید، از تجزیۀ گرمایی چند مول آلومینیم مقدار  را که از واکنش  گرم آهن ( - 10

سولفات با بازدة   به دست می آید؟  

 

Al2O325٫6III

%80(Fe = 56،O = 16،Al = 27g ⋅ mo )l
−1

A (S (s) A (s) + S (g)l2 O4)3 −→
Δ

l2O3 O3

Al(s) + F (s) → A (s) + Fe(l)e2O3 l2O3

0٫10٫20٫30٫4

عنصر  رتبۀ سوم شعاع اتمی را در تناوب سوم و عنصر  رتبۀ دوم واکنش پذیري را در بین نافلزهاي تناوب چهارم جدول تناوبی دارد. اختالف عدد - 11

اتم  و  کدام است؟

Ax

Ax

22211819

سنگ معدن

استخراج فلز

فلز
خوردگی و فرسایش

تبدیل بھ سنگ معدن
بازیافت

باتوجه به شکل مقابل چه تعداد از عبارت هاي زیر نادرست است؟  الف) شکل فرآیند استخراج فلز از - 12
طبیعت و برگشت آن به طبیعت را نشان می دهد. 

ب) با حذف بازیافت فلزها قانون پایستگی فلز در طبیعت نقض می شود. 
پ) آهنگ مصرف و استخراج فلز بسیار بیشتر از آهنگ برگشت فلز به طبیعت به شکل سنگ معدن است. 

ت) شکل نشان می دهد که فلزها جزو منابع تجدیدپذیرند.

1234

A

B

تعداد کربن

نقطه جوش باتوجه به نمودار زیر، چند مورد از مطالب زیر درست است؟ الف) اگر آلکان   داراي   اتم کربن باشد، آلکان   - 13

می تواند   اتم هیدروژن داشته باشد. 

ب) گرانروي آلکان  است، زیرا با افزایش تعداد کربن گرانروي آلکان ها افزایش می یابد. 

، تمایل بیشتري براي تبدیل شدن به گاز دارد.  پ) در دما و فشار یکسان، آلکان  

ت) قدرت نیروي واندروالسی در آلکان   کمتر از قدرت این نیرو در آلکان   است.

A18B

22

 B < A

A

A

1234

در اثر تجزیۀ چند گرم سدیم آزید   خالص با بازده درصدي  ،  میلی لیتر گاز  با چگالی  تولید می شود؟ (  - 14

 و  ) 

(Na )N352%25%84N20٫1
g

cm3

N = 14 :
g

mol
Na = 23

Na → N +N3(s) a(s) N2(g)

5012575100

اگر عنصر  در گروه  و تناوب چهارم جدول جاي داشته باشد، کدام عبارت ها دربارة آن نادرست است؟  - 15

الف) عدد اتمی آن برابر  است.

ب) مانند نخستین عنصر گروه  خاصیت نافلزي آشکار دارد. 
پ) جامدي شکننده و درخشان و به رنگ خاکستري روشن دارد. 

ت) نسبت شمار اتم هاي ترکیب هیدروژن دار آن به اکسید آن برابر   است.

پ و ت ب و ت الف و پ الف و ب

A14

34

14

5
3

2



کاتیون هاي چه تعداد از فلزهاي زیر قاعدة هشتایی را رعایت نمی کنند؟  - 16

Zn30Sc21Mn25Ba56Rb37الف)               ب)             پ)           ت)           ث) 

1234

اگر تفاوت شمار نوترون و الکترون ها در عنصر  برابر  باشد، کدام گزینه دربارة این عنصر نادرست است؟ - 17

این عنصر متعلق به گروهی از جدول دوره اي است که همگی جزء نافلز ها هستند.

تمایل عنصر  براي گرفتن الکترون از عنصر  کمتر است.

شعاع عنصر   از عنصر  کمتر است، ولی شعاع   از شعاع  بیشتر است. 

در اثر واکنش با عنصر سدیم  ترکیب یونی تولید می کند و به آرایش گاز کریپتون  می رسد.

80X−9

XCl17

XSe34X−Se2−

Na)(11Kr)(36

با توجه به ترکیب مقابل، کدام گزینه نادرست است؟ - 18

- متیل هگزان است. نام این ترکیب  و  دي اتیل -

از سوختن کامل  مول از این ترکیب  مول گاز تولید می شود.

