اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )

سواالت آزمون شماره 8
1931/11/88

آزمونهای شیمی
دفترچــــــــــــهی ســــــــواالت

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ8
گروه مولفان

 .1علی قانعی

 .2فهمیه جوادی منش

 .3محمدامین قاسمی

تعداد سواالت در هر فصل
ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون شــــــــــــیمی – ویــــــژه کنـــــــــکور 39

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

آنالیز دقیق سواالت
ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی

پروژه اول آزمونهای جمع بندی –  03سوال

لیــــــمو تــــــرشــــــــــ
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

آزمون  8بهمن ماه 59
-1

مرحلهی هشتم

با توجه به دادههای جدول ،در میان گزینه های پیوند بین دو اتم به ترتیب (از را ست به چپ) خ صلت کوواالن سی بیش تر و
خصلت یونی بیشتری دارد؟

Cl , Pb – O, Li )5
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الکترونگاتیوی

5/1

5/1

3

5

3/1

5/1

Cl , Li – O , Be )2

Cl , Li – Cl , Pb )3

O, Li – Cl, Sn )4

نسبت شمار جفت الکترونهای ناپیوندی به شمار جفت الکترونهای پیوندی در کدام دو گونه با هم برابر است؟
آ ـ هیدروژن پراکسید

ب ـ آنیون فسفات

پ ـ آنیون کربنات

ت ـ آنیون نیتریت

( )1آ) و (ب)
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عنصر

Be

Pb

Cl

Li

O

Sn

( )2پ) و (ت)

( )3آ) و (پ)

( )4ب) و (پ)

چند مورد از ترکیبات زیر فقط دو نوع پیوند دارند؟
𝐵𝑒𝐶𝑙2 , 𝑁𝐻4 𝐶𝑙 , 𝑁𝑎𝐶𝑁 , 𝐶𝐻4
2 )1

-4

3 )2

1 )3

4 )4

اگر ترکیب 𝟒𝑭𝑨 قطبی و ترکیب 𝟒𝑭𝑩 ناقطبی باشد ،کدام مطلب درباره ی این دو مولکول درست است؟
 )1عدد اکسایش  Aدر  𝐴𝐹4با عدد اکسایش  Bدر  𝐵𝐹4متفاوت است.
 )2پیوند  F-Aدر  𝐴𝐹4قطبی ولی پیوند  F-Bدر  𝐵𝐹4ناقطبی است.
 )3پیوند  𝐴𝐹4تمام زاویه های پیوندی با یکدیگر برابرند.
 )4در  𝐴𝐹4تمام زاویه های پیوندی با یکدیگر برابرند.

-5

چند مورد از مطالب زیر درست است؟
الف ـ در مولکولهای گوگرد تری اکسید و یون سولفیت تعداد قلمرو الکترونی اتم مرکزی و شکل هندسی یکسان است.
ب ـ مولکولهای کربن دیاکسید و گوگرد دیاکسید در شکل هندسی و قطبی بودن مولکول یکسان میباشند.
پ ـ در مولکول گلوکز  6گروه  OHوجود دارد.
ت ـ از بین ترکیبهای ( دی متیل اتر ،اتانول ،متانال و هیدروژن سولفید) فقط در یک ترکیب یونی بین مولکولها پیوند
هیدروژنی تشکیل میشود.
ث ـ هر سه ترکیب  SO2 ،CO2 ،HCNمولکولهای قطبی هستند که پیوندهایشان نیز قطبی است.
1 )1

2 )2

3 )3

-6

عدد اکسایش نیتروژن در کدام یک از ترکیبهای زیر بیشتر است؟
 )3یون نیتریت
 )2نتیریک اسید
 )1آمونیاک

-7

چند مورد از عبارتهای زیر در مورد بنزن صحیح است؟

4 )4
 )4یون آمونیوم

 هر کربن آن  3قلمرو الکترونی دارد.

 با شعله آبی رنگ می سوزد.

