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 به انم خالق هس یت

 برای اولین بار نام اتم باالی مواد توسط کدام دانشمند گذاشته شد؟ (1

 د( موزلی         ج( رادرفورد                          کراتس    ب( دیمو                الف( دالتن     

 .................. ساخته شده اند.دیموکراتس بیان نمود که تمام مواد از ذرات کوچک و غیرقابل تجزیه به نام  (2

 د( رادیکال                   ج( اتم                       ب( آیون                    الف( مالیکول          

 قطر اتم  بصورت تقریبی .................. می باشد. (3

  mm10-10·2د(            cm 10-10·2ج(                     nm 10-10·2ب(              m10-10·2الف(      

 اتم به معنی ..................... (4

 نفید(          ج( غیرقابل تجزیه                 ب( باثبات                  الف( تجزیه پذیر          

 کدام نظریه دالتن رد گردید؟ (5

 د( هیچکدام          ج( الف و ب             مب( غیر قابل تجزیه بودن ات    الف( یکسان بودن اتم ها 

 کدام دانشمند به عنوان بنیانگذار تیوری اتمی شناخته می شود؟ (6

 د( دالتن                ج( دیموکرات                    ب( چادویک                الف( تامسون         

 مساوی است به؟  amuقیمت  (7

 7.61·1110د(                       1.76·1110ج(                            6.661·10-27ب(                1.661·10-27الف( 

 در نتیجه تعامالت هستوی .................... را کشف نمود. 1932ویک در سال چاد  (8

 د( پوزیترون             نیوترون       ج(                          ب( الکترون          الف( پروتون                

 می نمایند. یاد نام.................. به را ها ونیوترون ها پروتون مجموعة  (9

 د( الف و ب              ج( نوکلویید                           ب( نوکلیون                   الف( کتله اتمی      

 اتم های عناصر مختلف از کدام لحاظ متفاوت اند؟ (10

 د( همه موارد                   ج( خواص                            ب( حجم                      الف( کتله    

 اتم های عناصر از دو قسمت ساخته شده اند که عبارت از ................ و .............................. می باشد. (11

 ب( هسته و کتله اتمی                                       الف( هسته و نیوترون ها          

 مدارها و نیوتروند(                                              ج( هسته و مدارها     

 هسته و چارچ مثبت توسط کدام دانشمند کشف گردید؟ (12

 د( کایگر                   ج( چادویک                 ب( رادرفورد                          الف( تامسون  
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 مدل کیک کشمش دار برای اتم توسط کدام دانشمند ارایه گردید؟ (13

 ( نیلزبورد               ج( دالتن                          ب( تامسون                  الف( رادرفورد      

دی به اندازه یک واحد به شکل متناوب زیاد می کدام خاصیت عناصر در اثر عبور از یک عنصر تا عنصر بع (14

 گردد؟

 د( ب و ج                   ج( نمبر اتمی            ب( چارچ هسته                الف( کتله اتمی     

 موجودیت نیوترون در هسته اتم توسط کدام دانشمند پیش بینی گردید؟ (15

 د(چادویک             ج( تامسون                             ب( رادرفورد                الف( موزلی      

 ؟نیوترون توسط بمباردمان هسته کدام عنصر حاصل گردید (16

 د( سترانشیم                    ج( مگنیزیم                    ب( کلسیم                     الف( بریلیم    

 ی .................... را کشف کرد.در نتیجه تعامالت کیمیاو 1932چادویک در سال  (17

 د( کتله اتمی                   ج( نیوترون                     ب( پروتون              الف( هسته           

 تامسن در نتیجه تحقیقات خویش نسبت چارج بر  ................. را دریافت نمود. (18

 د( فریکونسی           ج( کتله                              ب( سرعت                     الف( حجم        

نوکلیویدهای عین عنصر که عین تعداد پروتون ها را دارا بوده اما نوکلیون های آنها از هم فرق دارد به نام  (19

 ............................. یاد می گردد.

 د( ایزوتون                    ج( ایزوبار             ف اتمی           ب( طی        الف( ایزوتوپ      

 پیش بینی نیوترون در هسته اتم توسط کدام دانشمند صورت گرفت؟ (20

 د( موزلی                    ج( تامسن                       ب( رادرفورد           چادویک      الف( 

 .................... می باشد.نمبر اتمی عناصر مساوی به  (21

 د( نوکلیون                   ج( مدار                    ب( چارج هسته             الف( کتله اتم      

 مطابق به تیوری پالنک انرژی .......................... می گردد. (22

 ( کوانتمد                      یاد      ( زج         ب( کوانتایزیشن               الف( ناپدید         

 .شود می گفته .........................باشد داشته مشخص موج طول که منتشره شعاع هر (23

 د( گراف                ج( سرعت                   الف( طیف               ب(  فریکانس             

 نتیجه ................. رنگ را تولید می نماید. در بتابد منشور به باشد می سفید نور که آفتاب نور هرگاه (24

 7د(                                  6ج(                               5ب(                     4الف( 

 شوند چه نوع طیف را تولید می مایند. تحریک حرارت و برق توسط کیمیاوی مواد یا عناصر هرگاه (25

 د( همه                     emissionج(     ب( خطی                       الف( اتومی خروجی  
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 آله که توسط آن سپکتر جذبی و خروجی را اندازه می کنند به نام ................... یاد می شود. (26

 ( سپکترگرافد                ج( سپکترومتر             ب( سپکترفوتومتر       الف( سپکتر             

 می شود. استفاده .............................معادله از عناصر طیف فریکونسی دریافت جهت (27

 د( دو مجهوله          ج( ریدبرگ                ب( انشتین                          الف( بولتزمن       

 دوم انتقال نماید به نام سلسله ..................... یاد می شود.به سویه   n=3,4,5هر گاه الکترون از سویه  (28

 د( پفوند         ج( برکیت                       ب( بالمیر                              الف( پوشن   

 تیوری ............................ استوار بود. اساس به دنمارکی نیلزبور تیوری (29

 د( موزلی     ج( دی بروگلی                               ب( انشتین             الف( پالنک        

در صورتی که الکترون از قشر نزدیک به هسته به قشر دورتر از هسته منتقل کردد کوانت انرژی را جذب " (30

 توسط کدام دانشمند ارایه گردید؟ "می نماید

 د( گزینه ب                 ج( نیلزبور                            ب( پالنک           الف( دی بروگلی    

31) h    در معادلهE=h·v کدام ثابت را نشان میدهد؟ 

 د( هیچکدام            ج( ثابت پالنک           ب( ثابت بولتزمن              الف( ثابت گازات       

 .نمود استفاده ..........................نظریه از خود تحقیقات در موزلی (32

 د( تامسن                  ج( دالتن                    ب( نیلزبور                 الف( پالنک            

 سپکتر هایدروجن به کدام نام یاد می گردد؟ (33

 د( کاشفین                       Pashenج(                 Balmerب(               Lymanالف( 

 سرعت حرکی الکترون به اساس کدام قاعده بور مشخص می گردد؟ (34

 د( چهارم                    ج( سوم                            ب( دوم                  الف( اول       

 توسط کدام فورمول میتوان طول موج الکترون را محاسبه نمود؟ (35

 =الف(
𝑛

𝑚𝑣
 λ                )ب   

𝑚

ℎ𝑣
 = λ                )ج

𝑣

ℎ𝑚
  λ =                       د( هیچکدام 

 نظریه بور برای کدام نوع اتم ها صدق می نمود؟ (36

 د( چندین الکترونی              ونی     ج( سه الکتر       ب( دو الکترونی          الف( یک الکترونی          

 گنجایش الکترون ها در یک اوربیتال مساویست به :حد نهایی  (37

 د( چهار الکترون                 ج( سه الکترون                  لکترون         ب( دو الکترونالف( یک ا

 اولین کسی که در رابطه به میخانیک موجی معاصر قدم مثبت نهاد ، عالمی به نام ........................... بود. (38

 د( ریدبرگ              ب( دی بروگلی                ج( بالمیر                       انیشتین         (39
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 جسامت ابر الکترونی توسط کدام نمبرکوانتم تشخیص می گردد؟ (40

 د( اصلی                  ج( فرعی                      ب( مقناطیسی                  الف( سپین        

 گنجایش چند الکترون را دارد؟ Mقشر اصلی  (41

 د( سی و دو الکترون              ج( هژده الکترون              ب( هشت الکترون             الف( دو الکترون    

 نمبر کوانتم اصلی با مقدار انرژی الکترون کدام نوع رابطه دارد؟ (42

 د( هیچکدام                   ج( گزینه الف                      ب( معکوس             الف( مستقیم       

 تعداد اعظمی الکترونها در یک سویه اصلی توسط  فورمول زیر ارائه می  گردد: (43

 Z=A+Nد(                          2Z=nج(                              2Z=2nب(           N-Z=A  الف( 

 چند اوربیتال دارد؟  در مجموع n=3سویه اصلی  (44

  18د(                                  8ج(                                     6ب(                 9الف(  

 عبارت است از؟ lباشد قیمت های   n=2اگر  (45

 پنجد(                             ج( چهار                     ب( سه                       لف( دو        ا

 سپین دارای کدام قیمت ها است؟ n=2برای نمبرکوانتم اصلی  (46

    الف(
1

2
ب(              +

1

2
ج(                                  -

1

2
و   +

1

2
 3-د(                            -

 مشخص میگردد؟ اندازه و یا مقدار مومنت حرکت زاویه ایی توسط کدام نمبر کوانتم (47

 د( سپین                  ج( مقناطیسی                      رعی         ب( ف          الف( اصلی        

 را به کدام حرف نشان میدهند؟ l=2قشر فرعی  (48

 fد(                                    dج(                              pب(                       sالف( 

 باشد به کدام نام یاد می نمایند؟ %95فضای که در آن احتمال موجودیت الکترون  (49

 د( اوربیت            ج( ساختمان الکترونی                ب( ابر الکترونی             الف( اوربیتال    

 تعداد اوربیتال ها در سویه انرژیکی اصلی به کدام افاده ذیل مطابقت دارد؟ (50

 د( گزینه الف                                                     24nج(                                          2nب(                          22nالف( 

 مفهوم سپین چیست؟ (51

 یچکدامد( ه                            ج( مومنت                    ب( چرخش       الف( سنجش          

