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  ) دقیقه35: گویی مدت پاسخ(

هـا را   آن............ معـین و  ............ هـاي اتمـی را در هـر     اوربیتـال ............ تـوان   ، مـی (l)از روي عدد کوآنتومی اوربیتالی    -236
  .مشخص کرد

   شکل- زیرالیه-شمار) 2     شکل- الیه-شمار) 1  
  گیري  جهت- زیرالیه-کلش) 4    گیري  جهت- الیه-شکل) 3  

  کدام مطلب درست است؟ -237
  .ي شناسایی آن است هر عنصر، طیف نشري خاص خود را دارد که مانند اثر انگشت، وسیله) 1  
  .ي بسیار نازکی از طال را با ذرات پرانرژي بتا بمباران کرد رادرفورد در آزمایش خود ورقه) 2  
  .اند اي با بار الکتریکی منفی پراکنده کروي ابرگونهها در فضاي  تامسون باور داشت که الکترون) 3  
  .گویند هاي اتم هر عنصر را عدد جرمی آن عنصر می هاي اتم هر عنصر را عدد اتمی و شمار نوترون شمار پروتون) 4  

  کدام مطلب درست است؟ -238
)اتم کروم) 1   Cr)24در زیر الیه ،s4الکترون دارد2د، خو .  
)اتم مس) 2   Cu)29در زیر الیه ،d3،الکترون دارد9 خود .  
  .یابد ها کاهش می پذیري عنصر در هر گروه اصلی از جدول تناوبی، از باال به پایین، واکنش) 3  
  .یابد ها افزایش می در هر دوره از جدول تناوبی، از چپ به راست، خصلت نافلزي عنصر) 4  

C:اتمی گـازي    هاي تک   با توجه به آرایش الکترونی الیه ظرفیت یون        -239 : s p+3 2 62 B و 2 : s p−2 2 63 A و3 : s p+3 2 63 3 ،
  کدام مطلب درست است؟

  1(A2    .، یک عنصر واسطه است(Cاست15 عنصري اصلی با عدد اتمی .  
  .اند هاي متعلق به یک گروه جدول تناوبی  عنصرC وA)4  .، ساختار خطی داردBO2ترکیبی با فرمول) 3  

Aاتمی ها در یون تک ها و الکترون  اگر تفاوت شمار نوترون    -240 +119  در کدام گروه و کـدام دوره  A باشد، عنصر23، برابر4
  جدول تناوبی جاي دارد؟

   پنجم-IVA)4   چهارم-VIA)3   پنجم-15)2   چهارم-14)1  

   است؟نادرستکدام مطلب  -241
  .اند هاي یونی، به نسبت سخت و شکننده جامد) 1  
  .هاي یونی، باالست تر جامد هاي ذوب و جوش بیش نقطه) 2  
  .شوند اند و ضمن عبور دادن جریان برق از خود تجزیه می ها، رساناي جریان برق  بر خالف انواع دیگر جامدهاي یونی دجام) 3  
  .هاي گازي سازنده آن است هاي یونی، برابر انرژي آزادشده، ضمن تشکیل یک مول جامد یونی از یون انرژي شبکه بلور جامد) 4  

  .است............ و ترکیبی ............ است، شکل آن  شده ی پایدار در مورد اتم مرکزي رعایتقاعده هشتای............ در مولکول  -242
  1(PCl3-2   قطبی- هرمی(SO3-3   قطبی- خمیده(SF4-4   ناقطبی- هرمی(CS2-ناقطبی- خمیده   

  

هاي جـدول زیـر،       با توجه به داده    -243
هـاي   کدام پیوند در مرز بین پیوند 
 ؟قطبی و ناقطبی قرار دارد

  1(P C−  2(Sn O−  3(Li N−  4(Sn F−  

  Li  Sn  P  C  N  O  F  نماد عنصر
1/  الکترونگاتیوي 5  /1 8  /2 1  /2 5  3  /3 5  4  



  )تجربی (شیمی -88آزمون سراسري خارج از کشور   2

با توجه به ساختار لوویس     -244
 

 به عنصر کدام گروه جدول تنـاوبی تعلـق دارد و در حالـت        M مولکول ، اتم   

هـا جـاي    صـورت جفـت شـده در اوربیتـال     ها چند الکترون به یت خود، چند الکترون دارد ودر میان آن    گازي در الیه ظرف   
  دارند؟