 فرمول ساختاری آن  𝐶6 𝐻6است.

 مولکول آن قطبی است.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 - 8کدام گزینه در مورد الماس و گرانیت درست است؟
 )1در گرافیت در هر الیه ،هر اتم کربن با سه پیوند و با آرایش سه ضلعی مسطح به  3اتم کربن دیگر متصلاند.
 )2طول پیوند در الماس کمتر از گرانیت است.
 )3وجود پیوندهای ضعیف میان الیههای گرانیت باعث رسانا شدن این ماده میگردد.
 )4دوده مانند این ماده از دگر شکلهای اتم کربن است.

هرگونه سواستفاده غیرمجاز از سواالت و پاسخ نامه بدون اجازه گروه آموزشی لیموترش شرعا حرام بوده و پیگرد قانونی دارد.

1

مرحلهی هفتم
-9

آزمون  22دی ماه 59

کدام عبارت زیر صحیح است؟
 )1به گمان ستاره شناسان سطح سیاره زحل از اتان مایع پوشیده شده است.
 )2در آسپارتام گروههای عاملی اتری ،اسیدی ،آمیدی یافت میشود.
 ) 3وجود نیتروژن خواص شیمیایی و فیزیکی منحصر فردی به آمیدهای داده است.
 )4مردها کمتر از زنان قربانی گاز  COبودهاند.

- 11

کدام گزینه ،درست است؟
 ) 1تالس ،سه عنصر هوا ،خاک و آتش را به عنصر آب افزود و این چهار عنصر را سازنده کائنات اعالم کرد.
 )2دالتون ضمن معرفی شیمی به عنوان علم تجربی ،پژوهشهای عملی را نیز به ابزار مطالعه طبیعت افزود.
 )3براساس نتیجه گیریهای بور ،بیشتر حجم اتم هیدروژن را فضای خالی تشکیل میدهد.
 )4دانشمندان با کمک دستگاهی به نام طیف سنج جرمی ،جرم اتمها را با دقت بسیار زیادی اندازهگیری کردند.
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چند مورد از عبارتهای زیر صحیح میباشند؟
1

الف ـ در اتم تیتانیوم ( ،) 22Tiتنها دو الکترون دارای مجموعه عددهای کوانتومی  l= 2 , n=3و  𝒎𝒔 = + 2هستند.
1
2

ب ـ اختالف شمار الکترونها با عدد کوانتومی  𝒎𝒔 = −در اتم 𝑖𝑁 22با  24Crبرابر  3است.
ج ـ در اتم عنصر 𝑠𝐴 9 ، 33الکترون دارای عدد کوانتومی مغناطیسی  +1هستند.
د ـ شمار اوربیتال با عدد کوانتومی  𝒎𝒍 = 0که دارای الکترون میباشد ،در 𝑒𝐹 26بیشتر از  𝑪𝒖+است.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 - 12در یون تک اتمی  𝟕𝟑𝒙𝟑+تفاوت شــمار نوترونها و الکترونها برابر ( )4میباشــد  .تعداد زیر الیه و اوربیتالهای اتم  xکه با
الکترون پر شده اند ،به ترتیب برابر  .................و  ..........میباشد( .گزینهها را از راست به چپ خوانده شود)
16-2 )4
11-7 )3
16-7 )2
11-2 )1
- 13

کدام موارد از مطالب زیر ،درستاند؟
آ ـ نقطه ذوب فلزهای قلیایی بر خالف هالوژنها ،با افزایش عدد اتمی ،کاهش مییابد.
ب ـ هر یک از فلزهای قلیایی در جدول تناوبی با از دست دادن یک الکترون به آرایش هشتایی گاز نجیب قبل از خود میرسد.
پ ـ آنتیموان ،عنصری شبه فلز است و همه عنصرهای فلزی هم تناوبش در دمای اتاق جامدند.
ت ـ در میان عنصرهای دورهی چهارم جدول تناوبی ،دو عنصر شبه فلز وجود دارد که در الیه ظرفیتشان به ترتیب  2و 3
الکترون جفت نشده وجود دارد.
 )1آ ،ب ،پ
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 )2آ ،پ ،ت

