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  ردیف

 چند مورد مطالب زیر مواد طبیعی را شامل می شود؟  1

 برخی مواد که انسان های پیشین از آن ها بهره می بردند عبارتند از چوب، سنگ، خاک، پشم، پوست.  ●

 برای نوشیدن آب از لیوان شیشه ای استفاده می کنیم که از شن و ماسه ساخته شده است.  ●

 قاشقی استفاده می کنیم که از فوالد زنگ نزن ساخته شده است.برای هم زدن چای از  ●

 برای طعم دادن به غذا از نمک به دست آمده از خشکی و دریا استفاده می کنیم.  ●

 هنگامی که سر درد داریم از یک قرص آسپیرین برای تسکین آن استفاده می کنیم. ●

1 )1                                      2 )2                                      3 )3                                        4 )4 

 ( درست است؟ Pbدر چند گزینه خواص مربوط به عنصر سرب ) 2

 در واکنش با دیگر اتم ها الکترون به اشتراک می گذارد ● شکننده است و در اثر ضربه خرد می شود.  ●

 رسانای خوب گرما و الکتریسیته است.  ● سطح آن درخشان نبوده و کدر است. ●

  سطح آن تیره است و رسانای گرما نیست.  ●

1 )1                                      2 )2                                      3 )3                                        4 )4 

 رفتارهای فیزیکی فلزها نیستند؟  چند مورد جزو 3

 جال، رسانایی گرمایی، سطح کدر، خاصیت چکش خواری، شکننده بودن، قابلیت ورقه شدن

1 )1                                    2 )2                                      3 )3                                        4 )4 

 رفتارهای شیمیایی عنصرها محسوب می شوند؟  چند مورد جزو 4

تشکیل کاتیون  ●
+2

Ca  واکنش فلز روی با محلول هیدروکلریک اسید  ● ، توسط فلز کلسیم 

 تشکیل نمک از اثر فلز سدیم بر گاز کلر ● جذب شدن فلز آهن توسط آهن ربا ●

  NaOH ( کلرید بر محلولIIتشکیل رسوب سبز رنگ از اثر آهن ) ●

1 )1                                    2 )2                                      3 )3                                        4 )4 

آن با گاز  چون شعاع اتمی فلز ................... در گروه یک نسبت به سایر فلزهای این گروه ............... است، انتظار می رود شدت واکنش 5

گرم پتاسیم کلرید تولید شود، درصدد خلدوص فلدز     34شرکت کند و  2Clمول پتاسیم در واکنش با  2/0کلر ................. باشد و اگر 

 (g.mol :5/35  =Cl  ،33   =K-1)پتاسیم چقدر است؟ 

  5/35 –کمتر  –کمتر   -( لیتیم 2                                             5/35 –کمتر  –کمتر   -( لیتیم 1

  5/35 –کمتر  –کمتر   -( لیتیم 4                                            5/35 –کمتر  –کمتر   -( لیتیم 3

 کدام عنصر در کلوخه های موجود در بستر اقیانوس ها وجود ندارد.  6

 ( نیکل4( منگنز                               3                             ( کلسیم2( کبالت                             1

 کدام عنصر است؟ Xجدول مقابل در مورد کدام تغییر در عنصرهای تناوب سوم جدول دوره ای عنصرها در کتاب آمده و  7

 Cl -( تغییر شعاع اتمی در دوره سوم 1

 Ar -( تغییر تعداد الکترون های الیه ظرفیت 2

 Ar -( تغییر خاصیت فلزی در دوره سوم 3

 Cl -( تغییر واکنش پذیری عنصرهای دوره سوم 4
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 کدام مطلب زیر در مورد عنصرهای واسطه درست نیست. 8
 .الیه ظرفیت در همه آنها از الکترون پر است S( تراز ب                        پر شدن است.حال الیه ظرفیت آنها، در  dو  S زیرالیه( آ
 .( عموماٌ دارای ترکیبهای رنگی اندت                                            .متنوع هستند یون های( عموماٌ دارای پ
 ( پ ، ت4                             ( آ ، ب3                        ( ب ، ت          2( آ ، ت                            1

 در دوره چهارم جدول تناوبی بین عنصرهای واسطه چند عنصر با آرایش الکترونی 3
10

d .وجود دارند 

1 )1                                          2 )2                                         3 )3                                            4 )6 

 آرایش الکترونی یون 10
+3

M به ،
6

P4  ختم می شود . عنصرM به کدام دوره و گروه جدول تناوبی تعلق دارد؟ 

 11( پنجم و 4                       16( چهارم و 3                       13( چهارم و 2                     3( پنجم و 1

ا عنصرهایی که زیر الیه ............... آنها در حال اشغال و پر شدن است، جزء عنصرهای .................. محسوب می شوند و این عنصره 11

 عنصرهای .................اند.      در گروههای ................. جای دارند و

1 )d–  2                                    فلزی        – 13تا  3 –واسطه )d–  فلزی – 12تا  3 –واسطه 

3 )p–  3                               نافلزی              – 8تا  1 –اصلی )p–  نافلزی - 18تا  12 –اصلی 

( کددام عنصدر شدعاع اتمدی     دوره ایبا توجه به جدول زیر )بخشی از جدول  12

 بزرگتری دارد؟
1 )X                     2 )Y                    3 )Z                   4 )W 

 

 

 در جدول تناوبی زیر، کدام گزینه در باره آنها درست است؟     Zو   D , X , E , Aبا توجه به موقعیت عنصرهای  13

   

  Z    
 

  

 D      A 

           E       

       X           

 کوچکتر است.    Dو  Zدر مقایسه با  A( شعاع اتمی 1

 دارد. 2CSساختاری مشابه مولکول  Z2D( مولکول 2

 جای دارد.  B3در جدول تناوبی هم گروه است و در گروه  Cu23با    X( عنصر 3

به صورت  E( آرایش الکترونی الیه آخر اتم عنصر 4
2

s4   و زیر الیهd3 .آن نیم پر است 

آرایش الکترونی کدام جفت یون ها به  14
10

d3 ختم می شود و هر یک از آنها به ترتیب )از راست به چپ( چند الکترون دارند؟ 

1 )
+2

Cu23  و
+2

Ni28  ،27  2                                               28و )
+2

Cu23  و
+3

Ga31  ،27  27و                                                

3 )
+

Cu23  و
+2

Zn30  ،28  4                                                    28و )
+

Cu23  و
+2

Ni28  ،28  26و                        

اتم  d3، و شمار الکترون های زیر الیه B، دو برابر الکترون های این زیر الیه در اتم عنصر Aاتم عنصر  s4اگر شمار الکترون های زیر الیه  15

A  نصف الکترون های این زیر الیه در اتمB  ،باشدA  وB                                                         به ترتیب از راست به چپ، کدام دو عنصر در دوره چهارم جدول تناوبی اند؟ ،                                                                                                                             

1 )Cr24    ،Cu23                2 )Mn25    ،Cu23                  3 )Cr24    ،Zn30                     4 )Mn25    ،Zn30 

 در کدام گزینه یون تک اتمی برای عنصر داده شده نادرست معرفی شده است. 16

)( مس 1
+3

Cu  ،
+2

Cu)            2 روی )(
+2

Zn ،
+2

Zn               )3 آهن )(
+3

Fe  ،
+2

Fe               )4  )(
+2

Ni ،
+2

Co) 

13 2 1 

   1 

  X 2 

W Z Y 3 
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 در کدام گزینه هر دو کاتیون داده شده در ترکیب یونی مورد نظر وجود دارد؟ 17

1 )FeO ،3O2V - 
+

Fe ،
+3

V                                                  2 )3MnCO ،4SO2Ag - 
+2

Mn ،
+

Ag 

3 )3(OH)Cr ،3CoCO - 
+2

Cr ،
+3

Co                                  4 )2ScCl ،S2Cu - 
+3

Sc ،
+2

Cu 

 در کدام گزینه هر چهار عنصر در طبیعت به حالت آزاد یافت می شوند؟ 18

1 )2O ،S ،Al ،Cu                    2 )2N ،S ،Au ،Ca                    3 )He ،Ag ،Pt ،Ni                  4 )Ne ،Pt ،Au ،Cu 