  1(− −2 4 6  2(− −2 4 16  3(− −4 6 6  4(− −4 6 16  

  ها، هستند؟ هاي کربوکسیلیک و کتون تیب، از دسته استرها، اسیدتر یک به رو، کدام ي روبه ها در میان ترکیب -245
  1(A،B،C  
  2(B،A،D  
  3(A،B،D  
  4(B،C،D  

هـاي هیـدروژن بـه     هاي کربن در مولکول پنتین، چند برابر نسبت شمار اتـم      هاي هیدروژن به شمار اتم      نسبت شمار اتم   -246
  هاي کربن در مولکول نفتالن است؟ مار اتمش

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

3  

0/لیتر محلول  میلی 100 گرم کلسیم کربنات را در     2اگر -247 .......... طور کامل با هم واکنش دهند،   وارد کنیم تا بهHCl موالر5
  .شود  آزاد میSTPدر شرایط.......... لیتر گاز .......... دهنده محدود کننده است و  واکنش

(C , O , Ca : gmol )−= = = 112 16 40  
0/ - هیدروکلریک اسید)1   224- CO2  2 (0/ -کلسیم کربنات 224- Cl2  
0/ -کلسیم کربنات) 3   448- CO2  4 (0/ -هیدروکلریک اسید 448- Cl2  

 مول گاز اکسیژن در یک ظرف سربسته مخلوط کرده و در آن جرقـه الکتریکـی ایجـاد             11 گرم گاز هیدروژن را با     20اگر -248
 .ماند می باقی.......... مول گاز .......... شود و  ل آب تشکیل میمو.......... کنیم تا با هم واکنش کامل دهند، در پایان واکنش، 

(H g.mol )−= 11  
   اکسیژن-6 -10)2     هیدروژن-1 -10)1  
   اکسیژن-6 -5)4     هیدروژن-6 -5)3  

NH:ي واکنش   براساس معادله  -249 NO (s) N O(g) H O(g)→ +4 3 2  80 گرم آمونیم نیترات   50ي گرمایی   ، از تجزیه  22
N درصد، چند لیتر گاز80خالص با بازدهیدرصد  O2دست آورد؟ توان به  در شرایط استاندارد، می  

(H , N ,O : gmol )−= = = 11 14 16  
  1(/4 48  2(/6 72  3(/8 96  4(/11 2  

H)  است؟نادرستکدام عبارت  -250 , C , O : gmol )−= = = 11 12 16  
/ گرم استیک اسید، شامل15)1   × 231 5275   . عدد مولکول است10
  .در دما و فشار ثابت، یک مول از گازهاي مختلف، حجم برابر دارند) 2  
  .گیرد ا، برحسب مول مورد بحث و بررسی قرار میه استوکیومتري واکنش) 3  
  . گرم متان برابر است48ها در  گرم آب با شمار اتم90ها در شمار اتم) 4  

A)

B)

C)

D)
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58/  گرم از یک قطعه فلزي خالص، با از دست دادن  5اگر -251 ، برسد، ایـن فلـز کـدام    C°20  بهC°70  ژول گرما، از دماي75
  است؟

Jcآلومینیوم ) 1   /
g. C

 
= ° 

0 Jcنقره ) 2  902 /
g. C

 
= ° 

0 235  

Jcسرب ) 3   /
g. C

 
= ° 

0 Jcنیکل ) 4    129 /
g. C

 
= ° 

0 340  

H: بر اساس واکنش گازي    -252 (g) O (g) H O(g) , H kJ+ → ∆ = −2 2 2
1 ، اگر مخلوطی از گازهـاي اکـسیژن و         2422

8/هیدروژن با حجم   طور کامل با هم واکنش دهند بـه طـوري کـه چیـزي از       لیتر در شرایط استاندارد، بر اثر جرقه به      4
  ؟شود ها باقی نماند، چند کیلوژول گرما آزاد می آن

  1(/60 5  2(/90 75  3(112  4(121  

∆Hهاي زیر، با توجه به واکنش -253 H: واکنش° (g) CH (g)+ →2   ول است؟، چند کیلوژC)گرافیت( 42

O (g) CO (g) , H / kJ+ → ∆ ° = −2 2 393   C)گرافیت(5

H (g) O (g) H O(l) , H / kJ+ → ∆ ° = −2 2 2
1 285 92  

CH (g) O (g) CO (g) H O(l) , H / kJ+ → + ∆ ° = −4 2 2 22 2 890 5  
  1(/−75 3  2(/−84 3  3(/−89 7  4(/−97 9  

هاي جدول زیر، کدام  با توجه به داده  -254
ــاره  ــسه درب ــاد   مقای ــاي انجم ي دم