 )3ب ،ت

 )4آ ،پ

در بین عناصر تناوب دوم جدول تناوبی اتم عنصر  18دارای بیشترین انرژی یونش و اتم عنصر  yبا عنصر 𝑰 53هم گروه و با
عنصر 𝑷 15هم دوره است کدام گزینه دربارهی هر دو عنصر صحیح میباشد؟
 ) 1ترکیب حاصل از دو عنصر یونی بوده و انرژی شبکه کمتری نسبت به  NaClدارد.
 )2شمار الکترونهای دارای ( )l=0در اتم عنصر  ،xنصف شمار الکترونهای دارای ( )l=0در اتم عنصر  yاست.
 )3واکنش پذیری عنصر  xاز واکنش پذیری 𝑎𝑁 55بیشتر است.
 )4در ساختار لوویس مولکول  ،𝑦2 O3در الیهی ظرفیت اتمها ( )50جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.
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آرایش الکترونی یونهای  52𝑨3+به  3𝒅3و  𝑩2−به  3𝒑6ختم میشود ،کدام عبارت نادرست است؟
 )1ترکیب حاصل از فلوئور و اتم  Bبه صورت  ،𝐵𝐹4قطبی است و  Aعنصر تناوب چهارم جدول میباشد.
 A )2یک فلز واسطه بوده و اتم  Bیک نافلز از گروه  51است که نسبت به عناصر دورهی قبل و بعد از خود انرژی نخستین یونش کمتری دارد.
 )3اتم  Aدر الیهی سوم خود دارای  53الکترون بوده و تفاوت نوترونها و الکترونها در این اتم  7میباشد.
 )4در آخرین زیر الیهی اتم  Aیک الکترون و اتم  Bدارای  2اوربیتال نیمه پر میباشد.

هرگونه سواستفاده غیرمجاز از سواالت و پاسخ نامه بدون اجازه گروه آموزشی لیموترش شرعا حرام بوده و پیگرد قانونی دارد.

2

آزمون  8بهمن ماه 59

مرحلهی هشتم

 - 16حداقل تعداد هیدروژن در مولکولهایی از خانوادههای کتونها و استرها به ترتیب چقدر است؟
 4 )4و 2
 4 )3و 6
 6 )2و 4
6)1و6
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انرژیهای یونش پی در پی عنصری از دوره ی دوم بر حسب 𝟏 𝑲𝑱. 𝒎𝒐𝒍−به صورت زیر است .تفاوت پائینترین و باالترین
𝟏

عدد اکسایش این عنصر چند واحد است و در الیهی ظرفیت اتم آن چند الکترون با اسپین 𝟐  +وجود دارد؟
𝑰𝑬2
𝑰𝑬3
𝑰𝑬5
𝑰𝑬6
𝑰𝑬4
2260
4120
7420
0440
13270
4 ، 4 )4
4 ، 1 )3
3 ، 4 )2
3 ، 1 )5
- 18

𝑰𝑬1
1400

اگر  𝑴𝒄2 𝑶4و  𝑴𝑵3فرمول شیمیایی دو ترکیب یونی از عنصر  Mباشند ،در کدام گزینه ،هر دو فرمول شیمیایی پیشنهاد
شده برای این عنصر ،صحیح میباشد؟ (فقط  ،Mیک نماد فرضی است).