 در کدام گزینه واکنش داده شده و رنگ فراورده ای که زیر آن خط کشیده شده درست است؟ 13

1 )(s)Cu ( +aq)4FeSO → (s)Fe ( +aq)4CuSO - زرد 
2 )(aq)3NONa3  +(s)3(OH)Fe → (aq)NaOH3 ( +aq)3(3NO)Fe - سبز 
3 )(g)2H  +(aq)2FeCl → (aq )HCl2( +s)Fe – قهوه ای                    
4 )(aq)NaCl 3  +(s)2(OH)Fe → (aq)NaOH2 ( +aq)2FeCl - سبز 

 در اختیار داریم. این محلول شامل چه نوع یونی است؟ زرد مایل به قهوه اییک محلول آبی به رنگ  20

1 )
+3

Cr                               2 )
+2

Fe                              3 )
+3

Fe                   4 )
+2

Cu                               

اتم کدام یک از عنصرهای داده شده می تواند، کاتیون پایداری با آرایش الکترونی  21
10

d4 [Kr] ایجاد کند؟ 

 In43ت(                         Pd46پ(                        Cd48ب(                         Cu23آ( 

 ( فقط )پ(4( )آ( و )پ(                        3                         )ب( و )ت(( 2( فقط )ب(                          1

 کاتیون حاصل از کدام فلز واسطه به ترتیب از راست به چپ آرایش هشتایی گاز نجیب و کدام یک آرایش گاز نجیب ندارد؟ 22

 In43ت(                         Zn30پ(                        Sc21ب(                         Ni28آ( 

 ( فقط )پ(4( )آ( و )پ(                        3                         )ب( و )ت(( 2( فقط )ب(                          1

 یک دوره از جدول تناوبی بر اثر افزایش عدد اتمی کدام است؟علل اصلی کاهش تدریجی شعاع اتمی عنصرهای  23

 ( افزایش بار هسته و ثابت ماندن تعداد زیر الیه ها 2                            ( افزایش بار هسته و ثابت ماندن تعداد الیه ها1

          واکنش پذیری( کاهش خصلت فلزی و 4                                کاهش تعداد الکترون های الیه ظرفیت( 3

( چند عنصر متوالی بر  rنمودار تقریبی تغییرات شعاع اتمی )  24

( به صورت زیر است. کدام مطلب در مورد  Zحسب عدد اتمی ) 

                ، درست است؟     Eو  Dو  Cو  Bو  Aعنصرهای 

1 )A  وC  وE .عنصرهای از گروه فلزات قلیائی اند ، 

2 )C  وD ند.ا  عنصرهای متعلق به یک گروه 

3 )D  وB .عنصرهای متعلق به یک دوره اند 

4 )A  وC  وE .عنصرهای از گروه گازهای نجیب اند ، 

 

 ؟  ندنادرست ا مواردبا توجه به جدول روبرو که بخشی از جدول تناوبی عنصرهاست، کدام  25

 ، کوچکتر است.Gدر مقایسه با شعاع اتمی  H( شعاع اتمی آ

 بیشتر است. Aاز خاصیت فلزی اتم  Cخاصیت فلزی اتم ( ب

 هر دو شبه فلزند.  Eو  Oعنصرهای ( پ

به ترتیب  Cو  B , A( آخرین زیر الیه اشغال شده اتم های ت

 الکترون است. 7و  6و  5  دارای

 ( آ و ت4                             ( ب و پ3( فقط آ                           2( فقط ت                          1

17 16 15 14 13 

C B A   2 

  F E O 3 

   H G 4 

E                                

               C                                            

A                                                     Z 
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( کدام دوره ای عنصرهابا توجه به شکل )بخشی از جدول  26

 عنصرها درست است؟ واکنش پذیری بارهمقایسه در 

1 )R > M < D                             2 )G > M < R  

3 )G > J > E                               4 )T > E > A 

 

 شماره دوره 1 2 16 17

D   A 2 

M G J E 3 

R   T 4 

عنصدرهای  کوچکترین شعاع اتمی را بدین  ، دومین عنصر، واکنش پذیریدر کدام گزینه از راست به چپ، نخستین عنصر، بیشترین  27

 و سومین عنصر، بیشترین شمار الکترون های جفت نشده را بین عنصرهای دوره چهارم دارد؟       هم گروه خود

1 )F3    ،He2    ،Cr24                                                          2 )F3    ،Ne10    ،Mn25 

3 )Li3    ،He2    ،Cr24                                                        4 )Li3    ،Ne10    ،Mn25                                    

 را در نظر بگیرید. کدام ترتیب آنها را بر اساس افزایش شعاع اتمی نشان می دهد؟ )کوچک به بزرگ(  Si14 ،Ga31 ،Ge32 عنصرهای 28

1 )Si < Ga < Ge                   2 )Si < Ge < Ga                    3 )Ge < Ga < Si                  4 )Ga < Si < Ge 

 می تواند روند کلی تغییر کدام خاصیت    Xبا توجه به نمودار روبرو،  23

 ( آنها باشد؟Zعنصرها در جدول تناوبی، نسبت به عدد اتمی )

 تغییر خاصیت فلزی عنصرهای ردیف دوم( 1

 ( واکنش پذیری هالوژن ها2

 شعاع اتمی عنصرهای ردیف سوم ( 3

 ( واکنش پذیری فلزهای قلیایی4

 با توجه به جدول روبرو که بخشی از جدول تناوبی است، کدام گزینه درست نیست؟    30

1 )E ،کمترین شعاع را در عنصرهای گروه خود دارد                  . 

 بزرگتر است. Dاز شعاع اتمی  F( شعاع اتمی 2

 بیش تر است. Bدر مقایسه با  G( واکنش پذیری 3

 برابر است. Eو  C( شمار الکترون های جفت نشده اتم های 4

 

15 14 13 2 

 گروه 

 دوره            

E D C B 2 

 F   3 

   G 4 

 در باره عنصرهای دوره سوم جدول تناوبی، درست است؟    چند مورد از موارد زیر 31

 است.  1 > 2 > 13اندازه شعاع اتمی در سه گروه نخست آن ها به صورت:  ●

 با افزایش عدد اتمی، جاذبه هسته روی الکترون ها در الیه ها افزایش می یابد. ●

 الکترون وجود دارد.  5و  4ا به ترتیب در میان آن ها، دو عنصر شبه فلز وجود دارد که در الیه ظرفیت اتم آن ه ●

 در این دوره بیشترین شعاع اتمی را دارد. Cl17شعاع اتمی آن ها از عنصرهای هم گروه خود در دوره دوم بیشتر و عنصر  ●

1 )1                                         2 )2                                      3 )3                                      4 )4 

 در باره چند مورد از خواص بیان شده برای این عنصرها درست است؟ ، Cl17 > S16 > P15 > Si14ترتیب:  32

 جاذبه هسته روی الیه ها ● شعاع اتمی ●

 الکترون های ناپیوندی در ترکیب با هیدروژنشمار جفت  ● شمار الکترون های الیه آخر ●

1 )1                                           2 )2                                       3 )3                                      4 )4 

 کدام یک شعاع اتمی بزرگ تری دارد؟ 33

1 )Ga31                           2 )Ge32                        3 )Al13                          4 )Si14  

 

         X 

 

 

 

Z 

 

 

www.ShimiPedia.ir

http://www.


                        (  69)آذر ماه  : بهزاد میرزائی نگارش                  سوال( با کلید پاسخنامه 721) سوال های چهار گزینه ای فصل یک شیمی یازدهم

 

                                                                                               

                                                                                   @bemirzaie77         Bemirzaie.blogfa.com       5 

 

 درست است؟، In43  ،I53  ،Sb51  ،Rb37  ،Sr38 در کدام گزینه ترتیب داده شده برای شعاع اتمی عنصرهای 34

1 )Rb < Sr < In < Sb < I                                    2 )I < Sb < In < Rb < Sr                     

3 )Sb < I < In < Sr < Rb                                      4 )I < Sb < In < Sr < Rb 

 گزینه در مورد این سه اتم درست است؟ چندبا شعاع اتمی شان داده شده اند،  Mو  A  ،Dدر شکل زیر سه اتم فلزی  35

 از بقیه بیشتر است. Aخاصیت فلزی عنصر  ●

 ترتیب خاصیت فلزی این سه عنصر به صورت ●

       A > M > D .است 

بیشترین واکنش پدذیری   Dدر بین این سه فلز  ●

 را دارد.

