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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 .1کدام عالم ذیل انحراف اشعه کتود را در ساحه برقی و مقناطیسی مطالعه کرد؟
 )1نیوتن

 )2انشتین

 )3تامسن

 )4نیلز بور

 .2الکترون توسط کدام عالم ذیل کشف گردید؟
 )1تامسن

 )2نیوتن

 )3ملیکان

 )4چادویک

 .3قیمت چارج برقی توسط کدام عالم ذیل کشف گردید؟
 )1ملیکان

 )2انشتین

 )3تامسن

 )4نیلز بور

 .3مدل اتمی مشابه به ساختمان کیک کشمش دارمربوط کدام یکی از علمای ذیل بود؟
 )1تامسن

 )2نیوتن

 )3انشتین

 )4ملیکان

 .4در صورتکه هسته اتوم به اندازه یک نقطه باشد ،حجم اتوم به اندازه:
 )1یک میدان فوتبال است

 )2یک اطاق درسی است

 )3یک نقطه است

 )4هیچکدام

 . 5چارج هسته اتوم در اثر عبور از یک عنصر به عنصر مابعد آن به اندازه چند واحد به شکل
متناوب زیاد میشوند؟
 )1دو واحد

 )2یک واحد

 )3سه واحد

 )4چهار واحد

 . 6موقعیت عناصر در سیستم پریودیک تعداد یکی از ذرات ذیل را در هسته اتوم تعیین میکند؟
 )1پروتون ها

 )2نیوترون ها

 )3الکترون ها

 )4نکلیون ها

 .7پروتون کلیمه التین بوده و به معانی ذیل آمده است؟
 )1اولی

 )2سابقه تر از همه

 )3جدید تر از همه

1 )4و 2درست است

 .8اتوم های عناصر کیمیاوی از لحاظ چارج برقی:
 )1مثبت اند

 )2منفی اند

 )3خنثی اند

 )4هیچکدام

 .9نیوترون در اثر بمباردمان هسته اتوم کدام عنصر کشف گردید؟
 )1هایدروجن

 )2نایتروجن

 )3پوتاشیم

 )4بیریلم

 . 10در یک اتوم مجموعه پروتونها و نیوترون ها به کدام نام یاد میشوند؟
 )1ذرات اساسی اتوم  )2ذرات فرعی اتوم

 )3نوکلیون

1 )4و 3درست است

 . 11عناصری که دارای عین تعداد پروتون ها بوده ولی تعداد نوکلیون های آنها از هم فرق دارند عبارت اند از؟
 )1ایزوتوپ ها

 )2ایزوتون ها

 )3ایزوبار ها

1 )4و 2درست است

 .12به خاطر مطالعه سپکتر جذبی و خروجی از کدام آله استفاده به عمل میاید؟
 )1سپکترو متر

 )2میکرو متر

 )3ورنیر کالیپر

 )4بارو متر
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 .13فریکونسی سپکتر خطی توسط کدام معادله توضیح میگردد؟
) )1

1
𝑛22

−

1
𝑛12

( 𝐻𝑅𝐶 = 𝛾

𝛾 = 𝐶𝑅𝐻 (𝑛12 + 𝑛22 ))3

𝛾 = 𝐶𝑅𝐻 (𝑛12 − 𝑛22 ) )2
) )4

1
𝑛22

+

1
𝑛12

( 𝐻𝑅𝐶 = 𝛾

 .14اگر الکترون ها از اقشار ) (𝑛 = 2، 3 ، 4به قشر نزدیک هسته منتقل گردد ،این دسته اشعه بنام:
 )2بالمر

 )1لیمن

 )3پوفند

 )4پوشن

 .15اگر الکترون ها از اقشار ) (𝑛 = 3، 4 ، 5 ، 6به قشر دوم منتقل شوند  ،این دسته اشعه بنام:
 )1بالمر

 )2لیمن

 )3پوفند

 )4پوشن

 .16اگر الکترون ها از سویه های انرژیکی بلند )  (𝑛 = 4 ، 5 ، 6به سویه انرژیکی سوم انتقال شوند،
این سلسله نوری را بنام:
 )1پوشن

 )2پوفند

 )3لیمن

 )4بالمر

 .17اگر الکترون ها از سویه های بلند تر از  𝑛 = 4به سویه های انرژیکی چهارم انتقال نمایند،این سلسله
نوری به کدام نام یاد میشود؟
 )1پوفند

 )2پوشن

 )3لیمن

 )4بالمر

 .18تحقیقات بور در مورد ساختمان اتوم با کدام تیوری استوار است؟
 )1تیوری اتومی

 )2تیوری کتله یی

 )3تیوری بالمن

 )4تیوری کوانتمی پالنک

 .19طبق تیوری پالک :انرژی ممکنه که جذب یا تشعشع میگردد ،از قطعات معین متکل است که به
یکی از نام های ذیل یاد میشود؟
 )1انرژی ثابت

 )2انرژی کوانتم

 )3انرژی اتومی

 )4انرژی اعظمی

 .20انرژی الزم الکترون ها برای حرکت معین در قشر )𝑒𝑡𝑖𝑏𝑟𝑂( اتوم مربوط به کدام بخش اتوم بوده؟
 )1محیط اتوم

 )2قطر اتوم

 )3کتله اتوم

 )4شعاع اتوم

 .21الکترون های که در اقشار دورتر از هسته حرکت میکنند ،نسبت به الکترون های نزدیک هسته انرژی:
 )1کمتر دارند

 )2بیشتر دارند

 )3مساوی دارند

 )4اضغری دارند

 .22موقعی که الکترون ها در اوربیت مشخص به دور هسته اتوم متحرک بوده باشد،الکترون را
 )1جزب نموده

 )2آزاد نموده

 )3تنها آزاد نمی کند

 )4نه جذب و نه آزاد میکند

 .23زمانیکه الکترون ها از قشر نزدیک به هسته اتوم به قشر دور تر از هسته اتوم منتقل میشوند ،کوانتم انرژی را:
 )1جذب میکنند

 )2آزاد میکنند

 )3هر دو درست

 )4هیچکدام

 . 24زمانیکه الکترون ها از قشر دورتر به هسته اتوم به قشر نزدیک به هسته اتوم منتقل میشوند ،کوانتم انرژی را:
 )1جذب نموده

 )2آزاد نموده

 )3جذب نمی کنند

2 )4و 3درست است
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 .25انرژی یک فوتون از کدام یکی از روابط ذیل دریافت میگردد؟
𝐸 = ℎ𝑣 )1

)2

ℎ
𝑣

=𝐸

)3

𝑣
ℎ

=𝐸

𝐸 = ℎ𝑣 2 )4

 .26حالت حرکی ممکنه الکترون به دور هسته اتوم عبارت اند از:
 )1مقدار حرکت

 )2مقدار انرژی

 )3مقدار حرکت

 )4مومنت مقدار حرکت زاویه یی

 . 27الکتون ها به دور هسته اتوم تحت تاثیر چند قوه حرکت میکنند؟
 )1دو قوه

 )2یک قوه

 )3سه قوه

 )4هیچ قوه

 .28قوه فرار از مرکز در اتوم از کدام رابطه دریافت میگردد؟
𝐹 = 𝑚𝑣 2 )1

)2

𝑣𝑚
𝑟

=𝐹

𝑣

𝐹 = )3
𝑟

)4

𝑣2
𝑟

𝑚=𝐹

 .29سرعت حرکی الکترون ها به اساس کدام قاعده بور توضیح میگردد؟
 )1قاعده اول

 )2قاعده دوم

 )3قاعده سوم

 )4قاعده چهارم

 .30اگر به یک الکترون انرژی داده شود ،به قشر:
 )1دور تر از هسته منتقل میشود

 )2نزدیکتراز هسته منتقل میشود

 )3خود باقی میماند

 )4هیچکدام

 .31تیوری بور را کدام عالم ذیل انکشاف داد؟
 )1تامسن

 )2زومیرفیلد

 )3چادویک

 )4ملیکان

 .32طول موج یک ذره توسط کدام یکی از روابط ذیل دریافت میگردد؟
)1

𝑣𝑚
ℎ

=𝜆

)2

ℎ
𝑣𝑚

=𝜆

𝜆 = 𝑚𝑣ℎ )3

𝜆 = 𝑚𝑣 )4

 .33به هر اندازه که کتله و سرعت ذره زیاد باشد طول موج آن:
 )1کوتاه است

 )2طویل است

 )3ثابت است

 )4متغیر نیست

 . 34جسامت ابر الکترونی ،شعاع توم و انرژی الکترون ها نظر به هسته اتوم توسط کدام نمبر کوانتم
مشخص میشود؟
 )1نمبر کوانتم اصلی  )2نمبر کوانتم فرعی  )3نمبر کوانتم مقناطیسی  )4نمبر کوانتم سپین
 .35در یک مدار بیضوی شکل سرعت الکترون:
 )1ثابت بوده

 )2معین نبوده

 )3ثابت نبوده

2 )4و 3درست است

 . 36اندازه حرکت زاویوی و یا مومنت مقدار حرکت زاویوی توسط کدام نمبر کوانتم افاده میگردد؟
 )1نمبر کوانتم اصلی  )2نمبر کوانتم فرعی  )3نمبر کوانتم سپین

 )4نمبر کوانتم مقناطیسی

 .37اگر  ، 𝑛 = 1باشد 𝑙 (کوانتم فرعی) دارای یک قیمت ذیل میباشد؟
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0 )3

0.5 )4

 .38اگر  ، 𝑛 = 5باشد کوانتم فرعی دارای قیمت های ذیل بوده:
0، 1، 2، 3، 4 )1

1، 2، 3، 4، 5 )2

2، 3، 4 ،5، 6 )3

2، 4، 6، 8، 9 )4

 .39الکترون ها  ،پروتون ها و نیوترون ها دارای کدام قیمت سپین میباشند؟
−1 )2

1 )1

)3

1

1

2

2

± )4

 .40آن قسمتی از اطراف هسته اتوم که در آن احتمال موجودیت الکترون ها  95٪باشد ،عبات اند از:
 )1اوربیتال

 )2آیون

 )3سپین

1 )4و 2درست است

 .41اگر چرخش الکترون ها به دور محورش مطبق به چرخش عقربه ساعت باشد ،سپین آن:
 +1 )1است

 −1 )2است

1

 )3است
2

1

 − )4است
2

 .42اگر چرخش الکترون ها به دور محورش مخالف به چرخش عقربه ساعت باشد ،سپین آن:
 0 )1است

 1 )2است

1

 − )3است
2

1

 )4است
2

 .43اگر 𝑛 تعداد نمبر کوانتم اصلی باشد ،پس تعداد اوربیتال ها در یک سویه انرژیکی از کدام رابطه
دریافت میگردد؟
)1

𝑛

2𝑛2 )2

2

𝑛 3 )3

𝑛 2 )4

 . 44تعداد اعظمی الکترون ها در یک سویه اصلی انرژیکی توسط کدام یکی از روابط ذیل دریافت میگردد؟
𝑛 3 )2

𝑛 2 )1

)3

𝑛
2

2𝑛2 )4

 .45اگر تعداد نمبر کوانتم اصلی  𝑛 = 3باشد تعداد اعظمی الکترون در سویه انرژیکی چند است؟
15 )2

16 )1

18 )3

12 )4

 .46الکترون ها اوالً آن اوربیتال های سویه های انرژیکی را اشغال میکنند که در سطح:
 )1بلند انرژیکی قرار داشته

 )2به هسته نزدیک باشند

 )3پایین انرژیکی قرار داشته باشند

2 )4و 3درست است

 .47الکترون ها اوربیتال عین سویه فرعی را طوری اشغال مینمایند که مجموعه قیمت های عددی سپین آنها:
 )1اعظمی باشد

 )2اضغری باشد

 )3صفر باشد

 )4یک باشد

 .48الکترون ها اوالً اوربیتال های سویه فرعی را:
 )1به شکل طاقه پرمیکنند

 )2به شکل جفته پر میکنند

 )3با سپین هم جهت پر نموده

1 )4و 3درست است

 .49اتوم ها که دایما ً در حال حرکت اند ،با ازدیاد حرارت سرعت حرکت آنها:
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 )1ثابت باقی مانده

 )2زیاد میگردد

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 )4تغیر نمی کند

 )3کم میگردد

 .50اتوم های عناصر از چند قسمت ساخته شده اند؟
 )1سه قسمت

 )2چهار قسمت

 )4شش قسمت

 )3دو قسمت

 .51سرعت الکترون توسط کدام فورمول محاسبه میگردد؟
)1

𝜋𝑒𝑧𝐾
𝑛ℎ

=𝑉

)2

𝜋 𝐾𝑧𝑒 2
𝑛ℎ

=𝑉

)3
2

𝑛ℎ
𝜋𝑚𝐾𝑧𝑒 2 4

= 𝑉 )4

𝑛ℎ
𝑧𝐾

=𝑉

 .52شعاع یک اتوم به اساس کدام فورمول بدست میاید؟
)1

𝑒𝑧𝐾

=𝑟

𝜋2

)2

𝑛ℎ
𝑒𝑧𝐾

=𝑟

𝑛ℎ

)3

𝑚𝐾𝑧𝑒 2 4𝜋2

=𝑟

)4

𝑛ℎ
𝑧𝑘

=𝑟

 .53اتوم کلیمه یونانی بوده که از  tomو  Aگرفته شده است ،یکی از معانی ذیل را میدهد؟
 )1تقسیم شونده

 )2تقسیم نشونده

 )4کوچک

 )3بزرگ

 .54در یک اتوم دو الکترون نمی توانند چهار نمبر کوانمتم یک سان را دارا باشند ،به اساس قاعده کدام عالم
توضیح گردیده است؟
 )1قاعده هوند

 )2قاعده بور

 )4قاعده پاولی

 )3قاعده نیوتن

 .55ذره کوچک یک ماده را برای اولین با کدام عالم بنام اتوم یاد کرد؟
 )2دیموکرات

 )1دالتن

 )4رادرفورد

 )3ارسطو

 .56کلمه اتوم از کدام کلمات ذیل اشتقاق یافته است؟
( Yom )1تقسیم)

(A )2نفی)

 )3هر دو درست

 )4هیچکدام

 .57بنیان گذار تیوری اتومی کدام یکی از علمای ذیل است؟
 )2دیموکرات

 )1ارسطو

 )4تامسن

 )3رادرفورد

 .58کاشف هسته و مشخصات هسته اتوم کدام یکی از علمای ذیل است؟
 )2چادویک

 )1موزلی

 )4تامسن

 )3رادرفورد

 . 59به اساس کدام فورمول ها میتوان سرعت الکترون را به دور هسته اتوم محاسبه کرد؟
)1

𝜋 𝐾𝑧𝑒 2
𝑛ℎ

=𝑉

)2

ℎ
𝑣𝑚

=𝑉

)3

𝑛ℎ
𝑚𝐾𝑧𝑒 2 4𝜋2

= 𝑉  )4هیچکدام

 .60اگر  𝑛 = 3باشد قیمت های 𝑙 عبارت اند از:
 )1سه قیمت

 )2یک قیمت

 )3دو قیمت

 )4تماما ً غلط است

 .61اگر  𝑙 = 3باشد قیمت های 𝑙𝑚 عبارت اند از:
 )1سه قیمت

 )2دو قیمت

 ))3هفت قیمت

 )4قیمت 𝑙𝑚 به 𝑙 ارتباط ندارد

 .62عنصری دارای نمبر اتمی  26دارای کدام مجموعه عددی سپین است؟
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3 )3

1)4

 .63پروتون ها کدام نوع ذرات اتوم اند؟
 )1ذره منفی

 )2ذره مثبت

 )3ذره مثبت و منفی

 )4ذره خنثی

 .64طول موج الکترون اتوم هایدروجن را محاسبه نمایید؟ درصورتکه سرعت آن  2200km/secو
کتله الکترون𝑔𝑘  9.11 × 10−31باشد.
3.1 × 10−10 𝑚 )1

2.12 × 10−4 𝑚 )2

3.14 × 10−7 𝑚 )3

6.4 × 108 𝑚 )4

 .65عناصر با درنظر داشت خواص کیمیاوی و تغیرات آن به چند سلسله یا پریود تقسیم شده اند؟
 )1شش پریود

 )2هفت پریود

 )3پنج پریود

 )4هشت پریود

 .66درپریود دوم و سوم جدول دورانی چند ،چند عنصر موجود است؟
7،7 )2

6،6 )1

4،4 )3

8،8 )4

 .67در پریود چهارم و پنجم جدول دورانی چند،چند عنصر موجود است؟
10،10 )1

8،8 )2

18،18 )3

32،17 )4

 .68در پریود ششم جدول دورانی چند عنصر موجود است؟
32 )2

30 )1

17 )3

18 )4

 .69در پریود هفتم جدول دورانی چند عنصر موجود است؟
15 )2

18 )1

32 )3

17 )4

 .70کدام یکی از گزینه های ذیل ساختمان الکترونی اکسیجن است؟
1𝑠 2 2𝑠 2 2𝑝6 )1

1𝑠 2 2𝑠 2 2𝑝2 )2

1𝑠 2 2𝑠 2 2𝑝5 )3

1𝑠 2 2𝑠 2 2𝑝4 )4

 .71کدام یکی از گزینه های ذیل ساختمان الکترونی اتوم فلورین است؟
1𝑠 2 2𝑠 2 2𝑝3 )1

1𝑠 2 2𝑠 2 2𝑝5 )2

1𝑠 2 2𝑠 2 3𝑝3 )3

1𝑠1 2𝑠 2 3𝑝3 )4

 .72سویه الکترونی اتوم مگنیزیم کدام یکی از گزینه های ذیل است؟
1𝑠 2 2𝑠 2 3𝑝3 )1

1𝑠 2 2𝑠 3 3𝑝3 )2

1𝑠 2 2𝑠 2 3𝑝3 )4 1𝑠 2 2𝑠 2 2𝑝6 3𝑠 2 )3

 . 73عناصر مصنوعی که رادیواکتیف بوده در جدول دورانی پس از کدام عنصر موقعیت دارد؟
 )1پس از یورانیم

 )2پس از پوتانشیم

 )3پس از کلسیم

 )4پس از رادیم

 . 74مقدار انرژی که برای دور نمودن یک الکترون از یک اتوم گرام به فضای الیتنهایی ضرورت است
به کدام نام یاد میشود؟
 )1انرژی حرارتی

 )2انرژی الکترونی

 )3انرژی هسته یی

 )4انرژی آیونایزیشن
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آدرس مرکز آموزشی رسا رحمتی  :سه راهی عالوالدین  ,مقابل تانگ تیل

6|Page

کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 .75الکترون اول اتوم ها نسبت به دومی و دومی نسبت به سومی ...با انرژی:
 )1کمتر جدا شده

 )2بیشتر جدا شده

 )3مساوی جدا شده

 )4هیچکدام

 .76در محدوده گروپ ها انرژی آیونایزیشن از طرف باال به طرف پایین:
 )1زیاد شده

 )2کم شده

 )3ثابت باقی مانده

 )4اعظمی است

 .77در جدول دورانی انرژی آیونایزیشن چطور تغییر میکند؟
 )1از پایین به طرف باال زیاد شده

 )2از چپ به راست زیاد شده

 )3از راست به چپ کم شده

 )4همه درست است

 .78هر قدر که قشر خارجی الکترونی اتوم های عناصر زیاد تر توسط الکترون اشغال گردد .به همان اندازه
ثبات و پایداری اتوم عنصر:
 )1بیشتر گردیده