 گروه  در ساختار آن وجود دارد.

با ترکیب  ،  ،  ،  و  پنتامتیل پنتان ایزومر است.

3−42

0٫24٫6

3CH2

2234−4

در چه تعداد از موارد زیر واکنش پذیري عنصري که شعاع اتمی بزرگ تري دارد بیشتر است؟  - 19

    K , NaBr , ClMg , CaAg , Cu

1234

کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد عناصر واسطۀ دورة چهارم جدول تناوبی درست است؟ - 20

نسبت الکترون هاي زیرالیۀ  به  در آن ها از چپ به راست افزایش می یابد.

نسبت تعداد عناصري که آرایش الکترونی آن ها به  ختم می شود به کل عناصر برابر  است. 

نهمین عنصر این دسته از عناصر در زیرالیۀ  خود  الکترون دارد. 

الکترون هاي موجود در زیرالیه هاي  با الکترون هاي زیرالیۀ  هشتمین عنصر این دسته با هم برابر است. 

3d4s

4s10٫1

3d9

s3d

اگر  درصد وزن تنۀ یک درخت را سلولز  تشکیل دهد، چند کیلوگرم زغال با خلوص  درصد از حرارت  دادن یک تنۀ درخت - 21

با جرم  می توان به دست آورد؟  
50(C6H10O5)n90

81kg(H = 1,C = 12,O = 16 : g ⋅ mo )l
−1

( (s) C(s) + O(g)(⋅ )C6H10O5)n − →−−−
حرارت

H2 معادلھ موازنھ شود

16٫2204042

چه تعداد از مطالب زیر در مورد اسکاندیم درست است؟ - 22

) به شمار می آید.   الف) نخستین عنصر واسطه (دستۀ 
ب) در وسایل خانه مانند تلویزیون رنگی و برخی شیشه ها وجود دارد. 

پ) یون پایدار آن به آرایش گاز نجیب آرگون می رسد. 
ت) تنها عنصر واسطۀ تناوب چهارم است که یک نوع کاتیون تک اتمی تشکیل می دهد.

d

1234

3



، دو واحد کمتر از الکترون هاي موجود در زیرالیۀ  عنصر  باشد، کدام یک از موارد زیر نادرست چنانچه تعداد الکترون هاي الیۀ دوم عنصر  - 23
است؟

، ممکن است  واحد بزرگتر از عدد اتمی عنصر  باشد.  عدد اتمی عنصر 

آرایش الکترونی کاتیون  می تواند به  ختم شود. 

بار الکتریکی کاتیون هاي  و  نمی تواند برابر باشد. 

مجموع الکترون هاي زیرالیۀ  عنصرهاي  و  می تواند برابر  باشد. 

M243dN

N5M

N3d10

MN

3dMN15

چه تعداد از عناصر دورة سوم جدول تناوبی در ویژگی هاي (دارا بودن سطحی براق و درخشان، شکننده بودن بر اثر ضربه و رفتار یک اتم در واکنش - 24
با دیگر اتم ها) (به ترتیب از راست به چپ)، با اتم ژرمانیم مشترك است؟ (با فرض اینکه هیچکدام از گازهاي نجیب در واکنش هاي شیمیایی شرکت

نمی کنند.)

 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,434544533443

از تجزیۀ کامل  گرم سدیم هیدروژن کربنات، طبق واکنش زیر  گرم مادة جامد در ظرفی باقی می ماند. درصد خلوص سدیم هیدروژن - 25
کربنات کدام است؟ 

 

4033٫8

(C = 12,Na = 23,H = 1,O = 16 : g ⋅ mo )l−1

2NaHC (s) → N C (s) + C (g) + O(g)O3 a2 O3 O2 H2

4643٫54240٫5

) کلرید، یون  به صورت  رسوب می کند. اگر جرم ترکیب  به جرم  گرم داراي یون  است. در واکنش با آهن ( - 26

رسوب حاصل  گرم باشد، چند درصد جرم ترکیب  را یون  تشکیل می دهد؟ 

A40٫8OH−IIIOH−Fe(OH)3

21٫4AOH−

Fe = 56,O = 16,H = 1

52812512٫5

گاز آزادشده از واکنش کامل  گرم از یک نمونۀ ناخالص منگنز دي اکسید با هیدروکلریک اسید می تواند با  میلی لیتر محلول  موالر پتاسیم - 27

برمید واکنش دهد. درصد خلوص منگنز دي اکسید در این نمونه کدام است و در این فرایند، چند مول  مصرف شده است؟ (ناخالصی با اسید

 ( واکنش نمی دهد، 

 (معادلۀ واکنش ها موازنه شود.)