 اگر این سه عنصر در یک گروه جدول دوره ای  ●

 M                                  D                                 A          در پایین گروه قرار دارد.                      Aباشند، عنصر        

1 )1                                  2 )2                                 3 )3                                 4 )4 

 به ترتیب از راست به چپ کدام اند؟  A ،Bدر واکنش های داده شده  36

 A → محلول هیدروکلریک اسید + زنگ آهن )آ      

 B → محلول سدیم هیدروکسید + A   )ب    

1 )2FeCl ،2(OH)Fe                                                       2 )Fe ،2(OH)Fe   

3 )3FeCl ،3(OH)Fe                                                     4 ) Fe ،3(OH)Fe      

 با در نظر گرفتن عنصرهای زیر چند مورد از مطالب زیر نادرست اند؟  37

R21    ،M24    ،G12    ،E18    ،D30    ،A17 

                                است. dعناصر دسته  متعلق به Dعنصر  ●
 .در واکنش های شیمیایی شرکت نمی کند Gعنصر  ●
 می کند.ترکیب های رنگین تولید  Mعنصر  ●
 تولید می کند.  3RAترکیبی یونی با فرمول  Aدر واکنش با عنصر  Rعنصر  ●

1 )1                                     2 )2                                    3 )3                                    4 )4 

 کدام یک جزو ویژگی های خاص طال محسوب نمی شود؟ 38

 رسانایی الکتریکی باالی طال و حفظ این رسانایی در شرایط دمایی گوناگونآ( 

 ب( واکنش ندادن طال با گازهای موجود در هواکره و مواد موجود در بدن انسان

 پ( بازتاب کم پرتوهای خورشیدی و تابش این پرتوها به فضانوردان

 ( فقط پ4( فقط آ                             3( ب و پ                             2( آ و پ                                  1

 ترتیب ، اما بر محلول روی نیترات اثر ندارد. کدامیک از آرایشهای زیرآزاد کندسولفات ( II)محلول مس ازمس  می تواند Mفلز  33

 این سه فلز را از چپ به راست نشان می دهد؟ فعالیت شیمیاییافزایش 

1 )M > Zn > Cu                 2 )Cu > M > Zn                   3 )M > Cu > Zn                   4 )Zn > M > Cu 

به طور جداگانه بیافزاییم، در کدام یک واکنش انجام شده و فلدز از   3FeClو  3AgNO ،2CuClمحلول های چنانچه فلز نیکل را به  40

 نمک خود آزاد می شود؟ 

 Fe > Ni > Cu > Agترتیب فعالیت شیمیایی چند فلز: 

 3( 4                                    2( 3                                    1( 2                      ( صفر               1
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 (Co ،30 =Zn ،21 =Sc ،26 =Fe ،22 =Ti ،24 =Cr= 27با توجه به ترکیب های داده شده، چند گزینه درست اند؟ )عدداتمی:  41

4CoPO  ،2ZnCl  ،3(3NO)Sc  ،3FeCO  ،2TiO ،3CrCl 

 ( فسفات است.  III، کبالت )4CoPOنام ترکیب  ●

  .است 3برابر با +  3FeCOبار کاتیون فلز واسطه در ترکیب  ●

آرایش الکترونی کاتیون فلز واسطه به  2ZnClدر ترکیب  ●
10

d ختم می شود.  

  .را دارد Ar18آرایش گاز نجیب   2TiOدر  کاتیون فلز واسطه 2Tiو  Sc(3NO)3بین دو ترکیب  ●

 الکترون دارد.  2الیه ظرفیت خود،  d، در زیر الیه 3CrClترکیب  ●

1 )2                                     2 )3                                   3 )4                                    4 )5 

را آزاد کنندد، کددام    Cواکنش داده و  Cمی توانند با نمک محلول فلز  Bو هم فلز  Aبا توجه به این که در شرایط استاندارد هم فلز  42

 درست است؟ هافلز شیمیایی ایندر مقایسه فعالیت مطلب زیر 

 بیشتر است. Bو  Aاز فعالیت شیمیایی  C( فعالیت شیمیایی 1

 بیشتر است. Bو  Aاز بار مثبت کاتیون فلزهای  C( بار مثبت کاتیون فلز 2

 بیشتر است. Cاز فعالیت شیمیایی Bو  Aفعالیت شیمیایی ( 3

 بیشتر است. Cاز بار مثبت کاتیون فلز  Bو  Aهای ( بار مثبت کاتیون فلز4

 در کدام واکنش همه شرایط و حالت های مواد در پایان واکنش و مجموع ضریب های موازنه درست داده شده است؟  43

  2CO ( +s)Fe(g)  -( به صورت طبیعی انجام پذیر است 1
 
→  (s)C ( +s)3O2Fe -  12مجموع ضریب های موازنه 

 Fe ( +s)O2 Na(s) -انجام پذیر نیست ( به صورت طبیعی 2
 
→  (g)Na ( +s)FeO -  5مجموع ضریب های موازنه 

 Na + (g)2 CO(s)  -ست ابه صورت طبیعی انجام پذیر ( 3
 
→  (s)C + (s)O2Na -  6مجموع ضریب های موازنه 

 CuO  +(s)Fe(s)  -به صورت طبیعی انجام پذیر نیست ( 4
 
→   (s)Cu  +(s)FeO -  5مجموع ضریب های موازنه 

 چند مورد از مطالی زیر در مورد فعالیت شیمیایی عنصرها درست است؟  44

 هر چه واکنش پذیری اتم های عنصری بیشتر باشد، در شرایط یکسان تمایل آن برای تبدیل شدن به ترکیب بیشتر است. ●

 ترکیب هایش پایدارتر از خودش است.هر چه فلز فعال تر باشد، میل بیشتری به ایجاد ترکیب دارد و  ●

 تر است. آسانهر چه واکنش پذیری فلزی بیشتر باشد، استخراج آن فلز  ●

 به طور کلی در هر واکنش شیمیایی که به طور طبیعی انجام می شود، واکنش پذیری فراورده ها از واکنش دهنده ها کمتر است. ●

شد، واکنش شیمیایی سریع تر و شدیدتر بوده و واکنش دهنده فعالیت هر چه شدت نور یا آهنگ خروج گاز آزاد شده بیشتر با ●

 شیمیایی بیشتری دارد.

1 )2                                       2 )3                                       3 )4                                        4 )5 

 د؟ نبه صورتی که نوشته شده است انجام نمی گیر در محلول آبی از واکنش های زیر چند مورد 45

● Na3  +3AuCl → Au  +NaCl3                                

●  Zn  +KCl2 → 2ZnCl  +K2 

● Cu  +2(3NO)Fe → Fe  +2(3NO)Cu 

● Na2  +2FeBr → NaBr2  +Fe 

● Ag  +2(3NO)Fe → Fe  +3AgNO 

1 )1                                        2 )2                                      3 )3                                       4 )4 

، واکنش پذیری کدام یک با گاز اکسیژن بیشتر است و اگر از واکنش مقدداری  Srو استرانسیم  Ca، کلسیم Mgبین سه فلز منیزیم  46

، تولید شود، جرم کلسیم ناخدالص در  CaOگرم کلسیم اکسید جامد  48/4% با گاز اکسیژن، 50فلز کلسیم ناخالص با درصد خلوص 

 (g.mol :16  =O  ،40   =Ca-1)واکنش چقدر است؟ 

 4/6 –( استرانسیم 4               4/2 –( استرانسیم 3                  4/6 –( منیزیم 2                 4/2 –( منیزیم 1
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 به توجه به جدول زیر کدام واکنش ها در شرایط طبیعی انجام نمی گیرند؟  47

