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 باسمه تعالي
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 وزارت آموزش و پرورش

 پژوهان جوان پرورش استعدادهاي درخشان و دانشملّي  مركز
 پژوهان جوان معاونت دانش

 

نامة شما تصحيح  نخواهد  در غير اين صورت پاسخ. نامه با مداد پر كنيد اين كد را در محلّ مربوط روي پاسخ .است 1كد دفترچة سؤاالت شما  -1
هاي اين دفترچه نوشته شده است، با كد اصلي كه در همين صفحه  توجه داشته باشيد كد دفترچة سؤاالت شما كه در زير هر يك از صفحه. شد

 .است، يكي باشد

 هرگونه وجود صورت در. نماييد بررسي را االتؤس ةدفترچ هايبرگه ةهم وجود و دفترچه داخل االتؤس تعداد ،آزمون آغاز از پس بالفاصله  -2
 .كنيد لعمطّ را جلسهمسؤول  وقت اسرع در دفترچه، در نقصي

 وقت اسرع در آن، بودن نادرست صورت در. است شده نوشته آن روي بر شما صاتمشخّ كه گرفته قرار شما اختيار در نامه پاسخ برگ يك  -3
  .نامه را با مداد مشكي  بنويسيد صات خواسته شده در پايين پاسخمشخّ ضمناً .كنيد لعمطّ را جلسهمسؤول 

 محلّ در نرم مشكي مداد با را پرسش هر پاسخ ،عالوه به و داريد نگه تميز و نكنيد تا را آن پس كند،مي تصحيح دستگاه را نامه پاسخ ةرگب -4
 .كنيد سياه كامالً را نظر مورد ةخان لطفاً. بزنيد عالمت مربوط

 .دارد منفي ةنمر 1 نادرست پاسخ و مثبت ةنمر 3 سوال هر به درست پاسخ  -5

 داشتن همراه. است ممنوع تاپ لپ و همراه تلفن نظير الكترونيكي لوازم و جدول تناوبي عناصر، يادداشت جزوه، كتاب، هرگونه داشتن همراه  -6
 .شد خواهد محسوب بتقلّ باشد، خاموش يا نكنيد استفاده آن از اگر يحتّ وسايل قبيل اين

 آموزاندانش بين از تابستاني ةدور در كنندگان شركت و دارد آمادگي و آزمايشي ةجنب صرفاًپاية دهم،  آموزاندانش براي مدو ةمرحل آزمون  -7
طه  مسوشوند مي انتخاب متوس. 

 .)شود داده تحويل نامه پاسخ همراه بايد دفترچه (. ببرند خود با را االتؤس ةدفترچ توانندمين لبانداوط -8

 توضيحات مهم
 .حساب مجاز است استفاده از ماشين

 .محفوظ استپژوهان جوان  مركز ملّي پرورش استعدادهاي درخشان و دانشكلّية حقوق اين سؤاالت براي 

 1:   كد دفترچه    

 www.ysc.sampad.medu.ir:  آدرس سايت اينترنتي



1:  سواالت كد  
 

 8 از 1 صفحه    1: سواالتكد 
 

  ز گونه هاي زير مي توانند مسطح باشند؟اچه تعداد  -1

CH2NH          SO3
2-        XeF4         CO3

2-      C2F4        C3F4           XeO3       ClOF2
+ 

1 (4                             2  (7                               3 (6                              4 (5  

  درجه وجود دارد؟ 180سه گونه زاويه پيوند كدام در  -2

1(  XeF2 , I3
+ , ICl2

-                                      

2 (SnCl2 , N2O , H5IO6                                   

3(  HCN , CO2 , S2O                                     
4 (ZnCl2 , C(CO)2 , C2(BF2)2 

   كدام است؟  -SNOبهترين ساختار و فرم رزونانسي براي يون  -3

       1                                  (2                             (3                                 (4  (  

   است؟ نادرست ترتيب زاويه پيوند كدام -4

1( Cl-X-Cl PCl3 > AsCl3 > SbCl3 

2( X-S-X SOBr2 > SOCl2> SOF2 

3( O-Br-O BrO4
- > BrO3

- > BrO2
-    

4( O-N-O NO3
- > NO2 > NO2

- 

كدام به ترتيب    A + B → Cدر واكنش موازنه شده  Bو  A، مرتبه واكنش نسبت به با توجه به اطالعات جدول زير -5
  )بر حسب دقيقه است،  ∆t ،زمان غلظت ها بر حسب مول بر ليتر و( است؟ 