ــشنهادشده،    ــاده پی ــه م ــول س محل
  درست است؟

  1(t t t< <3 1 2
  2(t t t< <2 1 3  3(t t t< <1 2 3  4(t t t< <1 3 2  

  درصد باشد، این محلول چند موالل است؟20جرمی سدیم هیدروکسید در یک نمونه محلول آن، برابراگر درصد  -255

(H , O , Na : gmol )−= = = 11 16 23  
  1(/4 25  2(/5 425  3(/6 25  4(/7 252  

/ گرم محلول نقره سولفات با غلظت100 -256 ppm15   ، شامل چند مول از این نمک است؟6

(O , S , Ag : gmol )−= = = 116 32 108  
  1(−× 52 10  2(−× 65 10  3(/ −× 312 3 10  4(/ −× 415 6 10  

  دهند؟  نشان میtترتیب وضعیت محلول را به کدام صورت در دماي  بهA وB،Cرو، نقاط با توجه به شکل روبه -257
   سیرشده- فوق سیرشده-سیرنشده) 1  
   فوق سیرشده-سیرشده -سیرنشده) 2  
   سیرنشده- فوق سیرشده-سیرشده) 3  
   فوق سیرشده- سیرنشده-سیرشده) 4  

  منیزیم کلرید  شکر  پتاسیم کلرید  شده ي حل ماده
1/  ي محلول موالریته 5  2  /1 2  

 دماي شروع انجماد محلول
C°  

t1  t2  t3  
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رو را، به تغییرات غلظت مواد نسبت به پیشرفت واکنش،      هاي شکل روبه    نمودار -258
توان نسبت دادو سرعت متوسط واکنش برحـسب مـصرف           در کدام واکنش، می   

  بردقیقه است؟ چند مولي زمانی داده شده،  دهنده در فاصله واکنش
  1(A B→،/0 012  
  2(A B→،/0 12  
  3(A B C→ +،/0 015  
  4(A B CA→ +2،/0 15  

  

Hي واکنش نمادین کدام مطلب درباره -259 kJ∆ = −30 ،A (g) B (g) AB(g)+2 2    است؟نادرست 2

صورت  ساختار پیچیده فعال در آن، به) 1  
 

  .است

  .تر است سازي واکنش، در جهت برگشت بیش انرژي فعال) 2  
  .تر است ها بیش دهها، در مقایسه با فرآور دهنده مجموع انرژي پیوندي واکنش) 3  
  .تر است ها نزدیک دهنده ي فعال، به سطح انرژي واکنش سطح انرژي پیچیده) 4  

K:در واکنش تعادلی گازي    -260 = NOCl(g)؛250 O (g) NO (g) Cl (g)+ +2 2 22 ، که در یک ظـرف سربـسته دو         2
0/لیتري در دماي آزمایش، برقرار است، اگر در حالت تعادل، مقـدار      0/ وNO2 مـول 4  در ظـرف وجـود   NOCl مـول 02

  داشته باشد، مقدار گاز اکسیژن در مخلوط به حالت تعادل، چند مول است؟
  1(/0 23  2(/0 28  3(/0 32  4(/0 38  

N:، در واکنش تعادلی)تئوري(از دیدگاه نظري     -261 (g) H (g) NH (g)+2 2 33 ، دو ............ و فـشار  ............ ، دمـاي  2
  .اند شرط الزم براي پیشرفت واکنش

  ال با-پایین) 4   پایین-باال) 3   باال-باال) 2   پایین-پایین) 1  

ي یک لیتري در دماي معین بـه    را در ظرف سربستهSO3 و O2،SO2هاي  رو، که مخلوطی از گاز      با توجه به شکل روبه     -262

SO: حالت تعادل گازي   (g) O (g) SO (g) , H+ ∆ <2 2 32 2 دهـد،     نشان مـی   0
  کدام مطلب درست است؟

/ثابت این تعادل، برابر) 1   molL−× 2 18 2   . است10
  . مول بوده است1مقدار اولیه گاز اکسیژن برابر) 2  
  .شود تر می با باال رفتن دما، ثابت این تعادل بزرگ) 3  
  .یابد  کاهش میSO2هاي شمار مول   بهSO3هاي با کاهش یافتن دما، نسبت شمار مول) 4  

263- AlCl3 و............ اي از یک نمک       ، نمونهNa S2 هـا در آب، متیـل نـارنجی را     انـد و محلـول آن  ............ اي از یک نمک   نمونه
  .آورد درمی.... ........و ............ ترتیب، به رنگ  به

