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عطارد

با بازگردانی هفت قوطی کنسرو فوالدي، انرژي الزم براي روشن نگهداشتن یک المپ  واتی به مدت  ساعت تأمین می شود. اگر روزانه، 

 قوطی در کشور بازیافت شود و هر خانه را به طور میانگین  المپ  واتی به مدت  ساعت روشن نگهدارد، با بازگردانی کامل این
قوطی ها، روشنایی چند خانه در یک روز تأمین می شود؟
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کدام مطلب درباره نفتالن نادرست است؟

یکی از ترکیب هاي آروماتیک است. فرمول مولکولی آن  است.
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فرمول ساختاري آن به عنوان ماده ضد بید کاربرد داشته است.

2

C10H8

، شامل سه یون است. اگر یکی از یون ها به آرایش گاز نئون و یون دیگر به آرایش هر واحد فرمولی ترکیب یونی حاصل از دو عنصر  و 
گاز 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
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آرایش الکترونی یون  به  ختم می شود. چه تعداد از عبارات زیر صحیح است؟ 

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.

4X2+3d8
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XYl = 0l = 1XY2

l = 1l = 0X2+

XM

X
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 میلی لیتر محلول   موالر روي کلرید با فلز آلومینیوم به طور کامل واکنش می دهد. اگر محلول حاصل در واکنش با مقدار کافی نقره

نیترات   گرم رسوب تشکیل دهد و بازده واکنش اول  بازده واکنش دوم باشد بازده درصدي واکنش اول کدام است؟  

 

51000٫4

2٫29680%

(Ag = 108 , Cl = 35٫5g ⋅ mo )l−1

40508064

1



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

)  - دي متیل -  بوتن )  - هپتن                                                            

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

 و  و  و  و 
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 1422, 21−

332−242351

12341423

کدام سه عنصر در یک گروه جدول تناوبی جاي دارند و همگی فلز واسطهاند؟ 7

Ba , Sr , Ca56 38 20Au , Ag , Cu79 47 29Ni , Mn , K28 25 19Zn , Co , Cr30 27 24

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

 

84033٫8

(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

نسبت شمار اتم هاي هیدروژن به شمار اتم هاي کربن در مولکول پنتین، چند برابر نسبت شمار اتم هاي هیدروژن به شمار اتم هاي کربن در
مولکول نفتالن است؟

9
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چند مورد از موارد زیر دربارة مقایسۀ شعاع اتمی درست است؟ 

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 

10
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( کدام مطلب دربارة دو مولکول با ساختارهاي زیر، درست است؟ (

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.

11H = 1,C = 12 : g ⋅ mol−1

II

II0٫106

براي ساختار داده شده مقابل چند گزینه صحیح است؟ 

 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.

12

(C CCH(C )C(C )( )C( )(C )C(CH3)3 H3 H3 C2H5 C2H5 H3 H3)2C2H5
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اگر تفاوت نوترون و الکترون در عنصر  برابر  باشد، چه تعداد از عبارت هاي زیر نادرست است؟ 

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  

13M11919

45s5p

l = 0
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) اکسید، چند کیلوگرم آهن، با بازده  درصد می توان به دست آورد و این مقدار آهن را از از واکنش  کیلوگرم زغال با آهن (

) اکسید خالص کافی در فرایند ترمیت می توان تهیه کرد؟  واکنش چند کیلوگرم آلومینیوم با آهن (

 

 (گزینه ها را از راست به چپ بخوانید 

141٫8III85

III

(معادلۀ واکنش ھا موازنھ شود)
⎧

⎩
⎨
⎪

⎪
F (s) + C(s) Fe(l) + C (g)e2O3 −→

Δ
O2

Al(s) + F (s) A (s) + Fe(l)e2O3 −→
Δ

l2O3

(C = 12,O = 16,Al = 27,Fe = 56 : g ⋅ mol−1

4٫59, 9٫526٫17, 9٫524٫59, 15٫86٫17, 15٫8

در اثر تجزیۀ چند گرم سدیم آزید   خالص با بازده درصدي  ،  میلی لیتر گاز  با چگالی  تولید

می شود؟ (  و  ) 

15(Na )N352%25%84N20٫1
g

cm3

N = 14 :
g

mol
Na = 23

Na → N +N3(s) a(s) N2(g)

5012575100

اعداد کوانتومی موجود در گزینه ها مربوط به آخرین الکترون اتم یک عنصر است. کدام یک مربوط به عنصري است که شعاع اتمی کوچکتري
دارد؟