  شماره آزمايش  غلظت هاي اوليه  زمان انجام آزمايش  غلظت پاياني
[A]  t∆  [B]0  [A]0 
0975/0  50/0  0/1  1000/0  1  
0900/0  50/0  0/2  1000/0  2  
0450/0  00/2  0/1  0500/0  3  

  1و  2)  4و صفر                          1) 3و صفر                         2)  2                      2و  1) 1
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1:  سواالت كد  
 

 8 از 2 صفحه    1: سواالتكد 
 

  كدام است؟) پس از موازنه واكنش(ا به جا شده ، شمار الكترون هاي جكاهش زير-در واكنش اكسايش -6

Fe(CN)6
3-   +   Cr2O7

2-   +   H+   →   Fe3+   +   CO2   +   NO3
-   +   Cr3+   +   H2O 

1 (48                           2  (60                                3 (30                               4  (84  

اگر آزمايشي . تبعيت مي كند R=k[X]n[Y]قانون سرعت از رابطه       3X   +   2Y   →   Zدر واكنش گازي فرضي  -7
ابر بر Yبا نصف غلظت  Xليتري آغاز شود، در لحظه اي كه غلظت  10مول از هريك از واكنش دهنده ها در يك ظرف  10با 

  ؟كدام است  n .واكنش در لحظه آغاز واكنش مي شودبرابر سرعت  25/0 سرعت واكنش ،است

               1( 25/0                             2(  1                                3( 2                                    4( 5/0           

  است؟ نادرستمي باشد، كدام گزينه     H+   +   OH-   →   H2Oواكنش كلي يك سلول الكتروشيميايي به صورت  -8

  .مي يابد كاهشبه محلول پاي آند، ولتاژ سلول  HNO3در اثر افزايش )  1
                        : نيم واكنش كاتدي سلول عبارت است از ) 2

  .افزايش مي يابدبه محلول پاي كاتد ، ولتاژ سلول  NaOHدر اثر افزايش ) 3
  : نيم واكنش آندي سلول عبارت است از ) 4

پس از جذب آب توسط منيزيم . گرم مي باشد 20مخلوطي از منيزيم سولفات بي آب و نمك خوراكي داراي جرمي معادل  -9
درصد جرمي نمك طعام در اين مخلوط . گرم مي رسد 6/32جرم اين مخلوط به آبه،  7منيزيم سولفات  و تشكيل سولفات

  )Mg   ،32=S ،  16=O  ،23=Na  ،5/35=Cl  ،1=H=24(چقدر است؟ 

1 (28                             2(40                              3 (60                           4 (64  

  در كدام گزينه، عدد اكسايش كلر در دو تركيب بيشترين تفاوت را دارد؟ -10

       1 (Cu(ClO2)2 , PCl3                                   2 (S2Cl2 , Fe(ClO4)3 

       3 (ClO3
- , Cl2O7                                         4 (KCl , HClO3 

  ؟از گونه هاي زير هيبريد رزونانسي وجود دارد چه تعداددر  -11

CO3
2- , H3CCHO , C6H6 , C2H4 , Cl2O , SO2 , SO3 , O3 

          1 (3                                 2 (4                                3 (5                               4 (6  



1:  سواالت كد  
 

 8 از 3 صفحه    1: سواالتكد 
 

  زير قطبي هستند؟ هاي مولكولچه تعداد از  -12

P4 , OCl2 , SF4 , ClF3 , SO2Cl2 , CH2Cl2 , PCl3 , CS2 

           1 (7                                2(6                                   3 (5                                4 (4  

  ؟نادرست استكدام روند در رابطه با انرژي شبكه بلور  -13

          1 (Cr2O3 > CaCl2 > K2S                         2 ( MgO > Na2O > MgF2  
          3 (Al2O3 > AlF3 > NaF                           4 (Fe2O3 > FeO > FeCl2 

14- pH  موالر  05/0محلولCH3COOH با pH    موالر  10 -3محلولHCl است برابر در شرايط يكسان .Ka اسيد استيك 
 است؟ كدام