 )2کمتر گردیده

 )3ثابت باقی مانده

 )4اضغری میگردد

 .79زمانیکه یک اتوم یک الکترون را آزاد میکند یک مقدار انرژی را:
 )1جذب میکند

 )2آزاد میکند

 )3هر دو درست

 )4هیچکدام

 .80زمانیکه یک اتوم یک الکترون را جذب میکند یک مقدار انرژی را:
 )1جذب میکند

 )2آزاد میکند

 )3جذب نمی کند

2 )4و 3درست است

 .81تقریبا ً برای تمام عناصر عملیه الکترون خواهی یک نوع تعامل:
 𝐸𝑥𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐 )1است

 𝐼𝑛𝑑𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐 )2است

 𝐸𝑠𝑜𝑡𝑜𝑛𝑖𝑐 )3است

 𝐻𝑦𝑝𝑜𝑡𝑜𝑛𝑖𝑐 )4است

 .82میل الکترون خواهی در جدول دورانی طور ذیل تغییر میکند؟
 )1از باال به طرف پایین کم شده

 )2از چپ به طرف راست زیاد شده

 )3از پایین به طرف باال زیاد شده

 )4همه درست است

 .83میل الکترون گیرنده گی عناصر را به کدام نام یاد میکنند؟
 )1الکترونیگاتیویتی

 )2الکتروپوزیتویتی

 )3الکترونایزیشن

 )4الکتروآیونایزیشن

 .84عناصری که میل از دست دادن الکترون را دارند به کدام نام یاد میشوند؟
 )1الکتروپوزیتویتی

 )2الکترونیگاتویتی

 )3الکترونایزیشن

 )4الکتروآیونایزیشن

 .85در جدول دورانی خاصیت الکتروپوزیتویتی چطور تغییر میکند؟
 )1از چپ به طرف راست کم شده

 )2از باال به طرف پایین زیاد شده وبرعکس آن کم میشود

 )3از راست به طرف چپ زیاد میشود

 )4همه گذینه ها درست است

 .86خاصیت الکترونیگاتیویتی عناصر در جدول دورانی چطور تغییر میکند؟

آدرس مرکز آموزشی ابَر ساینس :چهارراهی قمبر  ,مقابل سرک بالک ها
آدرس مرکز آموزشی رسا رحمتی  :سه راهی عالوالدین  ,مقابل تانگ تیل

7|Page
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تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 )1ازچپ به راست زیاد شده

 )2از پایین به باال زیاد شده و برعکس آن کم میشود

 )3از راست به چپ کم میشود

 )4همه گذینه ها درست است

.87فاصله های هسته های اتوم هایآیودین در مالیکول آن  2.66𝐴°است سعاع کوالنسی آن را دریابید؟
1.33°𝐴 )1

3.43°𝐴 )2

2.5°𝐴 )3

0.34°𝐴 )4

 .88شعاع اتومی در جدول دورانی چطور تغییر میکند؟
 )1از باال به طرف پایین زیاد شده

 )2ازراست به طرف چپ بزرگ شده وبرعکس آن کوچک

 )3از پایین به طرف باال وچک شده

 )4همه درست است

 .89شعاع کتون های عناصرچی نسبتی با شعاع اتومی آن ها دارد؟
 )1بزرگتر از شعاع اتومی عنصر بوده

 )2کوچکتر از شعاع اتومی عنصربوده

 )3مساوی به شعاع اتومی عناصر بوده

 )4هیچ رابطه یی با شعاع اتومی ندارد

 .90ذراتیکه دارای الکترون های مساوی اند  ،به کدام نام یاد میشوند؟
 )1ایزوپروتونیک

 )2ایزوالکترونیک

 )3ایزونیوترونیک

 )4هیچکدام

 .91عناصری که در جدول دورانی مندلیف به حالت دیاگونال قرار دارند:
 )1شعاع اتومی انها مشابه بوده

 )2شعاع آیونی آن ها مشابه بوده

 )3شعاع اتومی اتومی مختلف دارند

1 )4و 2درست است

 .92از کدام یکی از فلزات ذیل در صنعت طیاره سازی استفاده به عمل میاید؟
 )1مگنیزیم)(Mg

 )2پوتاشیم)(k

 )3نقره )(Ag

 )4تیتان)(Ti

 .93شعاع انیون های عناصر چی نسبتی با شعاع اتومی آن عنصر دارد؟
 )1بزرگتر از شعاع اتومی عنصر بوده

 )2کوچکتر از شعاع اتومی عنصر بوده

 )3مسوی به شعاع اتومی عنصر بوده

 )4هیچ رابطه یی با شعاع اتومی ندارد

 .94نمبراکسدیشن عنصر مس در مرکب )  (𝐶𝑢𝐶𝑙2چند است؟
−2 )2

+2 )1

+1 )3

−1 )4

 .95کدام یکی ازاکساید های کرومیم خاصیت امفوتریک را دارا میباشد؟
𝐶𝑟𝑂 )1

𝐶𝑟2 𝑂3 )2

𝐶𝑟𝑂3 )3

𝐶𝑟3 𝑂3 )4

 .96تعدادعناصر در پریود های طاق توسط کدام رابطه ذیل دریافت میگردد؟
)1

𝑛+1
2

)2

(𝑛+1)2
2

)3

(𝑛+2)2
2

)4

(𝑛−1)2
2

 .97تعداد عناصر در پریود های جفت توسط کدام یکی از روابط ذیل دریافت میگردد؟
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)1

)(𝑛−1
3

)2

(𝑛+2)3
3

)3

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)
(𝑛+2)2
2

)4

(𝑛−2)3
4

 .98عنصری که در پریود چهارم و گروپ چهارم جدول دورانی قرار دارد ،نمبر اتومی آن مساوی است به:
32 )2

31 )1

33)3

14 )4

 .99کدام نمبر اتومی ذیل مربوط به عنصری است که بیشترین تعدادالکترون های والنسی در آن موجود است؟
14 )2

13 )1

15 )3

19 )4

 .100کدام یکی از موارد ذیل از اپتکارات مندلیف نیست؟
 )1قراردادن عناصرسنگین ترقبل ازعناصرسبک تر
 )2پیش گویی خواص عناصرناشناخته
 )3خالی گذاشتن بعضی از خانه ها در جدول
 )4تقسیم عناصر به فلزات و غیر فلزات
 .101نمبر اتومی یک عنصر  21است ،موقعیت عنصر مزکور در پریود و گروپ مشخص قرار ذیل است:
 )1گروپ سوم اصلی ،پریود4

 )2گروپ سوم فرعی پریود4

 )3گروپ اول اصلی ،پریود3

 )4گروپ دوم اصلی ،پریود4

 .102ساختمان الکترونی قشر آخری یک عنصر  3𝑠 2 3𝑝4است،عنصر مذکور در کدام پریود قرار دارد؟
 )1پریود سوم

 )2پریود دوم

 )3پریود ششم

 )4پریود چهارم

 .103شعاع اتومی کدام عنصر ذیل بزرگ است؟
 )1سترانیشیم

 )2الومینیم

 )3روبیدیم

 )4سلفر

 .104اکتیناید ها در کدام حجره جدول مندلیف قرار دارند؟
 )1خانه نمبر64

 )2خانه نمبر57

 )3خانه نمبر89

 )4خانه نمبر72

 .105دانستن موقعیت یک عنصر در جدول پریودیک کدام موارد مطالبی را در مورد عناصر به طور
دقیق در اختیار قرار نمی دهد؟
 )1خواص کیمیاوی

 )2خواص فزیکی

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .106قوه جاذبه بین اتوم ها دریک مالیکول را به کدام نام یاد میکند؟
 )1ساختاراتومی

 )2ساختارالکترونی

 )3رابطه کیمیاوی

 )4قوه مالیکولی

 .107تشکیل رابطه کیمیاوی توا ٔم با:
 )1آزاد شدن انرژی بوده

 )2جذب انرژی بوده

 )3هر دو درست

 )4هیچکدام

 .108مقدار انرژی که برای تشکیل رابطه کیمیاوی مورد نیاز است عبارت اند از:
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)1

𝑦𝑟𝑜𝑙𝑎𝐶
𝑙𝑜𝑚

10

)2

𝑦𝑟𝑜𝑙𝑎𝐶
𝑙𝑜𝑚

20

)3

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)
𝑦𝑟𝑜𝑙𝑎𝐶
𝑙𝑜𝑚

30

)4

𝑦𝑟𝑜𝑙𝑎𝐶
𝑙𝑜𝑚

40

 . 109قوه اتحاد اتوم های عناصرکیمیاوی را در تعامالت کیمیاوی به یکی از نام های ذیل یاد میکنند؟
 )1آیون

 )2کتیون

 )3اکسدیشن

 )4والنس

 . 110رابطه کیمیاوی که در اثر قوه جذب الکتروستاتیکیبین ذرات چارجدار مختلف العالمه برقرار میگردد
عبارت اند ازرابطه:
 )1آیونی

 )2کوالنسی

 )3پولر

 )4قطبی

 . 111به هر اندازه که تفاوت الکترونیگاتیویتی بین دو اتوم عناصر زیاد باشد ،به همان اندازه رابطه بین آن ها:
 )1کوالنس بوده

 )2آیونی بوده

 )3قطبی بوده

 )4اشتراکی بوده

 .112در کدام یکی از روابط ذیل الکترون ها قسما ً از یک اتوم به اتوم دیگر منتقل میشوند؟
 )1رابطه اشتراکی قطبی

 )2رابطه اشتراکی

 )3رابطه آیونی

 )4رابطه کوالنسی

 .113زمانیکه تفاوت الکترونیگاتیوتی بین دو اتوم ) (1.7و باال تر از آن باشد رابطه بین دو اتوم:
 )1برقی یا الکترولنت است

 )2اشتراکی قطبی است

 )3کوالنسی است

2 )4و 3درست است

 .114درصورتکه تفاوت الکترونیگاتیویتی بین دو اتوم ( 1الی  )7.1باشد،رابطه بین آن ها:
 50٪ )1آیونی

 50٪ )2اشتراکی قطبی  50٪ )3کوالنسی

1 )4و 2درست است

 .115تشکیل شبکه های کرستالی توام با:
 )1آزاد شدن انرژی صورت میگیرد

 )2جذب کردن انرژی صورت میگیرد

 )3هر دو درست

 )4هیچکدام

 .116مقدار انرژی که دراثرتشکیل کرستال سودیم کلوراید آزاد میشود عبارت اند از:
700 𝐾𝑗/𝑚𝑜𝑙 )2 787.5 𝐾𝑗/𝑚𝑜𝑙 )1

400 𝐾𝑗/𝑚𝑜𝑙 )3

830 𝐾𝑗/𝑚𝑜𝑙 )4

 .117فاصله بین هسته های اتوم های که باهم مرتبط میشوند:
 )1شعاع رابطه کیمیاوی بوده

 )2طول رابطه کیمیاوی بوده

 )3قطر رابه کیمیاوی بوده

 )4همه درست است

 .118با تزاید تعداد روابط بین دو اتوم درمرکب،طول رابطه کیمیاوی:
 )1کم وکوچک میگردد

 )2بیشتر میگردد

 )3ثابت باقی مانده

 )4تغییر نمیکند

 .119طول رابطه کیمیاوی با انرژی نسبت ذیل را دارد:
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تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 )1مستقیما ً متناسب است

 )2معکوسا ً متناسب است

 )3هیچ رابطه یی ندارد

1 )4و 2درست است

 .120اگر تفاوت الکترونیگاتیویتی بین دواتم صفر ویا کمتر از  0.5باشد ،رابطه بین این دو اتوم:
 )1قطبی است

 )2غیر قطبی است

 )3آیونی است

 )4اشتراکی قطبی

 .121رابطه که درآن تفاوت الکترونیگاتیویتی باالتر از  1.7باشد:
 )1قطبی است

 )2غیر قطبی است

 )3آیونی است

 )4کوالنسی است

 .122رابطه که درآن الکترون ها ازطرف یک اتوم مشترک گذاشته میشود ،عبارت اند از:
 )2رابطه آیونی
1 )4و 3درست است

 )1رابطه کواردنیشن
 )3رابطه اشترامی یکطرفه
 .123انرژی آیونایزیشن و الکترونیگاتیویتی فلزات:
)1بلند بوده

 )2پایین بوده

 )3متغییر بوده

 )4هیچکدام

 .124روابط کیمیاوی به اساس چند میخانیکیت قطع میگردد؟
 )1دو میخانیکیت

 )2سه میخانیکیت

 )3یک میخانیکیت

 )4چهار میخانیکیت

 .125قطع هومولتیکی رابطه کیمیاوی توسط کودام فکتور ذیل صورت میگیرد؟
 )2حرارت

 )1نور

 )3تشعشع

 )4همه درست است

 .126قطع رابطه که در آن جوره الکترونهای رابطه به یک اتوم تعلق میگیرد وآیون های دارای چارج های
مختلف تولید میشوند ،عبارت انداز:
 )1قطع هومولیتکی

 )2قطع هترولیتکی

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .127اگر پوشش ابر الکترونی به امتدادخطی که هسته های دو اتوم را وصل میکند،صورت بگیرد
این رابطه به کدام نام یاد میشود؟
 )1رابطه پای

 )2رابطه دلتا

 )3رابطه سگما

1 )4و 2درست است

 .128اگرتداخل اوربیتال های اتومی جانبی باشند ،رابطه تشکیل شده به نام:
 )1رابطه پای یاد شده  )2رابطه دلتا یاد شده  )3رابطه سگما یاد شده  )4هیچکدام
 𝑆𝑃 .129هایبرد از چند اوربیتال هایبرد شده تشکیل شده است؟
 )1یک اوربیتال

 )2دو اوریتال

 )3سه اوربیتال

 )4چهار اوربیتال

 .130در 𝑃𝑆 هایبرد زاویه والنسی رابطه چند درجه میباشد؟
120° )1

130° )2

180° )3

90° )4

 .131سهم 𝑆 در  𝑆𝑃2هایبردیزیشن چند است؟
1 )1

)2

1
2

)3

1
3

)4

2
3
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 .132سهم اوربیتال 𝑃 در  𝑆𝑃2هایبردیزیشن چند است؟
)1

1

)2

3

2
3

)3

3
4

)4

1
2

 .133زاویه والنسی در  𝑆𝑃2هایبردیزیشن چند است؟
120° )1

180° )2

90° )3

160° )4

 .134در مالیکول  𝐵𝐹3بورون کدام هایبرید را دارا بوده؟
𝑆𝑃2 )1هایبرید

 𝑆𝑃3 )2هایبرید

 𝑆𝑃 )3هایبرد

 )4همه درست است

 .135اتوم کاربن در هایدروکاربن های مشبوع کدام هایبرد را دارا بوده؟
𝑆𝑃2 )1

𝑆𝑃2 )2

𝑆𝑃3 )3

𝑆𝑃4 )4

 𝑆𝑃3 .136متشکل از چند اوربیتال هایبرید شده میباشد؟
 )1یک اوربیتال

 )2چهار اوربیتال

 )3شش اوربیتال

 )4سه اوربیتال

 .137سهم اوربیتال 𝑆 در هایبریدیزیشن  𝑆𝑃3چند است؟
)2

1 )1

1
2

)3

3
4

)4

1
4

 .138سهم اوربیتال 𝑃 در هایبریدیزیشن  𝑆𝑃3چند است؟
3 )2

1 )1

)3

1
4

)4

3
4

 . 139اختالت دو و یا چندین اوربیتال اتومی مختلف که در نتیجه دو یا چندین اوربیتال هایبریدی شده را به میان
میاورد به کدام نام یاد میشود؟
 )1هایبردیزیشن

 )2هایدرونوزیشن

 )3آیونایزیشن

 1.3 )4درست است

 .140روابط کیمیاوی به اساس کدام فکتور های اتوم ها برقرار میگردد؟
 )1قوهواندر-والس

 )2قوه والنسی

 )3الکترون های داخلی  )4هیچکدام

 .141قوه جذب بین اتوم ها را در یک مالیکول بنام...............یاد میشود.
 )1والنس

 )2رابطه

 )3الکترونیگاتیویتی

 )4سمبول

 .142در موقعه تشکیل رابطه انرژی................میگردد.
 )1جذب

 )2آزاد

 )3تشکیل

 )4رابطه به انرژی احتیاج ندارد

 .143از اختالت یک اوربیتال Sو دو اوربیتال Pکدام هایبرید ذیل تشکیل میشود؟
𝑆𝑃3 )1

𝑆𝑃 )2

𝑆𝑃2 )3

𝑆𝐷𝑃2 )4

 .144ازقطع رابطه به شکل هومولیتکی کدام یکی از ذرات ذیل تشکیل میشود؟
 )1کتیون

 )2انیون

 )3رادیکال

1 )4و 2درست است

 .145اگر تفاوت الکترونیگاتیویتی بین دو اتوم  1.4باشد رابطه بین دو اتوم...........است
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12
 )1ایونی

 )2اشتراکی قطبی

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 )3غیر قطبی

 50٪ )4قطبیو 50٪ایونی

 .146اگر جوره های الکترون های مشترک تنها از طرف یکی از اتوم های که در رابطه سهم میگیرد
تهیه شده باشد ،این رابطه به یکی از نام های ذیل یاد میشود؟
 )1رابطه کواردنیشن

)2اشتراکی یکطرفه

 )3کواردینت کولنت

 )4تماما ً صحت دارد

 .147اگر پوشش ابر الکترونی اوربیتال های 𝑃 جانبی باشد این نوع رابطه رابنام............یاد میکنند.
 )1سگما

 )2پای

 )3یگانه

 )4دوگانه و یا چهار گانه

 .148اگر تفاوت الکترونیگاتیویتی بین دواتوم صفر ویا کمتر از 0.5باشد ،رابطه بین این دو اتوم.......است
 )1غیرقطبی

 )3 𝑁𝑜𝑛 𝑃𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑏𝑜𝑛𝑑)2ایونی

1 )4و 2درست است

 .149کدام یک از علمای ذیل مستقل از همدیگر تیوری روابط کیمیاوی را ارایه کرد؟
 )1کوسیل و لیوس

 )2سودی و فاینس

 )3نیوتن و فارادی

 )4هایزنبرگ و ایواننکه

 . 150زاویه رابطه کیمیاوی عبارت از زاویه داخلی حاصل از تقاطع دو خط است که از که از هسته
اتوم مرکزی به هسته های دو اتوم مرتبط شده  ،به.........ترسیم میگردد.
 )1دو اتوم

 )2مرکزی

 )3بین اتوم ها

 )4بین دو آیون

 . 151اتومی که بلند ترین نمبر اکسدیشن مثبت و والنس را در مالیکول های مرکبات دارا میباشد ،عبارت اند از:
 )1اتوم جانبی

 )2اتوم مرکزی

 )3اتوم والنسی

 )4هیچکدام

 .152ساحه برقی را که ایون ها دریک مالیکول تشکیل میدهند ،دارای تناظر:
 )1کروی میباشد

 )2دو جانبه میباشد

 )3خطی میباشد

 )4سطحی میباشد

 .153کدام یکی از روابط کیمیاوی ذیل بدون جهت میباشد؟
 )1رابطه کوالنسی

 )2رابطه قطبی

 )3رابطه غیرقطبی

 )4رابطه آیونی

 .154اگر جوره الکترون رابطه وی مالیکول اوربیتال را با داشتن انرژی پایین اشغال نماید ،در این صورت
کدام رابطه را تشکیل میدهد؟
 )1رابطه کولنت

 )2رابطه آیونی

 )3رابطه قطبی

 )4رابطه کواردنات

 .155رابطه بین دو اتوم دریک مالیکول زمانی مستحکم میباشد که:
 )1تداخل اوربیتال های اتومی مستقیم باشد