 

502502

HCl(aq)

O = 16,Mn = 55 : g ⋅ mol−1

{
Mn (s) + HCl(aq) → MnC (aq) + C (g) + O(l)O2 l2 l2 H2

C (g) + KBr(aq) → KCl(aq) + B (l)l2 r2

1, 43٫51٫5, 43٫51, 871٫5, 87

از واکنش تخمیر  تن گلوکز با خلوص  ،  تن سوخت سبز تولید می شود. بازدة درصدي واکنش را به دست آورید.  - 28

( ) 

2%800٫5

C = 12,H = 1,O = 16g ⋅ mol
−1

61٫1430٫5791٫7170٫14

از  کیلوگرم نمک طعام با درجه خلوص  مطابق با واکنش زیر چند کیلوگرم نمک سدیم سولفات با درجه خلوص  به دست - 29

می آید؟   

25094٫5%83٫4%

2NaCl + S → N S + 2HClH2 O4 a2 O4

(Na = 23 , Cl = 35٫5 , S = 32 , O = 16g ⋅ mo )l
−1

444٫2282٫3435٫2343٫8

4



چه تعداد از مطالب زیر در مورد سدیم نادرست است؟  - 30
الف) براي استخراج فلز سدیم می توان اکسید آن را با کربن واکنش داد. 

ب) استخراج فلز سدیم در مقایسه با مس آسان تر است. 
پ) جالي طالیی فلز سدیم در مجاورت هوا به سرعت از بین می رود و سطح آن کدر می شود. 

ت) فلز سدیم نرم است و با چاقو بریده می شود.

1234

چند مورد از موارد پشنهاد شده، عبارت زیر را به درستی پر می کنند؟  - 31

«عدد اتمی نخستین عنصري که در آن زیر الیه اي با  ..................   و  ..................   ،  ..................  است، برابر .................. می باشد.» 

الف)  -  - به اندازة نیمی از گنجایش خود توسط الکترون ها اشغال شده -  

ب)  -  - داراي الکترون -  

پ)  -  - توسط الکترون ها کامًال پر شده -  

ت)  -  - توسط الکترون ها کامًال پر شده - 

n =l =

3224

4019

3136

5038

4321

با توجه به واکنش هاي زیر کدام عبارت ها نادرست هستند؟ - 32

  بی اثر 

الف) ترتیب واکنش پذیري به صورت:  است. 

ب) در شرایط یکسان، تمایل کاتیون  ها براي تبدیل شدن به حالت آزاد به صورت   است. 

پ) واکنش:  به طور طبیعی انجام نمی شود.  

ت) محلولی از  را می توان در ظرفی از جنس  نگهداري کرد. 

الف، ت الف، ب، ت  پ، ت  الف، ب

I)MC (s) + X(s) XC (s) + M(s)l2 −→
Δ

l2

II)XS (aq) + Z(s) →O4

III)ZO(s) + M(s) MO(s) + Z(s)−→
Δ

X > Z > M

> >Z 2+ M 2+ X2+

MO(s) + Z(s) M(s) + ZO(s)−→
Δ

M(NO3)2X

،  گرم جرم دارد. درصد جرمی تقریبی کربن در آن کدام است و فرمول «نقطه - خط» آن به هر لیتر از یک هیدروکربن گازي در شرایط  - 33

( کدام صورت می تواند باشد؟ (

، ، ، ، 

STP2٫5

H = 1,C = 12 : g ⋅ mol
−1

85٫7185٫7178٫1578٫15

فلز  داراي یون پایداري با آرایش الکترونی زیر است، کدام گزینه در مورد این فلز صحیح نیست؟  - 34

عنصر مورد نظر می تواند با  هم گروه باشد. 

آخرین زیر الیۀ اتم عنصر مورد نظر می تواند  یا  الکترون داشته باشد. 