 دارای کدام شکل فضایی است؟ sاوربیتال  (52

 د( گل صد برگ                  ج( گل چهار برگ                     ب( دمبل             الف( کروی         
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آن کوچک باشد قاعده  n+lالکترون ها ابتدا اوربیتال های آن سویه انرژیکی فرعی را اشغال می نماید که  (53

 کدام دانشمند است؟

 د( گزینه الف                      ج( کلچکوفسکی                     الف( پاولی             ب( هوند      

 باشد کدام افاده ذیل صدق می نماید؟  n=4و   l=3برای  (54

 4pد(                                    4sج(                               4fب(               4dالف( 

 مهمترین نمبر کوانتم کدام است؟ (55

 د( اصلی                             الف( سپین            ب( مقناطیسی                ج( فرعی      

 مجموعه سپین اتم آکسیجن چند است؟ (56

 4±د(                                     3±ج(                       2± ب(                 1±الف( 

 کدام یکی از سویه های انرژیکی الکترونی به تکمیل شدن شروع می نماید : dدرعناصر انتقالی  (57

 الف( سویه ماقبل از اخیر     ب( دوسویه ماقبل از اخیر       ج( سویه آخری          د( سه سویه ماقبل اخیر

 بصورت اعظمی گنجایش الکترون های ذیل را دارد : fسویه فرعی  (58

 الکترون 14الکترون            د(  11الکترون                       ج(  9الکترون             ب(  8الف( 

 آن قسمت فضای اتم که احتمال موجودیت الکترون در آن .................. است به نام اوربیتال یاد می گردد. (59

 %80د(                      %95ج(                              %90ب(                 %100( الف

 مطابق به کدام قاعده الکترون ها ابتدا بصورت طاقه در اربیتال ها جابجا می گردند؟ (60

 اصل آفبا د(            ج( پاولی                                   ب( هوند         الف( کلچکوفسکی      

 گنجایش چند الکترون را دارد؟ Nسویه اصلی  (61

 32د(                            18ج(                                 8ب(                          2الف( 

 .است شده کشف طبیعی عنصر چند جدول دورانی در (62

 عنصر 26د(              عنصر     118عنصر                   ج(  92ب(          عنصر   90الف( 

 داد؟ ترتیب خواص کدام اساس بر را جدول روسی عالم مندلیف (63

 د( الف و ب       ج( تعداد پروتون ها                      ب( کتله اتمی      الف( نمبر اتمی                

 افزایش نمبر اتمی را برای طبقه بندی عناصر اساس قرار داد:یکی از علمای زیر  (64

 ب(  لوترمایر                     ج( مندلیف                     د( چادویک          الف( هنری موزلی   
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 نمود؟ ترتیب ها قطار کدام به خویش شده کشف عناصر نیولندز (65

 د( هیچکدام             ج( مایل                           ب( افقی                 الف( عمودی        

 داشت؟ را ذیل مشکالت از یکی کدام بود داده ترتیب مندلیف که را دورانی جدول (66

 د( همه             Niقبل از  Coج(                 Teقبل از   I ب(           Arقبل از  Kالف( 

 بود؟در زمان مندلیف چند عنصر کشف شده  (67

 118د(                           90ج(                             92ب(                            63الف( 

 دارد؟ قرار پریودها کدام در انتقالی عناصر (68

 د( همه پریودها    ج( اول و دوم                      ب( چهارم و پنجم          الف( دوم و سوم         

 یاد می شود؟ نام کدام به جدول در افقی خطوط (69

 ج( دوره                        د( الف و ج                           ب( فامیل    الف( پریود                

 پریود می باشد؟ کدام جدول در پریود  ترین کوتاه (70

 ج( سوم                          د( هفتم                 ب( دوم                      الف( اول           

 باشد؟ می عنصر چند دارای ششم پریود (71

 32د(                             18ج(                           8ب(                            2الف( 

 ذیل یاد می شود؟ های نام یکی به اصلی هفتم گروپ (72

 ب( کلکوجن                 ج( گازات نجیبه                  د( القلی         الف( هلوجن            

 تعداد عناصر در پریود طاق را به اساس کدام فورمول محاسبه نموده می توانیم؟ (73

الف(       
(n+1)2

2
ب(                      

(n+2)2

2
ج(                     

(n+1)1

2
د(                         

(n+2)1

2
 

 عبارت است از : 14با داشتن نمبر اتومی  Siساختمان الکترونی  (74

         53P13S42P22S21S ب(                                        23P23S62P22S21Sالف(      

       33P23S52P22S21Sد(                                         33P23S52P22S21Sج(        

 ...........می گردد. اتومی نمبر یاد ازد با نــآیونایزیش یژانر پریودها همحدود در (75

 د( گزینه ب درست است.             دج( تغییر نمی کن                 ب( زیاد                      الف( کم            

 ....... است.به اوى ــمس آن اتومى نمبر ، دارد موقعیت دوم پوگرو دوم پریود در رــعنص (76

 12د(                                11ج(                     10ب(                           9الف(      
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 ؟ است گردیده تقسیم بالک چند به جدول (77

 7د(                                    4ج(                       18ب(                         2الف(    

 ختم میگردد عنصر مذکور در کدام گروپ و پریود قرار دارد؟  2p22s ,6ساختمان الکترونی یک عنصر به  (78

         4پریود  8ب( گروپ                                     2پریود  6الف( گروپ 

 4پریود  8د( گروپ                                       2پریود  2ج( گروپ  

 نیز می باشند. fفلزات  عناصر دارای انتقالی عناصر عالوه بر ذیل های پریود کدام (79

 د( هیچکدام          ج( ششم و هفتم            ب( چهارم و پنجم         الف( دوم و سوم            

 عبارتند از: Tin (Stannum )و  (Antimony )سمبول های کیمیاوی دو عنصری انتی مونی  (80

 Hgو Agد(                     Se و  Siج(                    pbو   Sب(             Snو  Sb الف( 

 ساختمان الکترونی اکسیجن عبارت است از: (81

 13S62P22S21S( د                 6SP22S21S( ج                     52P22S21S( ب         42P22S21S ( الف   

 ختم می گردد؟ عنصر کدام وبه شروع عنصر کدام با چهارم پریود (82

            86Ar  55Cs  د(                             54Xe 37Rb  ج(                        36Kr 19K  ب(           18Ar 19K  الف(

 دارد. قرار  خانه در اکتناید سلسله و  خانه در لنتناید سلسله (83

 55,88د(                             57,89ج(                87 ,57ب(           55,89الف( 

 ــه نام ................................. یاد می گردد.ب عناصر   گی گیرنده رونــالکت میل (84

 د( الکتروپازتیویتی               ج( الکتروپازتیف        ب( الکترونگاتیو           الف( الکترونگاتیویتی       

 است. اتوم  ............................ الکترون آخرین و اتوم تهــهس بین فاصله از عبارت عناصر اتومی عاعــش (85

 د( قشر اتومی     ج( اوربیتال مالیکولی           الف( قشر آیونی              ب( اوربیتال اتمی    

 از.است  آن عبارتاتومى  شعاع بنابراین  ؛ تــاس 6A0 فلزى بکةــش در آهن مجاور اتوم دو بین فاصله (86

 5A0د(                          4A0ج(                     3A0ب(                     2A0الف( 

 کدام نوع انرژی برای جدا نمودن الکترون از اتم گرام به فضای الیتنهایی ضرورت است؟ (87

 خواهی      ب( انرژی آیونایزشن             ج( انرژی گرما                د( هیچکدامالف( انرژی الکترون 

 تغییر متناوب انرژی آیونایزشن در محدوده گروپ ها از باال به پایین چگونه است؟ (88

 د( گزینه ب            ج( تغییر نمی کند          ب( کم می گردد                 الف( زیاد می گردد    
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 آیون منفی را به کدام نام یاد می نمایند؟ (89

 د( انود                      ج( کتود                       ب( انیون                       الف( کتیون     

 عناصر به چه منوال است؟ Electron Afffinityدر محدوده پریودها  (90

 ج( تغییر نمی کند                د( گزینه ج           الف( کم می گردد        ب( زیاد می گردد       

 عناصری که الکترون را به خود جذب می نمایند به کدام نام می گویند؟ (91

 د( الکتروپازتیف            ج( الکتروپوزتیویتی                    الف( الکترونگانیویتی    ب( الکترونگاتیف    

 با کدام خاصیت عناصر رابطه مستقیم دارد؟تغییر متناوب الکترونگاتیویتی  (92

 د( الف و ج                  الف( انرژی آیونایزشن    ب( الکتروپاتیویتی             ج( الکترون خواهی  

 سزیم چند است؟ گاتیویتیالکترون (93

 0.7evد(                               0.6evج(                        0.5evب(                   0.4evالف( 

 الکترونگاتیویتی عناصر را از جمع نمودن کدام خواص عناصر می توان بدست آورد؟ (94

 ب( الکترون خواهی و الکترونگاتیویتی                  الف( انرژی آیونایزشن و الکترون خواهی  

 د( هیچکدام                                               ج( گزینه ب     

 فاصه بین هسته و آخر مدار الکترونی را به کدام نام یاد می نمایند؟ (95

 د( شعاع کتیونی                ج( شعاع مالیکولی                       ب( شعاع اتمی   شعاع آیونی   الف( 

 شعاع اتمی عناصر به جند روش می توان محاسبه نمود؟ (96

 د( هشت                                   ج( شش                    ب( چهار              الف(   دو     

 در جدول دورانی عناصر شعاع اتمی گروپ ها از باال به پائین به  ترتیب : (97

 میشود ( بسیار کمزیـاد میشود                 ج( تغییر نمیکند                         د (ب   میشود  الف( کم 

 فلزات و غیرفلزات در نتیجه تعامل کیمیاوی به کدام ذره تبدیل می گردند؟ (98

 د( همه                               ج( کتیون                         ب( انیون        الف( آیون      

 شعاع کتیون ها نسبت به شعاع اتمی شان چگونه است؟ (99

 د( هیچکدام                                 ج( مساوی                    ب( بزرگتر      الف( کوچکتر   

 شعاع انیون ها نسبت به شعاع اتمی شان چگونه است؟ (100

 د( هیچکدام                             ج( مساوی                        ب( بزرگتر    الف( کوچکتر     

 ستفاده می گردد؟کدام یک از عناصر ذیل در طیاره سازی ا (101

 د( نقره                                   ج( پالتین                     ب( ونادیم   الف( تیتان        

 کدام عنصر درجه هادی اول برق شناخته شده است؟ (102

 د( طال                                          ج( نقره                   ب( المونیم     الف( مس    
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 کدام خواص ذیل مربوط به فلزات می باشد؟ (103