 )2پوشش اتوم اوربیتال ها اعظمی باشد

 )3پوشش اتوم اوربیتال ها اضغری باشد

1 )4و 2درست است

 .156مالیکول بیریلیم کلوراید)  (𝐵𝑒𝐶𝑙2کدام خواص را دارا میباشد؟
 )1خطی است

 )2دای پول مومنت آن خالف صفر است

 )3دای پول مومنت آن صفر است

1 )4و 3درست است

 .157مالیکول مرکب)  (𝑆𝑛𝐶𝑙3کدام خواص را دارا میباشد؟
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 )1ساختمان زاویه وی مسطح را دارا بوده

 )2دای پول مومنت خالف صفر را دارا بوده

 )3دای پول مومنت صفر را دارا بوده

1 )4و 2درست است

 .158مالیکول برون کلوراید)  (𝐵𝐶𝑙3که شکل سطحی را داشته زاویه رابطه وی در مالیکول آن چند درجه است؟
180° )1

150° )2

160° )3

120° )4

 .159تنظیم خطی اتوم ها در مالیکول ها تجرید اعظمی چند جوره الکترون را از یکدیگر تامین میکنند؟
 )1یک جوره

 )2دو جوره

 )3سه جوره

 )4چهار جوره

 .160کدام مالیکول های ذیل ساختمان مالیکولی خطی را دارا است؟
𝐵𝑒𝐶𝑙2 )1

𝐶𝑂2 )2

𝐶2 𝐻2 )3

 )4همه درست است

 .161اتوم ها در مرکباتی که ساختمان مالیکولی مسطح را دارا بوده چند جوره الکترون را از یکدیگر تامین میکنند؟
 )1دو جوره

 )2سه جوره

 )3یک جوره

 )4چهار جوره

 .162اگر به اطراف اتوم مرکزی سه جوره الکترون در یک سطح در سه رأس مثلث قرار بگیرند،
ساختمان مالیکولی را به کدام نام یاد میکنند؟
 )1مستوی مالیکولی

 )2مستوی اتومی

 )3مستوی مثلثاتی

 )4مستوی چهاروجهی

 .163مالیکول های که ساختمان چهاروجهی را دارا اند چند جوره الکترون را به اطراف اتوم مرکزی خود
دارا میباشند؟
 )1دو جوره

 )2چهار جوره

 )3سه جوره

 )4یک جوره

 .164کدام مالیکول ذیل ساختمان چهاروجهی را دارا است؟
𝑁𝐻3 )1

𝐶𝐻4 )2

𝑁𝐻4+ )3

 )4همه درست است

 .165مالیکول آب کدام ساختان را دارا میباشد؟
 )1خطی

 )2مسطح

 )3ترای گونال

 )4زاویه وی

 .166زاویه رابطه وی بین اتوم ها در مالیکول چهاروجهی چند درجه است؟
120° )1

109.5° )2

180° )3

90° )4

 .167جوره های آزاد الکترونی اتوم ها نسبت به جوره های تشکیل دهنده رابطه به:
 )1به مدار های اتوم نزدیک است

 )2به هسته نزدیک است

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .168مالیکول مرکب  𝑃𝐶𝑙5باداشتن پنج جوره الکترون رابطه وی دارای کدام ساختمان مالیکولی میباشد؟
 )1ترای گونال پیرامید

 )2تتراگونال پیرامید

 )3پنتا گونال پیرامید

 )4چهاروجهی

 .169مالیکول  𝐼𝐹6که دارای هفت اوربیتال به اطراف اتوم مرکزی بوه کدام ساختمان مالیکولی را دارا است؟
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12
 )1پنتا گونال پیرامید

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 )2هپتا گونال پیرامید  )3پنتاگونال بی پیرامید  )4تترا گونال پیرامید

 .170مالیکول آب یک مرکب :
 )1غیر خطی است

 )2غیر قطبی است

 )3قطبی است

1 )4و 3درست است

 .171رابطه که دردو انجام آن چارجهای قسمی مثبت و منفی وجود دارد بنام رابطه...........یاد میشود
 )1قطبی یاد شده

𝑃𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑏𝑜𝑛𝑑 )2

 )3غیر قطبی

1 )4و 2درست است

 .172مالیکول های که دارای رابطه قطبی اند بنام ............یاد میگردد
 )1دوقطبی

 )2یک قطبی

𝐷𝑖𝑝𝑜𝑙𝑒 )3

1 )4و 3درست است

 .173دای پول مومنت دوقطبی توسط کدام رابطه دریافت میگردد؟
𝑀 = 𝑞 ∙ 𝐿 )1

𝑞

𝑀 = )2
𝐿

𝐿

𝑀 = )3
𝑞

𝑀 = 𝑞 2 ∙ 𝐿 )4

 .174اتوم مرکزی در مالیکول های مرکبات عبارت از همان اتوم های اند که...........را داشته باشند.
 )1نمبر اکسیدیشن منفی

 )2نمبر اکسدیشن مثبت بزرگ

 )3نمبر اکسدیشن منفی بزرگ

 )4هیچکدام

 .175تشکیل روابط مربوط به کدام ساختمان اتوم بوده است؟
 )1هسته

)2قشرخارجی الکترونی  )3تمام اقشار

 )4همه جوابات درست است

 .176زمانیکه اتوم ها با هم نزدک میشوند،اتوم اوربیتال های آن ها باهم تداخل نموده و ............تشکیل میدهند
 )1مرکبات آیونی

 )2مرکبات غیرعضوی  )3اتوم اوربیتال

 )4مالیکول اوربیتال

 .177کدام یکی از شکل ذیل رابطه های قطبی را نشان میدهد؟
𝐶 +𝛿 − 𝐶𝑙 −𝛿 )1

𝐶 +𝛿 − 𝑂−𝛿 )2

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .178مقدار یک دبای)𝐷( )𝑒𝑖𝑏𝑏𝑒𝐷( مساوی است به یکی از مقدار های ذیل؟
10−18 𝑒𝑠𝑢 ∙ 𝑐𝑚 ∙ 𝐿 )1

10−18 𝑒𝑠𝑢 ∙ 𝑐𝑚 )2

10−20 𝑒𝑠𝑢 ∙ 𝑐𝑚 )3

 )4هیچکدام

 .179زاویه رابطه در مالیکول امونیا مساوی است به:
109.5° )1

107° )2

120° )3

180° )4

 .180اتوم نایتروجن درمالیکول امونیا حالت کدام هایبرد را دارا میباشد؟
𝑆𝑃 )1

𝑆𝑃2 )2

𝑆𝑃3 )3

𝑆𝑃4 )4

 .181مرکباتی که دارای روابط آیونی اند درآب منحل:
 )1اند

 )2نمی باشند

 )3اند بعضی اوقات

 )4هیچکدام

 .182مرکبات کووالنت در کدام محلل ها منحل میباشند؟
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 )1محلل های عضوی

 )2محلل های غیرعضوی

 )3محلل های قطبی

 )4همه محلل ها

 . 183روابط کیمیاوی که به اساس الکترون های والنسی اتوم ها برقرار میگردند ،میتواند رابطه:
 )1آیونی باشد

 )2کوالنسی باشد

)3اشتراکی یکطرفه باشد  )4همه درست است

 .184درصورتکه رابطه بین اتوم ها در مرکبات آیونی باشد ،مالیکول ها به کدام شکل تشکیل میشود؟
 )1آیونی

 )2قطبی

 )3غیرقطبی

1 )4و 2درست است

 . 185به اساس قوه جذب بین مالیکول های که به شکل آیونی و قطبی تشکیل شده اند کدام اجسام حاصل میشوند؟
 )1اجسام مکرومالیکولی

 )2اجسام مایکرومالیکولی

 )3اجسام کرستالی بزرگ

1 )4و 2درست است

 .186درصورتکه رابطه بین اتوم ها در مالیکول ها کووالنسی باشد ،این مالیکول ها به اساس کدام قوه
باهم متحد میشوند؟
 )1قوه دای پول-دای پول مومنت

 )2قوه واندر-والس

 )3رابطه هایدروجنی

 )4همه گذینه ها درست است

 .187درصورتکه رابطه بین اتوم ها در مالیکول ها کووالنسی باشد کدام اجسام حاصل میشوند؟
 )1اجسام کوچک کریستالی

 )2اجسام مکرومالیکولی

 )3اجسام مایکرومالیکولی

2 )4و 3درست است

 .188قوه جذب بین مالیکول های قطبی عبارت اند از:
 )1عمل متقابل دای پول-دایپولی

 )2قوه واندر-والس

 )3هردو درست است

 )4هیچکدام

 .189بین مالیکول های غیر قطبی کدام عمل متقابل موجود است؟
 )1قوه واندر-والس

 )2قوه های 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑟𝑒𝑝𝑠𝑒𝑁

 )3قوه لندن

 )4همه درست است

 .190هرعاملی که پراگنده گی ابرالکترونی را درمالیکول بیشتر بسازد ،دای پول را:
 )1بیشتر ساخته

 )2کمتر ساخته

 )3ثابت نگهمیدارد

 )4هیچکدام

 .191عوامل موثر باالی قوه لندن عبارت اند از:
 )1حجم مالیکول ها
 )3شکل مالیکول وسطح تماس

 )2کتله مالیکول ها
 )4همه گذینه ها درست است

 .192به هراندازه که ابرالکترونی بیشترو ازهسته دورترواقع باشند.
 )1پراگنده گی الکترون بیشتر بوده

 )2قوه لندن زیاد تربه جود آمده
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12
 )3قوه لندن کمتر شده

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

1 )4و 2درست است

 .193در مالیکول های هر سه ایزوتوپ هایدروجن:
 )1طول رابطه مساوی بوده

 )2حجم مالیکول مساوی بوده

 )3طول رابطه مختلف است

1 )4و 2درست است

 .194مالیکول های که دارای سطح تماس بیشترباشند قوه لندن در آن ها:
 )1ثابت بوده

 )2کمتر بوده

 )3بیشتربوده

 )4تغییر نمی کند

 .195رابطه هایدروجنی بین هایدروجن و عناصر الکترونیگاتیویتی ذیل برقرار میگردد:
F، O ،N )1

N، H،C )2

F، N ،C )3

 )4همه درست است

 .196قوه لندن در کدام مالیکول ها موجود بوده میتواند؟
 )1در مالیکول های قطبی

 )2در مالیکول های غیرقطبی

 )3در مالیکول های آیونی

1 )4و 2درست است

 .197انرژی رابطه کووالنسی و آیونی اکثرا ً بیشتر از چند 𝑙𝑜𝑚 𝐾𝑗/است؟
100 )1

80 )2

90 )3

60 )4

 .198انرژی رابطه هایدروجنی چقدر 𝑙𝑜𝑚 𝐾𝑗/است؟
29 − 21 )1

40 − 30 )2

50 − 40 )3

60 − 50 )4

 .199قوت رابطه هایدروجنی قرار ذیل است:
 10 )1الی  20مرتبه نسبت به کوولنت ضعیف  )2به مراتب نسبت به واندر-والس قوی است
 )3نسبت به واندر-والس ضعیف است

1 )4و 2درست است

 .200در کدام مرکبات ذیل رابطه هایدروجنی موجود است؟
 )1بنزالدیهاید

 )2پاراهایدروکسی بنزالدیهاید

 )3اورتوهایدروکسی بنزالدیهاید

1 )4و 2درست است

 .201موادی بلوری که صرف توسط قوه لندن باهم مرتراکم شده اند:
 )1با حرارت پایین ذوب میشوند

 )2مایع حاصله ازآن به آسانی غلیان میکند

 )3باحرارت بلند ذوب شده

1 )4و 2درست است

 .202کدام مواد ذیل بنا بر داشتن روابط دای پول-دای پولی و رابطه هایدروجنی دارای درجه غلیان بلند میباشند؟
 )1امونیای مایع

 )2سلفوریک اسید

 )3کلوروفارم

 )4همه درست است

 .203مرکباتی که دراثرروابط آیونی تشکیل میشوند ،دارای:
 )1درجه ذوبان بلند بوده

 )2درجه غلیان پایین بوده
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12
 )3درجه غلیان بلند بوده

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

1 )4و 3درست است

 . 204اجسامیکه درحالت جامد روابط مستحکم کووالنسی داشته ،درحالت گاز روابط کووالنسی ضعیف دارند
دارای:
 )1درجه ذوبان پایین اند

 )2درجه ذوبان بلند اند

 )3درجه غلیان بلند اند

2 )4و 3درست است

 .205اگر تعداد روابط کووالنسی در مالیکول های فاز گاز مساوی به تعداد روابط به حالت جامد آنها بوده باشد
و عین ثبات را با آنها داشته باشد ،عمل تبخیر آن ها:
 )1بسیار به مشکل صورت میگیرد

 )2سریع و ساده صورت میگیرد

 )3با حرارت بسیار باال صورت میگیرد

1 )4و 3درست است

 .206اگر انرژی شبکه کریستالی نسبت به سلویشن)𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑣𝑙𝑜𝑆( بزرگ باشد ،محیط همچومحلل ها:
 )1سرد بوده

 )2معتدل است

 )3گرم بوده

 )4بسیار گرم است

 .207اگر انرژی شبکه کریستالی نسبت به سلویشن)𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑣𝑙𝑜𝑆( در محلول ها کمتر باشد،محیط
همچو محلل ها:
 )1سرد بوده

 )2بسیار سرد بوده

 )3معتدل است

 )4گرم است

 .208ازدیاد چارج های برقی آیون های متشکله مواد بلوری:
 )1باعث افزایش انرژی شبکه شده

 )2باعث کاهش انرژی شبکه شده

 )3باعث افزایش درجه ذوبان وغلیان شده

1 )4و 3درست است

 .209مالیکول های اجسام به اساس یک........باهم متحد گردیده و اجسامی دارای........را تشکیل میدهند
 )1قوه،حالت های مختلف

 )2رابطه،حالت های مختلف

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .210مالیکول ها به اساس قوه های مختلف باهم متحد گردیده.........را تشکیل میدهند
 )1مواد کوچک

 )2اجسام بزرگ

 )3ایون ها

 )4تماما ً درست است

 .211موجودیت کدام عناصر در مالیکول های مرکبات باعث رابطه هایدروجی در مالیکول ها میگردد؟
 )2تنها هیدروجن
 )4اکسیجن،فلورین،نایتروجن،هایدروجن

 )1تنها اکسیجن
 )3تنها فلورین

 .212اکثر مواد دارنده مالیکول های بزرگ که به اساس قوه لندن باهم متراکم گردیده اند،
باحرارت عادی.......را دارا بوده
 )1حالت جامد

 )2حالت گاز

 )3حالت مایع

 )4حالت پالزما

 .213مواد درطبیعت به چندحالت دریافت میشوند؟
 )1دوحالت

 )2چهار حالت

 )3سه حالت

 )4پنج حالت
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 .214سطح اتصال اتوم ها در شبکه کریستالی:
 )1اعظمی بوده

 )2اضغری بوده

 )3متوسط بوده

 )4هیچکدام

 .215هر قدر که سرعت رشد و تشکیل بلور ها بطی باشد ،کریستال های..........تشکیل میشود.
 )1بی کیفیت و خراب  )2باکیفیت و خوب

 )3نرم و ضعیف

 )4مایع

 .216انواع جامدات عبارت اند از:
 )1آیونی

 )2مالیکولی

 )3کووالنسی،فلزی

 )4همه درست است

 .217جامداتی که در آن ها آیون های مثبت و منفی موجود باشد به کدام نام یاد میشود؟
 )1جامد آیونی

 )2جامد مالیکولی

 )3جامد فلزی

 )4جامد کووالنسی

 .218جامدات متشکل از آیون ها ..........اند
 )2بسیار نرم

 )1نرم

 )3سخت

 )4مایع

 .219مرکب سودیم کلوراید)𝑙𝐶𝑎𝑁( از جمله کدام جامدات است؟
 )1آیونی

 )2فلزی

 )3مالیکولی

1 )4و 2درست است

 .220جامداتی که در آن ها واحد های تشکیل دهنده شبکه مالیکول ها باشند ،عبارت اند از:
 )1جامدات آیونی

 )2جامدات اتومی

 )3جامدات مالیکولی

 )4همه درست است

 .221در مالیکول ها اتوم ها بر اساس کدام قوه ترکیب شده اند؟
 )1کووالنسی

 )2قطبی

 )3آیونی

 )4همه درست است

 .222قوه دای پول-دای پولی عمل متقابل الکترونی بین مالیکول های..........است.
 )1پوالر

 )2غیرقطبی

 )3آیونی

 )4همه درست است

 .223قوه دای پول-دای پولی نسبت به کدام قوه ضعیف است؟
 )1قوه آیونی

 )2کووالنسی

 )3هایدروجنی

 )4همه درست است

 .224جامداتی که واحد های تشکیل دهنده آن توسط رابطه کوولنت باهم متصل شده باشند،جامدات.....اند
 )1کووالنسی

 )2آیونی

 )3اتومی

1 )4و 3درست است

 .225الماس از جمله کدام نوع جامدات میباشد؟
 )1جامدات فلزی

 )2جامدات آیونی

 )3جامدات کووالنسی  )4جامدات مالیکولی

 .226در الماس هر اتوم کاربن با چند اتوم دیگر رابطه دارد؟
 )1دو اتوم

 )2یک اتوم

 )3سه اتوم

 )4چهاراتوم

 .227جامداتی که واحد های تشکیل دهنده آن ها را آیون های مثبت تشکیل دهد بنام جامدات.....یاد میشود
 )1مالیکولی

 )2کووالنسی

 )3آیونی

 )4فلزی
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 .228بین آیون ها و ابرالکترونی یک قوه جاذبه موجود است ،که این قوه جاذبه ساختمان شبکه را.......می سازد
 )1ثابت

 )2پایدار

 )3ناپایدار

1 )4و 2درست است

 .229در فلزات کدام عامل سبب جالی آنها میگردد؟
 )1رنگ فلز

 )2الکترون های آزاد  )3الکترونهای متحرک 2 )4و 3درست است

 .230در فلزات کدام ذرات سبب هدایت برق و حرارت میگردد؟
 )1پروتون ها

 )2الکترونها آزاد

 )3الکترونهای متحرک 2 )4و 3درست است

 .231جامداتی که از نظر ساختمان داخلی منظم باشند ،بنام جامدات.........یادمیشوند
 )1بلوری

 )2کریستالی

 )3امورف

1 )4و 2درست است

 .232جامداتی که از نظر ساختمان داخلی نامنظم باشد ،بنام جامدات........یاد میشود
 )1بلوری

 )2امورف

 )3بدون شکل

2 )4و 3درست است

 .233کدام یکی از حالت های ماده به حرارت و فشار کمتر ارتباط دارد؟
 )2گاز

 )1مایع

 )3جامد

1 )4و 2درست است

 .234مایعات را میتوان به..............بدست آورد.
 )1دوطریقه

 )2سه طریقه

 )3چهارطریقه

 )4شش طریقه

 .235حجم گازات را اکثرا ً فضایی.........تشکیل میدهد
 )2خالی

 )1پر

 )3مایع

 )4جامد

 .236انتشار مایعات نسبت به گازات..........میباشد
 )1سریع

 )2بطی

 )3بسیار کم است

2 )4و 3درست است

 .237حرکت کدام یکی از حالت های ذیل ماده به سمت معین صورت نمیگیرد؟
 )2گاز

 )1مایع

 )3جامد

 )4همه درست است

 .238مایعات دارای کدام نوع کشش میباشند؟
 )1کشش سطحی

 )2کشش جانبی

 )3کشش قاعده یی

 )4همه درست است

 .239پروسه غلیان مایعا در کدام نوع ظروف صورت میگیرد؟
 )1ظروف سرباز

 )2ظروف سربسته

 )3هردودرست

 )4همه جوابات درست است

 .240یک مایع زمانی غلیان مینماید که فشار بخارآن:
 )1مساوی به فشار خارجی گردد

 )2مساوی به اتموسفیر گردد

 )3بزرگتر از فشار خارجی گردد

1 )4و 2درست است

 .241سرعت انجماد ماده معادل به سرعت ........میباشد
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12
 )1ذوب