عنصر مورد نظر می تواند فلزي اصلی از گروه سیزدهم جدول دوره اي باشد. 

اگر عنصر مورد نظر، یک فلز واسطه باشد، واکنش پذیري آن از آهن کمتر است. 

x

: Ar]3X
n+ [18 d

10

Au79

12

5



در کدام گزینه پاسخ مساله هاي زیر به دست آمده است؟  - 35

الف) از مصرف کامل  با خلوص  با مقدار کافی   .................. میلی لیتر گاز  در شرایط  حاصل می شود.

 

، به  .................. گرم  با خلوص  نیاز است. ب) براي تولید  گاز  در شرایط  در اثر تجزیۀ 

 

،  آهن مذاب تولید می شود. بازدة درصدي واکنش برابر  .................. است. ج) از واکنش  با 

4٫8gMg%50HClH2STP

(Mg = 24 )
g

mol

6٫72LO2STPKClO3KClO3%80

(KCl = 122٫5 )O3
g

mol

5٫4gAlFe2O32٫8g

(O = 16 Fe = 56 Al = 27 )
g

mol

25 − 30٫62 − 224050 − 61٫25 − 448012٫5 − 15٫31 − 22406٫25 − 7٫65 − 560

اگر  گرم سدیم هیدروژن کربنات با خلوص  درصد، بر اثر گرما به میزان  درصد تجزیه شود، جرم جامد بر جاي مانده چند گرم است؟ - 36

 ( (گرما بر ناخالصی اثر ندارد) (

 

208450

H = 1 , C = 12 , O = 16 , Na = 23 : g ⋅ mol
−1

2NaHC (s) → N C (s) + C (g) + O(g)O3 a2 O3 O2 H2

5٫411٫613٫816٫9

چه تعداد از موارد زیر در مورد مقایسۀ شعاع اتمی درست است؟  - 37
  ب)           الف)  

  ت) پ)

K > Mg > Cl > FLi > O > N > F

Be > B > N > NaCl > B > C > F

4321

بر اساس قواعد آیو پاك، کدام یک از نامگذاري هاي زیر صحیح است؟  - 38

)  - دي متیل -  بوتن  )  - هپتن                                                            

)  - اتیل -  و  - دي متیل -  - هپتن  - اتیل -  - متیل -  هگزن                                 

 و  و  و  و 

 1422, 21−

3 (32−242351

12341423

) درست نیست؟  کدام گزینه ها در مورد عنصر هاي واسطه (دستۀ  - 39

الف) آرایش الکترونی بیشتر عناصر واسطه به  ختم می شود که در این حالت کاتیون  تشکیل می دهند. 

ب) تعداد زیر الیه هایی که در یون سه بار مثبت سومین فلز واسطه تناوب چهارم به طور کامل پر شده اند  تاست. 

پ) در آرایش الکترونی کاتیون ترکیب  یک الیۀ دو الکترونی وجود دارد. 

ت) عدد اتمی نخستین عنصر واسطه اي که الیۀ الکترونی سوم آن کامًال پر است برابر  است.

ب و ت  الف و پ  پ و ت  الف و ب 

d

ns2x2+

6

CoCl3

29

) به ترتیب  .................. و  .................. است.  ) و ( پاسخ جمله هاي ( - 40

) در اثر سوختن کامل یک آلکین به اندازة جرم آلکین، بخار آب تولید می شود. در ساختار این آلکین چند پیوند  وجود دارد؟ 

) در ترکیب  اتیل  ،  دي متیل پنتان مجموع شمار پیوندهاي  و تعداد اتم ها برابر چه عددي است؟

III

IC − H

II−32−−4C − H

49 − 846 − 648 − 849 − 6

اگر  گرم از یک نمونه مس  اکسید ناخالص در واکنش کامل با گاز هیدروژن در گرما،  گرم کاهش جرم پیدا کند، درصد خلوص این - 41

اکسید در این نمونه، کدام است؟ (ناخالصی با هیدروژن واکنش نمیدهد.)  (محصوالت آن فلز مس و آب است) 

 

8(II)1٫2

(O = 16,Cu = 64 : g ⋅ mo )l−1

CuO(s) + (g) Cu(s) + O(g)H2 −→
Δ

H2

70858075

6



آرایش الکترونی یون  به  ختم می شود. چه تعداد از عبارات زیر صحیح است؟  - 42

الف) از آنجا که آخرین زیر الیۀ این یون  الکترون دارد؛ بنابراین قاعدة هشتایی را رعایت کرده است. 