I )(s)Mg ( +aq)2FeCl → (aq)2MgCl ( +s)Fe       

II) (s)3O2Al ( +s)Fe2 → (s)3O2Fe ( +s)Al2    

III( )s)Ni ( +s)2ZnCl → (aq)2NiCl ( +s)Zn 

IV( )s)Pt ( +aq)2(3NO)Ca → (aq)2(3NO)Pt ( +s)Ca 

1 )II  وIII                   2 )I  وIV                      3 فقط )          I          4 فقط )IV        

کدام عنصرها می توانند باشند؟ )فعالیت شدیمیایی منیدزیم    از راست به چپ به ترتیب  Dو   C , B , Aفلز  4بر مبنای اطالعات زیر  48

 زیاد اما از پتاسیم و سدیم کمتر است.(

 واکنش می دهند. Dبا محلول  Cو  A( فقط 1

 تولید می شوند. Dو  B, Aمی شود، فلزهای  افزودهدیگر  هایفلز یونبه محلول  C( وقتی 2

(aqواکنش می دهد و به یون ) Bبا محلول نمک فلز  D( فلز 3
+2

D .تبدیل می شود 

 منیزیم، مس، آهن، پتاسیم( 2                                              منیزیم، مس، پتاسیم، آهن( 1

 ( پتاسیم، آهن، منیزیم، مس4                          ( پتاسیم، آهن، مس، منیزیم                   3

 ( هیدروکسیدIIرسوب آهن ) g 8/1( کلرید بیافزاییم تا II% باید به محلول آهن )80چند گرم سدیم هیدروکسید جامد با خلوص  43

 ( g.mol :16  =O  ،40   =Na  ،1  =H  ،5/35  =Cl  ،56  =Fe-1)تولید شود؟ 

1 )6/1                                    2 )8/1                                 3 )2                                4 )2/2 

 ،Fe(OH)3گرم  28/4در واکنش شرکت کند و  3FeClگرم  5/6( کلرید با سدیم هیدروکسید، اگر IIIدر واکنش محلول آهن ) 50

 (g.mol :16  =O  ،40   =Na  ،1  =H  ،5/35  =Cl  ،56  =Fe-1)تولید شود، بازده درصدی واکنش چقدر است؟ 

1 )100                                    2 )36                                3 )4/76                                4 )3/71 

گرم است را از میخ تراشیده و درون محلولی از هیدروکلریک اسید مدی   6/13آهنی که وزن آن  زنگ آهن ایجاد شده روی یک میخ 51

 رسوب می کند. چند Fe(OH)3گرم  07/1اندازیم. پس از کامل شدن واکنش، به آن محلول سدیم هیدروکسید اضافه می کنیم، 

 (g.mol :16  =O  ،40   =Na  ،1  =H  ،5/35  =Cl  ،56  =Fe-1)درصد وزن میخ آهنی اولیه را زنگ آهن تشکیل داده است؟ 

1 )73/2                                    2 )05/3                                3 )08/4                                4 )02/5 

 تقریباً چند کیلوگرم آهن خالص به دستتن در واکنش با زغال سنگ )کربن(  5( به وزن 3O2Feاز یک نمونه سنگ معدن آهن ) 52

 ( g.mol :12  =C  ،16  =O  ،56 =Fe-1)% باشد؟ 80% و بازده درصدی واکنش 86می آید در صورتی که درصد خلوص سنگ آهن  

1 )1360                                2 )2200                                  3 )2400                           4 )2470 

 در کدام مورد واکنش مورد نظر درست داده نشده است؟  53

 واکنش هوازی تخمیر گلوکز  -( تهیه سوخت سبز 2واکنش ترمیت            -( جوشکاری فلز آهن در خطوط راه آهن 1

 واکنش گاز اتن با آب   -( تهیه الکل اتانول 4واکنش هماتیت با زغال سنگ                               -( تهیه آهن 3

برآورد شده اسدت و   ppm 280( از خاک توسط گیاه شب بو، غلظت سلنیم در خاک Seدر فرایند استخراج آلودگی عنصر سلنیم ) 54

چند گرم تن گیاه شب بو برداشت شود،  10می باشد. اگر در هر هکتار  ppm 110گرم گیاه میزان سلنیم جذب شده توسط یک کیلو

 سلنیم از یک هکتار خاک جذب می شود و تقریباً چند درصد سلنیم از خاک جدا خواهد شد. )اعداد را از راست به چپ بخوانید.(

1 )330 – 43                           2 )338 – 61                        3 )1060 – 33                      4 )1100 - 33 

 ید در g 54/2( در دمای .................... با گاز هیدروژن واکنش داده، هیدروژن یدید تولید می کند و اگر 2Iدر بین هالوژن ها، ید ) 55

 % شرکت کند، .................... هیدروژن یدید تولید خواهد شد. 30واکنش با بازده 

             3/2 -200℃باالتر از ( 2                                                      3/2 – 400℃( باالتر از 1

 6/4 – 200℃( باالتر از 4                                                    6/4 – 400℃باالتر از ( 3

Ca 

Mg 

Al 

Zn 

Fe 
Ni 

Pt 

 

فعالیت 

 بیشتر
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 0/46مول نمونه ای از گلوکز تخمیر شود و  00/1. اگر  2CO2  +OH5H2C2 → 6O12H6Cواکنش تخمیر گلوکز را در نظر بگیرید :  56

 تولید کند، بازده درصدی این واکنش چقدر است؟ OH5H2Cگرم 

1 )0/50٪                         2 )0/56٪                           3 )100٪                           4 )0/42٪   

کیلوگرم آهن مذاب به دست می آید، درصدد خلدوص    33/37( اکسید شرکت کند، IIIکیلوگرم آهن ) 8/53در فرایند ترمیت، اگر  57

 (g.mol :1  =O  ،12   =Fe-1) ( اکسید کدام است؟IIIآهن )
1 )47/88                                 %2 )18/83%                                 3 )37/31                              %4 )22/85% 

فسفریک کیلوگرم  2، پس از موازنه، برای تهیه 4PO3H ( +s)4CaSO→ (aq)4SO2H ( +s)2(4PO)3Ca(aqبر اساس واکنش: ) 58

 % الزم است؟ 80با خلوص  4SO2H ، چند گرم محلول سولفوریک اسید4PO3H اسید

1 )3000                                           2 )3000                                  3 )3750                                          4 )3750 

آیدد؟   اتین، در محلول کلسیم اکسید کافی وارد شود، چند گرم کلسیم کربنات به دست مدی  g2/5حاصل از سوزاندن  2COاگر گاز  53

 (                                 g.mol  :1  =H    ،12  =C    ،16  =O    ،40  =Ca-1درصد باشد( ) 30)در صورتی که درصد بازدهی واکنش برابر 

1 )24                                   2 )30                               3 )36                                   4 )40                         

جذب می کند. این مخلوط چند درصد  (2Brبرم ) 2/0لیتر مخلوط اتان و اتین، در برابر کاتالیزگر مناسب، در شرایط استاندارد  6/5 60

  اتان دارد؟

1 )68                                    %2 )5/73                                 %3 )77                                 %4 )80%                         
قلدع خدالص    گرم 8/23، تولید می شود. اگر در این واکنش 2Hو گاز  ( فلوئوریدII، قلع)HF(aq) محلولبا  (Sn) قلع فلز از واکنش 61

 (g.mol :13 =F  ،1  =H  ،7/118  =Sn-1) ؟ تولید می شوددرصد  80( فلوئورید با خلوص IIچند گرم قلع)واکنش دهد، 

1 )5/33                                             2 )36                                                    3 )8/34                                            4 )3/53 

هیدروژن آزاد می شود؟  درصد با مقدار کافی محلول سولفوریک اسید رقیق، چند لیتر گاز 80گرم فلز آهن با خلوص  7در واکنش  62

 (g/mol 56  =Feباشد. )  g/L 082/0در صورتی که چگالی گاز هیدروژن در شرایط آزمایش برابر 

1 )345/1                               2 )433/2                               3 )254/3                               4 )325/4 

  g/L 76/1بدا چگدالی    2COلیتر گداز   HCl  ،5/2 محلول هیدروکلریک اسید با 3MCOبا فرمول  Mگرم کربنات فلز  10از واکنش  63