   و     و     و     و  

16

n = 3l = 1n = 2l = 1n = 3l = 0n = 2l = 0

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

 

بنزن کلرواتن پروپین اتن 

17

(H = 1,C = 12,Cl = 35٫5 : g ⋅ mo )l−1

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

( آن به کدام صورت می تواند باشد؟ (

، ، 
 

، ، 

18STP2٫5

H = 1,C = 12 : g ⋅ mol−1

85٫7185٫7178٫1578٫15

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

الف)      ب)      پ)      ت) 

ب و پ ب و ت الف و ت الف و پ

19d

F26 e3+M25 n2+C24 r3+C29 u+

3
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، چند گرم  تولید و به تقریب چند گرم  با خلوص  درصد مصرف با توجه به واکنش زیر، به ازاي مصرف  مول 
می شود؟ 

  (معادلۀ واکنش موازنه شود) 

 (گزینه ها را از راست به چپ بخوانید 

200٫3HFNaFN Sia2 O380

N Si (s) + HF (aq)a2 O3 → Si (aq) + NaF (aq) + O(l)H2 F6 H2

(Si = 28,Na = 23,F = 19,O = 16 : g ⋅ mol−1

5٫7, 3٫157٫5, 3٫155٫7, 3٫657٫5, 3٫65

مخلوطی از پتاسیم نیترات خالص و پتاسیم کلرات خالص که در مجموع یک مول ماده را تشکیل می دهد، به طورکامل حرارت می دهیم. اگر

جمعًا  گرم اکسیژن حاصل شود، درصد خلوص پتاسیم نیترات در این مخلوط تقریبًا کدام است؟ 

 

21

24

(KN = 101,O = 16,KCl = 122٫5 : g ⋅ mo )O3 O3 l−1

2KCl (s) 2KCl(s) + 3 (g)O3 −→
Δ

O2

2KN (s) 2KN (s) + (g)O3 −→
Δ

O2 O2

71463286

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

دست می آید؟   

2225094٫5%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

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

 

، 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. 

23

C = C (g) + A → BH2 H2

AB

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

ASH2 O4

- هپتانون، پاسخ صحیح پرسش هاي زیر در کدام گزینه آمده است؟  باتوجه به مولکول هاي نفتالن، بنزن، سیکلوهگزان و 
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 

242

2

اتم هالوژنی که براي واکنش با هیدروژن حداقل به دماي   نیاز دارد. به ترتیب از راست به چپ چند الکترون با عدد کوانتومی  
دارد و چند الکترون در آخرین زیرالیۀ اشغال شدة آن جاي دارد؟

 و   و   و   و  

25C200∘
l = 1

237235177175

در ساختار مولکول کدام ماده، دو گروه اتیل به یک اتم کربن متصل اند؟

 _ اتیل -  _ بوتن  _ اتیل -  _ پنتن _ متیل -  _ پنتن  _ متیل -  _ پنتن 

26
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چه تعداد از عبارت هاي زیر به درستی بیان شده است؟ 

، دو عنصر داراي زیرالیۀ  پر می باشند.  الف) در میان عناصر دورة 

ب) کاتیون هیچ کدام از فلزات دستۀ  در دورة چهارم به آرایش گاز نجیب قبل از خود نمی رسد. 

) اکسید و فلز مس انجام شدنی نیست.  پ) اگر بدانیم واکنش پذیري آهن از مس بیش تر است، واکنش میان آهن (
ت) در استخراج آهن (از سنگ آهن) از کربن یا فلز سدیم استفاده می شود.

27

4d

d

II

4321

چه تعداد از مطالب زیر در مورد سدیم نادرست است؟ 
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.

28

1234

تفاوت جرم مولی بنزن با نفتالن کدام است؟  29

(H = 1,C = 12g ⋅ mo )l−1

50405242

چند ایزومر اوکتان داراي یک شاخه اتیل و یک شاخه متیل می باشد؟ 30

2345

از بررسی واکنش هاي زیر می توان نتیجه گرفت که، 
پایدارترین ترکیب  .................. وکمترین فعالیت شیمیایی مربوط به  .................. است. 