ب) عنصر  با عنصر  که داراي تعداد الکترون مساوي در زیر الیۀ  و  الیۀ ظرفیت خود است، ترکیبی یونی با فرمول  می دهد. 

، ترکیب یونی با فرمول  پ) اگر در الیۀ ظرفیت اتمی، شمار الکترون هاي با  دو  برابر الکترون هاي با  باشد، آن اتم می تواند با 
تشکیل دهد. 

ت)  عنصري واسطه، متعلق به دورة سوم و گروه دهم جدول دوره اي است.

X2+3d8

8

XYl = 0l = 1XY2

l = 1l = 0X2+XM

X

1234

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
200-

100-

0

100

200

300

400

شمار اتم هاي کربن

گاز

مایع

1C

2C
3C
4C

5C 6C

7C 8C

9C 10C

11C 12C

13C 14C

15C 16C
17C 18C

19C 20C
21C

23C
22C

24C

22 C
0( (

C0 (

(

باتوجه به نمودار زیر کدام دو گزینه صحیح است؟   الف) آلکانی با  اتم - 43

هیدروژن در دماي  مایع است. 

ب) آلکانی با جرم مولی  در دماي  به جوش می آید. 

پ) ساده ترین آلکانی که پیوند  دارد در دماي حدود  به جوش می آید. 

ت) در دماي  حالت فیزیکی هگزان و اوکتان شبیه به هم است.

الف و ب  

پ و ت 

ب و پ 

الف و ت 

 (C = 12,H = 1)24

 200 C∘

 128g ⋅ mol−1 423K

 C − C −90 C∘

 100 C∘

( با توجه به واکنش استخراج آهن که در شرکت هاي فوالد جهان استفاده می شود، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ ( - 44

نسبت تعداد الکترون هاي واکنش دهندة جامد سنگین تر به ضریب استوکیومتري فراوردة جامد برابر  است. 

،  لیتر گاز آزاد می شود. ) اکسید به این واکنش در شرایط  با وارد کردن  آهن (

عنصري که می توان به جاي  از آن استفاده کرد، داراي خصلت فلزي و شعاع اتمی بیشتري از  می باشد.

نسبت تعداد الکترون هاي فراوردة گازي به ضریب استوکیومتري فراوردة جامد برابر  می باشد.

Fe O C
56
26 ,16

8 ,12
6

40

32gIIISTP4٫48

CMg

11

چه تعداد از عبارات زیر در مورد واکنش  - بوتن با  و  صحیح است؟  - 45

 است. 
OH

، الف) ساختار فرآوردة واکنش  - بوتن با  در حضور 

ب) محصول برم  دار شدن  - بوتن یک ترکیب آلی قرمز رنگ به نام   و  - دي برمو بوتان است. 

پ) شمار جفت الکترون هاي نا پیوندي در ساختار  و  - دي برموبوتان، برابر با شمار جفت الکترون هاي پیوندي آن است. 

، ترکیبی با  پیوند کوواالنسی به وجود می آید. ت) در ساختار محصول واکنش 2 - بوتن با 

 مورد مورد مورد مورد

2OH2Br2

2OH2SH2 O4

223

23

OH212

1234

- هپتانون، پاسخ صحیح پرسش هاي زیر در کدام گزینه آمده است؟  باتوجه به مولکول هاي نفتالن، بنزن، سیکلوهگزان و  - 46
الف) از سوختن کامل کدام هیدروکربن مقدار کمتري آب تولید می شود؟ 

ب) کدام هیدروکربن در واکنش با برم مایع، رنگ قرمز محلول را حفظ می کند؟

- هپتانون - سیکلوهگزان  بنزن - سیکلوهگزان  سیکلوهگزان - بنزن  نفتالن - سیکلوهگزان 

2

2

7



براي ساختار داده شده مقابل چند گزینه صحیح است؟  - 47

 الف) این آلکان در نام گذاري به اکتان ختم می شود. 
ب) داراي هشت شاخه فرعی است. 

ج) در ساختار آلکان تعداد  اتم کربن وجود دارد که این کربن ها هرکدام به  کربن دیگر اتصال دارند. 