 )2تبخیر

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 )3غلیان

 )4همه درست است

 .242عملیه تبدیل مستقیم حالت جامد ماده را به گاز به کدام نام یاد میکنند؟
 )1تبخیر

 )2تبرید

 )3تصعید

 )4غلیان

 .243عملیه تبدل مستقیم حالت گاز را به حالت جامد به کدام نام یاد میکنند؟
 )1تبخیر

 )2تبرید

 )3تصعید

 )4غلیان

 .244به صورت عموم مقدار ماده به ..........اندازه میشود
 )1کیلوگرام

 )2گرام

 )3مول

 )4همه درست است

 .245در حرارت ثابت فشار با حجم.........متناسب است
 )1مستقیما ً

 )2معکوسا ً

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .246مقدار گرام های یک ماده بر کتله مالیکولی یا اتومی آن کدام کمیت را افاده میکند؟
 )1مول ماده را

 )2کتله ماده را

 )3حجم ماده را

 )4کثافت ماده را

 .247فشار یک گاز که درحالت عادی 𝑚𝑚 𝑔𝐻 625است و حجم آن 𝐿𝑚 247بوده ،درصورتکه فشار آن
به 𝑚𝑚 𝑔𝐻 825تغییر کند ،حجم آن را در این تغییر فشار دریابید؟
100𝑚𝐿 )1

200𝑚𝐿 )2

187𝑚𝐿 )3

300𝑚𝐿 )4

 .248با فشار ثابت حجم گازات به مقدار معین با حرارت..........متناسب است
 )1مستقیما ً

 )2معکوسا ً

 )3هردو درست است  )4هیچکدام

 .249یک گاز ایدیل در ℃ 25به اندازه𝐿 1.28حجم را اشغال میکند ،درصورتکه حرارت به ℃ 50تغییر کند
حجم چقدر خواهد بود؟
2.3𝐿 )1

1.29𝐿 )2

4𝐿 )3

0.5𝐿 )4

 .250در جامدات کدام فکتور ها ثابت بوده؟
 )1حجم

 )2شکل

 )3کتله

 )4همه درست است

.251با فشار ثابت و حرارت ℃ 27یک گاز آیدیال  128𝑐𝑚3را اشغال نموده است ،درصورتکه حجم
گاز مذکور به  214𝑐𝑚3تغییر کند ،حرارت وارده چقدر خواهد بود؟
300℃ )1

228.56℃ )2

200℃ )3

130℃ )4

 .252به حرارت ℃ 25و فشار یک اتموسفیر یک گاز آیدیل 𝐿 2.65را اشغال نموده ،اگر همزمان حرارت
℃ 75و فشار به 𝑚𝑡𝑎 2بلند برود ،در اینصورت حجم گاز مذکور چقدر خواهد بود؟
1.55𝐿 )1

3.6𝐿 )2

2.8𝐿 )3

0.5𝐿 )4

 . 253نسبت حجمی نایتروجن و هایدروجن در تشکیل امونیا قرار ذیل است:
1:2 )1

1:3 )2

2:3 )3

1:4 )4
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 .254حجم های مساوی گازات مختلف تحت عین شرایط فشار و حرارت تعداد مساوی مالیکول ها را دارا بوده
قانون چندم اوگدرو را بیان میدارد؟
 )1قانون اول

 )2قانون دوم

 )3قانون سوم

 )4همه قوانین او را

 .255در شرایط 𝑃𝑇𝑆 یک مول هر گاز چقدر حجم را اشغال میکند؟
11.2𝐿 )1

22.4𝐿 )2

33.4𝐿 )3

44.8𝐿 )4

 .256به فشار 𝑚𝑡𝑎 0.432یک گاز آیدیال 𝐿 8.64حجم را اشغال نموده است ،مقدار آن  0.176مول است
حرارت وارده باالی گاز مذکور را دریابید؟
258𝐾 )1

354𝐾 )2

432𝐾 )3

200𝐾 )4

 5𝑔𝑟 .257گاز هایدروجن به حرارت ℃ 22و فشار یک اتموسفیر 𝐿 61.5حجم دارد .کثافت مولی آن را
دریافت نمایید؟
0.0813𝑔/𝐿 )1

0.5𝑔/𝐿 )2

4.5𝑔/𝐿 )3

1.5𝑔/𝐿 )4

 .258کثافت گاز اکسیجن را به حرارت 𝑘 320و فشار 𝑚𝑡𝑎 2.5دریافت نمایید؟ کتله مالیکولی اکسیجن
𝑢𝑚𝑎 32است.
3.97 𝑔/𝐿 )1

2.79𝑔/𝐿 )2

4.4𝑔/𝐿 )3

0.5𝑔/𝐿 )4

 .259کثافت گاز فاسفین به حرارت ℃ 50و فشار 𝑔𝐻 𝑚𝑚 727مساوی به 𝐿 1.26𝑔/است .گاز مذکور
آیدیل بوده کتله مالیکولی آن را محاسبه نماید؟
30𝑔/𝑚𝑜𝑙 )1

34𝑔/𝑚𝑜𝑙 )2

27𝑔/𝑚𝑜𝑙 )3

20𝑔/𝑚𝑜𝑙 )4

 .260سرعت نفوذ گازات در محیط گازی دیگر.......متناسب به جذرمربع کثافت گازات است
 )1معکوسا ً

 )2مستقیما ً

 )3هر دو درست

 )4هیچکدام

 .261کتله مالیکولی گازات و کثافت مالیکولی گازات با هم رابطه...........دارند
 )1مستقیم

 )2معکوس

 )3جذری

1 )4و 3درست است

 .262حرکت مالیکول ها و اتوم های تشکیل دهنده گازات چطور میباشد؟
 )1بی نظم

 )2سریع

 )3مستقیم الخط

 )4همه درست است

 .263مجموعه انرژی سینیتک دو مالیکول تصادم کننده:
 )1تغییر پزیراست

 )2ثابت باقی نمی ماند  )3ثابت باقی مانده

1 )4و 2درست است

 .264خواص آیدیل را گازاتی از خود نشان میدهند که عمل متقابل بین مالیکول های آنها به مالحظه:
 )1برسد

 )2نه رسد

 )3بعضی اوقات برسد  )4هیچکدام

 .265کتله های جامدات نسبت به مایعات.........میباشند
 )1بزرگ

 )2کوچک

 )3بسیار کوچک

 )4مساوی

 .266حرکت در مالیکول های گازات عبارت اند از:
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12
 )1اهتزازی

 )2سریع

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

1 )4و 3درست است

 )3بطی

 .267گازات موادی اند که ذرات تشکیل دهنده آن ها باالی یکدیگر.......را دارا اند.
 )1تاثیر کمتر

 )2قوه جذب کمتر

 )3حرکت نامنظم

 )4تماما"

 .268جامدات موادی اند که.........را دارا است
 )1حجم معین

 )2شکل معین

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .269انتشار مایعات نسبت به گازات...........است.
 )1بطی

 )2سریع

 )3نورمال

 )4اضغری است

 .270برخورد مالیکول ها در کدام یکی از حالت مواد بیشتر است؟
 )1حالت مایع

 )2حالت گاز

 )3حالت جامد

1 )4و 2درست است

 .271با حرارت ثابت حجم گازات به مقدار معین ،به فشار کدام وابستگی دارد؟
 )1تناسب مستقیم

 )2تناسب معکوس

 )3تناسب ندارد

 )4جز اول درست است

 .272به فشار ثابت و ازدیاد یک درجه سانتی گراد حرارت ،حجم گاز به نسبت.....از℃ 0انبساط حاصل میکند
237:1 )1

1:1 )2

1:100 )4

3:2 )3

 .273حجم های مسای گازات مختلف تحت عین شرایط فشار و حرارت تعداد مساوی........را دارا اند.
 )1آیون ها

 )2اتوم ها

 )3مالیکول ها

 )4تماما"

 .274در شرایط 𝑃𝑇𝑆 یک مول هر گاز...........حجم را اشغال میکند
22.4𝐿 )1

22𝑚𝐿 )2

22.4𝑚𝐿 )3

22.4𝑚3 )4

 .275کتله مولی گاز تقسیم بر حجم یک مول گاز در شرایط ستندرد را بنام......گاز یاد میکند
 )1کتله نسبتی

 )2کثافت ترکیبی

 )3کثافت مولی

 )4وزن مخصوصه

 .276واندر-والس معادله حالت گاز های حقیقی را به صورت.........افاده کرد:
𝑎

𝑉𝑃

(𝑃 + 𝑣 2) (𝑉 − 𝑏) = 𝑅𝑇 )1

= 𝑍 )2

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

𝑇𝑅

 .277گازها از تعداد کثیر ذرات بسیار کوچک ذیل تشکیل گردیده اند:
 )1اتوم ها

 )2مالیکول ها

 )3ایون ها

 )4تماما"

 .278حد اعظمی گازهای داخل ظرف را فضای........بین ذرات احتوا مینماید
 )1پر

 )2خالی

 )3اتوم ها

 )4مالیکول ها

 .279در معادالت کیمیاوی مواد تعامل کننده و محصول تعامل به کدام طرف معادله تحریر میگردند؟
 )1مواد تعال کننده به طرف چپ

 )2مواد حاصل از تعامل به طرف راست
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12
 )3هردو به طرف چپ تحریر میشوند

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

1 )4و 2درست است

 .280معادله کیمیاوی بیانگر نتایج تجارب علمی بوده و مواد آن قابل لمس ودید:
 )1میباشد

 )3بعضی اوقات میباشد  )4هیچکدام

 )2نمیباشد

 .281تعامالت کیمیاوی به چند نوع تقسیم شده اند؟
 )1دونوع

 )3چهارنوع

 )2سه نوع

 )4پنج نوع

 .282تعامالتی که در آن اتوم های یک عنصرخالص اتوم های عنصر دیگر را از مرکب جدا ساخته
و جای آن را اشغال میکند .عبارت اند از:
 )1تعامالت احتراقی

 )2تعامالت ترکیبی

 )3تعامالت تعویضی  )4تعامالت تجزیه و

 .283معادله های تحریری حروفی اطالعات بیشتر را در مورد تعامل ارایه:
 )1میدارد

 )2نمیدارد

𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2 ( .284
 )1ترکیبی

( 𝐶𝑎𝐶𝑂3از جمله کدام نوع تعامالت میباشد؟
 )2تجزیه وی

2𝐾𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝐵𝑟2 (𝑙) .285
 )1احترای

 )3تعویضی

 )4احتراقی

)𝑞𝑎(𝑟𝐵𝐾 𝐶𝑙2 (𝑔) + 2از جمله کدام نوع تعامالت میباشد؟

 )2تجزیه وی

 .286حاصل تعامل ذیل را دریابید ( ?
𝐴𝑙𝑂 + 3𝐹𝑒 )1

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 )3ترکیبی

 )4تعویضی

)𝑠( ) 2𝐴𝑙(𝑠) + 𝐹𝑒2 𝑂3

𝐴𝑙2 𝑂3 + 2𝐹𝑒 )2

𝐴𝑙3 𝑂3 + 𝐹𝑒 )4 2𝐴𝑙2 𝑂2 + 3𝐹𝑒 )3
)𝑠(𝑛𝑍 ) 𝐶𝑢𝑆𝑂4 (𝑎𝑞) +

.287حاصل تعامل ذیل یکی از گذینه های زیر است ( ?
𝐶𝑢𝑆2 + 𝑍𝑛𝑆𝑂2 )1

𝐶𝑢𝑆𝑂3 + 𝑍𝑛𝑂 )2

𝐶𝑢 + 𝑍𝑛𝑆𝑂4 )3

𝐶𝑢𝑆𝑂4 + 𝑍𝑛𝑆𝑂4 )4

 .288از تعامل آب با فلزات فعال کدام مواد ذیل حاصل میشود؟
 )1گاز هایدروجن

 )2گازنایتروجن

 )3القلی

1 )4و 3درست است

 .289ازتعامل تیزاب ها با فلزات کدام مواد ذیل حاصل حاصل میشود؟
 )1گازهایدروجن

 )3نمک

 )2القلی

1 )4و 3درست است

 .290ازتعامل نمک با غیرفلز فعالتر کدام مواد حاصل میشود؟
 )1غیرفلزفعالتر

 )2غیرفلز ضعیف تر  )3نمک جدید

2 )4و 3درست است

 .291از تعامل نمک و فلز فعال تر کدام مواد حاصل میشود؟
 )1فلز فعال تر
 .292حاصل تعمل کیمیاوی )?

 )2نمک جدید

 )3فلزضعیف تر

2 )4و 3درست است

𝐼𝑎𝑁 (𝐵𝑟2 + 2یکی از گذینه های ذیل است
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𝑁𝑎𝐵𝑟 + 𝐼 )1

4𝑁𝑎𝐵𝑟 + 𝐼 )2

.293حاصل تعامل کیمیاوی )?

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

2𝑁𝑎𝐵𝑟 + 𝐼2 )3

𝑁𝑎𝐵𝑟𝐼 + 𝐼 )4

 (𝑀𝑔 + 𝐶𝑢𝑆𝑂4یکی از گذینه های ذیل است

𝑀𝑔𝑆𝑂4 + 𝐶𝑢 )1

𝑀𝑔𝑆𝑂2 + 𝐶𝑢𝑂2 )2

𝑀𝑔𝑆𝑂3 + 𝐶𝑢𝑂 )3

𝑀𝑔𝑆𝑂2 + 𝐶𝑆 )4
𝑂  (2𝑁𝑎 + 2𝐻2کدام یکی از گذینه های ذیل است؟

 .294حاصل تعامل کیمیاوی )?
𝑁𝑎𝐻 + 𝐻2 )1

2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2 )2

𝑁𝑎𝐻 + 𝐻2 𝑂 )3

𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2 𝑂 )4

 .295کدام یکی از تعامالت ذیل صورت نمی گیرد؟
𝐶𝑢 + 𝐻𝐶𝑙 )1

𝑁𝑎 + 𝐻𝐶𝑙 )2

𝐾 + 𝐻𝐶𝑙 )3

𝑁𝑎 + 𝐻2 𝑂 )4

 .296تعامل دونمک منحل که به یک نمک غیرمنحل منجرمیگردد .ازجمله کدام نوع تعامالت است؟
 )1تعویضی ساده

 )2تعویضی دوگانه

 )3ترکیبی

 )4احتراقی

 .297مواد کیمیاوی به اساس عمل متقابل ...............دریکدیگر حل میشوند.
 )1کیمیاوی

 )2فزیکی

 )3بیالوژیکی

1 )4و 2درست است

 .298انحاللیت مواد چه نوع تعامل است؟
 )1تعامل کامل

 )2تعامل قسمی

 )3تعامل تجزیه وی

2 )4و 3درست است

 .299نمک ها،القلی ها و تیزاب های که بیشتراز 𝐿 0.1 𝑚𝑜𝑙/درآب حل شوند.بنام مواد:
 )1منحل یادشده

 )2غیرمنحل یاد شده

 )3نیمه منحل اند

 )4جواب دوم درست است

 .300نمک ها،تیزاب ها والقلی های که بین 𝐿 (0.1 − 0.001)𝑚𝑜𝑙/درآب حل شوند ،مواد:
 )1منحل اند

 )2غیرمنحل اند

 )3نیمه منحل اند

 )4هیچکدام

 .301موادی که کمتر از 𝐿 0.001 𝑚𝑜𝑙/درآب حل شوند ،مواد:
 )1منحل اند

 )2نیمه منحل اند

 )3غیرمنحل اند

1 )4و 2درست است

 .302نمک هایکه آیون های)  (𝑁𝑂3−دارا بوده درآب :
 )1منحل اند

 )2نیمه منحل اند

 )3غیرمحل اند

 )4کمترمنحل اند

 .303تام استیت ها) (𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂−درآب.........اند.
 )1منحل

 )2نیمه منحل

 )3غیرمنحل اند

 )4کمترمنحل اند

 .304نمک های کلوریت)  (𝐶𝑙𝑂3−درآب ........اند.
 )1منحل

 )2کمترمنحل

 )3غیرمنحل

 )4نیمه منحل

 .305کدام مواد ذیل درآب منحل نمی باشند؟

آدرس مرکز آموزشی ابَر ساینس :چهارراهی قمبر  ,مقابل سرک بالک ها
آدرس مرکز آموزشی رسا رحمتی  :سه راهی عالوالدین  ,مقابل تانگ تیل

25 | P a g e

کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12
𝐴𝑔𝐶𝑙 )1

𝐶𝑢𝐶𝑙 )2

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

𝑃𝑏𝐶𝑙2 )3

 )4همه درست است

 .306کدام مواد ذیل درآب منحل میباشد؟
(𝑁𝐻4 )2 𝐶𝑂3 )1

(𝑁𝐻4 )3 𝑃𝑂4 )2

 )3هردومنحل اند

 )4هیچکدام منحل نیست

 .307کدام مواد ذیل درآب غیرمنحل اند؟
 )1کاربونیت ها

 )2فاسفیت ها

 )3سلفاید ها

 )4تماما"

 .308هایدروکسایدها درآب ......اند به جز از هایدروکساید های گروپ اول
)1نیمه منحل

 )2غیرمنحل

 )3کمترمنحل

 )4منحل

 .309کدام مواد ذیل درآب منحل اند؟
𝐴𝑔2 𝑆𝑂4 )1

𝐶𝑎𝑆𝑂4 )2

𝑆𝑟𝑆𝑂4 )3

 )4هیچکدام

 .310کدام مواد ذیل درآب منحل نمیباشد؟
𝐵𝑎𝑆𝑂4 )1

𝐻𝑔2 𝑆𝑂4 )2

𝐴𝑔𝐵𝑟 )3

 )4تماما"

 . 311تعامالتی که درآن یک ماده به دوماده جدید تبدیل میگردند .نوع ازتعامالت:
 )1ترکیبی اند

 )2تجزیوی اند

 )3تعیضی اند

 )4تعویضی ساده اند

 .312اگر به اکساید سیماب حرارت داده شود کدام مواد ذیل حاصل میشود؟
 )1سیماب فلز

 )2گاز آکسیجن

 )3گاز نایتروجن

1 )4و 2درست است

 .313تعامالتی که درنتیجه آن دویا چند ماده ساده باهم ترکیب شده،یک ماده مغلق یا مرکب را بسازد.نوعی
ازتعامالت:
 )1ترکیبی اند

 )2تجزیه وی اند

 )3تعویضی اند

 )4تعویضی ساده اند

 .314ازتعامل آکسیجن با یک فلز کدام مواد حاصل میشود؟
 )1نمک

 )2القلی

 )3اکساید فلز

 )4اکساید غیرفلز

 .315ازتعامل آکسیجن با غیرفلز کدام مواد حاصل میشود؟
 )1القلی

 )2تیزاب

 )3نمک

 )4اکساید غیرفلز

 .316ازتعامل آب با فلزاکساید کدام مواد حاصل میشود؟
 )1قلوی

 )2فلزهایدروکساید

 )3نمک

1 )4و 2درست است

 .317ازتعامل آب با غیرفلزاکساید کدام مواد حاصل میشود؟
 )1تیزاب بدون آکسیجن

 )2تیزاب آکسیجن دار

 )3نمک

1 )4و 3درست است
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تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 .318ازتعامل اکساید فلز با اکساید غیرفلز کدام مواد تشکیل میشود؟
 )1القلی

 )2تیزاب

 )3نمک

 )4آب و القلی

 .319هایدروجنیشن عملیه نصب.......باالی یک مرکب میباشد.
 )1نایتروجن

 )2آب

 )3هایدروجن

 )4تیزاب

 .320ازتعامل آب با هایدروکاربن های غیرمشبوع کدام مواد تشکیل میشود؟
 )1مشتقات نایتروجنی  )2مشتقات هایدروجنی  )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .321تعامالتی که درآن آب باالی یک مرکب نصب میشود ،عبارت اند از:
 )1هایدریشن