31

1)Ni(s) + CuS (aq) → NiS (aq) + Cu(s)O4 O4

2)2AgN (aq) + Cu(s) → Cu(N + (aq) + 2Ag(s)O3 O3)2

Cu − NiSO4Ag − Cu(NO3)2Cu − CuSO4Ag − NiSO4

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 اتم  و  کدام است؟

32Ax

Ax

22211819

، با  مول گاز هیدروژن به طور کامل واکنش می دهد و فراورده هاي  لیتر مخلوطی از گازهاي اتان، اتن و اتین در شرایط 
سیرشده، تشکیل می شود. اگر شمار مول هاي اتن و اتین در این مخلوط با هم برابر باشد، چند درصد از مول هاي مخلوط اولیه را گاز اتان تشکیل

می دهد؟

  

3311٫2STP0٫15

20406080

کدام گزینه جاهاي خالی را به درستی تکمیل می کند؟ 

آ) در عناصر دوره چهارم جدول تناوبی .................. عنصر داراي زیرالیه  کامًال پر هستند. 
ب) در یک دوره از چپ به راست با .................. تعداد الیه ها با افزایش عدد اتمی شعاع اتمی .................. می یابد.

 - کاهش - افزایش  - ثابت بودن - کاهش   - ثابت بودن - کاهش   - کاهش - افزایش

34

3d

8866
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چند مورد از موارد زیر صحیح است؟ 

آ) نخستین عنصري که الیه الکترونی  کامًال پر دارد، می تواند مانند فلزات قلیایی فقط کاتیون یک بار مثبت تشکیل دهد. 
ب) در گروه هاي نافلزي جدول تناوبی با افزایش شمار الیه هاي الکترونی از خصلت نافلزي کاسته می شود. 

پ) در بین عناصر دوره دوم جدول، کربن کمترین واکنش پذیري را دارد. 
ت) در یک دوره از جدول تناوبی به رفتارهاي فیزیکی و شیمیایی عناصر مشابه یکدیگر هستند.

35

n = 3

1234

با توجه به واکنش هاي داده شده، چند مورد از مطالب ذکر شده درست اند؟

الف) شرایط نگهداري  از  دشوارتر است. 

ب) واکنش  در طبیعت انجام ناپذیر است. 

پ) عنصر  می تواند طال باشد. 

ت) مجموع ضرایب استوکیومتري واکنش  پس از موازنه برابر  است.

36

XY

FeO + X → O + FeX2

Y

I4

I)XN + y → y(N + XO3 O3)2

II)Y + CuS → Y S + CuO4 O4

III)F + Y → e2O3انجام ناپذیر

4321

اگر در یک کاتیون  از تناوب چهارم تعداد الکترون هاي با  به  برابر  باشد نسبت الکترون هاي با  کاتیون به مجموع

الکترون هاي  و  در اتم کدام است؟

37x3+l = 0l = 22l = 2

l = 2l = 1

2٫40٫4110٫29

عنصر  در دوره سوم و گروه شانزدهم جدول دوره اي قرار دارد. کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد آن نادرست است؟

در واکنش با فلزها الکترون به اشتراك می گذارد. جریان برق و گرما را عبور نمی دهد.

در اثر ضربه خرد می شود. در دماي اتاق به حالت جامد است.

38x

چه تعداد از جمالت زیر صحیح می باشد؟ 

آ) زیرالیه  همواره تعداد الکترون بیشتري از 4s دارد. 

) آن ها پر می شود.  ب) در فلزات دسته  زیرالیه (
پ) اتم اغلب فلزهاي واسطه با تشکیل کاتیون به آرایش گاز نجیب دست می یابند. 
ت) در آرایش الکترونی اتم برخی از عناصر واسطه بی نظمی هایی به چشم می خورد.

39

3d

dl = 2

1234

از میان عناصر  عناصر  .................. و .................. در یک گروه جدول تناوبی و عناصر  .................. و .................. در
یک دوره جدول تناوبی جاي دارند.

40B A N M19 ,36 ,31 ,13

B A − N Mو Bو N − A Mو Bو M − A Nو Aو M − B Nو و

در مورد واکنش فلز آهن با محلول مس  سولفات کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ 

با گذشت زمان جرم مواد جامد موجود در ظرف افزایش می یابد. با گذشت زمان به رنگ آبی محلول افزوده می شود. 

در صورت جایگزین کردن فلز آهن با فلز روي دیگر واکنشی رخ نمی دهد. در انتهاي واکنش یون هاي موجود نسبت به ابتداي واکنش کمتر است. 

41(II)(Cu = 64,Fe = 56 g/mol)

6
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کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟

اسکاندیم نخستین فلز واسطه می باشد.

در جدول تناوبی در یک دوره با افزایش جاذبۀ هسته بر الکترون ها، شعاع اتمی کاهش می یابد.