 (g.mol :16  =O  ،12   =C-1) در نمک کربنات چقدر است؟ Mتولید شده است. درصد جرم فلز 

1 )40                                       2 )5/28                                     3 )2/48                                    4 )6/34 

با هم واکنش  2Nگاز  g 0/28و  2Hمقدار کافی گاز وقتی  تولید می شود.، 3NH → (g)2N ( +g)2H(g: )گاز آمونیاک طبق واکنش 64

 آمونیاک تولید می شود. بازده درصدی واکنش چقدر است؟ g 0/30می دهند، 

1 )113٪                           2 )2/88٪                         3 )6/70٪                         4 )8/67٪ 

     2Cl4H2Cگدرم   47/43( طبق واکنش موازنه شده زیر تولید می شود. اگر  g/mol 07/62) با جرم مولی  2O6H2Cاتیلن گلیکول  65

گرم اتیلن گلیکول تولید می شدود. بدازده    10/26واکنش دهد،  O2Hو  3CO2Na( با مقدار اضافی  g/mol 35/38) با جرم مولی 

 درصدی این واکنش چقدر است؟

         C2H4Cl2 + Na2CO3 + H2O → C2H6O2 + 2NaCl + CO2  

1 )11/84٪                              2 )76/52٪                              3 )03/33٪                               4 )01/36٪ 

کلرید نمونه ای از فسفر تری ، طبق واکنش زیر تهیه می شود (2Cl) و گاز کلر (4P) از واکنش فسفر سفید (3PCl) فسفر تری کلرید 66

 ، با مقدار اضافی گاز کلر تهیه شده است. بازده درصدی این واکنش چقدر است؟ 4Pگرم  00/5گرم، از واکنش  4/16به جرم 
       P4(s) + 6 Cl2(g) → 4 PCl3(g) 

1 )0/74٪                            2 )5/18٪                           3 )5/30٪                            4 )5/31٪ 

 08/3واکنش می دهدد،   2Oبا مقدار اضافی اکسیژن  4CHگرم گاز متان  53/1، وقتی  O2H2  +2CO → 2O2  +4CHدر واکنش :  67

 تولید می شود. بازده درصدی این واکنش چقدر است؟ 2COگرم گاز کربن دی اکسید 

1 )3/43                              2 )7/87                                3 )1/73                               4 )201                     
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نمونه ای از  g 05/1تبدیل می شود.  AgCl بهدر واکنش به یون کلرید  2Cl2N5O12H11Cکلر موجود در یک آنتی بیوتیک با فرمول  68

 تولید می کند. درصد جرمی آنتی بیوتیک در این پماد چیست؟  g 0121/0 AgClیک پماد محتوی این آنتی بیوتیک در واکنش 
(Atomic weights: C = 12.01, O = 16.00, N = 14.01, Cl = 35.45, H = 1.008, Ag = 107.9). 

1 )1/46                              2 )61/4                               3 )130/0                             4 )30/1 

تولید  4BaSOباریم سولفات  g 608/0واکنش می دهد،  (4SO2H) سولفوریک اسیدمحلول با  (Ba) ترکیبی از باریم g 666/0وقتی  63

 دیگر واگنش گاز هیدروژن است.فراورده می شود. درصد جرمی باریم در این ترکیب چیست؟ 
(Atomic weights: Ba = 137.3, O = 16.00, S = 32.06). 

1 )7/35                             2 )3/47                             3 )2/41                               4 )7/53 

 mg 577واکنش می دهد. وقتدی   HCl هیدروکلریک اسیدآلیاژ برنز شامل دو عنصر روی و مس است، فقط روی موجود در برنز با  70

تولید می شود. درصد جرمی روی در ایدن نمونده برندز     2ZnClروی کلرید  mg 115واکنش دهد،  HClبرنز با مقدار اضافی محلول 

 است.فراورده دیگر واگنش گاز هیدروژن چیست؟ 
(Atomic weights: Zn = 65.38, Cl = 35.45). 

1 )356/0                            2 )3/13                             3 )34/1                               4 )56/3 

 واکنش می دهد. رسوب 3AgNOبا مقدار اضافی  KClپتاسیم کلرید  g 34/2و  NaClسدیم کلرید  g 84/1مخلوطی شامل  71

AgCl  به دست آمده جداشده، شسته و خشک می شود. جرمAgCl تولید شده چقدر است؟ 

(Atomic weights: Ag = 107.87, O = 16.00, N = 14.01, Na = 22.99, K = 39.10, Cl = 35.45). 
1 )01/3                          2 )8/10                        3 )41/8                          4 )37/3    

 2SOو  2COمخلدوط   g 3/23جرم دارد. این مخلوط به طور کامل در اکسیژن اضافی می سدوزد و   g 0/3مخلوطی از کربن و گوگرد  72

 تولید می کند. جرم گوگرد در مخلوط اولیه چقدر است؟ 
(Atomic weights: C = 12.01, O = 16.00, S = 32.06). 

1 )8/5                         2 )0/5                        3 )4/6                      4 )4/5      

نیترات اضافی واکنش کامل می دهدد و نقدره    . تشکیل شده است با نقرهKCl% جرمی 6/52و  NaCl% جرمی 4/47مخلوطی که از  73

به دست مدی آیدد.    g 2367/4تولید شده جدا شده، شسته و خشک شده و وزن آن  AgClرسوب ، تولید می کند.AgCl(sکلرید )

 جرم نمونه اولیه چقدر است؟ 
(Atomic weights: Ag = 107.87, O = 16.00, N = 14.01, Na = 22.99, K = 39.10, Cl = 35.45). 

1 )38/1                      2 )52/1                    3 )12/2                     4 )76/1    

  لیتر گاز پنتان بر حسب لیتر کدام است؟ 60، در هنگام سوختن کامل O2H(gو ) 2CO(gحجم اکسیژن مورد نیاز و همچنین حجم ) 74
 ) گزینه ها را از راست به چپ بخوانید( 

1 )480 – 300 – 360                  2 )480 – 360 – 300                  3 )8 – 5 – 6                   4 )80 – 50 – 60 

اضافی واکنش می دهد. چند گرم گاز هیددروژن در ایدن    HClدارد ، در   Al  ،30٪ Mg  ٪70گرمی از یک آلیاژ که  87/0یک نمونه  75

 (  Al = 27  ,  Mg = 24  , H = 1واکنش تولید می شود ؟  )جرمهای اتمی : 

2Al + 6HCl   →  2AlCl3 + 3H2                    Mg + 2HCl  →   MgCl2 + H2 

1 )0735/0                            2 )0322/0                           3 )0833/0                              4 )0807/0    

 کدام یک جزو خواص عنصر کربن نیست؟  76

 دیگر به اشتراک بگذارد و با رسیدن به آرایش هشت تایی پایدار شود.( کربن می تواند الکترون هایش را با اتم های 1

 ( اتم های کربن می توانند با پیوندهای اشتراکی به یک دیگر متصل شوند و زنجیرها و حلقه هایی در اندازه های گوناگون بسازند.2

  دهای یونی تشکیل دهد.( اتم کربن می تواند با اتم های عنصرهای اکسیژن، نیتروژن، گوگرد و فسفر پیون3

 اتم های کربن می توانند با یک دیگر به روش های گوناگون متصل شده و دگر شکل های متفاوتی مانند گرافیت و الماس ایجاد کنند.( 4

 چند مورد از ترکیب های داده شده جزو ترکیب های آلی محسوب نمی شوند؟ 77

3CaCO - 6O6H4C – 2NH3CH - CaO - 3FeCO - 3CH3CH - 3NH - 3SCH3CH 

1 )2                                       2 )3                                       3 )4                                        4 )5 
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 چند مورد از مطالب زیر درست اند؟  78

 لکان حدود صفر است.گشتاور دو قطبی مولکول های آ ●

 دارند.  100℃کربنه نقطه جوش کمتر از  7تا  5کربنه در دمای اتاق به صورت گاز هستند. از آلکان  4تا  1آلکان های  ●

 استفاده می شود.به دلیل ناقطبی بودن آلکان ها از آن ها برای حفاظت از فلزها و جلوگیری از خوردگی فلز  ●

د و تنها سبب کداهش مقددار اکسدیژن در    رو بدن تاثیر چندانی نداها کم و استنشاق آن ها بر شش ها لکانمیزان سمی بودن آ ●

 هوای دم می شوند. 