 د( همه موارد            ب( قابلیت چکش خوردن      ج( هادی برق و حرارت         الف( جال     

 سیماب در شرایط معیاری به کدام حالت یافت می گردد؟ (104

 د( نیوترونی                        ج( گاز                     ب( مایع                 الف( جامد    

 از؟ است عبارت دارد قرار عناصر دورانی جدول اصلی هفتم گروپ و چهارم پریود در عنصریکه (105

 Gaد(                             Brج(                          Fب(                   Kالف(       

 به ترتیب ذیل است : 4fو  6S  ،5dتفاوت سطح انرژی میان سویه های فرعی  (106

dfsالف(       546      )بdfs 5~46             )جdfs 556        د)fds 456  

 بصورت عموم : dعناصر  (107

 ( فلز اندد       ج( گاز اند                  ب( شبه فلز اند              غیر فلز اند       ( الف    

 قرار دارند تعداد الکترونهای والنسی آنها  مساویست به : ⅦAعناصریکه در گروپ  (108

 ( شش الکتروند     هار الکترون               ج( پنج الکترون      ( چب     الف( سه الکترون         

 محاسبه شده است؟الکترونگاتیویتی عناصر کدام گروپ صفر  (109

 د( گازات نجیبه    ب( القلی ها                       ج( کلکوجن ها           الف( هلوجن ها           

 عناصر با نمبراکسدیشن پایین کدام خاصیت را دارند؟ (110

 ( هیچکدامب( القلی                           ج( امفوتیر                  د         الف( تیزابی        

 منگان با کدام درجه اکسدیشنی اکسید کننده بسیار قوی است؟ (111

 7+د(                         6+ج(                              4+ب(                  2+الف(     

 قوه جاذبه اتم ها در یک مالیکول را به کدام نام یاد می نمایند؟ (112

 د( گزینه ب       ج( ساختمان الکترونی                ب( قوه واندروالس            الف( رابطه کیمیاوی         

 قبل از ایجاد تیوری کوانت در مورد تشکیل رابطه کیمیاوی نظریه .......................... حکم فرمایی داشت. (113

  د( تامسن                          الف( کوسیل                    ب( لیویس                     ج( دالتون     
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 رابطه کیمیاوی در نتیجه مشترک قرار دادن جوره ........................ بین دو اتم برقرار می گردد. (114

 الف( هسته ها                  ب( مدارها                   ج( آیون ها                             د( مالیکول ها

 کی الکترون های اتم های عناصر به کدام عالمه ارائه می گردد.در رابطه اشترا (115

 ج( الف و ب                          د( هیچکدام                             ×ب(                        ·الف(  

 در موقع تشکیل رابطه انرژی ...................... می گردد. (116

 د( الف و ب                           ج( آزاد                 الف( جذب              ب( تشکیل           

 روابط کیمیاوی به اساس کدام فکتور اتم ها برقرار می گردد؟ (117

 د( هیچکدام             ب( قوه واندروالس           ج( قوه والنسی  الکترون های داخلی        الف(

 کدام نوع هایبرید تشکیل می گردد. pو سه اوربیتال  sاز اختالط یک اوربیتال  (118

 2spdد(                         3spج(                        2spب(                            spالف( 

 ه مقدار انرژی ضرور است؟برای تشکیل رابطه کیمیاوی چ (119

10الف(      
𝑐𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙
20  ب(                   

𝑐𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙
30ج(                    

𝑐𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙
110 د(                      

𝑐𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙
 

 هشت الکترونی شدن یا مشبوع شدن قشر اخیر اتم ها را به کدام نام یاد می نمایند؟ (120

 د( کووالنت                    اکتیت     ج(                  ب( انیون         الف( کتیون                     

 کدام یک از علمای ذیل تیوری روابط کیمیاوی را مستقل از یکدیگر ارایه نمودند؟ (121

 د( نایهولم و کوسیل      ب( لیویس و الوازیه      ج( ژیلیسپی و نایهولم          کوسیل و لیویس    الف(

 را دارند؟  np2ns,6کدام گروپ عناصر جدول دورانی حالت  (122

 د( گروپ هشتم                 ج( گروپ ششم      ب( گروپ چهارم             الف( گروپ دوم             

 والنس تعداد معین ....................... را نصب یا تعویض می نماید. (123

 د( کریستال ها       ج( آیون ها                             الف( مدارها                 ب( مرکبات       

 .گرفته شده به معنی .........................باشد  Valantia التین اصطالح از والنس (124

 د( هیچکدام                      ج( اعظمی                ب( مول                   الف( ظرفیت           

 شود. می یاد نام................................ به جذب می نماید را نالکترو که اتومی (125

 د( کتیون                      ج( کتود                        ب( انیون            الف( انود                
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 می سازد.الکترون های گرفته شده و باخته شده هر اتم ......................... آن را مشخص  (126

 د( ب و ج                      ب( ظرفیت               ج( والنس                الف( کتله اتمی     

 از؟ است عبارت  Clاکسیدیشن  نمبر 3KClO  مرکب در (127

 7+د(                                5+ج(                      3+ب(                        1+الف(      

 کدام نوع رابطه در نتیجه قوه جذب الکتروستاتیکی بین ذرات چارچدار مخالف العالمه برقرار می گردد؟ (128

 د( فلزی                              ب( هایدروجنی          ج( آیونی   الف( اشتراکی                 

 به .............................................. مطابقت دارد.  6np2ns ساختمان  (129

 ب( گازات نجیبه           ج( هلوجن ها                    د( فلزات نجیبه     الف( فلزات القلی    

 ثبات گازات نجیبه مربوط به ................................ می باشد. (130

 شبوع شدن قشر اخیر      ج( هشت الکترونی شدن قشر اخیر      د(ب و جب( م   الف( مدارها         

 پروتون است عبارت از آیون چارجدار منفی .................... است. 9الکترون و  10ذره که متشکل از  (131

 د( آیودین         ج( فلورین                       ب( آکسیجن               الف( کلورین      

 اتحاد اتم های عناصر کیمیاوی را در تعامالت به نام ............................. یاد می نمایند.قوه  (132

 د( همه                   ج( ظرفیت                      Valantiaالف( والنس          ب( 

 نوع رابطه  کیمیاوی زیر برقرار است : Cبین اتم های  2H2Cدر مالیکول  (133

 د( اشتراکی دوگانه                   ج( اشتراکی سه گانه  ب( اشتراکی یگانه           آیونی    الف(     

 رابطه  برقی محصول اتحاد : (134

 ب( مالیکول ها است                         اتم ها است          الف(     

 د( آیونهای با چارچهای مختلف النوع است    همنوع است     ج( آیونهای با چارچ های    

 اتمی که در نتیجه دادن ویا گرفتن الکترون از حالت خنثی به حالت چارچدار تبدیل می شود بنام : (135

 الف( اتم یاد میشود       ب( آیون یاد میشود       ج( مالیکول یاد میشود        د( عنصر یاد میشود

 طه اشتراکی کامل و ........................ را تشکیل می دهد.رابطه اشتراکی قطبی، سرحد بین راب (136

 الف( هایدروجنی             ب( فلزی                   ج( آیونی                         د( کووالنسی

 مساویست به : 3S2Alوالنس المونیم در  (137

 ج( مثبت دو                     د( مثبت سه      ب( منفی  سه            الف( منفی دو     

 دریکی از ترکیبات زیر موجود است: (Coordinat covalent bond )رابطه اشتراکی یکطرفه  (138

 O 2H د(                           4CHج(                3NOaNب(          4SO 2Hالف( 
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 ضرورت دارد: نمودن مدار خارجی خود به گرفتن چند الکترون اکسیجن برای تکمیل (139

 6د(                            4ج(                           2ب (                      3الف(    

 باشد نوعیت رابطه؟   1.7زمانیکه تفاوت الکترونگاتیویتی بین دو عنصر باالتر از  (140

 د( آیونی                     ج( قطبی        ب( اشتراکی قطبی         الف( غیر قطبی               

 رابطه که در دو انجام آن چارج های قسمی مثبت و منفی موجود باشد بنام ........یاد می گردد. (141

 د( الف و ب           ج( غیرقطبی                           Polarب(            الف( قطبی         

 مرکبات آیونی در کدام حالت هادی برق می باشند؟ (142

 د( هیچکدام          ج( الف و ب                            ب( مذابه                الف( محلول             

 چه مقدار انرژی در هنگام تشکیل کرستل سودیم کلوراید آزاد می گردد؟ (143

287.5الف(           
𝐾𝑗

𝑚𝑜𝑙
787.5ب(          

𝐾𝑗

𝑚𝑜𝑙
278.5ج(            

𝐾𝑗

𝑚𝑜𝑙
878.5 د(                  

𝐾𝑗

𝑚𝑜𝑙
 

 فاصله بین هسته های دو اتم که به اساس رابطه کووالنسی ترکیب شده اند به کدام نام یاد می نمایند؟ (144

 د( گزینه الف               ب( شعاع اتمی            ج( شعاع کووالنت       الف( شعاع مالیکولی           

اگر جوره الکترون های مشترک تنها از طرف یکی از اتم های سهیم در رابطه تهیه گرددیه باشد، این  (145

 رابطه به نام ........................ یاد می گردد.