- 19

 𝑀2 𝐶2 )5و 𝑀3 𝑁2

 MCr𝑂4 )2و 𝑀2 (𝑆𝑂4 )2

 MMn𝑂4 )3و 𝑀𝑝𝑂4

 MN )4و 𝑀3 𝑂4

چند مورد از عبارتهای زیر ،درست است؟ ()Cu=64 , S=32 , O=16 , H=1
آ ـ همهی آنیونهای پایدار تک اتمی ،دارای آرایش الکترونی گاز نجیباند.
ب ـ جرم مولی  𝑪𝒖𝑺𝑶4بدون آب %66 ،جرم مولی نمک آب دار آن است.
پ ـ نسبت شمار کاتیون به آنیون در فریک سولفات با نسبت شمار آنیون با کاتیون در کوپریک فسفات برابر است.
ت ـ همهی کاتیونهای پایدار تک اتمی فلزهای اصلی ،دارای آرایش الکترونی گاز نجیباند.
1 )1

- 21

2 )2

3 )3

4 )4

کدام مطلب نادرست است؟
 )5زاویهی پیوند در مولکولهای کربن ( )IVفلوئورید و گوگرد ( )IVفلوئورید ،متفاوت میباشند.
 )2شمار پیوند داتیو در  S2 𝑂32−بیشتر از  𝐼𝐶𝑙4−است.
 )3اتمهای تشکیل دهندهی مولکول  HClبا پیوند کوواالنسی به یکدیگر متصل شدهاند و بار کامل مثبت یا منفی ندارند.
 )4نسبت شمار جفت الکترونهای پیوندی به ناپیوندی در یون نیترات با یون کربنات نابرابر است.
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کدام گزینه دربارهی مولکولهای  𝐇𝐂𝐥𝑶4 , 𝑪𝒐𝑪𝒍2 , 𝑷𝑶𝑪𝒍3درست است؟
 )2هر سه قطبیاند و شکل هندسی مشابهی دارند.
 )5در ساختار هر سه ،پیوند داتیو شرکت دارد.
 )3در هر سه ،اتم مرکزی فاقد الکترونهای ناپیوندی است.

- 22

در مولکول 𝑶  𝑵2زاویهی پیوندی  ...............از زاویهی پیوند در  ...............اســت و مولکولهای  𝑺𝑭4و  𝑿𝒆𝑭4در .................
یکساناند.
 )5بیشتر از -

𝑆𝑂32−

 -شکل هندسی

 )3بیشتر از  - 𝑆𝑂32− -شمار جفت الکترونهای پیوندی
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 )2کمتر از  - 𝐶𝐻2 𝐶𝑙2 -شمار جفت الکترونهای ناپیوندی
 )4کمتر از  - 𝐶𝐻𝐶𝑙2 -شکل هندسی

در کدام ترکیب ،همهی اتمها از قاعدهی ه شتایی پیروی میکنند و اتم مرکزی آن ،در گروه  16جدول تناوبی قرار دارد؟ (،x
اتم عنصر هالوژن است).
𝑌𝑥1 )2
𝑀𝑥3 )5
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 )4شمار قلمروهای الکترونی اتم مرکزی در هر مولکول ،برابر است.

کدام مطلب به درستی بیان شده است؟

𝑍𝑥4 )3

𝐴𝑥2 )4

Cl2

 )5پتویآکریلیک از پلیمری ساخته میشود که مونومر آن 𝐻𝐶 =  𝐶𝐻2است.
 )2فرمول تجربی بنزن با فرمول مولکولی سادهترین عنصر خانوادهی آلکینها ،یکسان است.
 )3از برخورد مولکول  𝑁𝑂2با گروه آلکیل حاصل از مولکول اتان ،ترکیبی با دو شکل رزونانسی حاصل میشود.
 )4نسبت جرم مولکولی دومین آلکان به دومین آلکین بیشتر از یک است.

هرگونه سواستفاده غیرمجاز از سواالت و پاسخ نامه بدون اجازه گروه آموزشی لیموترش شرعا حرام بوده و پیگرد قانونی دارد.