1 )1                                   2 )2                               3 )3                                  4 )4                      

 بیشتری جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد؟در ساختار لوویس کدام مولکول تعداد  73

 ( کربن دی اکسید4( هیدروژن سیانید                           3( اتین                             2( اتن                                1

 کدام گزینه نادرست است؟  80

 ( ساده ترین و نخستین عضو خانواده آلکان ها است. 4CH( متان )1

 ( ساده ترین عضو خانواده آلکن ها و آلکین ها هر کدام دو اتم کربن دارند.2

 برابر تعداد آن ها در مولکول بنزن است. 5/1( تعداد اتم های کربن در مولکول نفتالن 3

 آن به عنوان سوخت هواپیما استفاده می شود.نفت سفید شامل آلکان هایی تا پانزده اتم کربن است و از ( 4

 چند مورد از مطالب زیر درست اند؟  81

 ن سنگ بنای صنایع پتروشیمی است؛ زیرا در این صنایع با استفاده از اتن حجم انبوهی از مواد گوناگون تولید می شود. یگاز ات ●

  ، کلسیم اکسید، یدبرخی مواد پتروشیمایی عبارتند از؛ آمونیاک، پلی اتن، سولفوریک اس ●

پلیمری شدن دسته دیگری از واکنش های آلکن هاست که با استفاده از آن می توان انواع الستیک ها، پالستیک ها، الیدا  و   ●

 پلیمرهای سودمند تهیه کرد. 

 .پاالیش نفت خام سوخت ارزان و مناسب را در اختیار صنایع قرار می دهد ●

 تولید انرژی الکتریکی ارزان قیمت می شود.  از آن ها برای مواد نفتی به دست می آید که ،از پاالیش نفت خام ●

1 )2                                       2 )3                                      3 )4                                     4 )5 

اوکتان( کدام یک به ترتیب نقطه جوش باالتر، کدام یک گرانروی کمتر، کدام یک  -اتان  –هپتان  –از بین چهار هیدروکربن )پنتان  82

 مایعی فرارتر و کدام یک در دمای اتاق به حالت گاز وجود دارد؟ 

                                         اتان –بوتان  –پنتان  –( اوکتان 2هپتان                                               –پنتان  –اتان  –( اوکتان 1

 اوکتان                                         –هپتان  –پنتان  –( اتان 4پنتان                                              –هپتان  –اوکتان  –( اتان 3

  کدام نفت بنزین و مواد پتروشیمی بیشتر و کدام یک گازوییل بیشتر دارند؟ 83

 نفت سنگین کشورهای عربی –( نفت برنت دریای شمال 2                        نفت برنت دریای شمال –( نفت برنت دریای شمال 1

 نفت سنگین ایران –( نفت برنت دریای شمال 4           نفت سنگین کشور های عربی –نفت سبک کشورهای عربی ( 3

 در کدام مورد نام، یا فرمول مولکولی و یا کاربرد هیدروکربن مورد نظر درست داده نشده است؟   84

 رسیدن میوه ها – 2CH2CH –( اتن 2سوخت فندک                                      – 10H4C  -( بوتان 1

 جوش کاربیدی – 2H2C –( اتین 4                                حالل صنعتی – OH5H2C –( متانول 3

 دردر برج تقطیر، اجزای نفت خام بر اساس اختال  در .................. آن ها جدا می شوند، هیدروکربن های با تعداد کربن ............  85

 پایین برج، هیدروکربن هایی با گرانروی باال در ................ برج و بنزین نیز در ............... جدا می شود. 

                                         باال –پایین   –زیاد  –( نقطه جوش 2باال                                            –باال   –زیاد  –( نقطه جوش 1

 باال                                         –پایین   –زیاد  –( گرانروی 4باال                                                –باال   –زیاد  –( گرانروی 3

 ، هر اتم کربن، دست کم با یک اتم هیدروژن پیوند دارد؟ 8H4Cدر چه تعداد از ایزومرهای ساختاری  86

1 )2                       2 )3                             3 )4                             4 )5 
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در شکل مقابل ......... هیدروکربن  87

سددیر شددده، .......... هیدددروکربن 

سددیر نشددده، و ......... ترکیددب   

آروماتیک وجدود دارد و ندام دو   

هیدروکربن که در شکل دیده می 

 ارتند از؛ شود عب

 

 

 

 

 

 

 هگزن -تترامتیل هپتان  -6، 5، 4، 2  -دو  –دو  –( یک 2سیکلو هگزان                                  –هپتان  -دو  –دو  –( یک 1

 پروپین -تترامتیل هپتان  -6، 4، 3، 2  -یک  –سه  –( دو 4پروپن                                             –بنزن   -یک  –سه  –( دو 3

و زغال سدنگ را کدربن    18H8Cچند مورد از مطالب زیر در مقایسه بنزین و زغال سنگ نادرست است؟ )فرمول مولکولی بنزین را  88

 (g.mol  :1  =H    ،12  =C-1)خالص فرض کنید.( 

 است. بنزین گرمبیشتر از یک گرمای آزاد شده از سوختن یک گرم زغال سنگ  ●

 نیز تولید می کند. 2NOو  2SO، مقداری COو  2COسوختن زغال سنگ افزون بر آالینده های  ●

 مقدار کربن دی اکسید به ازای یک کیلوژول انرژی تولید شده از سوختن بنزین کمتر از زغال سنگ است.  ●

 از بنزین است. طول عمر ذخایر زغال سنگ بیشتر از بنزین ولی استخراج  زغال سنگ آسان تر ●

1 )1                                   2 )2                                     3 )3                                       4 )4 

 تن گاز  28/1در فرایند به دام انداختن گاز گوگرد دی اکسید از سوختن زغال سنگ، از .................. استفاده می شود و اگر از واکنش  83

2SO 10، مقدار
4

 مول فراورده جامد تولید شود، بازده درصدی واکنش چقدر خواهد بود؟  8/1 × 

1 )86                               2 )5/88                                3 )30                                   4 )73 

 چند مورد از مطالب زیر درست اند؟  30

 اوکتان است. د >هگزان  >پنتان  > پروپانبه صورت؛  پروپان، هگزان و اوکتان ترتیب دمای جوش پنتان، ●

  ناتیل، پنتان درست نام گذاری شده اند.   – 4 –متیل  – 2درست و نامتیل، هگزان  – 2 –اتیل  – 4در نام گذاری آلکان ها  ●

 تری متیل بوتان است.  ن – 3و2وC(7H3C  ،)2(3CH)3نام ترکیبی که با فرمول  ●
 .   نمتیل پروپان ، شمار اتم های کربن برابر است -3پنتان و در دو ترکیب تری متیل  ●

 ن  همه آلکان های راست زنجیر، یکسان است. مولکولیفرمول  ●

1 )1                                   2 )2                                 3 )3                                   4 )4   

 چند مورد از مطالب زیر درست اند؟ 31

 برومو بوتان تولید می شود که یک آلکان هالوژن دار است.  ددی  -2، 1بوتن با برم مایع  -1از واکنش  ●

 ند.  ددارکربن  3 سیکلوآلکانکربن، ساده ترین  6ه بنزنی لقکربن، ساده ترین ترکیب با ح 2ساده ترین آلکن  ●

 دارند. ن دوگانهیک پیوند اتم کربن هر کدام  8و در مولکول نفتالن  یک پیوند دوگانهاتم کربن هر کدام  6در مولکول بنزن  ●

 نمی باشد.  24H11Cهپتان، متیل  تری -2،3، 2 –اتیل  -3فرمول مولکولی  ●

1 )1                                  2 )2                                 3 )3                                   4 )4   
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 چند مورد از مطالب زیر درست اند؟ 32

 است. د متیل هگزان -4 –اتیل  – CH3 – CH(C2H5) – CH(C2H5) – CH2 – CH3 ، 3نام  ●

 است.   ن دی متیل بوتان - 3و2 –اتیل  -CH3 – CH(CH3) – C(CH3)2 – C2H5 ،3نام  ●

 ، ترکیب دوم نقطه جوش باالتری دارد.  دCH2CH2CH3CH(3CH)2و  CH2(3CH)CH(3CH)2بین دو ترکیب آلی  ●