 همه مواردالف( کواردینیشن           ب( اشتراکی یکطرفه             ج( کواردینت کووالنت        د( 

 طول رابطه در کدام یک از روابط بیشتر است؟ (146

 د( سه گانه                ج( دوگانه                     گانه       1.5ب(            الف( یگانه               

 باشد نوعیت رابطه؟ 0.5در صورتیکه تفاوت الکترونگاتیویتی بین دو اتم صفر یا کمتر از  (147

 د( الف و ب                    Non polarج(            ب( غیر قطبی                بی    الف( قط       

 باشد رابطه ............................... است. 1.4اگر تفاوت الکترونگاتیویتی بین دو اتم  (148

 د( غیرقطبی             آیونی       ب( آیونی      ج( اشتراکی قطبی     %50قطبی  %50الف( 

 اگر تداخل اوربیتال های اتمی جانبی باشد رابطه تشکیل شده به نام ................ یاد می گردد. (149

 د( ب و ج                                  πج(                  ب( پای            الف( سگما         
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 یک اتم به اشتراک گذاشته می شود؟در کدام نوع رابطه جوره الکترون های مشترک از طرف  (150

 د( هایدروجنی                ج( آیونی            ب( کووالنت                 الف( کواردینیشن        

 در رابطه اشتراکی یکطرفه کدام نوع ذرات به عنوان اکسپتور عمل می نمایند؟ (151

    ب( انیون های غیر فلزی                 القلی  الف( کتیون های فلزات          

 د( همه                   ج( کتیون های فلزات اتتقالی        

 قوه جذب بین الکترون های ابر الکترونی و آیون های مثبت فلزی را به کدام نام یاد می نمایند؟ (152

 د( هیچکدام             ج( رابطه فلزی      ب( قوه فلزی      الف( رابطه هایدروجنی             

 رابطه کیمیاوی به چند میخانیکیت قطع می گردد؟ (153

 د( هشت               ج( شش           ب( چهار                       الف( دو                    

 از قطع رابطه به شکل هومولیتیکی کدام یک از ذرات ذیل تشکیل می گردد؟ (154

 د( الف و ب هر دو             ب( انیون              ج( رادیکال              الف( کتیون           

 در کدام نوع قطع رابطه رادیکال تشکیل می گردد؟ (155

 د( گزینه الف         ج( هترولیتیکی       ب( هتروجن              الف( هومولیتکی           

 قطع هومولیتکی در موجودیت کدام عوامل صورت می گیرد؟ (156

 د( همه موارد              ج( تشعشع         ب( حرارت         الف( نور                          

 در مالیکول هایدروجن کلوراید چه نوع قطع رابطه صورت می گیرد؟ (157

 د( هیچکدام          ج( گزینه الف      ب( هترولیتکی               الف( هومولیتکی         

158) Hybrid است. ذیل معانی از یکی به 

 ( هیچکدامج( مساوات                د   ب( نامساوات        الف( اختالط خون              

 می باشند؟ هایبرید نوع کدام دارای کلورومیتان تترا و میتان های مالیکول (159

 د( گزینه ب                                 3sp( ج                   2sp( ب                   spالف( 
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 از؟ است عبارت مذکور مالیکول شکل نباشد موجود آزاد الکترون جوره مرکزی اتوم هسته اطراف در اگر (160

 خطی  (آیونی                      د(ج                        ( قطبیب        قطبی   غیرالف( 

 لندون عبارتند از:عوامل موثر باالی قوت قوه های  (161

 د( هر سه جواب       ج( شکل و سطح تماس مالیکول    الف( حجم مالیکول    ب( کتله مالیکول          

 در اثر تداخل اعظمی و مستقیم اوربیتال ها کدام نوع رابطه تشکیل میدهد. (162

 د( الف و ج                        نه  ج( یگا             ب( پای                      الف( سیگما              

 میگردد؟ تشکیلσ  بشکل اشتراکی رابطه ذیل تداخلی حالت کدام در (163

 درست است 1,2( الف( مستقیم              ب( اعظمی                  ج( جانبی                 د

  ؟ می گردد تشکیل ذیل روابط از یکی کدام اوربیتالها  مستقیم تداخل اثر در (164

 ( هیچکدامد                 2و  1( سیگما                    ج( ب          پای         ( الف

 ؟ میباشد هایبرید نوع کدام دارای ایتلین (165

 ( هیچکدامد                             3sp( ج                         2sp( ب                    sp( الف

 ؟ است درجه چند  Hybrid 3SPدر  والنسی زاویه (166

 درجه 109( درجه        د 109.5درجه              ج(  120ب(        درجه   190الف( 

 می باشد؟ هایبرید نوع کدام دارای آب و امونیا های مالیکول (167

 هیچکدام( د                              3sp( ج                         2sp( ب                   sp( الف

 ؟ پای رابطه به نسبت سیگما رابطه (168

 است مساوی(  د           (  ثابت       مستحکم       ب( مستحکم                ج ( غیرالف

 را تشکیل دهند؟ σنمی توانند رابطه  ذیل های اوربیتال از جوره کدام (169

 s-p( د                    p-p( ج                     d-d ب(                    s-s( الف

 باشد؟ دارا را خواص کدام باید مالیکول یک در مرکزی اتوم (170

 والنس( ب              مثبت  اکسیدیشن نمبر  بلندترین( الف

 درست است 1,2( د                        ( نمبراکسدیشن منفی          ج
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 صورت  این در نماید اشغال  پائین انرژی  داشتن با را اوربیتالی مالیکول وی رابطه الکترون جوره اگر (171

 می گردد. رابطه تشکیل کدام

 ( همه الف( رابطه آیونی               ب( رابطه فلزی         ج( رابطه کووالنت                د

 تشکیل روابط مربوط به کدام ساختمان اتم است. (172

 ج( کتله اتم                   د( تمام مدارها          الف( پروتون ها                  ب( قشر والنسی 

اگر جوره الکترون رابطوی مالیکول اوربیتالها را با داشتن انرژی پایین اشغال نماید در اینصورت  (173

 .......................... را تشکیل میدهد.

 د( رابطه کواردینیشن             الف( مرکب                ب( رابطه کووالنسی          ج( رابطه آیونی  

  کنند؟ برقرار ذیل عناصر های اتم به میتوانند را ذیل روابط ها مالیکول در مرکز های اتم (174

 ( همهرابطه آیونی                   د (ابطه اشتراکی یکطرفه   ب( رابطه اشتراکی     جرالف( 

 می باشد؟ تناظر نوع چی دارای آیونی رابطه (175

 ( بدون تناظرمثلثی               ب( تناظر کروی        ج( تناظر مربعی                 د الف( تناظر

 به اساس قاعده پاولی سپین های دو الکترون حتماً ................................ می باشد. (176

 د( هیچکدام      الف( مخالف الجهت                 ب( هم جهت          ج( بدون جهت             

 در مالیکول های سه وجهی چند جوره الکترون به راس های سه وجهی قرار گرفته است. (177

 د( یک جوره الکترون      الف(چهار جوره الکترون        ب( سه جوره الکترون       ج( دو جوره الکترون  

تداخل نموده و ............................ را  زمانیکه اوربیتالها با هم نزدیک می گردند، اتم اوربیتالهای آنها با هم (178

 تشکیل میدهد.

 الف( اتم اوربیتال ها        ب( مالیکول های قطبی       ج( مرکبات کووالنسی     د( مالیکول اوربیتال

 کدام یک از افاده های ذیل رابطه قطبی را نشان میدهد؟ (179

 د( هیچکدام              ج( الف و ب                         𝛿−O 𝛿+C ب(         𝛿−Cl  𝛿+C الف(

 رابطه بین دو اتم زمانی مستحکم می باشد که تداخل اوربیتال های .................... مستقیم باشد. (180

 الف( آیونی                            ب( اتمی               ج( مالیکولی                   د( انیونی

های دارای رابطه کووالنت توسط ................ بین اتم های تشکیل دهنده روابط مشخص شکل مالیکول  (181

 می گردد.

 الف( الکترون                  ب( فاصله                   ج( زاویه                     د( معادله    
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 گردید؟ یشنهادپ علما کدام توسط دقیق کمتر و ساده های مالیکول هندسی ساختمان تیوری (182

 ( پاولی و نایهولمب( ژیلیسپی و نایهولم      ج( سژویک و پاولی       د     الف( سژویک و ژیلیسپی  

 پدیده دای پول مومنت توسط ...................... مشخص میگردد که در تشکیل رابطه سهیم می باشد. (183

 ج( قوه دافعه               د( ساختمان مالیکولی     الف( اوربیتال اتمی           ب( قوه جاذبه              

 مالیکول گازی بیریلیم کلوراید ......................... است. (184

 شش وجهی            د( خطیالف( مسطح                       ب( چهار سطحی              ج( 

 می باشد.عنصر بورون دارای ........................ الکترون والنسی  (185

 الف( دو                            ب( سه                           ج( چهار                    د( پنج

 ....................... صفر است.   2SnClدای پول مومنت مرکب  (186

 د( بزرگتر   الف( برابر                      ب( کوچکتر                       ج( خالف               

 کدام مالیکول دارنده ساختمان چهار سطحی می باشد. (187

 د( همه                    3NHج(                           O2Hب(                      4CHالف( 

 کدام نوع رابطه با رابطه اشتراکی هم ارزش است. (188

 هایدروجنی                 د( فلزیالف( آیونی               ب( کواردینیشن                ج( 

 با داشتن پنچ جوره الکترون رابطوی دارای ساختمان .................... می باشد. 5PClمالیکول مرکب  (189

 الف( خطی          ب( مسطح                       ج( ترای گونال پیرامید        د( تترا هایدرال

 توسط کدام دانشمندان ارایه گردید؟تیوری دفع جوره الکترون های والنسی  (190

 الف( ژیلیسپی و نایهولم   ب( نایهولم و سژویک      ج( پاولی و سژویک      د( ژیلیسپی و پاولی

 زاویه بین روابط آب مساوی به ....................... است. (191

 180د(                               120ج(                104.5ب(             109.5الف( 

 دارای کدام نوع ساختمان می باشد.  3BClمالیکول  (192

 د( چهار وجهی               الف( خطی          ب( دو وجهی             ج( سه وجهی            

 نایتروجن غرض تشکیل روابط سه الکترون طاقه اوربیتال های .................. را به کار میبرد. (193

 1sد(                                 3pج(                      2sب(                 2pالف( 

 روجن حالت هایبرید ...... را دارد........ درجه بوده و اتم نایتالیکول امونیا مساوی بهزاویه بین روابط در م (194

 pو  90د(                    spو  180ج(           3spو  107ب(         2spو  120الف( 

 الکترونگاتیویتی اتم های عناصر سبب تشکیل رابطه ...................... در مالیکول ها می گردد. (195

 د( فلزی         الف( غیرقطبی         ب( اشتراکی            ج( هایدروجنی              
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........ .............ی ساختمان ..اتمی به اطراف اتم مرکزی دارا لبا داشتن هفت اوربیتا   6IFمالیکول های  (196

 می باشد.

 د( خطی           پنج وجهی   الف( تترا گونال پیرامید      ب( تترا گونال بای پیرامید       ج( 

 زاویه بین مالیکول های سه وجهی چند درجه است؟ (197

 90د(                      109.5ج(                             120ب(                    180الف( 

 .................است. HClرابطه بین هایدروجن و کلورین در  (198

 ج( آیونی                         د( هایدروجنی                  ب( غیرقطبی         الف( قطبی            

ای متشکل و خاصیت .................... همچو اتم ها مربوط قطبیت مالیکول های مرکبات به طرز روابط اتم ه (199

 است.