1 (5- 10×5                     2 (5- 10×8/1        3 (5- 10×2                          4 (6- 10×5 

محلول هيدروفلوئوريك اسيد  pHيك واحد بزرگتر از  ،2/1 ز استيك اسيد با درصد تفكيك يونيمحلولي ا pHاگر بدانيم  -15
 كدام است؟استيك اسيد به هيدروفلوئوريك اسيد  است، نسبت غلظت اوليه 4/2 يوني با درصد تفكيك

1 (5      2 (20                3  (2/0      4 (05/0 

مخلوط   pH= 5/3ليتر از محلول ديگري از همان اسيد با  1را با   pH= 4با  HAمحلول يك اسيد ضعيف از ليتر  چهار  -16
 )است[HA] خيلي كمتر از  [-A]كنيد همواره   فرض(محلول جديد كدام است؟  pH. كنيم مي

1 (68/3             2 (78/3          3 (90/3                   4 (60/3 

و درصد   pH= 3/11با  NH3ليتر از محلول  با چند ميلي HAموالر اسيد  2/0از محلول  mL 100در شرايط آزمايش،  -17
 دهد؟ صورت كامل واكنش مي به 5/0 يوني تفكيك

1 (50      2  (200      3  (100      4 (150  

كدام  XO2باشد، درصد جرمي آن در اكسيد  6/84با برابر  ،XO تجربي در اكسيدي از آن، با فرمول  Xاگر درصد جرمي  -18
 ) O=16(؟ است

1 (7/26                      2 (3/73                    3 (2/69                          4 (60 



1:  سواالت كد  
 

 8 از 4 صفحه    1: سواالتكد 
 

ليتري  10كلسيم كربنات در يك ظرف دربسته  گرم  100اگر. است 01/0ثابت تعادل غلظتي واكنش زير در شرايط مناسب  -19
ليتر محلول آبي  10قرار داده شود، پس از برقراري تعادل، تنها كلسيم كربنات از جامد باقي مانده جدا شده و در  همان شرايطدر 

جرم نمك كلسيم كلريد خشك چقدر . ماند ، نمك جامد كلسيم كلريد باقي ميكاملپس از تبخير . حل مي شود HClموالر  1
                              خواهد بود؟

  گرم 111) 1
  گرم 100)  2
  .باقي نخواهد ماند HClي كلسيم كربنات كامل خواهد بود لذا كربناتي براي واكنش با واكنش تجزيه )  3
  .توان راجع به اين موضوع اظهار نظر كردو كلسيم كربنات نمي اكسيد با توجه به نداشتن مقدار تعادلي كلسيم) 4

بر اثر تجزيه حرارتي به ميزان برابر با جرم هاي برابر، كلسيم كلرات ديگري از سديم كلرات و  ناخالص يكي از دو نمونه -20
  )Na   ،5/35=Cl  ،40=Ca  ،16=O=23(؟ وص سديم كلرات به كلسيم كلرات كدام استنسبت درصد خل. مي كنندگاز توليد 

1 (03/1                2 (97/0                      3 (15/1      4 (87/0  

  ضرايب استوكيومتري واكنش زير پس از موازنه كدام است؟مجموع  -21

N2O4   +   KI   →   KNO3   +  NO   +   I2 

1 (16          2 (6                   3 (13      4 (9    

،  Ca=40(الزم است؟  CaCl2موالر  10/0چند ميلي ليتر محلول  +Ca2از   ppm 100ميلي ليتر محلول  250براي تهيه  -22
5/35 =Cl( 

1 (25/6                2 (25/2                    3 (0/25                 4 (3/17  

در ابتداي واكنش داشته  NH3و  CH4 ، O2كيلوگرم از هريك از گازهاي  4000، اگر  HCNدر واكنش تهيه صنعتي گاز  -23
  )N  ،16=O  ،1=H  ،12=C=14(توليد مي شود؟  HCNباشيم، حداكثر چند كيلوگرم گاز 

2NH3(g)   +   3O2(g)   +   2CH4(g)   →   2HCN(g)   +   6H2O(g) 