 دوقطبی اند.  ن –که از نوع دوقطبی  باید بر نیروهای جاذبه بین مولکولی یکسانی غلبه نمود 2COذوب کردن نفتالن و در  ●

الکترون ظرفیتی با خدود یدا اتدم     4کربن بر خال  فلزها و نافلزهای فعال به جای مبادله الکترون از طریق به اشتراک گذاردن  ●

 عنصرهای دیگر پیوندهای کواالنسی تشکیل می دهد. د

1 )1                                   2 )2                                 3 )3                                   4 )4   

 

 نام ترکیب زیر چیست؟ 33

 تری متیل، هپتان                                 – 7و5و3اتیل  – 4( 1

 تری متیل، اوکتان – 7و5و3اتیل  – 4( 2

                                تری متیل، اوکتان – 6و4و2اتیل  – 5( 3

 ان   هپتتری متیل،  – 6و4و2اتیل  – 5( 4

 

 درست اند؟ناچند مورد از مطالب زیر  34

، سیکلو هگزان و هپتان برای سوختن کامل یک مول سیکلوهگزان، به تعداد مول بیشتری گاز بنزندر بین ترکیب های نفتالن،  ●

 نیاز است.   ناکسیژن 

 نمتیل سیکلوهگزان نادرست نام گذاری شده اند.   -3اتیل -1دی اتیل اکتان درست و  -3و  2در نام گذاری ترکیب های آلی،  ●
 ایزومر ساختاری شاخه دار با پیوند سه گانه می توان رسم کرد.   د 4، تعداد 10H6Cبرای ترکیبی با فرمول بسته  ●

 ایزومر ساختاری وجود دارد.  د 6هیدروژن در بوتان با کلر جایگزین شود، احتمال تشکیل اتم  2اگر تحت شرایط مناسب  ●

 ، هر اتم کربن، دست کم با یک اتم هیدروژن پیوند دارد.   ن 8H4Cایزومر  ساختاری  3در  ●

1 )1                                 2 )2                                 3 )3                                   4 )4   

 چند مورد از ترکیب های زیر درست نام گذاری شده اند؟ 35

 تری متیل هگزان -5و2و2-اتیل  -3دی متیل بوتان                                                     ب(  -2و 2آ( 

 

 

 

 اتیل هپتان -4-متیل  -3ت(                                 متیل هگزان              -2-اتیل  -4پ( 

 

 

 

 

1 )5                                  2 )2                                 3 )3                                   4 )4   

اتم کربن است و نسبت شمار اتم های هیدروژن به شمار اتم های کربن در آن، برابر ................ مولکول نفتالن شامل ....................  36

 است و یک ترکیب .................... است.

1 )10 -  
 
  - 10( 2                    آروماتیک -  

 
  - 12( 3حلقوی                       – 

 
  - 12( 4حلقوی              – 

 
 آروماتیک - 
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چند گزینه در مورد ترکیدب داده شدده    37

 درست اند؟

 

 

 ، است.   دO34H20Cفرمول مولکولی آن  ●

 به طور کامل واکنش می دهد.  ن  برممول  8با  ●

 د.  به سه اتم دیگر اتصال دارند برابر اتم های کربنی است که 5/1 به چهار اتم دیگر متصل اند،اتم های کربنی که در آن  ●

 برابرند.   ندکان هیدروژن ها در اتم های تعداد اتم های هیدروژن در آن با  ●

 وجود دارد.   د برای اتم ها جفت الکترون ناپیوندی 2در مولکول آن  ●

1 )1                                 2 )2                                 3 )3                                   4 )4   

 ( مطابقت داشته باشد، کدام است؟7H3C)C(3CH)3نام ترکیبی که با فرمول  38

 تری متیل بوتان          – 3و3و2ب(        تری متیل بوتان                                          – 3و2و2آ( 

 تری متیل پنتان       – 3و2و2دی متیل پنتان                                                   ت(  – 2و2پ( 

        ( فقط )آ(4                      ( )آ( و )پ(           3                            ( )ب( و )پ(    2                                   فقط )پ(( 1

 تعداد ایزومرهای ساختاری بوتان چند است؟ 33

 ( چهار    4                        ( سه            3                                    ( دو2                     ( یک                1

 نام ترکیبی که فرمول ساختاری آن در زیر داده شده است، چیست؟              100
CH3 C

H
C CH3

CH3 
 پنتان                                              -3( 4                    پنتن -2متیل  -2( 3بوتان                    -2متیل  -2( 2                     بوتن – 2متیل  – 2( 1

 در کدام یک از هیدروکربن های زیر کمترین نسبت هیدروژن به کربن وجود دارد؟ ) بیشترین سیر نشدگی (  101

 ( نفتالن4                 ( بنزن         3              ( سیکلو پروپان         2            ( استیلن )اتین(         1

 کدام عبارت نادرست است؟ 102

 ( پروپان برای گرمایش منازل روستایی استفاده می شود.2         کتان ماده اصلی سازنده گازوئیل است.                              و( ا1

 ( هگزان ماده اولیه نفت سفید و سوخت موتور جت است.4           ( متان ماده اولیه سازنده گاز طبیعی است.                          3

 تبدیل کند، چند است؟ C = Cرا به پیوند دوگانه  C – Cجدا شود تا یک پیوند یگانه  آلکانتعداد اتم های هیدروژن که باید از یک  103

 ( سه                     4                       ( دو3( یک                          2( صفر                    1

 است؟       نادرستی نفتالن  کدام مطلب درباره 104

 های آروماتیک است. ( یکی از ترکیب2                 است.                8H10C( فرمول مولکولی آن 1
 

  فرمول ساختاری آن                                                             است. (4ی ضد بید کاربرد داشته است.              ( به عنوان ماده3

 

 

 

 

 دی متیل پنتان کدام است ؟  3و 2–اتیل  -3فرمول مولکولی  105

1 )C7H16                      2 )C9H18                                3 )                          C9H20 4 )C7H14 

 فرمول مولکولی اتیل متیل هگزان کدام است؟ 106

1 )C8H16                              2 )C8H18                                 3 )C9H18                              4 )C9H20 
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 تری متیل پنتان چگونه است؟ -2،2،4فرمول مولکولی برای ترکیب سیرشده به نام  107

1 )                             C7H142)                                 C8H143)                              C8H164 )C8H18 

 ، کدام است؟CH3 – CH(C2H5) – CH(CH3)2نام :  108

 متیل بوتان – 3 –اتیل  – 2( 2                                                              دی متیل پنتان – 3و2( 1

 دی متیل پنتان – 1و  1( 4                                  اتیل بوتان                     – 3 –متیل  – 2( 3

 به روش آیوپاک کدام است ؟  C2H5—CH2-CH(C2H5)-CH(CH3)2نام  103

 متیل هگزان2-اتیل  -3(  2                                                      اتیل هگزان      -3متیل  -2(  1

 ایزوپروپیل هگزان -3(  4                                          دی متیل پنتان  1و  1اتیل  -2(  3

 به روش  آیوپاک کدام است ؟  CH3 CH(Br)CH2CCl(CH3)2نام  110

 متیل پنتان  -2برومو  -4کلرو  -2(  2                                            متیل پنتان -2کلرو  -4برومو  -2( 1

 دی متیل بوتان -1و  1کلرو  –برومو  -3( 4                           متیل پنتان -2کلرو  -2برومو  -4(  3

 به روش آیوپاک کدام است؟ CH3 – CH(C2H5) – CH(C2H5) – CH2 – CH3نام  111

 دی اتیل پنتان                 – 4و3( 2                                                 دی اتیل پنتان         – 3و2( 1

 متیل هگزان -4 –اتیل  – 3( 4                                           اتیل هگزان    – 4 –متیل  – 3( 3

 کدام هیدروکربن ایزومر پنتان نیست ؟     112

 پنتان n( 4                            ( نئوپنتان    3                             ( سیکلوپنتان 2                          ( ایزوپنتان 1