 د( هیچکدام             ج( الکترون خواهی          ب( الکترونگاتیویتی         الکتروپازتیویتی الف(

 وجود دارد عبارت است از: −و  +رابطه ای که در دو انجام آن چارج های قسمی  (200

 د( ب و ج                Polar bondج(                   الف( غیرقطبی         ب( قطبی         

 مالیکول های ذارای روابط قطبی به نام مالیکول های دوقطبی یا ....................... یاد می گردند. (201

 د( هیچکدام                       Dipolج(                  Non Polarب(            Polarالف( 

 ؟ از است عبارت همدیگر از قسمی چارچ های فاصله و قسمی چارچ های ضرب حاصل (202

 ( رابطه فلزی الف( دای پول مومنت دو قطبی    ب( روابط دوقطبی      ج( غیر قطبی            د     

 ؟ به مساوی است Debbi دی بای یک (203

 sec·cm18-10( د     esu·cm18-1.10( ج     esu·cm+1810( ب            esu·cm18-10الف(          

 مرکبات کووالنت در کدام نوع محلل ها حل می گردند؟ (204

 د( قطبی   ب( غیر عضوی             ج( گزینه ب                           الف( عضوی             

 جذب موجود است؟در مالیکول های دارنده رابطه آیونی کدام نوع قوه  (205

 د( دای پولی          ج( موقتی                ب( الکتروستاتیکی             الف( واندروالس          

مالیکول های اجسام به اساس یک ........... با هم متحد گردیده و اجسام دارای حالت های .................. را  (206

 تشکیل میدهد.

 ب( رابطه، حالت های یکسان     ج( الف وب        د( هیچکدام     الف( قوه، حالت های مختلف 

 مالیکول ها به اساس قوه های مختلف با هم متحد گردیده ..................................... را تشکیل میدهند. (207

 الف( مالیکول ها         ب( اجسام بزرگ               ج( مواد کوچک             د( مرکبات
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 شرط ضروری تشکیل رابطه هایدروجنی موجودیت کدام مورد است؟ (208

 د( هیچکدام        ج( الف وب                             O،N،Fب(             الف( هایدروجن     

 روابط کیمیاوی به کدام اساس تشکیل می گردند؟ (209

 د( هیچکدام     ( الف  و ب  الف( الکترون ها مدار آخر    ب( الکترون ها قشر والنسی      ج    

 عبارتند از :   Deuteriumاجزای متشکله هسته  (210

 ب( یک پـروتـون ویـک نیوترون             الف( یک پروتون ویک الکترون              

 د( دو پروتون و دونیوترون             ج( دو پروتون ودو الکترون                   

 محلل ها عبارت از ......................... با اتم مرکزی ماده منحله می باشد.یکی از عوامل انحاللیت  (211

 د( هیچکدام   ج( عمل متقابل              ب( کواردینیشن                الف(  قطبیت               

 شرط تشکیل رابطه هایدروجنی موجودیت کدام عناصر می باشد (212

 N,O,Fد(                    H,N,Fج(                   C,O,Fب(                      N,H,Oالف(  

 عبارتند از :  Tritiumاجزای متشکله هسته  (213

 ب( یک الکترون ودو پروتون              تون ودو الکترون                الف( یک پرو

 د( یک پروتون ودو نیــوترون            ج( دو پروتون ودونیوترون                      

 آید؟ می بوجود کدام نوع ذرات سریع حرکت اثر در لحظوی یا موقتی جذب قوه (214

 الف( پروتون ها               ب( نیوترون ها                ج( الکترون ها                    د( همه

................ ذوب شده و مایع حاصله آن مواد بلوری که صرف توسط قوه لندن متراکم شده اند به حرارت  (215

 ........................ غلیان می نماید.

 بلند، به مشکل       ج( متوسط، بطی         د( بسیاربلند، سادهالف( پایین، به آسانی          ب( 

ه حرارات عادی اکثر مواد دارنده مالیکول های بزرگ که به اساس قوه لندن با هم متراکم گردیده اند، ب (216

 حالت ................... را دارا می باشند.

 د( پالزما              ب( مایع                 ج( گاز                      الف( جامد         

اجسامی که در حالت جاند روابط کووالنسی مستحکم و در حالت گاز روابط کووالنسی ضعیف دارند درجه  (217

 نها ........................ بوده می تواند.ذوبان و غلیان آ

 د( متوسط        ج( بسیار پایین                   ب( پایین                الف( بلند       

ازدیاد چارج های برقی آیون های متشکل مواد بلوری باعث افزایش انرژی شبکه کرستالی گردیده و درجه  (218

 ........... می نماید.ذوبان و غلسان آن ها ..........

 د( فوق العاده تنزیل       ج( تغییر نمی نماید           الف( تنزیل           ب( افزایش            
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 قوه لندن در کدام مالیکول ها بوجود می آید؟ (219

 اشتراکیالف( قطبی                  ب( غیرقطبی                   ج( آیونی                        د( 

 ازدیاد تعداد مدارها باالی قوت قوه های لندن چه تاثیری دارد؟ (220

 ج( تاثیری ندارد             د( گزینه ب           ب( کم می گردد              الف( زیاد می گردد  

 باالی کدام یک از مالیکول های ذیل قوه بیشتر الزم است؟ (221

 2Iد(                                         2Fج(                            2Brب(                         2Clالف( 

𝐻1ایزوتوپ هایدروجن  (222
 به کدام نام یاد می گردد؟  3

 د( گزینه الف                ج( تریشیم              ب( دیتریم                الف( هایدروجن عادی    

 مالیکول نیز تشکیل می گردد؟کدام نوع رابطه در داخل عین  (223

 د( فلزی            ج( اشتراکی                   ب( آیونی                      الف( هایدروجنی    

 عوامل موثر باالی قوت قوه های لندن عبارتند از: (224

 لف و جد( ا    ج( کتله مالیکول                    ب( قطبیت مالیکول     الف( حجم مالیکول      

 دلیل ساده بودن محلول های غیرقطبی در غیرقطبی کدام نوع قوه است؟ (225

 هیچکدام د(  دای پول           -ج( دای پول  ب( لندن                       الف( واندروالس         

 احاطه شدن مواد توسط آب را بنام کدام عملیه یاد می نمایند؟ (226

 ج( هایدریشن                     د( کلورینیشن  ب( هایدروجنیشن                الف( سلوشن        

 است ها............................. محلول چنین محیط باشد بزرگ سلوشن به نسبت کرستالی شبکة انرژی هرگاه (227

 د( هیچکدام                  ج( گزینه الف               ب( سرد                        الف( گرم       

 مواد نظر به شرایط محیطی به چند حالت یافت می گردند؟ (228

 د( پنج                 ج( چهار                           الف( دو                  ب( سه           

 کدام نوع مواد بیشترین قوه جذب بین ذرات شان وجود دارد؟ (229

 د( گازات                   الف( مایعات             ب( پالزما                 ج( جامدات          

 کدام مواد دارای کثافت تقریباً مساوی اند؟ (230

 د( گاز و پالزما                        ج( مایع و گاز          و گاز        ب( جامد و مایع  الف( جامد 

 ه کدام مواد با نظم خاص و متواتر در کنار یکدیگر قرار دارند؟اجزای تشکیل دهند (231

 د( همه                      ب( گازات               ج( جامدات               الف( مایعات     

 ساختمان منظم هندسی نقاط در فضا را به کدام نام یاد می نمایند؟ (232

 د( گزینه الف                    ج( شبکه کرستالی    ب( شبکه بلوری             الف( شبکه فضایی   
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 سودیم آیوداید از جمله کدام نوع جامدات می باشد؟ (233

 د( شیشه                       ج( الماس                الف( سلیکان کارباید    ب( سودیم کلوراید  

 در جامدات مالیکولی کدام نوع رابطه موجود است؟ (234

 د( قطبی                        ج( فلزی                    ب( اشتراکی                الف( آیونی     

 کدام نوع جامدات را به نام جامدات آیونی نیز یاد  می نمایند؟ (235

 د( آیونی                         ج( مالیکولی             ب( امورف             کووالنسی      الف( 

 دام نوع جامدات است؟شیشه از جمله ک (236

 د( آیونی                          ج( اتمی         ب( کووالنسی                الف( امورف          

 در جامدات کووالنسی کدام نوع رابطه موجود است؟ (237

 د( همه                     ج( الف و ب                   ب( کووالنت           الف( اشتراکی     

 کدام نوع جامدات هادی برق نمی باشند؟ (238

 د( گزینه ج                          ج( فلزی                 الف( آیونی             ب( کووالنسی     

 در کدام نوع جامدات نقاط شبکه را آیون های مثبت تشکیل میدهد؟ (239

 د( الف و ب                             ج( آیونی            ب( امورف                   الف( فلزی     

 کدام فلز از جمله سخت ترین فلزات می باشد؟ (240

 د( ولفرام                              ج( گالیم             ب( کلسیم              الف( سودیم     

 بنابر کدام دلیل فلزات هادی برق و حرارت می باشند؟ (241

 د( گزینه ج            ب( الکترون های آزاد          ج( مقاومت          های ثابتالف( الکترون 

 جالی فلزی در جامدات بنابر کدام دلیل است؟ (242

 ج( الکترون های ثابت      د( همه   تحرک     ب( الکترون های آزاد   الف( الکترون های م

 کدام نوع جامدات دارای ساختمان داخلی نامتطم می باشند؟ (243

 د( فلزی                      ج( امورف          ب( کووالنسی            الف( مالیکولی        

 کدام نوع جامدات دارای ساختمان داخلی منظم می باشند؟ (244

 د( امورف                       ب( آیونی              ج( بلوری              الف( اتمی           

 م نوع جامدات می باشد؟شیشه از جمله کدا (245

 د( هیچکدام                         ج( بلوری               ب( امورف            الف( آیونی       

 کدام نوع جامدات از لحاظ ساختمان داخلی مشابه به مایعات می باشند؟ (246

 د( کووالنسی                      ج( مالیکولی                  الف( امورف           ب( آیونی    
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 تاثیر فشار باالی کدام حالت ماده کمتر است؟ (247

 الزماپد(                                  ج( جامدات        الف( مایعات        ب( گازات     

 کدام نوع حالت ماده غیرقابل انقباض است؟ (248

 د( نیوترونی                                الف( گازات        ب( جامدات         ج( مایعات    