1 (750                     2 (6750                 3 (2250        4 (3375  

گرم  357/2مي باشد،  C12H22O11و  C24H30N3Oگرم از مخلوطي كه فقط حاوي دو تركيب  200/1از سوختن كامل  -24
  در اين مخلوط چقدر است؟ C24H30N3Oدرصد جرمي . تشكيل مي شود CO2گاز 

1 (33                    2 (67               3 (42     4 (58  

CaCO3(s) CaO(s) + CO2(g)



1:  سواالت كد  
 

 8 از 5 صفحه    1: سواالتكد 
 

، گرم آب به دست آمده 0/100در  C12H22O11گرم قند  0/12كه از حل شدن  g/mL 04/1موالريته محلولي با چگالي  -25
  است؟ كدام

1 (326/0               2 (313/0                  3 (301/0      4 (339/0  

HPO4با غلظت  H3PO4، غلظت  pHبا توجه به ثابت هاي تعادل زير، به ازاي كدام مقدار  -26
 برابر است؟ -2

      1/2- 10  =Ka,1    
2/7- 10  =Ka,2    

1 (00/7                 2 (90/3                    3 (70/5       4 (65/4    

mol/L 1-10 × 8/2 =[HCO3 اگر ، C 25°در واكنش تعادلي زير در دماي  -27
در  [CO2][-OH]ب رباشد ، حاصلض [-

 ) s-1 4-10 × 1  =k -1       ،Lmol-1s-1 104 × 4/1 =k1( كدام است؟  2(mol/L)  تعادل برحسب

  
1 (8-10 × 2     2 (9-10×1     3 (9-10× 2      4 (7-10 × 1  

  ، چند كيلوژول بر مول است؟با توجه به معلومات داده شده ،هيدرازين گاز ،∆ آنتالپي تشكيل استاندارد،  -28

kJ                         1715 = +∆                     :N2H4(g)   →   2N(g)   +   4H(g)                  
kJ                           964 = +                   ∆  :N2(g)   →   2N(g)                                        

kJ                           436 = +∆                     :H2(g)   →   2H(g)                                        

1 (315   +    2 (121  +      3 (315 -           4 (121 -  

به ميزان الزم و با  C(g)از يك سو و  Tبا درصد مولي مناسب و دماي  B(g)و  A(g)فرض كنيد جرياني شامل مخلوط  -29
  :در واكنشگاه انجام شودشود و دو واكنش به شرح زير به طور همزمان  Tوارد يك واكنشگاه با همان دماي  Tهمان دماي 

J 84000-  =∆      :      A(g)   +   C(g)   →   CA(g) 

J 21000 = +∆      :      B(g)   +   C(g)   →   CB(g)  

، ثابت و Tدر جريان ورودي به واكنشگاه چند باشد تا با ادامه انجام دو واكنش در واكنشگاه ، دماي آن،  Bبه  Aنسبت مولي 
  .طبق معادله شيميايي داده شده وارد واكنشگاه مي شودالزم فقط به ميزان  Cبدون تغيير بماند؟ 

1  (4                 2 (50/0                    3  (2          4 (25/0        

OH-(aq) + CO2(aq) HCO3
-(aq)

k1

k-1



1:  سواالت كد  
 

 8 از 6 صفحه    1: سواالتكد 
 

          ∆مقدار داده شده ،  معلوماتبا توجه به   C2H2(g)   +   HCN(g)   →   CH2CHCN(l) در واكنش  -30
  حسب كيلوژول در دماي يكسان كدام است؟ بر

kJ  3522-   =∆           :2CH2CHCN(l)  +  10O2(g)  →  6CO2(g)  +  3H2O(l)  +  N2(g) 

C2H2(g)  HCN(g)  CO2(g)  H2O(l)  گونه شيميايي  
227+  130+  394-  286-  ∆ (kJmol-1)  

1  (507 -             2 (414 -                3 (207 -             4  (57 -  

در يك ظرف آدياباتيك را با دماي اوليه صفر درجه سلسيوس  1به  20به نسبت مولي  O3(g)و  He(g)مخلوطي از -31
دماي اوليه داخل ظرف . تجزيه شود O2به طور كامل به  O3در مجاورت يك كاتاليزگر قرار مي دهيم تا ) بي در رو(