 )2هایدروجنیشن

 )3نایتروجنیشن

1 )4و 2درست است

 .322تعامالتی که درآن آب از یک مرکب بیرون کشیده میشود ،عبارت اند از:
 )1هایدریشن

 )2دی هایدریشن

 )3دی هایدروجنیشن

 )4هایدروجنیشن

 . 323تعامل مواد با آکسیجن درصورتکه با نور و حرارت همرا باشد بنام تعامالت.........یاد میشود
 )1ترکیبی

 )2تعویضی

 )3احتراقی

 )4ترتیبی

 .324از احتراق مواد عضوی با آکسیجن کدام مواد حاصل میشود؟
𝐶𝑂2 )1

 )2آب

 )3انرژی

 )4تماما"

 .325هایدروجن در طبقات بلند اتموسفیردر موجودیت آکسیجن سوخته با حث تولید کدام مواد ذیل میشود؟
𝐶𝑂2 )1

 )2آب

 )3حرارت

2 )4و 3درست است

 .326تعامالت کیمیاوی از لحاظ جذب یا آزاد نمودن انرژی به چند دسته تقسیم شده اند؟
 )1سه دسته

 )2چهار دسته

 )3دو دسته

 )4شش دسته

 .327تعامالتی که درآن ها همرابا محصوالت یک مقدار انرژی نیز تولید میشود ،تعامالت........اند
 )1اندوترمیک

 )2اکزوترمیک

 )3حرارت گیرنده

1 )4و 3درست است

 .328تعامالت تیزاب ها با القلی ها ازجمله کدام نوع تعامالت اند؟
 )1اندوترمیک

 )2اکزوترمیک

 )3تعویضی دوگانه

2 )4و 3درست است

 .329فلزات فعال با آب تعامل نموده ،با حث تولید..........میشود
 )2برق

 )1نور

 )3حرارت

1 )4و 3درست است

 .330تعامالتی که با جذب انرژی صورت میگیرند ،نوع از تعامالت:
 )1اندوترمیک اند

 )2اکزوترمیک اند

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .331تعامالت اکزوترمیک درابتدأ به یک مقدارانرژی ضرورت دارند ،که این مقدار انرژی بنام.........یاد میشود
 )1انرژی فعال سازی 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 )2

 )3انرژی حرارتی

1 )4و 2درست است
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 .332محصوالت تعامالت اکزوترمیک.........اند
 )1با ثبات

 )2بی ثبات

 )3ناپایدار

2 )4و 3درست است

 .333محصوالت تعامالت اندوترمیک........اند
 )1بی ثبات

 )2با ثبات

 )3پایدار

2 )4و 3درست است

 .334مواد تعامل کننده درتعامالت اکزوترمیک دارای انرژی ذخیروی.......بوده نسبت به محصول تعامل
 )1بیشتر

 )2کمتر

 )3کمترین

 )4هیچکدام

 .335مواد تعامل کننده درتعامالت اندوترمیک دارای انرژی ذخیروی.......بوده نسبت به محصول تعامل
 )1بیشتر

 )2بیشترین

 )3کمتر

 )4هیچکدام

 .336سوختن اسیتلین درموجودیت هوا ،کدام نوع تعامل است؟
 )1اندوترمیک

 )2اکزوترمیک

 )3حرارت گیرنده

1 )4و 3درست است

 .337تجزیه مرکیوری)𝐼𝐼(اکساید ،از جمله کدام نوع تعامالت است؟
 )1اندوترمیک

 )2اکزوترمیک

 )3حرارت گیرنده

1 )4و 3درست است

 .338عالمهٔ اختصاری برای حالت مواد محلول های آبی.........است.
𝐿 )1

𝑎𝑞 )3

𝐼 )2

𝑠𝑜𝑙 )4

 . 339از سوختن گازمیتان،گاز کاربن دای اکساید و آب تولید میشود .این جمله چیست؟
 )1معادله سمبولیک
 .340محصول تعامل
𝐾2 𝑂 + 𝐻2 𝑂2 )1

 )2معادله تحریری

 )3معادله توصیفی

 )4یک عبارت است

)𝑙(𝑂  𝐾(𝑠) + 𝐻2عبارت است از:
𝐾𝑂𝐻 + 𝐻2 )2

 )4 𝐾2 + 𝐻2 + 𝑂2 )3هیچ کدام

 .341تعامل تیزاب با القلی از کدام نوع تعامل ذیل میباشد؟
 )1خنثی سازی

 )2تعویضی دوگانه

 )3رسوب دهنده

1 )4و 2درست است

 .342کدام سلفیت های زیر در آب غیرمنحل است؟
𝑁𝑎2 𝑆𝑂4 )1
 .343تعامل 𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2
 )1ترکیبی

𝐾2 𝑆𝑂4 )2
∆

𝐵𝑎𝑆𝑂4 )3

𝐹𝑒𝑆𝑂4 )4

)𝑠(  ، 𝐶𝑎𝐶𝑂3کدام نوع تعامل میباشد؟

 )2تجزیوی

 )3سوختن

 )4اکزوترمیک

 .344تبدیل شدن اسیتلین به ایتلین نوع ازتعامل:
 )1ترکیبی است

 )2تعویضی است

 )3سوخت است

 )4تعویضی ساده ست

.345نصب آکسیجن را باالی مالیکول یک مرکب بنام عملیه.......یاد میشود
 )1ریدکشن

 )2ارجاع

 )3اکسیدیشن

1 )4و 2درست است
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 .346نصب هایدروجن را درتعامالت کیمیاوی به نام.........یاد میشود
 )1ریدکشن

 )3ارجاع

 )2اکسیدیشن

1 )4و 3درست است

 .347عملیه بلند رفتن نمبر اکسدیشن را در یک تعامل به نام...........یاد میکنند
 )1ارجاع

 )3اکسیدیشن

 )2ریدکشن

1 )4و 2درست است

 . 348عملیه پایین آمدن نمبر اکسدیشن در یک تعامل کیمیاوی به نام.......یاد میشود
 )1اکسیدیشن
 .349در تعامل 𝑂𝐶

 )3تحمض

 )2ارجاع

1 )4و 3درست است

𝑂  𝐶 +کدام عنصر ارجاع شده است؟

 )1اکسیجن
 .350درتعامل 𝑂𝐶

 )3هردو

 )2کاربن

 )4هیچکدام

𝑂  𝐶 +کدام عنصر اوکسیدی شده؟

 )1اکسیجن

 )3هردو

 )2کاربن

 )4هیچکدام

 .351از تعامل عنصرفلز با غیرفلز،عنصرفلز:
 )1اکسیدی شده

 )2ارجاع شده

 .352درتعامل 𝐵𝑎(𝑂𝐻)2
 )1اوکسیدیشن

𝑂  𝐵𝑎𝑂 + 𝐻2کدام عملیه صورت گرفته است؟
 )2ریدکشن

 .353درتعامل 𝑂 𝑁𝑎2 𝑆𝑂4 + 2𝐻2
 )1ریدکشن

 )3ارجاع کننده است

1 )4و 3درست است

 )3ارجاع

 )4هیچکدام

 2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2 𝑆𝑂4کدام عملیه صورت گرفته است؟

 )2اوکسیدیشن

 )3ارجاع

 )4هیچکدام

 .354معموالً عملیه اکسیدیشن و ریدکشن در تعامالت کیمیاوی..........صورت میگیرند.
 )1همزمان

 )2درزمان های مختلف  )3یکی بعد دیگر

 )4هیچکدام

 .355به هر اندازه که خاصیت الکترونیگاتیویتی عناصر زیاد باشد.به همان اندازه خاصیت........آن ها قوی میباشد
 )1اکسیدی کننده گی

 )2ارجاع کننده گی

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .356به هر اندازه که عناصر خاصیت الکترونیگاتیویتی عناصر کمتر باشد ،به همان اندازه خاصیت اکسیدانی
آن ها ........بوده و خاصیت ارجاع کننده گی آن ها.......می باشد
 )1قوی ،ضعیف

 )2ضعیف،قوی

 )3قوی،قوی

 )4ضعیف،ضعیف

 .357کدام کمیت ذیل ارقام روابط را درمالیکول ها مشخص میکند؟
 )1والنس

 )2نمبراکسیدیشن

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .358توسط عالمه های ) (+،−درمالیکول ها درجه کدام کمیت ذیل مشخص میشود؟
 )1نمبر اکسیدیشن

 )2والنس

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .359درجه اکسیدیشن آکسیجن در مرکب)𝑂  (𝐻2چند است؟
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+1 )3

−1 )4

 .360درجه اکسیدیشن آکسیجن در مرکب  𝐾𝑂3چند است؟
1

1

+ )1

1

− )2

2

+ )3
3

2

1

− )4
3

 .361درجه اکسیدیشن مالیکول های )  (𝑁2، 𝐶𝑙2 ، 𝐻2 ، 𝐵𝑟2چند است ؟
1 )1

0.5 )3

2 )2

0 )4

 .362محیطی که(  ) 𝑃𝐻 > 7باشد :
 )1تیزابی است

 )2خنثی است

 )3القلی است

1 )4و 3درست است

 .363محیطی که ) (𝑃𝐻 < 7باشد:
 )1القلی است

 )2تیزابی است

 )3خنثی است

1 )4و 2درست است

 .364محیطی که ) (𝑃𝐻 = 7باشد:
 )1القلی است

 )2تیزابی است

 )3هردو درست

 )4خنثی است

 .365مرکباتی که در آن ها نمبر اکسیدیشن آکسیجن(  ) −1است ،عبارت اند از:
 )1اکساید ها

 )2تیزاب ها

 )3القلی ها

 )4پراکساید ها

 .366پراکسایدها در تعامالت 𝑥𝑜 𝑑𝑒𝑅 می تواند به حیث.........نقش ایفا نماید
 )1اکسیدی کننده

 )2ارجاع کننده

 )3هردو درست

 )4خنثی کننده

 .367در محیط تیزابی هایدروجن پراکساید به حیث کدام عامل عمل میکند؟
 )1ارجاع کننده
 .368درتعامل 2𝑂− + 2𝐻+
 )1ارجاع کننده است

 )2اکسیدی کننده

 )3خنثی کننده

1 )4و 2درست است

 𝐻2 𝑂2 + 2𝑒 −هایدروجن پراکساید به حیث:
 )2خنثی کننده است

 )3اکسیدی کننده است  )4هیچکدام

 .369تعامالت 𝑥𝑜 𝑑𝑒𝑅 به اساس چند میتود ترتیب و بیالنس میگردند؟
 )1سه میتود

 )2دومیتود

 )3چهار میتود

 )4یک میتود

 .370تعامالت 𝑥𝑜 𝑑𝑒𝑅 عبارت از تبادله.........ها بین اتوم های مالیکول ها میباشند
 )1ایون ها

 )2اتوم ها

 )3انرژی

 )4الکترون

 .371تعامالتی که در آن ها بعضی از اتوم های عین عنصر مرکب اکسیدی شده و همزمان عده اتوم های
دیگرهمین عنصر ارجاع میگردد ،به نام.......یاد میگردد.
 )1اکسیدیشن خودی

 )2ریدکشن خودی

 )3تعامالت تعویضی 1 )4و 2درست است

 . 372تعامالتی که یک قسمت مالیکول مرکب وظیفه اکسیدی کننده و قسمت دیگر آن وظیفه ارجاع کننده را
اجرا میکند به نام تعامالت.......یاد می شود
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 )1اکسیدیشن
 )3اکسیدیشن و ریدکشن داخل مالیکول ها

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 )2ریدکشن
 )4هیچکدام

 .373درتعامالت ریدوکس تعداد الکترون های ارجاع کننده حتما ً مساوی به مجموع ٔه........هایی است
که به ماده اکسیدی کننده ملحق میگردد.
 )1الکترون ها

 )3مالیکول ها

 )2اتوم ها

 )4پروتون ها

 .374معادله تعامل اکسیدیشن-ریدکشن به چند مرحله متناوب ادامه پیدا میکند؟
 )1چهار مرحله

 )3پنج مرحله

 )2دو مرحله

 .375در معادله𝑂 𝐶𝑢(𝑁𝐻3 )2 + 𝑁𝑂 + 𝐻2
𝐶𝑢 )1

 𝐶𝑢 + 𝐻𝑁𝑂3اکسیدی کننده عبارت است از:

𝑁𝐻𝑂3 )2

 .376تعامل 2𝑂− + 2𝐻+
 )1خنثی

𝐻2 𝑂 )3
 )3القلی

 )2تیزابی

 )4آبی

𝑂  𝐶𝑙𝑂3− + 6𝑒 − + 3𝐻2کدام عنصر ارجاع گردیده است؟
 )2اکسیجن

 .378در معادله 𝐻3 𝐵𝑂3 + 12𝐻+
3 )1

𝑁𝑂 )4

 𝐻2 𝑂2 + 2𝑒 −در کدام نوع محیط امکان پذیر است

 .377در تعامل 𝐶𝑙 − + 6𝑂𝐻−
 )1کلورین

 )4سه مرحله

 )3هایدروجن

1 )4و 3درست است

𝑂  𝐵2 𝐻6 + 𝐻2ضریب مالیکول آب مساوی است به:

4 )2

6 )3

7 )4

 .379در تعامالت 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑐𝑢𝑑𝑒𝑅  𝑂𝑥𝑖𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 −تعداد آیون ها درهر دوطرف:
 )1جمع میشوند

 )2منفی میشوند

 )3مساوی ساخته میشوند )4تغییر داده میشوند

 .380به صورت عموم یک مسله علمی به چند پایه استوار است؟
 )1پنج پایه

 )2سه پایه

 )3دو پایه

 )4چهارپایه

 .381در یک تعامل کیمیاوی مجموعه کتله های محصول تعامل مساوی به مجموعه ......است
 )1کتله های مواد تعامل کننده

 )2انرژی مواد تعامل کننده

 )3حرارت مواد تعامل کننده است

2 )4و 3درست است

 .382کدام یکی از گذینه های ذیل عدد اوگدرو را بیان میکند؟
6.02 ∙ 10−23 )1

6.02 ∙ 1023 )2

3.4 ∙ 1018 )3

3.4 ∙ 10−18 )4

 .383نسبت کتلوی هایدروجن و آکسیجن در تشکیل آب چند است؟
2:4 )2

1:8 )1

1:3 )3

3:8 )4

 .384اکساید آهن به مقدار 1.5gموجود است که در آن  1.17gآهن موجود است ،کتله معادل آهن را دریافت نمایید؟
30g )1

28g )2

40g )3

20g )4

 .385کتله معدل اتوم کلسیم چند است؟
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40g )3

15g )4

 .386از حاصل تقسیم کتله اتومی یک عنصر بر والنس آن عنصر که در تشکیل مرکب دارا میباشد.
کدام کمیت حاصل میشود؟
 )1وزن اتومی

 )2وزن مالیکولی

 )3کتله معادل

)4دوزن معادل

 .387کتله اتومی نسبی المونیم 𝑢𝑚𝑎 27بوده و والنس آن  3میباشد ،کتله معادل آن را دریافت کنید؟
12g )2

9g )1

10g )3

15g )4

 . 388از حاصل تقسیم کتله مالیکولی نسبی مرکبات بر والنس موثر در مالیکول مرکب کدام کمیت حاصل میشود؟
 )1کتله معادل اتوم

 )2وزن معادل اتوم

 )3کتله معادل مرکب  )4وزن معادل مرکب

 .389والنس موثر درتیزاب ها مساوی است به تعداد اتوم های.........بوده
 )1هایدروجن

 )2هلوجن

 )3نایتروجن

 )4همه دزست است

 .390درالقلی ها والنس موثر مساوی به تعداد..........است
 )1اتوم هایدروجن

 )2اتوم های هلوجن

 )3گروپ هایدروکسیل 1 )4و 3درست است

 .391کتله معادل  𝐻3 𝑃𝑂4را دریافت کنید ،کتله مالیکولی )  (𝐻3 𝑃𝑂4مساوی است به 98
30𝑎𝑚𝑢 )1

32.6𝑎𝑚𝑢 )2

25𝑎𝑚𝑢 )3

40𝑎𝑚𝑢 )4

 .392کتله معادل مرکب  𝐶𝑎(𝑂𝐻)2را دریافت کنید ،درصورتکه کتله مالیکولی نسبی 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2
مساوی به  74باشد.
40𝑎𝑚𝑢 )1

30𝑎𝑚𝑢 )2

20𝑎𝑚𝑢 )3

37𝑎𝑚𝑢 )4

 .393کتله معادل مرکب  𝑀𝑔𝑆𝑂4را محاسبه کنید ،کتله مالیکولی نسبی  𝑀𝑔𝑆𝑂4مساوی به 𝑢𝑚𝑎 120میباشد
40𝑎𝑚𝑢 )1

60𝑎𝑚𝑢 )2

50𝑎𝑚𝑢 )3

20𝑎𝑚𝑢 )4

 200g .394سودیم هایدروکساید چند مول سودیم هایدروکساید میشود؟
10𝑚𝑜𝑙 )1

8𝑚𝑜𝑙 )2

4𝑚𝑜𝑙 )3

5𝑚𝑜𝑙 )4

 .395فیصدی کاربن را در مرکب گلوکوز )  (𝐶6 𝐻6 𝑂6دریابید؟
30٪ )1

40٪ )2

50٪ )3

45٪ )4

 . 396عالمی به نام .........قانون نسبیت های ثابت را طرح ریزی کرد و از این سبب به نام موصوف
نیز مسمی است.
 )1الوازیه

 )2گیلوسک

𝑃𝑟𝑜𝑢𝑠𝑡 )3

 )4دالتن

 .397به حرارت و فشار ثابت نسبت حجمی مواد گازی تعامل کننده و محصول تعامل گازی آنها........است
 )1اعداد تام،کوچک و ثابت

 )2اعداد کسری

 )3ارقام بزرگ

 )4هیچکدام
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 .398نسبت آکسیجن در مرکب آب و هایدروجن پراکساید چند است؟
1:3 )2

2:1 )1

2:3 )3

1:2 )4

 .399یک مول هر ماده در شرایط 𝑃𝑇𝑆 کدام گذینه ها را دارا میباشد؟
6.02 ∙ 1023 )1

 22.4𝐿 )2حجم

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .400مول عبارت از کتله ذرات به اندازه........به گرام میباشد
 )1کیلوگرام

6.02 ∙ 1023 )2

 )3عدد اوگدرو

2 )4و 3درست است

 .401در مرکب )𝑙𝐶𝑓( نمبر اکسیدیشن فلورین چند است؟
−2 )2

+2 )1

−1 )3

+1 )4

 . 402یکجا نمودن دویا چند ماده به یک نسبت غیرمعین و کیفی طوری که عمل متقابل کیمیاوی بین آنها به.......
عبارت از مخلوت است.
 )1مشاهده نرسد

 )2مشاهده برسد

 )3بعضی اوقات برسد  )4هیچکدام

 .403مخلوط ها به چند نوع اند؟
 )1یک نوع

 )2دونوع

 )3سه نوع

 )4چهارنوع

 .404مخلوطی که درآن نسبت اجزای تشکیل دهنده درتمام قسمت ها یکسان نباشد ،بنام مخلوط:
 )1متجانس یادشده

 )2غیرمتجانس یاد شده  )3هتروجن یاد شده

2 )4و 3درست است

 .405مخلوطی که هرقسمت آن ها دارای خواص فزیکی و کیمیاوی یکسان باشد،مخلوطی...........اند
 )1متجانس