   نارنجی- سرخ- بازي-اسیدي) 2     زرد- سرخ- بازي-اسیدي) 1  
   سرخ- نارنجی- اسیدي-بازي) 4     سرخ- زرد- اسیدي-بازي) 3  
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pHاگر در یک محلول بافر با      -264 /= 5 / برابر با  (HA)، غلظت اسید ضعیف   17 mol.L−10  برابـر  (NaA) و غلظـت نمـک     3
/با mol.L−10    این اسید کدام است؟PKa باشد،15
  1(/4 47  2(/4 87  3(/5 47  4(/5 87  

pH در محلولی از آن با(HA) تفکیک یونی یک اسید ضعیف   اگر درصد  -265 /= 4 لیتر از آن   میلی100 درصد باشد،1 برابر7
  شامل، چند مول از این اسید است؟

  1(/0 001  2(/0 0001  3(/0 002  4(/0 0002  

 40 است و اگـر 7 برابرpH،............ در سنجش حجمی محلول هیدروکلریک اسید با محلول سدیم هیدروکسید، در نقطه        -266

/متر محلول   میلی mol.L−10 /، این اسید انتخاب شود و سنجش با محلول       3 mol.L−10  سدیم هیدروکسید انجام گیـرد،  2

  .است......  ......mol.L−1لیتر و موالریته نمک حاصل، برابر میلی............ ي خنثی شدن برابر  حجم محلول در لحظه
0/ -80 -پایانی) 1   0/ -100 -پایانی) 2    15 12  
0/ -80 -ارزي هم) 3   0/ -100 -ارزي هم) 4    15 12  

  تر است؟ عدد اکسایش کروم در کدام ترکیب آن، کوچک -267
  1(CrO3    2(Cr O2 3  
  3(K CrO2 4    4(K Cr O2 2 7  

Ni(s):با توجه به اینکه واکنش    -268 Cu (aq) Ni (aq) Cu(s)+ ++ → +2 رود، کـدام   خـودي پـیش مـی    به طور خود  به،2
  گیري درست است؟ نتیجه

  1( E°الکترود نیکل از E°تر است  الکترود مس، بزرگ.  
  2 (Cu (aq)+2 نقش کاهندگی و Ni(s)نقش اکسندگی دارد ،.  
  .، الکترود مس نقش آند را دارد» مس-نیکل«ر سلول الکتروشیمیایی استاندارد، د) 3  
Cu براي از دست دادن الکترون در مقایسه باNi(s)تمایل) 4   (s)تر است  بیش.  

  ت، کدام مطلب درست است؟اس»  هیدروژن-روي«رو، که طرح یک سلول الکتروشیمیایی  با توجه به شکل روبه -269
E)ولت( (Zn (aq) / Zn(s)) /+° = −2 0 76  

  1( E°0−/ این سلول برابر   . ولت است76
سـوي الکتـرود     جریان الکترون از الکترود هیـدروژن بـه       ) 2  

  .روي است
: واکــنش الکتــرود روي، قطــب مثبــت اســت و در آن نــیم) 3  

Zn(s) e Zn (aq)− +→ +   .گیرد  انجام می22
 هیدروکلریک اسید اسـت    M1الکترولیت در کاتد، محلول   ) 4  

ــا فــشار یــک اتمــسفر در آن دمیــده    و گــاز هیــدروژن ب
  .شود می



  )تجربی (شیمی -88آزمون سراسري خارج از کشور   6

   آن برابر چند ولت است؟°Eکند و خود پیشرفت می طور خودبه هاي زیر، کدام واکنش در شرایط استاندارد، به  با توجه به داده - 270
(ولت( , E (Zn (aq) / Zn(s)) /+° = −2 0 Eولت76 (Fe (aq) / Fe(s)) /+° = −2 0 41  

(ولت( , E (Sn (aq) /Sn(s)) /+° = −2 0 Eولت15 (Mg (aq) / Mg(s)) /+° = −2 2 38  
  1 (/ Fe(s) Mg (g) Fe (aq) Mg(s)+ ++ − + → +2 21 97  
  2 (/ Zn(s) Sn (aq) Zn (aq) Sn(s)+ ++ − + → +2 20 61  
  3 (/ Zn(s) Fe (aq) Zn (aq) Fe(s)+ ++ − + → +2 21 11  
  4 (/ Fe(s) Zn (aq) Fe (aq) Zn(s)+ ++ − + → +2 20 35  

  