د) در صورتی که به جاي گروه هاي اتیل، گروه هاي متیل و به جاي گروه هاي متیل، گروه هاي اتیل قرار گیرد، زنجیر اصلی  کربنی می شود.

(C CCH(C )C(C )( )C( )(C )C(CH3)3 H3 H3 C2H5 C2H5 H3 H3)2C2H5

34

10

1234

مخلوطی از  متیل هگزان و  هگزن به وزن  گرم، با  گرم برم مایع به طور کامل واکنش می دهد، درصد جرمی  متیل هگزان در - 48
مخلوط پایانی به کدام عدد نزدیک تر است؟ 

−3−12032−3

(H = 1,C = 12,Br = 80 : g ⋅ mo )l−1

16٫3517٫56٫566٫15

O

O
O

( (I

O O

CO2

OH

CH3

( (II

( کدام مطلب دربارة دو مولکول با ساختارهاي زیر، درست است؟ ( - 49

ترکیب  داراي گروه کتونی است. 

شمار پیوندهاي دوگانه در دو ترکیب، برابر است. 

)، به تقریب  است.  نسبت جرم هیدروژن به جرم کربن در ترکیب (

دو ترکیب با هم ایزومرند و تفاوت آن ها در شمار جفت الکترون هاي ناپیوندي روي اتم هاي آن ها است.

H = 1,C = 12 : g ⋅ mol−1

II

II0٫106

- گرم از هیدروکربن در واکنش با مقدار کافی گاز اکسیژن  گرم بخار آب تولید می کند. تعداد کربن هاي این هیدروکربن چقدر است و با 50

گرفتن چند مولکول هیدروژن به حالت سیرشده درمی آید? (با فرض اینکه تفاوت تعداد هیدروژن و کربن برابر  است) (

(

2٫72٫7

2

C = 12,H = 1, O = 18H2

2 − 24 − 22 − 44 − 4

، شامل سه یون است. اگر یکی از یون ها به آرایش گاز نئون و یون دیگر به آرایش گاز هر واحد فرمولی ترکیب یونی حاصل از دو عنصر  و  - 51
آرگون رسیده باشد، چه تعداد از نتیجه گیري هاي زیر همواره درست است؟ 

الف) عنصرهاي  و  در دو دورة متوالی جدول تناوبی قرار دارند. 

ب) اختالف عدد اتمی  و  برابر  است. 

پ) یکی از دو عنصر  و  در دما و فشار اتاق به صورت مولکول هاي دو اتمی یافت می شود.

ت) اتم هر کدام از عناصر  و  فاقد زیرالیه اي با عدد کوانتومی   است.

صفر

AD

AD

AD11

AD

ADl = 2

123

چه تعداد از عبارات زیر در مورد سیکلوهگزان نادرست است؟  - 52
الف) درصد جرمی هیدروژن در سیکلوهگزان دو برابر درصد جرمی هیدروژن در پروپن است. 

ب) سرگروه هیدروکربن هاي آروماتیک است و داراي فرمول تجربی  می باشد. 

پ) نسبت تعداد پیوندهاي یگانه  به تعداد پیوندهاي  برابر  است. 

ت) مقایسۀ سیکلوهگزان  بنزن  نفتالن را می توان به نقطۀ جوش آن ها نسبت داد.

CH2

C − CH − C
1
2

>>

1324

8



اگر تفاوت نوترون و الکترون در عنصر  برابر  باشد، چه تعداد از عبارت هاي زیر نادرست است؟  - 53

الف) در الیۀ ظرفیت این عنصر،  الکترون وجود دارد و تعداد الکترون هاي موجود در زیر الیه هاي  و  در آن برابر است.  
ب) به گروهی از جدول دوره اي تعلق دارد که همۀ عناصر آن رسانایی الکتریکی دارند. 

پ) در این عنصر تعداد الکترون ها با  برابر تعداد پروتون هاي دومین گاز نجیب است. 
ت) این عنصر با یک نافلز و دو شبه فلز، هم گروه است.