 کدام نوع حالت ماده شکل ظرف را به خود اختیار می نماید؟ (249

 د( گازات                 ج( جامدات                 ب( مایعات                   الف( پالزما   

 بیشتر است؟مقاومت داخلی در مقابل جاری شدن یک مایع نسبت به کدام حالت ماده  (250

 د( جامد                     ج( پالزما                 ب( گاز                    الف( نیوتروتی  

 به چند روش می توان مایعات را بدست آورد؟ (251

 د( پنج                    ج( چهار               ب( سه                             الف( دو    

 حالت ماده را فضایی خالی تشکیل میدهد؟ اکثریت حجم کدام (252

 د( همه                             ج( گاز            ب( مایع                   الف( جامد       

 به کدام دلیل حرکت مایعات به سمت معین صورت نمی گیرد؟ (253

 ب( قوه جذب کم مایعات                 سریع بودن برخورد مالیکول ها   الف( 

 د( هیچکدام                              ج( ساختمان داخلی       

 کدام نوع حالت ماده دارای کشش سطحی می باشد؟ (254

 د( هیچکدام                  ج( نیوترونی                      ب( پالزما           الف( جامدات     

 مساوی به چند درجه است؟فشار آب  650mmHgدر فشار  (255

 ℃75د(                           ℃85ج(                  ℃95ب(               ℃100الف( 

 تبدیل مستقیم حالت جامد به گاز را به کدام نام یاد می نمایند؟ (256

 د( همه                      ج( هر دو          Sublimationب(           الف( تصعید      

 تبدیل مستقیم گاز به جامد را به کدام نام یاد می نمایند؟ (257

 د( همه                     ج( گزینه الف                ب( تبرید           Depostionالف( 

 کدام عملیه باعث تبدیل حالت جامد به مایع می گردد؟ (258

 د( تبرید                     ج( تبخیر                   ب( انجماد               الف( ذوب      

 در کدام عملیه حالت کاز به مایع تبدیل می گردد؟ (259

 د( همه                  ج( انجماد                      ب( میعان               الف( تصعید    

 تبدیل مایع به جامد در اثر کدام عملیه صورت می گیرد؟ (260

 د( هیچکدام                         ج( میعان                 ب( تصعید              الف( تبرید       
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 در کدام عملیه فاز جامد و مایع در حالت تعادل قرار دارند؟ (261

 تبرید د(                       ج( تصعید                      ب( ذوب                الف( انجماد  

 درجه غلیان آب مساوی است به؟ 1atmفشار در  (262

 ℃100د(                             ℃90ج(                 ℃80ب(                 ℃70الف( 

 کدام فکتورها باالی گازات تاثیر گذار است؟ (263

 د( همه                   ج( حرارت          ب( مقدار ماده گاز          الف( حجم و فشار

 چیست؟ SIواحد حجم در سیستم  (264

 3cmد(                                           3mج(                2cmب(                                   2mالف( 

 حجم یک دیسی متر مکعب را به کدام نام یاد می نمایند؟ (265

 د( هیچکدام                   ج( لیتر                   ب( سی سی            الف( ملی لیتر     

 قوه وارده فی واحد سطح عبارت است از: (266

 د( مول                 ج( فشار                  ب( حرارت                الف( حجم         

 واحدات فشار در کیمیا عبارت است از: (267

 د( الف و ب            ج( کالوین    ب   ب( ملی مترستون سیما          الف( اتموسفیر    

 مقدرا مواد توسط کدام فکتور اندازه گیری می شود؟ (268

 د( گزینه ب         ج( حرارت                               ب( مول               الف( فشار       

 مول مواد توسط کدام فورمول محاسبه می گردد؟ (269

=nالف(   
𝑚

𝑀
ب(               

ḿ

𝑀
n=                         )جm=

𝑛

𝑀
=Mد(                    

𝑛

𝑀
 

 قه چیست؟حرارت مطل (270

 د( هیچکدام                    ج( کالوین                     ب( کالوری         الف( مانومتر     

 برای تبدیل درجه سانتی گراد به کالوین کدام معادله صدق می نماید؟ (271

℃ =TKالف(      + ℃ =TKب(                                      173 + 373         

℃                                ج(        = 𝑇𝐾 + ℃ =TKد(    373 + 273 

 90Litفشار وارد گردیده است هرگاه حجم گاز به  3atmگاز  40Litدر درجه حرارت ثابت باالی حجم  (272

 برسد فشار آن مساویست به:

 د( گزینه ج                  1.5mmHgج(                2atmب(            1.5atmالف( 

 گاز هایدروجن مساوی است به: 1.5molحجم  (273

 14Litد(                       33.60Litج(          24.314Litب(            22.4Litالف( 
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 در حرارت ثابت حجم گازات با فشار کدام تناسب را دارد؟ (274

 د( هیچکدام                       ج( معادل               ب( معکوس              الف( مستقیم     

 یک مول گاز چه مقدار حجم را اشغال می نماید؟  STP در شرایط  (275

 د( گزینه الف                           24.2Litج(             22.4Lit ب(           2.24Litالف(

بین مالیکولهای گاز ها نسبت به قوهٌ جذب بین مالیکولهای جامدات ومایعات کمتر است، بناً قوهٌ جذب  (276

 گاز ها :

 ( حجم معین ندارند  ب                    ( شکل معین ندارند       الف

     ( شکل وحجم معین ندارندد           شکل وحجم معین دارند            (ج     

 بیان کننده قانون بایل است؟کدام رابطه ذیل  (277

1  الف(
𝑇⁄ V≈                   )1ب

𝑃⁄ V≈                     )جP  V≈             )دn  V≈    

 ) نارمل(  بر حسب گرام مساویست به : STPلیتر گاز میتان تحت شرایط  67,2کتله  (278

 20g( د              32g( ج                          48g( ب                          16g(  الف

279) 23030x10 .9 مالیکول گاز نایتروجن تحت شرایطSTP : نارمل( چند لیتر حجم دارد ( 

     Lit 54,4( د           Lit 44,8( ج                  Lit 22,4( ب                   Lit 33,6( الف

 چند گرام نایتروجن می شود؟  2Nیک مول  (280

 د( گزینه الف                    7grج(                       28grب(                        14grالف( 

بلند برده شود  037Cحجم دارد اگر در فشار ثابت حرارت گاز به   027C , 3300Cmیک گاز در حرارت  (281

 درینصورت حجم آن مساوی میشود به :

  3310Cm( د               3Cm 300( ج                       3400Cm( ب                 3410Cm( الف

 برابر است با: Rقیمت    PV=nRTدر معادله  (282

 الف( 
𝑎𝑡𝑚.𝑙𝑖𝑡

𝑚𝑜𝑙.𝑘
ب(         0.082

𝑗

𝑚𝑜𝑙.𝑘
 د( همه          k_0.082atm.Lit.mol._ج(            8.31

 معادله قانون چارلس بیان می گردد؟به اساس کدام  (283

1ج(                  V=RTب(                  V=KTالف( 
𝑃⁄ V≈                        )1د

𝑇⁄ V≈            

 حجم گاز مذکور چقدر خوخد بود؟ ℃30باشد در  729mlitحجم یک گاز  ℃20اگر در  (284

 7mlitد(                         5.5mlitج(             7.5mlitب(           753.8mlitالف( 

 نشان دهنده چیست؟ Rسمبول   PV=nRTدر رابطه  (285

 د( ثابت جامدات                      ج( ثابت گازات        الف( ثابت مایعات        ب( ثابت بولتزمن  
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 کتله مالیکولی گازات به اساس کدام فورمول دریافت می گردد؟ (286

=Mالف( 
𝑚𝑅𝑇

𝑃𝑉
=mب(            

𝑀𝑅𝑇

𝑃𝑉
=Mج(              

𝑚𝑅𝑇

𝑉
=M د(                           

𝑚𝑇

𝑃𝑉
                        

 در یک معادله کیمیاوی مواد تعامل کننده را به کدام سمت می نویسند؟ (287

 د( پایین                         ب( چپ                  ج( باال                  الف( راست    

 لت گاز ماده را به کدام سمبول نشان میدهند؟اح (288

 lد(                                      sج(                    Gasب(                gالف( 

 برای نشان دادن حالت محلول در آب از کدام سمبول استفاده می نمایند؟ (289

 Sد(                                   solج(                       aqب(             agالف( 

 حالت جامد ماده را به کدام سمبول نمایش میدهند؟ (290

 د( گزینه ب                     sج(                             Jب(                            Iالف( 

 حالت استفاده می نمایند؟برای نشان دادن تعامل رجعی )برگشت پذیر( از کدام  (291

 ⇄د(                      ←ج(                           →ب(                        ↔الف( 

 حالت محلول های مختلف در آب را توسط کدام سمبول نمایش میدهند؟ (292

 د( هیچکدام                          lج(                           solب(                     aqالف( 

 در معادله ...................... نام عناصر و مرکبات تعامل کننده و محصول در یک جمله ارایه می گردد. (293

 د( تحریری حروفی           ج( توصیفی                      ب( سمبولیک    الف( شکلی               

 آکسیجن + کلسیم ( چه نوع تعاملی است؟ →) کلسیم اکساید (294

 د( تحریری حروفی                  ج( شکلی                     ب( توصیفی           الف( سمبولیک  

 امونیم نایترایت تجزیه گردیده، گاز امونیا  و آب حاصل می گردد معادله سمبولیک آن عبارت است از؟ (295

                NO2+H3NH2 →2NO4NH2+2ب(                        O2+H3NH →3NO4NHالف( 

         2O+O2+H3NH →3NO4NHد(                          O32NH →2NO42NH+3 ج(

 تعامالت تعویضی به چند نوع صورت می گیرد؟ (296

 4د(                                   3ج(                            2ب(                    1الف( 

297) + 2Fe3O2Al  3O2Al+ Fe2  چه نوع تعاملی است؟ 

 د( احتراقی                      گانه ج( تعویضی ی   ب( تعویضی دوگانه            تجزیوی   الف(

298) -B++ C -D+A 
 -D++ C -B+A  شکل عمومی کدام تعامل است؟ 

 د( تعویضی دوگانه         ج( ترکیبی                    ب( تعویضی یگانه             وی         الف( تجزی

 تعاملی که از یکجا شدن دو یا چند ماده، یک ماده جدید بدست می آید عبارت است از؟ (299