 )2غیرمتجانس

 )3هوموجن

1 )4و 3درست است

 .406مخلوط نمک و آب الکول و آب ازجمله مخلوط های:
 )1متجانس اند

 )2غیر متجانس اند

 )3هتروجن اند

2 )4و 3درست است

 .407مخلوط های متجانس را به نام..........نیز یاد میکنند
 )1هتروجن

 )2محلول ها

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 )3

2 )4و 3درست است

 . 408آن قسمت یک سیستم که از قسمت های دیگر سیستم توسط یک سطح قابل دید مجزا ساخته شوند
و تمام قسمت های آن دارای عین خواص فزیکی و کیمیاوی باشد بنام..........یاد شده
 )1کامپوننت

 )2فاز

 )3مخلوط

 )4همه درست است

 .409اجزای تشکیل دهنده یک سیستم را به نام:
 )1کامپیننت یاد میکنند  )2مخلوط یاد میکنند

 )3فاز یاد میکنند

 )4هتروجن یاد میکنند

 . 410سیستم متجانس دو یا چند ماده که نسبت اجزای تشکیل دهنده آنها تا سرحد معین تغییر پزیر باشد:
 )1هتروجن است

 )2مرکب است

 )3محلول است

 )4مخلوط است

 .411به صورت عموم محلول ها از چند قسمت ساخته شده اند؟
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 )3چهار قسمت

 )4پنج قسمت

 .412به صورت عموم درمحلول ها مقدار ماده حل شونده نسبت به ماده حل کننده:
 )1بیشتر میباشند

 )2کمترمیباشند

 )3مساوی میباشند

 )4هیچکدام

 . 413آن جز محلول ها که درمحلل حل گردیده و به ذرات کوچک (مالیکول ها،اتوم ها و آیون ها) پارچه میگرد:
 )1ماده محلل اند

 )2ماده منحله اند

 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 )3اند

2 )4و 3درست است

 .414انحاللیت گلوکوزدر آب بخاطرموجودیت کدام گروپ در آب و گلوکوز میباشد؟
 )1گروپ 𝐻

 )2گروپ 𝐶𝑂2

 )3گروپ𝐻𝑂

 )4همه این گروپ ها

 .415محلول ها به چند حالت فزیکی بوده میتوانند؟
 )1دوحالت

 )2سه حالت

 )3چهارحالت

 )4شش حالت

 .416الیاژ برنج که یک محلول جامد است از کدام مواد ذیل ترکیب شده است؟
 )1مس وجست

 )2آهن و مس

 )3مس و نقره

 )4نقره وجست

 .417محلول کاربن در دود نوع از مخلوط های ذیل میباشد:
 )1گاز در گاز

 )2گاز در جامد

 )3جامد در گاز

 )4جامد در جامد

 .418محلول هایدروجن درپالتین نوع از مخلوط های ذیل میباشد:
 )1گاز در گاز

 )2گاز در مایع

 )3گاز درجامد

 )4جامد در گاز

 .419آب کریستالی مخلوطی از:
 )1گاز در جامد است  )2جامد در مایع است  )3مایع درجامد است  )4گاز در مایع است
 .420محلولی که مقدار اعظمی ماده منحله را درخود حل دارد به نام محلول:
 )1مافوق مشبوع یاد شده

 )2مشبوع یاد شده

 )1نیمه مشبوع یاد شده

2 )4و 3درست است

 . 421محلولی که قدرت حل ساختن ماده منحله را هنوز در خود داشته باشد به نام محلول.......یاد میشود
 )1مافوق مشبوع

 )2مشبوع

 )3نیمه مشبوع

 )4غیرمشبوع

 .422محلولی که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط زیاد باشد بنام محلول......یادمیشود
 )1مشبوع

 )2غیرمشبوع

 )3مافوق مشبوع

 )4نیمه مشبوع

 .423حل شدن مواد در محلل تابع کدام فکتور میباشد؟
 )1ماده منحله

 )2محلل

 )3درجه حرارت

 )4تماما"

 .424انحاللیت مواد آیونی در آب تابع چند عامل میباشد؟
 )1دوعامل

 )2سه عامل

 )3چهارعامل

 )4پنج عامل
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 .425مقدار معین ماده منحله که برای بدست آوردن محلول مشبوع به کار میرود بنام:
 )1کامپیننت یاد شده

 )2فاز یاد شده

 )3انحاللیت یاد شده

 )4هیچکدام

 .426انحاللیت مرکب )  (𝐿𝑖2 𝐶𝑂3با ازدیاد درجه حرارت چگونه تغییر میکند؟
 )1زیاد میشود

 )2ثابت باقی مانده

 )3کم میشود

 )4تغییر نمی کند

 .427مقدار ماده منحله در فی واحد حجم محلول ها یا فی واحد کتله محلل ها را به نام......یاد مینمایند
 )2انحاللیت

 )1فاز

 )3کامپیننت

 )4غلظت

 .428برای دریافت غلظت ها و پیمایش غلظت محلول ها چند واحد قیاسی به کار رفته است؟
 )1دو واحد

 )2سه واحد

 )3چهار واحد

 )4شش واحد

 .429سهم مولی ماده منحله محلول  𝐶𝑎𝐶𝑙2 ،10٪را دریافت نمایید؟ کتله مالیکولی 𝐶𝑎𝐶𝑙2
مساوی به  111است.
0.5 )2

0.4 )1

1 )3

0.02 )4

 .430سهم مولی محلل  𝐶𝑎𝐶𝑙2 ،10٪را دریافت نماید؟ درصورتکه محلل آن آب بوده و کتله مالیکولی
آب مساوی به  18است
0.02 )1

0.5 )2

0.2 )3

0.98 )4

 .431مجموعه سهم مولی اجزای متشکله محلول ها:
 )1مساوی به یک است

 )2بزرگتر از یک است

 )3کوچکتر از یک است

 )4صفر است

 𝑁𝑎𝑂𝐻 100g .432در  500gآب حل گردیده است ،سهم کتلوی 𝐻𝑂𝑎𝑁 را در این محلول دریافت نمایید؟
0.833 )1

0.1667 )2

1.2 )3

0.5 )4

 𝑁𝑎𝑂𝐻 100g .433در  500gآب حل گردیده است ،سهم کتلوی 𝑂  𝐻2را در این محلول دریابید؟
0.1667 )1

0.5 )2

0.833 )3

0.02 )4

 .434انحاللیت کدام مواد با افزایش درجه حرارت کم میشود؟
𝐵𝑎(𝑂𝐻)2 )1

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 )2

𝐿𝑖2 𝐶𝑂3 )3

 )4تماما"

 .435فیصدی کتلوی محلولی را که  15gگلوکوز )  (𝐶6 𝐻12 𝑂6در  135gآب حل گردیده محاسبه کنید؟
30٪ )1

40٪ )2

20٪ )3

10٪ )4

 .436مقدار مول های ماده منحله در فی واحد حجم محلول ها :
 )1نارملتی است

 )2مواللیتی است

 )3موالریتی است

 )4تیتر است

 .437اگر یک مول ماده منحله در نیم لیتر محلول حل شود ،محلول دارای غلظت چند مولر است؟
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 )3دو مولر

 )4چهار مولر

 .438به مقدار  196gتیزاب گوگرد در  4لیتر محلول موجود است غلظت مولر آن را محاسبه نمایید؟
کتله مالیکولی تیزاب گوگرد  98gاست.
1𝑚𝑜𝑙𝑒𝑟 )1

0.5𝑚𝑜𝑙𝑒𝑟 )2

2𝑚𝑜𝑙𝑒𝑟 )3

3𝑚𝑜𝑙𝑒𝑟 )4

 .439مقدارمعادل گرام های یک ماده در فی واحد حجم محلول ها عبارت اند از:
 )1مواللیتی

 )2موالریتی

 )3تیتر

 )4نارملتی

 .440غلظت نارمل محلول  𝐻3 𝑃𝑂4را محاسبه نمایید ،درصورتکه در 𝐿𝑚 500آن 𝐻3 𝑃𝑂4 196g
موجود باشد کتله مالیکولی  𝐻3 𝑃𝑂4مساوی به  98است
10N )1

20N )2

8N )3

12N )4

 140g .441تیزاب سرکه در  500gآب حل گردیده است ،کتله مالیکولی تیزاب سرکه 𝑢𝑚𝑎 60میباشد
غلظت مولل آن را محاسبه نمایید؟
3 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑙 )1

2 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑙 )2

4.6 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑙 )3

0.5 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑙 )4

 .442محلول 𝑟𝑎𝑙𝑜𝑚  2پوتاشیم هایدروکساید)𝐻𝑂𝐾( دارای کدام غلظت تیتر خواهد بود؟
1.2𝑇𝑒𝑡𝑎𝑟 )1

0.5𝑇𝑒𝑡𝑎𝑟 )2

0.112𝑇𝑒𝑡𝑎𝑟 )3

2.5𝑇𝑒𝑡𝑎𝑟 )4

 .443خواص کولیگاتیف محلول ها عبارت اند از:
 )1آسموس ،فشار آزموتیک

 )2درجه غلیان و درجه انجماد

 )3تنزیل فشار بخارمحلول ها

 )4تمام گذینه ها درست است

 .444پروسه تساوی خود به خودی ماده منحله و محلل را درنتیجه حرکت ذرات آن ها به نام......یاد میکنند
𝐷𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 )1

 )2انتشار

 )3آسموس

1 )4و 2درست است

 .445عبور آب یا کدام محلل دیگر را از غشای نیمه قابل نفوذ به نام.........یاد میکنند
 )1آسموس

 )2انتشار

 )3دفیوژن

2 )4و 3درست است

 .446درحقیقت عمله آسموس یک انتشار:
 )1دو طرفه است

 )2یک طرفه است

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .447فورمولی که به اساس آن فشار آسموتیک محلول های الکترولیت محاسبه میشود ،کدام یکی
ازگذینه ها است؟
𝑃 = 𝐶𝑅𝑇 )1

𝑃 = 𝑛𝑅𝑇 )2

𝑃 = 𝑚𝑅𝑇 )3

𝑃𝑜𝑠 = 𝑖𝐶𝑅𝑇 )4

 .448فشار آسموتیک پالزمای خون ثابت بوده در کدام یکی از انتروال های ذیل قرار دارد؟
(500 − 600)𝑘𝑝𝑎 )1

(700 − 800)𝑘𝑝𝑎 )2

(400 − 500)𝑘𝑝𝑎 )3

(200 − 300)𝑘𝑝𝑎 )4
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 .449یک قسمت فشار خون به نام.........یاد شده که  0.5٪فشار خون را تشکیل داده مساوی
به 𝑎𝑝𝑘) (3.5 − 4.9است.
 )1فشار ثابت
𝐴𝑛𝑔𝑜𝑡ℎ𝑐 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 )3

 )2فشارمتغییر
 )4فشاراعظمی

 .450فشارآسموتیک در نباتات از ریشه تا ساقه در حدود چند میگا پاسکال تغییر میکند؟
 )1یک الی  5میگاپاسکال

 )2یک الی  4میگاپاسکال

 2 )3الی  3میگاپاسکال

 2 )4الی  4میگاپاسکال

 .451محلول های که دارای عین غلظت و فشار آسموتیک باشد ،عبارت اند از:
 )1ایزوتانیک

 )2هایپرتانیک

 )3هایپوتانیک

 )4محلول مشبوع

 .452حجرات حیوانی و نباتی در کدام یکی از محلول ها پوچ یا 𝑠𝑖𝑦𝑙𝑜𝑚𝑧𝑎𝑙𝑎𝑃 میگردند؟
 )1هایپرتانیک

 )2هایپوتونیک

 )3ایزوتانیک

 )4محلول مافق مشبوع

 .453حجرات نباتی و حیوانی در کدام یکی از محلول ها هیموالیز میگردند؟
 )1ایزوتانیک

 )2هایپرتانیک

 )3هایپوتانیک

 )4محلول غیرمشبوع

 .454درطب از کدام محلول ها برای شستن زخم ها استفاده میشود؟
 )1هایپرتانیک

 )2هایپوتانیک

 )3ایزوتانیک

 )4محلول مشبوع

 .455فشار بخار محلل در موجودیت ماده منحله غیرمفرمستقیما ً متناسب است به:
 )1غلظت ماده محلول  )2غلظت ماده محلل

 )3هر دو درست

 )4هیچکدام

 .456قانون راولت بیان میدارد که تنزیل فشاربخارنسبی محلل درموجودیت ماده منحله مساوی است به سهم:
 )1مولی ماده منحله

 )2مولل ماده منحله

 )3نارمل ماده منحله

 )4کتلوی ماده منحله

 . 457محلول دوفیصد نمک طعام دارای کدام فشار بخار بوده؟ درصورتکه محلل آن آب باشد و کتله مالیکولی
نمک طعام  58.5است
2.3𝑘𝑝𝑎 )1

6.28𝑘𝑝𝑎 )2

0.5𝑘𝑝𝑎 )3

4𝑘𝑝𝑎 )4

 .458درجه غلیان محلل خالص نظر به محلول آن:
 )1پایین است

 )2بلند است

 )3متغیر است

 )4مساوی است

 .459به طریقه ترمودینامیک ثابت گردیده که تغییر درجه انجماد و غلیان محلول ها مستقیما ٔ متناسب است
به غلظت..........محلول ها
 )1موالری

 )2نارملی

 )3مواللی

1 )4و 3درست است

 .460محلول دو مولر گلوکوز به کدام درجه حرارت غلیان خواهد کرد؟ ثابت ایبلیوسکوپیک آب مساوی است
به

𝐶∙𝐿
𝑙𝑜𝑚

 0.52و درجه غلیان آب ℃ 100میباشد.
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101.04℃ )3

105.4℃ )4

 .461درجه انجماد محلول ها نسبت به درجه انجماد محلل خالص آن ها:
 )1پایین است

 )2بلند است

 )3متغیر است

 )4هیچکدام

 .462کتله مالیکولی ماده منحله را درمحلولی دریافت نمایید که  5.12گرام ماده منحله در  100گرام محلل
حل گردیده و به حرارت ℃ −0.280منجمد گردیده باشد𝐾 = 1.86 .
350𝑎𝑚𝑢 )1

340𝑎𝑚𝑢 )2

360𝑎𝑚𝑢 )3

320𝑎𝑚𝑢 )4

 .463موادی که محلول آبی آن قدرت انتقال برق را داشته باشند به نام........یاد میشوند.
 )1الکترولیت

 )2غیرالکترولیت

 )3الکترولنت

 )4هیچکدام

 .464الکول و آیودین از جمله مواد:
 )1الکترولیت اند

 )2غیرالکترولیت اند

 )3الکترولنت اند

 )4غیرالکترولنت اند

 .465الکترولیت ها موادی اند که در اثنای حل شدن به مواد ذیل پارچه و تفکیک میگردند؟
 )1آیون ها

 )2اتوم ها

 )3مالیکول ها

 )4تماما"

 .466نسبت تعداد مالیکول های تفکیک شده بر تعداد مجموعی مالیکول های ماده الکترولیت درمحلول ها
عبارت اند از:
 )1درجه سختی

 )2درجه الکترولیت

 )3درجه تفکیک

 )4درجه خالصیت

 .467درجه تفکیک در محلول های الکترولیت توسط کدام یکی از روابط ذیل دریافت میگردد؟
𝛼 = 𝑁𝑖 ∙ 𝑁 )1

)2

𝑁
𝑖𝑁

=𝛼

)3

𝑖𝑁
𝑁

=𝛼

𝛼 = 𝑁𝑖 + 𝑁 )4

 .468درمواد غیرالکترولیت درجه انفکاک مساوی است به:
α = 0 )1

α = 1 )2

α < 0 )3

α = 2 )4

 .469در مواد الکترولیت درجه انفکاک مساوی است به:
𝛼 = 0 )1

α = 1 )2

0 < α < 1 )3

α > 1 )4

 .470در مواد الکترولیت ضعیف درجه انفکاک مساوی است به:
α = 1 )1

α = 0 )2

α > 1 )3

0 < α < 1 )4

 .471معادله استوالد که حالت خصوصی قانون عمل کتله است توسط یکی از روابط ذیل ارایه میگردد؟
𝐶

𝛼 = √ )1
𝑘

𝛼 = √𝑘 ∙ 𝐶 )2

𝑘

𝛼 = √ )3
𝐶

 )4هیچکدام

 .472در محلول  0.1مولر فارمیک اسید غلظت آیون های هایدروجن )  (𝐻+مساوی به  4.21 ∙ 10−3مولر
است ،فیصدی تفکیک آن را دریافت کنید؟
12٪ )1

4.21٪ )2

5.3٪ )3

2.5٪ )4
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 .473یک ماده زمانی غلیان میکند که فشار بخار داخلی آن.........فشار خارجی یا اتموسفیرگردد.
 )1مساوی به

 )3کوچکتراز

 )2بزرگتر از

1 )4و 2درست است

 .474پروسه تساوی خود به خودی غلظت ماده منحله و محلل درنتیجه حرکت ذرات آن ها به نام.....یاد می نمایند
 )1نفوذ

 )3هردو درست

 )2دیفیوژن

𝐸𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 )4

 . 475انتشار مواد دارای ذرات بزرگ ،دارای سرعت انتشار......نسبت به موادی دارای ذرات کوچک اند.
 )1زیاد

 )3مساوی

 )2کم

 )4متوسط

 .476نا گفته نباید گذاشت که همیشه دیفیوژن از غلظت.....به طرف غلظت.....آن صورت میگیرد.
 )1زیاد،کم

 )3مساوی،مساوی

 )2کم،زیاد

 )4هیچکدام

 .477تنزیل فشاربخارمحلول ها سبب میشود تا باالی محلول ها به اندازه فشار خارجی وارد گردد که
مساوی به فشار.....بوده و محلول حالت جامد را اختیارنماید.
 )1داخلی بین ذرات

 )2مساوی به فشار اتموسفیر

 )3هردو درست است

 )4هیچکدام

 .478محلول  5٪گلوکوز با محلول 5٪نمک طعام.......است
 )1هایپرتانیک

 )3ایزوتانیک

 )2هایپوتونیک

 )4هیچکدام

 . 479غیرالکترولیت ها موادی اند که در اثنای حل شدن شان دردر محلل ها به......پارچه میگردند
 )1آیون ها

 )3اتوم ها

 )2مالیکول ها

 )4کتیون ها

 . 480سرعت و میخانیکیت تعامالت کیمیاوی را کدام یکی از کمیت های ذیل مورد مطالعه قرار میدهد؟
 )1کامپیننت

 )3کنیتیک کیمیاوی

 )2کنیتیک فزیکی

2 )4و 3درست است

 .481در معادله کیمیاوی جزیات تبدیل مواد به یکدیگر:
 )1معلوم میگردد

 )2معلوم نمیگردد

 )3مختلف است

 )4هیچکدام

 .482سرعت متوسط تعامالت کیمیاوی عبارت از حاصل ضرب تغیرغلظت..............در فی واحد وقت میباشد.
 )1مواد اولیه

 )2مواد محصول تعامل  )3وزن مواد اولیه

 )4مواد اولیه ویا محصول تعامل

 .483برای اندازه گیری سرعت تعامالت کیمیاوی از کدام اله استفاده به عمل میاید؟
 )1آسمومتر

 )2بارومتر

 )3سپکترفوتومتر

 )4مانومتر

 . 484در تعامالت کیمیاوی رابطه بین سرعت و غلظت را به نام.......یاد میکنند.
 )1معادله تعامل

 )2معادله سرعت

 .485سرعت تعامل)𝑔( 4𝑁𝑂2 (𝑔) + 𝑂2
𝑉 = 𝐾[𝑁2 𝑂3 ] )1

 )3جریان تعامل

 )4درجه تعامل

)𝑔(  2𝑁2 𝑂5را دریابید؟
𝑉 = 𝐾[𝑁3 𝑂3 ] )2
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𝑉 = 𝐾[𝑁2 𝑂5 ] )4