خواص شیمیایی شبه فلزات  مشابه فلزات و خواص فیزیکی آن ها بیشتر مشابه نافلزات است. 

در اغلب گروه ها، همۀ عناصر یک گروه داراي تعداد الکترون هاي یکسانی در بیرونی ترین الیۀ خود هستند. 

42

با توجه به داده هاي جدول زیر، ترتیب واکنش پذیري عنصر ها در کدام گزینه به درستی نشان داده شده است؟  

فلز    
محلول 

   

    

    

    

 واکنش انجام پذیر است. 

 واکنش انجام نمی شود.

43

AgCrBaNi

✓✓✓AgNO3

×××BaI2

×✓✓NiSO4

×✓×CrCl3

: ✓

: ×

Cr > Ba > Ni > AgAg > Ni > Cr > BaBa > Ni > Cr > AgBa > Cr > Ni > Ag

واکنش پذیري عنصرها در گروه اول جدول دوره اي عناصر از  .................. و در گروه  از  .................. افزایش می یابد به طوري که
فعال ترین فلز در  ..................  و فعال ترین نافلز در  .................. جاي دارد.

پایین به باال – باال به پایین – باالي گروه اول – پایین گروه  باال به پایین – پایین به باال – پایین گروه اول – باالي گروه 

باال به پایین – پایین به باال – باالي گروه اول – پایین گروه  پایین به باال – باال به پایین – پایین گروه اول – باالي گروه 

4417

1717

1717

کدام گزینه عبارات زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 

آ) الگو اتم عنصري داراي  الکترون با عدد کوانتومی   آخرین زیرالیه اتم آن داراي  .................. الکترون است. 

ب) آرایش الکترونی الیه آخر اتم  .................. ختم می شود.

45

16l = 1

Na11

3 − 4s23 − 4s13 − 5s23 − 5s1

چند مورد از موارد زیر درباره عناصر جدول تناوبی نادرست است؟ 

آ) نخستین سري از عناصر واسطه در دوره چهارم و گروه  تا  قرار دارند. 
ب) ژرمانیم رسانایی گرمایی دارد اما رساناي خوب الکتریسته می باشد. 

پ) سه عنصر اول دوره سوم سطح درخشان و براق دارند. 
ت) خواص شیمیایی عناصر موجود در یک دوره از جدول تناوبی مشابه یکدیگرند.

46

312

1234

 

Aفلز

BSO4محلول

اگر ظرفی به شکل زیر داشته باشیم و واکنش در ظرف رخ دهد، گزینۀ درست را انتخاب کنید. 

محلول  را می توان در ظرفی به جنس  نگهداري کرد. 

شعاع اتمی  از  کوچک تر است. 

با گذشت زمان، جرم مواد جامد موجود در ظرف واکنش، کاهش می یابد.

اگر یون  یک بار مثبت باشد، مجموع ضرایب استوکیومتري واکنش پس از موازنه برابر  است. 

47(A = 39 , B = 24 g/mol)

BSO4A

AB

A4
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کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

شرایط نگهداري روي نسبت به آلومینیوم دشوارتر است. 

به طور کلی در هر واکنش شیمیایی که به طور طبیعی انجام می شود، واکنش پذیري واکنش دهنده ها از فراورده ها بیشتر است. 

هرچه واکنش پذیري یک عنصر بیشتر باشد، تمایل آن براي اشتراك گذاري الکترون بیشتر است. 

نگهداري  در ظرف مسی امکان پذیر نمی باشد.

48

Fe2O3

کدام گزینه نادرست است؟

استخراج فلزات قلیایی از سنگ معدنشان از فلزات واسطه دشوارتر است. 

در واکنش  تیغۀ آهن با محلول روي سولفات، فلز روي تشکیل می شود.

در میان فلزات سدیم، مس و آهن، شرایط نگهداري سدیم از همۀ آن ها دشوارتر است. 

) سولفات، فلز مس به دست می آید. با قرار دادن تیغۀ آهن در محلول مس (

49

II

کدام گزینه نادرست است؟

) به کاتیون  تبدیل می شود. ) راحت تر از فلز لیتیم ( فلز سدیم (

هرچه نگهداري از ماده اي سخت تر باشد، فعالیت شیمیایی آن ماده کمتر است. 

در دورة سوم جدول تناوبی کمترین اختالف و شعاع اتمی بین گوگرد و کلر می باشد.

از هالوژن ها براي تولید المپ چراغ هاي جلوي خودروها استفاده می کنند.

50

Na11Li31+

8

شیمی 2 عطارد