 الف و ب  د(               تجزیوی   ج(                ب( ترکیبی                       الف( جمعی    
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 در کدام نوع تعامل محصول تعامل به حالت اولی برگشته نمی تواند؟ (300

 ( غیر رجعید                ج( احتراقی                   ب( جمعی                    الف( اگزوترمیک  

 ............................. یاد می گردد.پارچه شدن یک ماده توسط آب به نام  (301

 د( اندوترمیک            ج( خنثی شدن                ب( هایدرولیز              الف( هایدروجنیشن  

 تعامل مواد با آکسیجن که حرارت و روشنی تولید می گردد عبارت است از: (302

 د( ریدکشن     ج( هایدرولیز                       ب( غیررجعی                    الف( سوختن      

 تعویض آیون های مرکبات با یکدیگر چه نوع تعاملی است. (303

 د( تعویضی دوگانه     گانه    ج( تعویضی ی               ب( احتراقی                       الف( تجزیوی  

 ... و .................... تشکیل می گردد.در اثر تعامل تیزاب نمک با المونیم، ....................... (304

 د( هیچکدام       ج( الف و ب                   AlC+Hالف( المونیم کلوراید و هایدروجن     ب( 

 نمکها، تیزابها و القلی ها که بیشتر از ...................... در آب حل شوند به نام مواد منحل یاد می گردند. (305

0.001الف( 
𝑚𝑜𝑙

𝑙
0.1ب(            

𝑚𝑜𝑙

𝑙
0.001-0.1ج( (              

𝑚𝑜𝑙

𝑙
0.01 د(             

𝑚𝑜𝑙

𝑙
 

 از تعامل اکساید فلزی با اکساید غیرفلزی ........................ بوجود می آید. (306

 د( الکول                       ج( نمک                       ب( القلی               الف( تیزاب    

307) 2Ca(OH)  O2CaO+H محصول تعامل را به کدام نام یاد می نمایند؟ 

 د( گزینه الف   ج( کلسیم هایدروکسید        ب( کلسیم هایدروکساید    الف( کلسیم اکساید   

 عبارت است از: 2CaO+SiO→’ لمحصول تعام (308

 د( گزینه ب                           3CaSiOج(                        22CaSiOب(        CaSi+2CaOالف( 

 فاسفیت ها در آب غیرمنحل اند، اما ........................................ در آب حل می شود. (309

 4PO2)3(NHد4PO2)4(NH                     )ج4PO3)4(NH                     )ب(           PO4NH)4(3الف( 

 تعامل مواد با آکسیجن را به کدام نام یاد می نمایند؟ (310

 د( هیچکدام                        ج( تعویضی           ب( احتراقی                      الف( تجزیوی  

311) O+E2+H2CO 2+2O4CH  چه نوع تعاملی است؟ 

 د( اندوترمیک                      ج( الف و ب                  ب( اگزوترمیک           احتراقی     الف( 

 هایدروجن در طبقات بلند اتمسفیر در موجودیت آکسیجن سوخته در نتیجه آب و .......... تولید می نماید. (312

 د( روشنی                            ج( دود                   ب( حرارت                   الف( انرژی    

 مساوی است به.............   O4P  →2+O4P+10 ضریب آکسیجن در تعامل (313

 5د(                                    4ج(                               3ب(                    2الف( 
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 ................... و ........................ تولید می نماید.فلزات فعال با آب تعامل نموده در نتیجه  (314

 ( غبار و بخارد                      ج( دود و غبار            ب( انرژی و بخار          الف( نور و حرارت   

 انرژی فعال سازی را به نام انرژی ................................. نیز یاد می نمایند. (315

 د( ب و ج                        Activitionج(           ب( اکتیویشن          ف( اکتیویتی      ال

 کلورین + سودیم      چه نوع معادله ای است؟ →سودیم کلوراید  (316

 د( شکلی                        ب( تحریری حروفی           ج( توصیفی          الف( سمبولیک   

 با القلی چه نوع تعاملی است؟تعامل تیزاب  (317

 د( تجزیوی                         ج( احتراقی                   ب( خنثی سازی      الف( جمعی       

 تعامالتی که به محیط انرژی میدهد به نام ..................................... یاد می گردد. (318

 د( اکسدیشن                     ج( اگزوترمیک               ب( ریدکشن           الف( اندوترمیک  

 تعامالت از نظر جذب و آزاد شدن انرژی به جند نوع اند؟ (319

 د( پنج                                ج( چهار                    الف( دو              ب( سه         

 کدام نوع تعامل با آزاد شدن انرژی همراه می باشد؟ (320

 د( هیچکدام                          ج( الف وب            ب( اندوترمیک          الف( اگزوترمیک  

 فصل هشتم

 باختن الکترون توسط عناصر چه نوع تعامل است؟ (321

 د( الف و ج                ج( ارجاع                      ب( ریدکشن            الف( اکسدیشن      

 باالی عناصر چه نوع تعامل است؟ نصب هایدروجن (322

 ج( ریدکشن                   د( الف و ج                        ب( تحمض                 الف( ارجاع

323) O2NaCl+H →NaOH+HCl     چه نوع تعامل است؟ 

 د( هیچکدام                  ج( الف                          الف( اکسدیشن        ب( ریدکشن      

 نمبراکسدیشن عناصر قبل از تعامل مساوی است به: (324

 د( همه                 ج( الف و ب                            الف( چارچ عناصر     ب( صفر    

 مجموعه نمبر اکسدیشن عناصر رادیکال برابر  است با: (325

 د( الف           ج( چارچ رادیکال                      ب( صفر          الف( چارچ عناصر   

 نمبراکسدیشن هایدروجن در هایدرایدها مساوی است به: (326

 2د(                            ج( صفر                          1-ب(                   1+الف( 

 است؟ 1-نمبر اکسدیشن کدام عنصر دایماً مساوی به  (327

 د( آیودین                       ج( برومین                   ب( کلورین         الف( فلورین      
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 در سوپر اکسایدها نمبراکسدیشن آکسیجن مساوی است به: (328

+الف( 
1

2
+ب(                   

1

3
-ج(                        

1

2
-د(                               

1

3
 

 مساوی است به:نمبراکسدیشن سلفر   4SO2Hدر مرکب  (329

 8+د(                              6+ج(                       4+ب(                  2+الف( 

 انواع تعامالت اکسدیشن و ریدکشن عبارتند از : (330

 د( همه        الف( بین اتم و مالیکول     ب( خودی یا متوازن       ج( بین مالیکولی    

 های عناصر همزمان اکسدیشن و ریدکشن می شوند؟در کدام نوع تعامل اتم  (331

 د( هیچکدام          ج( بین مالیکولی ( بین اتم و مالیکول      ب               خودی   الف( 

 کدام نوع تعامالت نه اکسدیشن هستند و نه ریدکشن؟ (332

 د( همه               ج( رجعی              الف( تیزاب و القلی        ب( خنثی سازی     

 مالیکول های که از عین اتم تشکیل شده باشند درجه اکسدیشن شان مساوی به ................. است. (333

 د( والنس                  ج( صفر             ب( نمبراتمی         الف( الکترون های والنسی

 ........................ است.درجه اکسدیشنی اتم ها در حالت عنصری مساوی به  (334

 2د(            ج( تعداد الکترون ها      ب( والنس                  الف( صفر              

 درجه اکسدیشنی کاربن در مرکب فارم الدیهاید مساوی به ..................... است. (335

 3د(                  2ج(                                1ب(              الف( صفر           

 تعامالت اکسدیشن و ریدکشن خودی را به نام تعامل ..................... نیز یاد می نمایند. (336

 د( بین اتم ها     ج( غیرمتوازن               ب( بین المالیکولی               الف( متوازن        

 ضریب مالیکول آب ........ است.  12H 3BO3H  → O2+ H 6H2B + +در معادله (337

 7د(                    6ج(                                  4ب(                         3الف( 

 نمایانگر چه نوع تعاملی است. 22HBr+I →22HI+Br معادله ذیل (338

 د( داخل مالیکولی        ب( بین اتم ها و مالیکول ها       ج( غیر متوازن          الف( خودی       

 محصول تعامل پوتاشیم کلوریت عبارت از .................. و ......................... می باشد. (339

 ب( پوتاشیم کلورایت و آکسیجن                                الف( پوتاشیم اکساید و کلورین                  

 د( پوتاشیم کلوراید و پوتاشیم اکساید                              ج( پوتاشیم کلوراید و آکسیجن    

در کدام نوع تعامل ریدوکس یک قسمت تعامل وظیفه اکسیدی کننده و قسمت دیگر وظیفه ارجاع کننده  (340

 را دارد.

 د( بین اتمی               ج( خودی                ب( داخل مالیکولی       الف( بین مالیکولی         
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 مساوی است به ................... 3AgNOدرجه اکسدیشنی نایتروجن در مرکب  (341

 0( د                       5+ج(                               4+ب(                          3+الف( 

 تیب و بیالنس نمود.به اساس ................. میتود می توان تعامالت ریدوکس را تر (342

 1د(                             ج(                                3ب(                             2الف( 

 عملیه ایی که در آن نمبراکسدیشن اتم های بعضی عناصر بلند می رود عبارت از ........................ می باشد. (343

 د( اکسدیشن             ج( ریدوکس                      ب( ارجاع                    الف( ریدکشن       

 درجه اکسدیشنی عناصر توسط عالمت ..............و .................. افاده می گردد. (344

 ≅و   ∓د(                      -و  +ج(                        ±و  ÷ب(                      ≈و  –الف( 

 ارجاع کننده عبارت است از:   22KCl+ 3O →3KCIO2 در معادله (345

 KCIد(                     3KCIO ج(                               Oب(                          Clالف( 
 فصل نهم

 به صورت عموم یک مسأله علمی به ................... پایه استوار است. (346

 د( چهار                    ج( سه                                 ب( دو                     الف( یک       

 کدام مورد شامل پایه های اساسی مسایل علمی نمی باشد؟ (347

 د( نظریه                       ج( مدل                            ب( اصول                 الف( قواعد     

 عبارت است از: به منظور آسان شدن موضوعات علمی صورت میگیرد علما مجموعه توافقاتی که بین (348

 د( اصول                       ج( نظریه                      ب( قوانین              الف( قرار داد        

 .......................... است.از تیوری های بسیار پیشرفته در کیمیای نظری، تیوری اتمی  (349

 د( تامسن                  ج( دالتن                          ب( رادرفورد             الف( دیموکرات     