صفر  

M11919

45s5p

l = 0

123

کدام یک از هیدروکربن هاي زیر بر اثر هیدروژن دار شدن کامل، بیش ترین درصد افزایش جرم را خواهد داشت؟ - 54

بنزن کلرواتن پروپین اتن 

(H = 1,C = 12,Cl = 35٫5 : g ⋅ mo )l−1

چه تعداد از عبارات زیر در مورد آلکن ها صحیح است؟  - 55
الف) به جز سه عضو اول خانوادة آلکن ها، براي نام گذاري سایرین باید محل پیوند دو گانه را مشخص کرد. 

ب) در ساده ترین آلکن شاخه دار، یک اتم کربن وجود دارد که با  پیوند کوواالنسی به  اتم کربن دیگر متصل است. 
پ) آلکن ها برخالف آلکان ها در واکنش پلیمري شدن شرکت می کنند. 

ت) در شرایط یکسان، چگالی نخستین عضو خانوادة آلکن ها با چگالی فراوان ترین جزء سازندة هواکره برابر است.

43

1234

درخصوص واکنش گاز اتن با آب و برم مایع، چند مورد از عبارات زیر درست است؟  - 56

الف) فرآورده واکنش با آب یک ترکیب سیر شده است که هر مول از آن براي سوختن به  مول گاز اکسیژن نیاز دارد. 

ب)   فرآورده واکنش با برم مایع،  دي برمو اتن است که حالت فیزیکی آن در دماي اتاق مایع است.

پ)  فرآوردة واکنش با آب یک الکل دوکربنی غیرالکترولیت است که در ساختار خود  پیوند اشتراکی دارد. 

ت)  در محصول واکنش برم دار شدن اتن نسبت شمار جفت الکترون هاي پیوندي به شمار جفت الکترون هاي ناپیوندي برابر  است.

3

−2, 1

7
5
6

1234

چند مورد از عبارات زیر می تواند در مورد هیدروکربن هاي زیر درست باشد؟  - 57

 الف) با توجه به مدل گلوله و میله، تعداد پیوند هاي  است. 

ب) با توجه به مدل فضا پر کن ترکیب  داراي  پیوند اشتراکی است. 

پ) ترکیب  هیدروکربنی حلقوي سیر نشده است که در آن هر اتم کربن با  پیوند به  اتم دیگر متصل است. 

ت) ترکیب  هیدروکربنی دو حلقه اي آروماتیک است که مولکول آن داراي  پیوند دوگانۀ  است.

 مورد مورد مورد مورد

a) b) c) d)C2H2 C2H4 C6H6 C10H8

a < b

a5

c43

d5C = C

1234

- گرم از یک نمونه سنگ معدن آهن در  میلی لیتر از محلول اسیدي انداخته شده است تا یون هاي  آن به صورت محلول درآیند. اگر با 58

) هیدروکسید به دست آید، درصد جرمی آهن در این نمونه سنگ معدن، افزودن مقدار زیادي  به این محلول،  گرم از رسوب آهن (

کدام است؟ (معادلۀ واکنش ها موازنه شود.  ) 

 

20100Fe3+

NaOH(s)5٫35III

Fe = 56 , O = 16 , H = 1 : g ⋅ mol−1

F (s) + HCl(aq) → FeC (aq) + O(l)e2O3 l3 H2

FeC (aq) + NaOH(aq) → Fe(OH (s) + NaCl(aq)l3 )3

481014
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چند مورد از موارد زیر دربارة مقایسۀ شعاع اتمی درست است؟  - 59

الف) چهارمین عضو گروه قلیایی خاکی  اتم با عدد اتمی  

ب) اولین عضو دورة چهارم  اولین عنصر واسطه  

پ) اتم با عدد اتمی   اولین عضو گروه هالوژن ها 

ت) سبک ترین شبه فلز گروه چهاردهم  اتم با عدد اتمی 

<19

<

16<

<6

4321

اگر جرم هاي برابر از دو فلز سدیم و آلومینیم را با محلول سولفوریک اسید واکنش دهیم و حجم گاز تولید شده در شرایط  در هر دو واکنش - 60
برابر باشد، نسبت درصد خلوص سدیم به آلومینیم کدام است؟ 

 

 

STP

2Na(s) + S (aq) → N S (aq) + (g)H2 O4 a2 O4 H2

2Al(s) + 3 S (aq) → A (S (aq) + 3 (g)H2 O4 l2 O4)3 H2

(Na = 23,Al = 27 : g ⋅ mo )l−1

0٫850٫392٫551٫17
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