هرگاه دماي نهايي مخلوط داخل ظرف پس از كامل شدن فرايند تجزيه . آدياباتيك و كاتاليزگر صفر درجه سلسيوس است
O3  در فشار ثابت برابر با°C 310   زون در شرايط داده شده بر حسب كيلوژول بر مول كدام وا ∆شود، آن گاه

فرض شود كه ظرف آدياباتيك و كاتاليزگر در فرايند گرم شدن سهيم نمي شوندو ميانگين گرماي ويژه اكسيژن و (است؟ 
  ) O  ،4=He=16باشد ،  Jg-1 °C-12/5 و  94/0هليم به ترتيب 

1 (4/207      2 (5/125      3 (8/310     4 (9/142    

32- n  مولAB(g)  ليتر و دماي ثابت  2را در يك ظرف به حجم ثابتT تا تعادل زير در آن برقرار شود وارد مي كنيم:  

  
  ثابت تعادل غلظتي آن كدام است؟ ،درصد پيشرفت به تعادل ترموديناميكي برسد 80اين واكنش پس از اگر 

1 (n 6/1                   2 (n 2/3                               3  (6/1       4  (2/3  

  :در تعادل -33

 Bو  Aبا توجه به آن، هرگاه از . باشد 4[A]=4[B]=[D]=[C]به صورت  Tفرض كنيد غلظت هاي تعادلي در دماي ثابت 
افزايش يابد، آن گاه در  درصد 10اضافه نماييم كه غلظت هر يك به اندازه  Tاز خارج طوري به محيط تعادل در دماي ثابت 
  نسبت به غلظت هاي آن ها در تعادل اوليه افزوده خواهد شد؟ Dو  Cتعادل جديد چند درصد بر غلظت هر يك از 

1 (8      2 (1      3 (4       4 (2  

A(aq) + B(aq) C(aq) + D(aq)



1:  سواالت كد  
 

 8 از 7 صفحه    1: سواالتكد 
 

  است؟ نادرستنام كدام تركيب  -34

  
1(  A4-chlorobut-1-yne                  

2(  B3-methylbutanoic acid        
3(  C1,3-dimethylcyclohex-4-ene     
4(  D4,4-dimethylhexan-2-ol         

  مي توان رسم كرد؟ با پيوند سه گانه چه تعداد ايزومر ساختاري شاخه دار،  C6H10بافرمول بسته  تركيبيبراي  -35

1 (2      2 (3      3 (4       4 (5  

  چه تعداد از موارد زير در صورت اجرا شدن در راستاي شيمي سبز است؟ -36

  باشندانجام واكنش ها به صورتي كه محصوالت شيميايي ناخواسته كمتري داشته ) الف
  انجام واكنش هايي شيميايي بدون حضور حالل هاي آلي خطرناك) ب
  به مكان هايي كه مردم سكونت ندارند CFCانتقال كارخانه هاي توليد ) ج

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

فقط يك ماده آلي و واكنشگرهاي اكسنده مناسب در اختيار داشته باشيد، كدام تركيب آلي زير را  Aاگر براي تهيه استر  -37
 انتخاب مي كنيد؟

 

  

  

1(      2(        3(      4(  

O

OA

COOH O
CH3 COOH OH

O



1:  سواالت كد  
 

 8 از 8 صفحه    1: سواالتكد 
 

محصول واكنش كدام . به دست مي آيد C8H17Brبا فرمول بسته تركيبي  ،در شرايط مناسب،  HBrبا  B آلكن از واكنش -38
                           است؟

  دي متيل هگزان-3،3- برومو- 5) 1
  دي متيل هگزان-4،4- برومو- 3) 2
  دي متيل هگزان-4،4- برومو- 2) 3
  دي متيل هگزان-3،3- برومو- 6) 4

  كدام گزينه درست است؟ -39

1 (C وD نسبت به هم ايزومرساختاري هستند  
  وجود ندارد Dو Cدو تركيب متفاوت به صورت ) 2
3( C وD  ثابت تعادل در هر دمايي برابر يك استبا هم در تعادلند و  
4( C وD  با هم در تعادلند و در اثر حرارت تعادل به سمتD جابه جا مي شود  

  حالليت كدام تركيب در آب بيشتر است؟ -40

  
1 (H      2 (G      3 (F       4 (E  

 

CH3

CH3

CH3

CH3

C D

CH3

H3C CH3

B
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