 معادله انشتین عبارت است از: (350

 2E=m+cد(                                2M=ecج(                        2E=mcب(                    2E=mvالف( 

 نسبت کتلوی هایدروجن و آکسیجن در تشکیل آب .................. است. (351

 1:4د(                              1:2ج(                           1:6ب(                    1:8الف( 

 بوجود می آید به نام ............................. یاد می شود.مجموعه توافقاتی که برای آسان شدن ارتباط محققان  (352

 د( مسایل علمی          ج( قانون بقای ماده             ب( قرار داد علمی         الف( قوانین علمی       

 سمبول اختصاری نام کمیته بین المللی کیمیای تجربی و خالص چیست؟ (353

 IUPACد(                 BASICج(              DALTONب(               proustالف( 

 بیان کننده قانون تحفظ کتله کدام دانشمند است؟ (354

 د( گیلوسک                ج( دالتن                   ب( انشتین                  الف( الوازیه        
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 مجموعه کتله مواد تعامل کننده است.کتله مجموعی محصول تعامل ............................ به  (355

 ( هیچکدامد             ج( گزینه الف                   الف( معادل               ب( مساوی         

 عالمی به نام ..................... قانون نسبت های ثابت را طرح ریزی کرد از این سبب به نام خودش می باشد/ (356

 د( اووگدرو                    ج( الوازیه        ( گیلوسک              ب          Proustالف( 

 نسبت آکسیجن در مرکب آب و هایدروجن پراکساید .................... است. (357

 1:2د(                            2:3ج(                      1:3ب(                  2:1الف( 

 برابر است با:  4PO3Hکتله معادل  (358

 22.6د(                           32.6ج(                     98ب(                   16الف( 

 مول عبارت از کتله ذرات به اندازه ....................... به گرام می باشد. (359

 د( الف و ب                  ج( کیلو گرام                6.02·2310الف( عدد اووگدرو       ب( 

 تعامالتی که در نتیجه آن انرژی آزاد می شود به نام .................................. یاد می گردد؟ (360

 د( ریدکتانت           ج( اکسیدانت             ب( اگزوترمیک        الف( اندوترمیک        

 است از:مجموعه اوزان اتمی عناصر تشکیل دهنده یک مرکب عبارت  (361

 د( همه                ج( وزن اتمی            ب( نمبر کتله         الف( کتله اتمی      

 تعامالتی که با جذب انرژی صورت می گیرد به نام .................................. یاد می شود. (362

  Depostionد(           Endothermicج(             Nespersionب(       Exothrrmicالف( 

 قانون نسبت های ثابت توسط کدام دانشمند ارایه گردید؟ (363

 د( گیلوسک                   ج( اووگدرو                     ب( دالتن                  الف( پروست         

 نسبت کتلوی عناصر متشکله آن برابر است با؟  2COدر مرکب  (364

 7:8د(                            12:7ج(                          7:12ب(                    2:7الف( 

 دالتن بیان کننده کدام قانون کیمیا است؟ (365

 د( هیچکدام         ج( نسبت های متعدد      ب( نسبت های کتلوی         الف( نسبت های ثابت   

 :است با کتله مواد اولیهمطابق به کدام قانون مجموعه کتله مواد محصول تعامل برابر  (366

 د( قانون اووگدرو              ج( نسبت های ثابت          الف( نسبت های متعدد     ب( تحفظ کتله       

 قیمت چارج الکترون را عالم آمریکایی به نام ................................. در قطرات تیل کشف کرد. (367

 د( بالمیر              الف( رابرت هوک           ب( ملیکان                    ج( هنری موزلی       

 کتله معادل یک عنصر عبارت از کتله اتمی عنصر تقسیم بر .................... همان عنصر در مرکب آن است. (368

 د( والنس                     د اتم ها   ج( تعدا   ب( تعداد الکترون ها         الف( نمبراکسدیشن     

 



 

30                          t.me/Chemistry-test                       ←  تست های کیمیا عمومی 
 

                           t.me/teaching-general-Chemistry           ←     کیمیا و بیولوژی برای همه 
 

 اعداد: گازی عبارت است ازدر حرارت و فشار ثابت نسبت حجمی مواد گازی تعامل کننده و محصول تعامل  (369

 ( همه مواردد                    الف( تام                ب( کوچک                    ج( ثابت              

 اتم ها یا مالیکول ها به گرام افاده گردد بنام .............................................. یاد می گردد.اگر کتله معادل  (370

 valantiaد(              amuج(      Equivalent-molب(      Equivalent-gramالف( 

 مساوی به ................................ می باشد. O2Cuکتله معادل مس در  (371

 65amuد(                    63.4amuج(            64.3amuب(              64amuالف( 

 قانون نسبت های حجمی توسط کدام دانشمند ارایه گردید؟ (372

 د( گیلوسک                       ج( پروست              ب( اووگدرو                 دالتن         الف( 

 ............................... حجم را اشغال می نماید. STP یک مول هر گاز در شرایط (373

 4.22mlد(                       22.4Lج(                   2.24Lب(                4.22Lالف( 

 قیمت چارج الکترون برابر است با: (374

 cb 27-10·1.661 د(            Kg31-10·9.11ج(        6.02·2310ب(      cb19-10·1.602الف( 

 نسبت حجمی کلورین و هایدروجن کلوراید .................... است. (375

 3:2د(                                       2:1ج(                     2:2ب(               1:2الف( 

 مساوی به ........................... است.  4SO2Hکتله معادل  (376

 49amuد(                       45amuج(               42amuب(           32.6amuالف( 

 است کتله معادل آن برابر است با: 3و والنس آن  27amuکتله معادل المونیم  (377

 12amuد(                         27amuج(              22amuب(            15amu  الف(

 کتله معادل شان ...................... است.عناصری که والنس شان متحول یاشد  (378

 د( بزرگتر               ب( مساوی                ج( کوچکتر                 الف( مختلف          

 والنس موثر در نمک ها عبارت از  والنس ........................................ می باشد. (379

 د( گزینه ب               الف( کتیون های فلزی      ب( انیون های القلی     ج( فلزات انیونی 

 والنس موثر در القلی ها برابر است با ........................ (380

 د( تعداد اتم ها               OHالف( تعداد الکترون ها        ب( تعداد هایدروجن      ج( تعداد 

 درتیزاب ها برابر است با.............................والنس موثر  (381

 ج( تعداد گروپ هایدروکسیل      د( تعداد الکترون ها            Hالف( تعداد اتم ها         ب( تعداد 

 واحد کتله مالیکولی مرکبات عبارت است از: (382

𝑔𝑟الف( 
𝑚𝑜𝑙⁄             )ب𝑚𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙⁄            )ج𝑚𝑜𝑙
𝑔𝑟⁄                    )د𝑚𝑜𝑙

𝑚𝑔𝑟⁄ 
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 کتله مالیکولی کلسیم کاربونیت مساوی است به: (383

78الف( 
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
98ب(                

𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
78ج(                    

𝑚𝑜𝑙

𝑔𝑟
98د(                         

𝑚𝑜𝑙

𝑔𝑟
 

 مساوی است به:  6O12H6Cدر  مالیکول گلوکوز   Oفیصدی عنصر  (384

 %33.5د(                          %6.6ج(                   %53.3ب(               %40الف( 

 نسبت حجمی گاز هایدروجن و کلورین در تشکیل هایدروجن کلوراید ..................... است. (385

 1:1د(                             2:1ج(                         2:2ب(                  1:2الف( 

 قضیه برزیلیوس باالی گازاتی صدق می نماید که به حالت ...................... یافت می شوند. (386

 د( ترکیبی                   ج( مالیکولی                    الف( تک اتمی           ب( دو اتمی    

اتم های گازات تحت عین شرایط فشار و حرارت................. مساوی را اشغال  تعداد مساوی مالیکول ها و (387

 می نماید. 

 د( آیون ها                     ج( حجم ها                   ب( مرکبات        الف( کتله ها         

 دارا می باشد.یک مول هر ماده به اندازه عدد اووگدرو ......................... ذرات را  (388

 96491د(                            22.4ج(        1.602·10-19ب(            6.02·2310الف( 

 عدد فارادی برابر است با ............................. (389

 96419Cbد(               96520Cbج(           96491Cbب(         96400Cbالف( 

 برابر است با....................................... amuقیمت  (390

 Kg27-10·1.674د(      Kg27-10·1.661ج(    Kg26-10·1.993ب(       Kg31-10·9.11الف( 

 کتله اتمی نسبتی سودیم مساوی به ................................ است. (391

 6.02·2310د(           Kg27-10·1.661ج(            23amuب(            11amuالف( 

 کتله ذرات به اندازه عدد اووگدرو به نام .................... یاد می شود. (392

 د( هیچکدام                ج( مول                 ب( کتله اتمی                الف( گرام           

 کتلوی را به نام ........... آن یاد می نمایند.اگر کتله نسبتی هر ذره کیمیاوی به گرام افاده شود این کمیت  (393

 الف( اتم                     ب( مالیکول                 ج( آیون                        د( مول

 برابر است با : آکسیجن در مالیکول گلوکوزفیصدی  (394

 %55.3د(                     %35.5ج(               %53.3ب(                 %43الف( 

 مجموعه فیصدی های اجزای تشکیل دهنده مالیکولهای مرکبات مساوی به ................. می شود. (395

 10د(                    1000ج(                           1ب(                100الف( 

 فورمول تجربی گلوکوز عبارت است از: (396

 2CHOد(                    HO2Cج(                   O2CHب(           6O12H6Cالف( 
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397) 200gr  40سودیم هایدروکساید چند مول است در صورتیکه کتله مالیکولی آنamu .باشد 

 5molد(                        10molج(           15molب(                20molالف( 

 کتله ..................... آن است.مساوی به   amuکتله حقیقی هر ذره تقسیم بر قیمت  (398

 الف( اتمی                  ب( نسبتی              ج( مالیکولی                        د( آیونی

طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده یک مرکب با ضرایب نسبتی آن به نام ضرایب..........................  (399

 یاد می شود.

 Stoichiometryد(       Depostionج(         Sublimitaionب(             Nespersionالف( 

 فورمول مالیکولی را می توان به اساس .............................. تعیین نمود. (400

 وید( معادله کیمیا    الف( فورمول تجربی                ب( توازن کیمیاوی           ج( تجزیه کیمیاوی   
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د ب  ی 
 
 Be positive                                                                            ماب

 

 

 

 

 

 

 