 ، کدام است؟CH3 – CH(CH3) – C(CH3)2 – C2H5نام  113

 اتیل بوتان –2–دی متیل  – 3و2( 2                                دی متیل بوتان            - 3و2 –اتیل  -3( 1

 تری متیل پنتان -4و3و3( 4                                                     تری متیل پنتان – 3و3و2( 3

 چند ایزومر حلقوی دارد ؟      C5H10ترکیبی با فرمول  114

 1  )3                                   2  )4                                         3  )5                                            4  )6 

115  
 

 است؟کدام                                                                                  نام ترکیبی با فرمول

 

 دی متیل اکتان         -5و4 –اتیل  -2( 2                                                     تری متیل نونان -6و5و3( 1

 دی متیل هگزان -3و2 -دی اتیل -5و1( 4                                         دی متیل نونان  – 5و4اتیل  -7( 3

 کدام نامگذاری در باره آلکان ها، درست است ؟     116

 متیل هگزان – 5 –اتیل  -2( 2                                     دی متیل پنتان – 4و  3 –اتیل  -3( 1

 دی متیل هگزان – 3و  2 –اتیل  – 4( 4                           متیل پنتان                      – 2 –اتیل  – 4( 3

117  

 

 نام هیدروکربنی با فرمول                                                                             ، کدام است؟

 

 

 پنتا متیل اوکتان – 7و 7و 3و 3و 2( 2           پنتا متیل اوکتان                – 7و 6و 6و 3و 2( 1

         تری متیل هپتان -6و 2و 2 –ایزوپروپیل  -6( 4تری متیل هپتان          –6و 6و 2 –ایزوپروپیل –2( 3 

 محسوب نمی شوند؟چند مورد از ترکیب های داده شده جزو ترکیب های آلی  118

3CaCO - 6O6H4C – 2NH3CH - CaO - 3FeCO - 3CH3CH - 3NH - 3SCH3CH 

1 )2                                       2 )3                                       3 )4                                        4 )5 

 

CH3 C
H

CH3

C

CH3

CH3

CH2
CH2 CH2 C

CH3

CH3

CH3
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نام هیدروکربنی با فرمول داده شده کدام  113

 است؟  
 
 

 

 پنتا متیل اوکتان – 7،  7،  3،  3،  2( 2                                                پنتا متیل اوکتان – 7،  6،  6،  2،  2( 1

 تری متیل هپتان – 6،  2،  2 -پروپیل -6( 4تری متیل هپتان                                       – 6،  6،  2 -پروپیل -2( 3

 نام آلکانی با فرمول مقابل کدام است؟      120

 دی اتیل بوتان -2و2( 1

 دی متیل هگزان -4و3( 2

 دی متیل هگزان -3و2( 3

 متیل پنتان -3اتیل، -2( 4

 فرمول مولکولی هپتان کدام است و با کدام ترکیب ایزومر است و در مولکول آن چند جفت الکترون پیوندی شرکت دارد؟   121

1 )16H7C  16( 2                                21تری متیل بوتان و  -2،3،3وH7C  22اتیل پنتان و  -3و 

3 )14H7C  14( 4                                  22تری متیل بوتان و  -2،3،3وH7C  21اتیل پنتان و  -3و                   

 کدام دو فرمول ساختاری به یک آلکان مربوط اند؟   122

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 ( ب، پ4( پ، ت                              3                                ( آ، ت2( آ، ب                                    1

 کدام گزینه درست است؟ 123

 ( تولید نور، آزاد سازی گرما، تشکیل رسوب، خروج گاز و جذب مغناطیسی نشانه هایی از تغییر شیمیایی هستند. 1

 در حالی که رفتار شیمیایی آنها همانند فلزهاست. ( خواص فیزیکی شبه فلزها بیشتر به نافلزها شبیه بوده2

 ( هر چه شعاع اتمی یک فلز بزرگ تر باشد، آسان تر الکترون از دست می دهد.3

 ( نافلزها در واکنش های شیمیایی بر خال  فلزها تمایل دارند با گرفتن الکترون به کاتیون تبدیل شوند4

 چند مورد از مطالی زیر در مورد فعالیت شیمیایی عنصرها درست است؟  124

 هر چه واکنش پذیری اتم های عنصری بیشتر باشد، در شرایط یکسان تمایل آن برای تبدیل شدن به ترکیب بیشتر است. ●

 هر چه فلز فعال تر باشد، میل بیشتری به ایجاد ترکیب دارد و ترکیب هایش پایدارتر از خودش است. ●

 تر است. آسانهر چه واکنش پذیری فلزی بیشتر باشد، استخراج آن فلز  ●

 به طور کلی در هر واکنش شیمیایی که به طور طبیعی انجام می شود، واکنش پذیری فراورده ها از واکنش دهنده ها کمتر است. ●

شدیدتر بوده و واکنش دهنده فعالیت هر چه شدت نور یا آهنگ خروج گاز آزاد شده بیشتر باشد، واکنش شیمیایی سریع تر و  ●

 شیمیایی بیشتری دارد.

1 )2                                       2 )3                                       3 )4                                        4 )5 

(CH3)2CH C

CH3

CH2

CH3

CH2 CH2 C(CH3)3
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 به ترتیب از راست به چپ کدام اند؟  A ،Bدر واکنش های داده شده  125

 A → محلول هیدروکلریک اسید + زنگ آهن )آ      

 B → محلول سدیم هیدروکسید + A   )ب    

1 )2FeCl ،2(OH)Fe           2 )2(OH)Fe ،2FeCl        3 )3FeCl ،3(OH)Fe           4 )3(OH)Fe ،3FeCl         

 کدام گزینه نادرست است؟  126

 ( ساده ترین و نخستین عضو خانواده آلکان ها است. 4CH( متان )1

 ( ساده ترین عضو خانواده آلکن ها و آلکین ها هر کدام دو اتم کربن دارند.2

 برابر تعداد آن ها در مولکول بنزن است. 5/1( تعداد اتم های کربن در مولکول نفتالن 3

 آن به عنوان سوخت هواپیما استفاده می شود.نفت سفید شامل آلکان هایی تا پانزده اتم کربن است و از ( 4

 چند مورد از مطالب زیر درست اند؟  127

 ن سنگ بنای صنایع پتروشیمی است؛ زیرا در این صنایع با استفاده از اتن حجم انبوهی از مواد گوناگون تولید می شود. یگاز ات ●

  ، کلسیم اکسید، اسیدبرخی مواد پتروشیمایی عبارتند از؛ آمونیاک، پلی اتن، سولفوریک  ●

پلیمری شدن دسته دیگری از واکنش های آلکن هاست که با استفاده از آن می توان انواع الستیک ها، پالستیک ها، الیدا  و   ●

 پلیمرهای سودمند تهیه کرد. 

 .پاالیش نفت خام سوخت ارزان و مناسب را در اختیار صنایع قرار می دهد ●

 تولید انرژی الکتریکی ارزان قیمت می شود.  از آن ها برای دست می آید کهمواد نفتی به  ،از پاالیش نفت خام ●

1 )2                                       2 )3                                      3 )4                                     4 )5 
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 کلید پاسخ نامه 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 

2 1 2 4 3 2 1 3 2 1 2 2 4 3 2 1 2 

18 19 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 31 32 33 34 

4 4 3 2 2 1 1 3 4 1 2 4 4 2 3 1 4 

35 36 37 38 39 41 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 51 

3 3 1 4 4 3 2 3 1 3 2 4 3 1 3 1 3 

52 53 54 55 56 57 58 59 61 61 62 63 64 65 66 67 68 

3 2 4 2 1 2 4 3 4 1 2 1 2 1 1 1 4 

69 71 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 81 82 83 84 85 

4 4 1 1 1 1 3 3 3 3 4 3 2 2 1 3 2 

86 87 88 89 91 91 92 93 94 95 96 97 98 99 111 111 112 

3 4 3 3 1 2 3 3 2 3 1 3 1 2 1 4 4 

113 114 115 116 117 118 119 111 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

3 4 3 4 4 1 2 3 4 2 3 2 1 1 2 3 1 

121 121 122 123 124 125 126 127          

2 2 2 3 3 3 3 2          

 

 

 

 

www.ShimiPedia.ir

http://www.