3

مرحلهی هفتم
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آزمون  22دی ماه 59

چند مورد از عبارتهای زیر نادرست میباشد؟
 نقطهی جوش  HFبه دلیل قویتر بودن پیوند هیدروژنی بین مولکولها ،از نقطهی جوش 𝑶  𝑯2باالتر است.
 𝑷𝑭+بر خالف  𝑺𝑭4 , 𝑷𝑪𝒍1همهی اتمها از قاعدهی هشتایی پیروی میکنند.
 در مولکول  𝑪𝒐𝑪𝒍2و 4
 در مولکول  ،𝑶3نسبت شمار جفت الکترونهای ناپیوندی به پیوندی برابر ( )2است.
 همه ترکیبهای هیدروژندار عناصر گروه  46دارای شکل هندسی چهار وجهی و مولکول قطبیاند.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 - 26نیروی جاذبه ی بین مولکولی در عنصــرهای گروه  ................جدول تناوبی از نوع  ............اســت و دو گروه  ..............با افزایش
جرم اتمی عنصرها ،نقطهی ذوب و جوش آنها روند کاهشی دارد.
 - 51 )2نیروهای دو قطبی–دو قطبی 1A -
 - VA )5وان دروالسی  -فلزهای قلیایی
 -VA )3نیروهای دو قطبی–دو قطبی  -فلزهای قلیایی

 - 51 )4وان دروالسی 1A -

 - 27به ترتیب ،در کدام دو ترکیب شمار اتمهای کربن برابر و بین مولکولهای کدام ترکیب پیوند هیدروژنی تشکیل میشود؟
 2 )2و  ،1دی متیل هگزان ،نفتالن  -اتیل بوتانوآت
 )5تری متیل آمین 2 ،متیل پروپان  –5 -بوتانول
 )3اتیل بوتانوآت ،هپتان  -تری متیل آمین
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 )4بنز آلدهید–2 ،هپتانون –2 -متیل پروپانوئیک اسید

کدام گزینه با توجه به ساختار مولکولی ترکیب زیر ،درست است؟
 )5تفاوت مجموع تعداد اتمهای هیدروژن و نیتروژن با کربن و اکسیژن یک میباشد.
 )2تعداد اتمهای هیدروژن با تعداد هیدروژنهای -2هپتانون برابر است.
 )3تعداد پیوندهای دوگانه اتمهای آن با تعداد پیوندهای دوگانهی نفتالن برابر است.
 )4در این ترکیب ( )52اتم دارای  3قلمرو الکترونی میباشند و در مجموع  55جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.
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کدام عبارت زیر به طور صحیح بیان شده است؟
 )5فردریک ولر با گرم کردن کربن و آلیاژی از مس و کلسیم موفق شد کلسیم کاریید ( )𝐶𝑎𝐶2را کشف کند.
 )2پلیمری که از آن برای تهیه لباسهای مخصوص مسابقه موتور سواری استفاده میکنند دارای گروه عاملی آمین است.
 )3به دلیل خام سوزی مواد آروماتیک ،از آنها در تهیه بنزین استفاده میشود.
 )4بوی گلهای رز و محمدی ناشی از مولکولهای آلی با گروه عاملی میباشد که آسپرین فاقد آن گروه عاملی است.
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چند مورد از موارد زیر درست است؟
آ ـ مزهی آناناس ناشی از وجود یک استر در آن بوده و فرمول مولکولی آن  𝑪1 𝑯52 𝑶2میباشد.
ب ـ در مولکول ایبوبروفن 8 ،اتم دارای  3قلمرو الکترونی بوده و بین مولکولهای آن پیوند هیدروژنی برقرار میشود.
پ ـ آسپرین موجب درمان افراد مبتال به زخم معده میشود و دارای گروههای عاملی اسیدی و استری است.
ت ـ مادهی آلی که گاز طبیعی از آن تشکیل شده ساده ترین آلکان میباشد.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

هرگونه سواستفاده غیرمجاز از سواالت و پاسخ نامه بدون اجازه گروه آموزشی لیموترش شرعا حرام بوده و پیگرد قانونی دارد.
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