 .486عوامل موثر درسرعت تعامالت کیمیاوی عبارت اند از:
 )1غلظت،حرارت و کتلست ها

 )2خواص مواد تعامل کننده

 )3حالت های فزیکی مواد تعامل کننده

 )4تماما"

 .487دراثر ازدیاد غلظت مواد تعامل کننده سرعت تعامالت:
 )1کم گردیده

 )3ثابت می ماند

 )2زیاد گردیده

 )4تغییر نمی کند

 . 488طبق نظریه حرکی گازات  ،ازدیاد حرارت با حث ازدیاد انرژی......مالیکول های گازات میشود
 )1متوسط

 )3اضغری

 )2اعظمی

 )4ذخیروی

 .489مانع انرژیکی بین ماده اولیه و بلند ترین نقطه مسیر تعامل را بنام.......یاد میکنند
 )1انرژی فعال سازی

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 )2

 )3انرژی مانع

1 )4و 2درست است

 .490انرژی فعال سازی غرض تعامل رجعی عبارت اند از:
)1

𝐸∆

∆𝐸 − 𝐸𝑎 )2

𝑎𝐸

∆𝐸 + 𝐸𝑎 )3

∆𝐸 ∙ 𝐸𝑎 )4

 .491تعامل تبدیل میتایل ایزونیتریل به اسیتونیتریل نوع از تعامل:
 )1اندوترمیک اند

 )2اکزوترمیک اند

 )3حرارت زا

2 )4و 3درست است

 .492ارهینوس دریافت نمود که افزایش سرعت تعامالت با ازدیاد حرارت رابطه:
 )1خطی را دارا میباشد

 )2رابطه خطی را دارا نمیباشد

 )3رابطه مستقیم را دارا میباشد

 )4رابطه مستقیم را دارا نمی باشد

 .493معادله ارهینوس برای دریافت سرعت بر حسب حرارت توسط یکی از روایط ذیل ارایه میگردد:
) )1

𝑎𝐸
𝑇𝑅

𝐾 = 𝐴𝑐𝑥𝑝 (−

𝐸

𝐾 = 𝐴𝑐𝑥𝑝 ( 𝑎 ) )3

) )2
) )4

𝑅

𝑇𝑅
𝑎𝐸

( 𝑝𝑥𝑐𝐴 = 𝐾

𝑅
𝑇 𝑎𝐸

( 𝑝𝑥𝑐𝐴 = 𝐾

 .494سرعت تعامالت کیمیاوی با ازدیاد انرژی فعال سازی طوری ذیل تغییر میکند:
 )1زیاد میشود

 )2کم میشود

 )3ثابت باقی مانده

 )4تغییرنمی کند

 .495تصادم مواد تعامل کننده در تعامالت کیمیاوی کدام برتری را دارا میباشند؟
 )1تعداد تصادم ها باید زیاد باشد

 )2سمت گیری ذرات باید معین باشد

 )3انرژی ذرات هنگام برخورد باید زیاد باشد  )4تمام موارد ذکر شده درست است
 .496سرعت تعامل کیمیاوی 𝐼𝐻2

)𝑔(  𝐻2 (𝑔) + 𝐼2عبارت اند از:
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] [𝐻2

𝑉 = 𝐾[𝐻][𝐼] )1

)2

𝑉 = 𝐾[𝐻2 ][𝐼2 ] )3

𝑉 = 𝐾[𝐻2 ]2 [𝐼]3 )4

]𝐼[

𝐾=𝑉

 . 497نظریه تصادم ذرات برای موادی صدق میکند که ساده بوده و در فاز........قرار داشته باشند
 )1گازی

 )2مایع

 )3جامد

 )4همه گذینه ها درست است

 .498در نظریه تصادم  ،ذرات تصادم کننده به کدام شکل درنظر گرفته میشوند؟
 )2سخت

 )1نرم

 )3گروپی

2 )4و 3درست است

 . 499درنظریه تصادم کدام نوع حرکت بین ذرات تصادم کننده درنظر گرفته میشوند؟
 )1حرکت انتقالی

 )2حرکت دایره وی

 )3حرکت اهتزازی

 )4همه درست است

 .500کتلست ها در تعامالت کیمیاوی با حث........میشوند
 )1ازدیاد سرعت
 )3تنقیص انرژی فعال سازی

 )2کاهش سرعت
1 )4و 3درست است

 .501کتلست ها میتواند به کدام اشکال ذیل موجود باشد؟
 )1متجانس

 )2غیرمتجانس

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .502کتلست های متجانس به شکل........با مواد اولیه موجود بوده
 )1محلول ها

 )2مرکبات

 )3جامدات

 )4تماما"

 .503کتلست های غیرمتجانس که معموالً سطوح جامدات بوده مواد اولیه را به اساس چند قوه
باالی خود جذب میکنند؟
 )1یک قوه

 )2دوقوه

 )3سه قوه

 )4بدون کدام قوه جذب میکنند

 .504پوسه که تعامل تحت آن انجام میگیرد به کدام نام یاد میشود؟
 )1معادله سرعت

 )2میخانیکیت

 )3هردو

 )4هیچکدام

 .505تعامالت کیمیاوی از نظر میخانیکیت عبارت اند از:
 )1دومرحله یی

 )2یک مرحله یی

 )3چند مرحله یی

2 )4و 3درست است

 .506کنیتیک کیمیاوی سرعت و.........تعامالت کیمیاوی را تحت مطالعه قرار میدهد.
 )1میخانیکیت

 )2انرژی

 )3حرارت

 )4فشار

 .507عوامل موثر درسرعت تعامالت کیمیاوی عبارت اند از:
 )1ماهیت مواد اولیه

 )2محصوالت

 )3غلظت مواد اولیه و حرارت تعامل

 )4تماما ً جوابات

 .508رابطه بین غلظت و سرعت را به نام....یاد میکنند.
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 )1شیب غلظت

 )2سرعت غلظت
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 )3معادله سرعت

 )4موالریتی غلظت

 .509ازدیاد غلظت مواد تعامل کننده با حث.....سرعت تعامل میگردد.
 )1کمی

 )3ازدیاد

 )2تساوی

 )4هیچ کدام

 .510کتلست ها در یک مرحله تعامل به مصرف رسیده و درمرحله دیگر تعامل...........
 )1مصرف میگردند

 )2دوباره تشکیل میگردند

 )3ازبین میروند

 )4تغییر مینمایند

 .511افزایش سرعت با ازدیاد حرارت رابطه.......را دارا نمی باشد.
 )1منحنی پارابول

 )3هردو درست

 )2خطی

 )4دایره

 .512درحالت تعادل  ،مقداربخارات آب و کتله مایع آب .......باقی مانده
 )1ثابت

 )2غیرثابت

 .513سرعت تعامل )𝑔( 𝑁2 𝑂4

 )3متراکم

 )4هیچکدام

)𝑔(  2𝑁𝑂2را دریابید؟

𝑉 = 𝐾[𝑁2 𝑂4 (𝑔)]2 )1

𝑉 = 𝐾[𝑁𝑂2 (𝑔)]2 )2

𝑉 = 𝐾[𝑁𝑂2 (𝑔)] )3

𝑉 = 𝐾[𝑁2 𝑂4 (𝑔)] )4
)𝑔(  𝑁2 𝑂4را دریابید؟

.514سرعت تعامل )𝑔( 2𝑁𝑂2
𝑉 = 𝐾[𝑁2 𝑂4 (𝑔)]2 )1

𝑉 = 𝑘[𝑁𝑂(𝑔)]3 )2

𝑉 = 𝐾[𝑁𝑂2 ]3 )3

𝑉 = 𝐾[𝑁2 𝑂2 (𝑔)]2 )4

 .515عوامل موثر در تعادل کیمیاوی عبارت اند از:
 )1تغییر غلظت

 )2فشار و درجه حرارت

 )3کتلست

 )4تماما ً درست است

 .516اگر غلظت هایدروجن 𝑀  [𝐻+ ] = 10−6باشد ،غلظت آیون هایدروکسیل ]  [𝑂𝐻−را دریابید؟
10−10 𝑀 )1

10−4 𝑀 )2

10−8 𝑀 )3

10−9 𝑀 )4

 .517آب یک الکترولیت:
 )1قوی است

 )2فوق العاده ضعیف اند

 )3به مقدار نا چیز تفکیک میگردد

2 )4و 3درست است

 .518کدام یکی از گذینه های ذیل فورمول انیلین را بیان میدارد؟
𝑁6 𝑂5 𝑁𝐻2 )1

𝑁4 𝑂4 𝑁𝐻2 )2

𝑁3 𝑂5 𝑁𝐻3 )3

𝑁2 𝐻4 )4

 .519کدام یکی از گذینه های ذیل فورمول هایدرازین را ارایه میکند؟
𝑁2 𝑂4 𝐻5 )1

𝑁3 𝑂3 𝐻3 )2

𝑁𝐻3 )3

𝑁2 𝐻4 )4
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تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 . 520عالوه نمودن یک آیون دریک سیستم که با یکی از آیون های همان سیستم هم نوع باشد،به نام.......
یاد میشود
 )1آیون مشترک

 )2اتوم مشترک

 )3آیون مثبت

 )4آیون منفی

 .521به اساس نظریه ارهینوس تیزاب ها موادی که در آب آیون.......را تولید میکنند
 )1آیون هایدروجن

 )2آیون هایدرونیم

 )3آیون هایدروکسیل

1 )4و 2درست است

 . 522به اساس نظریه ارهینوس القلی ها موادی اند که درمحلول آبی شان یکی از آیون های ذیل را تولید
میکنند:
 )1آیون هایدروجن

 )2آیون نایتروجن

 )3آیون هایدروکسیل

1 )4و 3درست است

 .523غلیظ ترین محلول آبی هایدروجن کلوراید در حدود چند فیصد است؟
40٪ )1

30٪ )2

37٪ )3

50٪ )4

 .524محلول آبی هایدروجن کلوراید )𝑙𝐶𝐻( را به کدام نام یاد میکنند؟
 )1هایدروجن اکساید

 )2هایدروجن پراکساید  )3هایدروکساید

 )4هایدروکلوریک اسید

 .525به اساس نظریه برونستد-لوری هر ماده پروتون گیرنده:
 )1القلی است

 )2تیزاب است

 )3نمک است

 )4همه درست است

 .526تیزاب ها به اساس نظریه برونستید-لوری مواد.......اند
 )1پروتون گیرنده
 .527حاصل تعامل ?

 )2پروتون دهنده

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

)𝑔(  𝐻𝐶𝑙(𝑔) + 𝑁𝐻3کدام یکی از گذینه های ذیل است؟

𝑁𝐻3 𝐶𝑙 + 𝐻2 )1

𝑁𝐻2 𝐶𝑙 + 𝐻2 )2

𝑁𝐻4 𝐶𝑙 )3

𝑁𝐻2 + 𝐶𝑙 + 𝐻2 )4

 .528القلی مزدوج تیزاب )𝑙𝐶𝐻( کدام یکی از گذینه های ذیل میباشد؟
 )1آیون 𝐻+

 )2آیون 𝐶𝑙 −

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .529القلی مذدوج تیزاب هایدرونیم  𝐻3 𝑂+عبارت اند از یکی از گذینه های ذیل:
𝐻2 𝑂)1

𝐻3 𝑂− )2

𝐻2 𝑂+ )3

1 )4و 2درست است

 .530امونیا یکی از انواع مرکبات ذیل میباشد:
 )1القلی ها

 )2نمک ها

 )3تیزاب ها

 )4هیچکدام

 . 531اتومی را میتوان به حیث القلی برونستید قبول کرد که دارای جوره الکترون آزاد بوده وبتواند
آیون ........را باالی خود نصب کند
𝐻 + )1

𝑂𝐻− )2

 )3هایدروکسیل

2 )4و 3درست است

آدرس مرکز آموزشی ابَر ساینس :چهارراهی قمبر  ,مقابل سرک بالک ها
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12
 .532در تعامل 𝑁𝐻4+ + 𝐹 −
𝑁𝐻3 )1

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

𝐹𝐻  𝑁𝐻3 +القلی مذدوج  𝑁𝐻4+عبارت اند از:
𝐹 − )2

𝐻𝐹 )3

1 )4و 2درست است

 . 533موادی که دارای جوره های الکترون آزاد بوده و آن ها را ازدست دهند.عبارت اند از:
 )1القلی ها

 )2تیزاب ها

 )3نمک ها

 )4کاربونات ها

 .534موادی که دارای فضای خالی الکترونی بوده و جوره های الکترونی را به خود جذب کند .عبارت اند از:
 )1تیزاب ها

 )2القلی ها

 )3نمک ها

2 )4و 3درست است

 .535از نظر لیویس تعامل القلی و تیزاب با گرفتن و دادن جوره های الکترونی با یکدیگر منجر به تولید
نمک وآب.......
 )1میشوند
 )2بعضی اوقات نمی شوند

 )2نمی شوند
 )4هیچکدام

 .536از کدام مرکب ذیل در شستن چشم استفاده میشود؟
𝐻3 𝐵𝑂3 )1

𝑁𝑎𝑂𝐻 )2

𝐻𝐶𝑙 )3

𝐻2 𝑆𝑂4 )4

 .537کدام یکی از تیزاب های ذیل درآب آیونایز نگردیده و آیون  𝐻+را تولید نمی کند؟
𝐻𝐶𝑙 )1

𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻 )2

𝐻3 𝐵𝑂3 )3

𝐻𝐹 )4

 . 538آب از جمله مرکباتی است که نظر به شرایط تعامل کدام خواص را از خود نشان میدهد؟
 )1تیزابی

 )2القلی

 )3خنثی

1 )4و 2درست است

 .539در تعامل آب با امونیا آب کدام خاصیت را از خود تبارزمیدهد؟
 )1القلی

 )2تیزابی

 )3خنثی

 )4القلی و تیزابی

 .540به حرارت ℃ 25یک لیتر آب چه مقدار آیونایزیشن میگردد؟
100 𝑚𝑜𝑙/𝐿 )1

30 𝑚𝑜𝑙/𝐿 )2

37 𝑚𝑜𝑙/𝐿 )3

55.5 𝑚𝑜𝑙/𝐿 )4

 .541حاصل ضرب غلظت های ]  [𝐻+و ]  [𝑂𝐻−در یک محلول مساوی به یکی از کمیت های ذیل میباشد؟
1014 )1

10−14 )2

10−10 )3

10−15 )4

 .542اگر غاظت آیون ]  [𝐻+در یک محلول 𝑀  10−6باشد غلظت آیون هایدروکسیل را دریابید؟
10−7 𝑀 )1

108 𝑀 )2

10−10 𝑀 )3

10−8 𝑀 )4

 𝑃𝐻 .543یک محلول تیزابی غلیظ ..............است
 )1مثبت

 )2منفی

 )3خنثی

 )4مثبت و منفی

 .544غلظت 𝐻𝑃 یک محلول توسط کدام رابطه ذیل دریافت میگردد؟
𝑃𝐻 = − log[𝐻+ ] )1

𝑃𝐻 = − log[𝐻3 𝑂+ ] )2

𝑃𝐻 = − log[𝑂𝐻− ] )3

1 )4و 2درست است
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تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 .545غلظت 𝐻𝑂𝑃 دریک محلول عبارت اند از:
𝑃𝑂𝐻 = − log[𝐻 + ] )1

𝑃𝑂𝐻 = − log[𝑂𝐻− ] )2

𝑃𝑂𝐻 = log[𝑂𝐻 − ] )3

2 )4و 3درست است

 .546کدام یکی از مواد ذیل بیشترین 𝐻𝑃 را دارا میباشد؟
 )1آب خالص

 )2سرکه

 )3ادرار

 )4امونیای خانگی

 .547کدام یکی از مواد کمترین 𝐻𝑃 را دارا میباشد؟
 )1امونیای خانگی

 )2آب خالص

 )3ادرار

 )4عصاره معده

 .548افزایش در غلظت آیون هایدروجن با حث  𝑃𝐻.......میشود.
 )1افزایش

 )2تنقیص

 )3ثابت نگهداشتن

 )4هیچکدام

 .549اکثر تیزاب های قوی نوع تیزاب های.......اند
 )1عضوی

 )2غیرعضوی اند

 )3معدنی

1 )4و 3درست است

 .550تیزاب  𝐻2 𝑆𝑂4در چند مرحله به شکل مکمل آیونایز میگردد؟
 )1یک مرحله

 )2دو مرحله

 )3سه مرحله

 )4هیچ آیونایز نمیگردد

 .551کدام یکی از تیزاب های ذیل قوت تیزابی بیشتر را دارا میباشد؟
𝐻𝐶𝑙 )1

𝐻3 𝑂 )2

𝐻𝐹 )3

𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻 )4

 .552تیزاب هایدروجن فلوراید )𝐹𝐻( نسبت به کدام تیزاب ذیل قوی تر است؟
𝐻𝐶𝑙 )1

𝐻3 𝑂 )2

𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻 )3

 )4تماما ً

 .553تیزاب های قوی دارای القلی های مذدوج .......اند
 )1قوی اند

 )2ضعیف

 )3متوسط اند

 )4هیچکدام

 .554القلی های قوی دارای تیزاب های مذدوج.........اند
 )1ضعیف

 )2قوی

 )3هردو در

 )4هیچکدام

 .555فورمول مالیکولی نایترس اسید عبارت اند از:
𝐻𝑁𝑂3 )1

𝐻𝑁𝑂2 )2

𝐻𝑁𝑂 )3

𝐻2 𝑁3 𝑂3 )4

 .556فورمول مالیکولی اسیتایل سالیسلیک اسید یا اسپرین عبارت اند از:
𝐶8 𝐻8 𝑂4 )1

𝐶9 𝐻8 𝑂4 )2

𝐶9 𝐻4 𝑂4 )3

𝐶8 𝐻8 𝑂6 )4

 .557فورمول مالیکولی اسکاربلیک اسید عبرت اند از؟
𝐶4 𝐻4 𝑂4 )1

𝐶6 𝐻6 𝑂5 )2

𝐶6 𝐻8 𝑂6 )3

𝐶4 𝐻4 𝑂4 )4

 .558فارمیک اسید یک تیزاب ........است
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 )1مونو پروتیک

 )2دای پروتیک

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 )3ترای پروتیک

 )4هیچکدام

 .559فیصدی آیونایزیشن محلول  0.1مولر فارمیک اسید مساوی به چند است؟
4.1٪ )2

5٪ )1

10٪ )3

12٪ )4

 .560رقیق ساختن زیاد محلول های تیزابی ..........فیصدی آیونایزیشن را نشان میدهد.
 )1تنقیص

 )2افزایش

 )3ثابت بودن

 )4هیچکدام

 .561فورمول مالیکولی پایریدین عبارت اند از:
𝑁𝐻3 𝐶5 𝐻5 𝑁 )1

𝐶6 𝐻5 𝑁𝐻2 )2

𝐶5 𝐻5 𝑁 )3

𝑁2 𝐻4 𝐶𝑂 )4

 .562فورمول مالیکولی انیلین عبارت اند از:
𝐶6 𝐻5 𝑁𝐻2 )1

𝐶5 𝐻5 𝑁 )2

𝑁2 𝐻4 𝐶𝑂 )3

𝑁𝐻4 𝑂4 )4

 .563فورمول مالیکولی یوریا عبارت اند از:
𝐶5 𝐻5 𝑂5 )1

𝐶5 𝐻4 𝑁2 𝐻4 )2

𝑁𝐻4 𝑂4 )3

𝑁2 𝐻4 𝐶𝑂 )4

 .564باقیماند یک تیزاب را بنام........همان تیزاب یاد میکنند
 )1القلی مذدوج

 )2تیزاب مذدوج

 )3مالیکول

 )4هیچکدام

 .565باقیمانده یک القلی را به نام........همان القلی یاد میکنند
 )1القلی مذدوج

 )2تیزاب مذدوج

 )3مالیکول مذدوج

 )4آیون مذدوج

.566هایدروجن از جمله عناصر.......میباشد
 )1فلزات

 )2غیرفلزات

 )3شبه فلزات

 )4هیچکدام

 .567تعامالت تجزیه وی نوع کدام تعامالت کیمیاوی میباشد؟
 )1اندوترمیک

 )2اکزوترمیک

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .568هایدروکلوریک اسید 𝑙𝐶𝐻 باکدام عناصر ذیل تعامل کرده نمی تواند؟
𝐻𝑔 )2

𝐴𝑔 )1

𝐶𝑢 ، 𝐴𝑢 )3

 )4تماما"

 . 569از تعامل آیون مثبت یکی از مواد تعامل کننده با آیون منفی مواد تعامل کننده دیگر کدام
مرکبات تشکیل میشود؟
 )1مرکبات آبی

 )2مرکبات رسوبی

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .570نمک ها ازجمله مرکبات.....میباشند
 )1تیزابی

 )2القلی

 )3خنثی

 )4هیچکدام

 .571تعامالت تیزاب با القلی را به کدام نام یاد میکنند؟
 )1تعویضی دوگانه

 )2خنثی سازی

 )3ترکیبی

1 )4و 2درست است
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تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 .572تعامالت خنثی سازی در کدام نوع محیط صورت میگیرند؟
 )1در محیط آبی

 )2در محیط خشکه

 )3در محیط خنثی

 )4تماما"

 .573تعامالت تیزاب با القلی منجر به تولید کدام مواد میگردد؟
 )1تیزاب،القلی

 )2تیزاب،آب

 )3القلی،آب

 )4نمک،آب

 .574گرمای خنثی سازی تیزاب های قوی و القلی های قوی معادل است به:
30 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙 )1

20 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙 )2

12 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙 )3

13.7 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙 )4

 .575پخته شدن شرینی یک نوع تعامل.....است
 )1تیزاب،آب

 )2تیزاب،نمک

 )3نمک،آب

 )4تیزاب،القلی

 .576عالوه نمودن تیزاب باالی القلی و بر عکس آن غرض دریافت حجم و یا غلظت القلی و تیزاب
را به کدام نام یاد میکنند؟
 )1تیتریشن

 )2عیارسازی

 )3تولید تیزاب

1 )4و 2درست است

 .577عملیه تیتریشن در یک محیط تا زمانی ادامه پیدا میکند تا 𝐻𝑃 آن مساوی شود به:
14 )2

7 )1

 )3کوچکتر از7

 )4بزرگتر از7

 .578چند طریقه عمده در عملیه تیتریشن به کار برده میشود؟
 )1سه طریقه

 )2چهار طریقه

 )3دوطریقه

 )4یک طریقه

 .579اگر در یک عملیه تیتریشن برای خنثی نمودن 𝐿𝑚 20محلول 𝐻𝑂𝑎𝑁 با غلظت 𝑟𝑎𝑙𝑜𝑚 0.3به
مقدار 𝐿𝑚 30محلول 𝑙𝐶𝐻 به مصرف رسیده است .غلظت محلول 𝑙𝐶𝐻 چقدر خواهد بود؟
 3 )1مولر

 2 )2مولر

 0.2 )3مولر

 0.5 )4مولر

 .580اگر در یک عملیه تیتریشن برای خنثی نمودن 𝐿𝑚 20محلول 𝐻𝑂𝑎𝑁 با غلظت  0.3مولر به مقدار
𝐿𝑚 30محلول  𝐻2 𝑆𝑂4به مصرف رسیده باشد ،غلظت  𝐻2 𝑆𝑂4چقدر خواهد بود؟
 0.5 )1مولر

 1.2 )2مولر

 3.2 )3مولر

 0.1 )4مولر

 .581معرف های تیزاب-القلی اکثرا ً مرکبات.......میباشند
 )1عضوی

 )2غیرعضوی

 )3هردو میباشند

 )4جواب دوم درست است

 .582معرف های کیمیاوی به چند نوع میباشند؟
 )1دو نوع

 )2سه نوع

 )3چهارنوع

 )4پنج نوع

 .583معروف های که در  𝑃𝐻 = 7تغییر رنگ میکنند عبارت اند از:
 )1برومیم تیمول

 )2فینول فتالین

 )3میتایل اورنج

 )4تماما"

 .584معروف هایکه در  𝑃𝐻 = 7تغییر رنگ میکنند در تعامالت کدام مواد مواد استفاده قرار میگیرند؟
 )1در تعامالت تیزاب های قوی

 )2در تعامیالت تیزاب های ضعیف
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12
 )3در تعامالت القلی های قوی

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

1 )4و 3درست است

 .585معروف های که در  𝑃𝐻 < 7تغییر رنگ میکنند عبارت اند از:
 )1میتایل اورنج

 )2فینول فتالین

 )3برومیم تیومول

 )4تماما"

.586معرف های که در  𝑃𝐻 > 7تغییر رنگ میکنند عبارت اند از:
 )1میتایل اورنج

 )2برومیم تیمول

 )3فینول فتالین

 )4لتمس

 .587از معروف های که 𝐻𝑃 آن ها کوچکتر از  7باشد در خنثی نمودن کدام مرکبات استفاده میشود؟
 )1القلی قوی

 )2اسید قوی

 )3القلی ضعیف

2 )4و 3درست است

 .588از معروف های که  𝑃𝐻 > 7باشد در خنثی سازی کدام مرکبات استفاده میشود؟
 )1اسید قوی

 )2اسید ضعیف

 )3القلی قوی

2 )4و 3درست است

 .589معروف هایکه  𝑃𝐻 = 7است در محیط تیزابی کدام رنگ را به خود میگیرند؟
 )2آبی

 )1زرد

 )4نیلی

 )3سبز

 .590معروف های که 𝐻𝑃 آن ها مساوی به  7است در محیط القلی کدام رنگ را به خود میگیرند؟
 )2زرد

 )1سبز

 )4نیلی

 )3آبی

 .591معروف هایکه 𝐻𝑃 آن ها مساوی به  7است در محیط خنثی کدام رنگ را به خود میگیرند؟
 )2زرد

 )1سبز
2𝐴𝑙𝐶𝑙3 + 3𝐻2 𝑂 .592
 )1جمعی
 .593تعامل )𝑠( 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2
 )1جمعی

 )4بنفش

 )3آبی

𝑙𝐶𝐻 2𝐴𝑙2 𝑂3 + 6نوع تعامل.......است
 )2تجزیه وی

 )3ترکیبی

 )4تعویضی

)𝑙(𝑂  𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐻2نوع تعامل .......است
 )2هایدریشن

 )3آبیاری

 )4تماما ً جوابات درست است

 .594تعامل خنثی سازی القلی با تیزاب نوع تعامل......است
 )1خنثی سازی

 )2جمعی

 )3تعویضی

 )4تجریدی

 .595عالوه نمودن تیزاب باالی القلی و برعکس آن به شکل قطره،قطره غرض دریافت.........تیزاب یا
القلی است
 )1حجم

 )2غلظت

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .596به واسطه کدام یکی از فورمول های ذیل میتوان غلظت و یا حجم القلی و تیزاب را در عملیه
تیتریشن دریافت؟
𝐶1 𝑔1 = 𝐶2 𝑉2 )1

𝐶1 𝑉1 = 𝐶2 𝑉2 )2

)3

𝐶2 𝑉2
𝑉1

= 𝐶1

2 )4و 3درست است

 .597مقدار انرژی آزاد شده در تعامالت خنثی سازی تیزاب و القلی های قوی عبارت از.....است
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تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

1.7𝑘𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑦/𝑚𝑜𝑙 )1

13.7𝑘𝑗𝑜𝑢𝑙/𝑚𝑜𝑙 )2

13.7𝑘𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑦/𝑚𝑜𝑙 )3

13.7𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟𝑦/𝑚𝑜𝑙 )4

 .598معروف های تیزاب القلی اکثرا ً مرکبات عضوی اند که به حیث.......عمل می نمایند
 )1تیزاب ویا القلی

 )2تیزاب

 )3القلی

 )4هیچکدام

 .599در عملیه خنثی سازی تیزاب ها توسط القلی و بر عکس آن .....تشکیل می گردد
 )1نمک

 )2آب

 )3نمک و آب

 )4القلی تیزابی

 200𝑚𝐿 .600محلول  2مولر𝐻𝑂𝐾 توسط 𝐿𝑚 100محلول  𝐻2 𝑆𝑂4خنثی میگردد ،غلظت 𝐻2 𝑆𝑂4
را دریافت نمایید؟
 4 )1مولر

 3 )2مولر

 2 )3مولر

 5 )4مولر

 .601در یک تعامل خنثی سازی باالی 𝐿𝑚 10محلول بنزویک اسید 25𝑚𝐿 ،محلول 𝐻𝑂𝐾 به غلظت 0.4مولر
خنثی میگردد .غلظت محلول بنزویک اسید)𝐻𝑂𝑂𝐶  (𝐶6 𝐻5را دریافت نمایید؟
 2 )1مولر

 1 )2مولر

 0.5 )3مولر

 2.5 )4مولر

 .602در یک تعامل تیتریشن برای خنثی نمودن 𝐿𝑚 10محلول 𝑙𝐶𝐻  5𝑚𝐿 ،محلول کلسیم هایدروکساید
 0.2مولره مصرف میگردد .موالریتی محلول هایدروکلوریک اسید را به دست آورید؟
 0.5 )1مولر

 0.1 )2مولر

 2.1 )3مولر

 1.2 )4مولر

 .603مواد از لحاظ عبور جریان برق به چند دسته تقسیم شده اند؟
 )1سه دسته

 )2دو دسه

 )3چهار دسته

 )4هیچکدام

 .604کدام یکی از مواد ذیل جریان برق را از خود عبور کرده می تواند؟
 )1رابر

 )2چوب خشک

 )3تیل

 )4هیچکدام

 .605موادی که جریان برق را از خود عبور میدهند به نام هادی یاد شده که به چند نوع اند؟
 )1سه نوع

 )2دو نوع

 )3چهار نوع

 )4شش نوع

 .607هدایت برقی به کدام عوامل ارتباط دارد؟
 )1جنسیت فلزات

 )2غلظت محلول ها

 )3حرارت

 )4تماما"

 .608به هر اندازه که محلول رقیق ساخته شود به همان اندازه هدایت برقی آن......میگردد
 )2زیاد
)4هدایت برقی به غلظت رابطه ندارد

 )1کم
 )3بسیار کم

 .609ازدیاد جارج های مثبت هسته در هدایت برقی ........
 )1اول ندارند

 )2رول مثبت دارد

 )3رول منفی دارد

 )4هیچکدام

 .610قسمت وسیعی از مبحث الکتروشیمی مربوط به کدام تعامالت است؟
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12
 )1تعامالت اکسیدیشن  )2تعامالت ریدکشن
 .611در تعامل 𝑎𝐶
 )1اکسیدیشن
 .612در تعامل 2𝑂𝐻 −
 )1اکسیدیشن
 .613در تعامل 𝑂𝑎𝐶2
𝐶𝑎 )1

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 )3تعامالت خنثی سازی 1 )4و 2درست است

 𝐶𝑎+ + 2𝑒 −کدام عملیه صورت گرفته است؟
 )2ریدکشن

 )3هردو

 )4هیچکدام

 𝐻2 𝑂2 + 2𝑒 −کدام عملیه صورت گرفته است؟
 )2ریدکشن

 )3تحمض

1 )4و 3درست است

 2𝐶𝑎 + 𝑂2کدام جز تعامل ارجاع گردیده؟
𝑂2 )2

𝐶𝑎𝑂 )3

 𝑂2 )4و 𝑎𝐶 هردو

 .614پایین آمدن چارج منفی در یک تعامل......است
 )1ریدکشن

 )2اکسیدیشن

 )3تحمض

2 )4و 3درست است

 .615پایین آمدن چارج مثبت در یک تعامل.....است
 )1ریدکشن

 )2اکسیدیشن

 )3ارجاع

1 )4و 3درست است

 . 616وسیله که در آن انرژی کیمیاوی به انرژی برقی و انرژی برقی به انرژی کیمیاوی تبدیل میگردد
به کدام نام یاد شده؟
 )1پیل برقی کیمیاوی  )2بتری

 )3تراسفارمر

 )4ولتیج

 .617پیل های کیمیاوی به صورت عموم به چند نوع اند؟
 )1سه نوع

 )2چهارنوع

 )3دونوع

 )4پنج نوع

 .618پیلی که انرژی کیمیاوی را به انرژی برقی تبدیل میکند .عبارت اند از:
 )1پیل الکترولیز

 )2پیل گالوانی

 )3پیل برقی

 )4تماما"

 . 619پیلی که انرژی برقی را به انرژی کیمیاوی تبدیل میکند .عبارت اند از:
 )1پیل برقی

 )2پیل میخانیکی

 )3پیل گالوانی

 )4پیل الکترولیز

 .620تغیرات انرژی در شرایط معین به ماهیت و حالت.......تعامل بستگی دارد
 )1مواد اولیه

 )2محصول تعامل

 )3انرژی مصرف شده 1 )4و 2درست است

 .621پیل ولتا از چند نیمه پیل تشکیل شده است؟
 )1یک نیمه پیل

 )2دو نیمه پیل

 )3چهار نیمه پیل

 )4سه نیمه پیل

 .622در الکترود کتود کدام عملیه صورت میگیرد؟
 )1ارجاع

 )2ریدکشن

 )3اکسیدیشن

1 )4و 2درست است

 .623در الکترودی که عملیه اکسیدیشن صورت میگیرد به کدام نام یاد میشود؟
 )1کتود

 )2انود

 )3کتیون

 )4انیون
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تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 .624پیل گلوانی 𝑢𝐶  𝑍𝑛 −به کدام نام دیگر نیز یاد میشود؟
 )1پیل دارنده پل نمک  )2پیل میخانیکی

 )3پیل خشکه

 )4پیل دانیل

 .625الکترود کدام عنصر به حیث الکترود ستاندارد به کار برده میشود؟
 )1هایدروجن

 )2کاربن

 )3جست

 )4مسی

 .626مقدار کار اجرا شده برای انتقال چارج برقی با تفاوت پوتانشیل از کدام رابطه دریافت میگردد؟
𝑊 = 𝑞 + 𝑉 )1

)2

𝑞
𝑉

=𝑊

)3

𝑉
𝑞

=𝑊

𝑊 = 𝑞 ∙ 𝑉 )4

 .627عموما ً به حیث واحد مقدار برق ........را به کار میبرند
 )2ارگ

 )1وات

 )3فارادی

 )4تسال

 .628عدد فارادی مقداری برقی است که معادل به.......است
 )1یک مول الکترون  )2یم مالیکول الکترون  )3یک حجم الکترون  )4تماما"
 .629کدام یکی از گذینه های ذیل عدد فارادی را بیان میکند:
98500𝐶𝑏 )1

965000𝐶𝑏 )2

96500𝐶𝑏 )3

96200𝐶𝑏 )4

 .630کار اجرا شده برای انتقال یک فارادی چارج از یک الکترود به الکترود دیگر مساوی است به:
)1

𝑞
𝑉

=𝑊

𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑞 )2

𝑊 = 𝐹 ∙ ∆𝑉 )3

𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑑 )4

 .631تفاوت پوتانشیل مگزیمم بین دو الکترود را در یک پیل بنام........یاد میکنند.
 )1ولتیج پیل

 )2انررژی پیل

 )3کار پیل

 )4قوه محرکه پیل

 .632قوه محرکه یک پیل عبارت از مجموعه الجبری پوتانشیل..........است
 )2انیون

 )1انود

 )3کتود

1 )4و 3درست است

 .633پتانشیل یک نیمه پیل را........مستقیما ً اندازه گیری کرد
 )1نمیتوان

 )2میتوان

 )3بعضی اوقات میتوان  )4هیچکدام

 .634آن الکترودی را ستاندرد مینامند که تمام اجزای نیمه پیل آن ........باشد
 )1کامل

 )2غیر کامل

 )3ستاندارد و معیاری 1 )4و 3درست است

 .635غلظت مولی الکترود ستاندرد در ℃ 25چند است؟
 )1صفر

 )2یک

 )3کوچکتر از یک

 )4بزرگترازیک

 .636حالت ستاندرد به الکترودی به کار میرود که .............عین نوع باشد
 )1آیون محلول آن

 )2فلز آن

 )3الکترود آن

 )4آیون محلول و فلز آن

 .637ولتاژ ستندرد پیل عبارت است از ...............ولتاژ ستاندرد کتود و انود
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12
 )1حاصل تفریق

 )2مجموعه الجبری

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 )3حاصل ضرب

 )4حاصل تقسیم

 .638پوتانشیل ایجاد شده را در انود به کدام نام یاد میکنند؟
 )1پتانشیل اکسیدیشن

 )2پتانشیل ریدکشن

 )3پتانشیل اعظمی

 )4پتانشل اضغری

 .639پتانشیل ایجاد شده را در کتود به کدام نام یاد میکنند؟
 )1پتانشیل اکسیدیشن

 )2پتانشیل ریرکشن

 )3پتانشیل اعظمی

 )4هیچکدام

 .640ولتاچی را که یک پیل به میان میاورد......مواد اولیه و محصول تعامل در پیل است
 )1وابسته به

 )2مستقل از

 )3مساوی به

 )4هیچکدام

 .641بطری های خشک ازجمله کدام نوع پیل ها است؟
 )1پیل های میخانیکی

 )2پیل های گالولنیکی

 )3پیل های الکترولیز

2 )4و 3درست است

 .642ساختمان استوانه یی شکل بطری خشک از کدام عنصر ساخته شده است؟
 )2جست

 )1مس

 )3کاربن

 )4المونیم

 . 643ساختمان استوانه شکل بطری خشک که از جست ساخته شده است به حیث کدام الکترود عمل میکند؟
 )1الکترود انود

 )2الکترود کتود

 )3الکترود انیون

 )4الکترود کتیون

 .644در بطری خشک کدام مواد ذیل به حیث الکترود کتود عمل میکند؟
 )1میله کاربن(گرافیت)  )2میله جستی

 )3میله مسی

 )4هیچکدام

 .645یکی از مهترین وسایل غرض ذخیره سازی انرژی عبارت از بطری های:
 )1خشک است

 )2نکل-کدمیم است

 )3سربی است

 )4همه درست است

 .646ولتاژ حاصله از بطری های سربی چند ولت است؟
3𝑉 )2

2𝑉 )1

4𝑉 )3

12𝑉 )4

 .647از کدام نوع بطری در ساعت و ماشین های حساب استفاده میشود؟
 )1بطری خشک

 )2بطری سربی

 )3بطری نکل-کدمیم

 )4پیل سوختی

 .648غلظت آیون ها در داخل کدام پیل در موقع استفاده تغییر نمی کند ؟
 )1بطری خشک

 )2بطری سربی

 )3بطری نکل-کدمیم

 )4پیل سوختی

 . 649پیلی که در آن مواد اولیه به طور مداوم داخل پیل شده و با حث تولید انرژی برقی میگردد
عبارت اند از:
 )1پیل سوختی

 )2پیل خشک

 )3پیل سربی

 )4پیل الکترولیز

 .650در پیل سوختی کدام گاز ها به مصرف میرسد؟
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12
 )1گاز هایدروجن

 )2گاز نایتروجن

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 )3گاز اکسیجن

1 )4و 3درست است

 .651ولتاژ حاصله در یک پیل ولتا به غلظت مواد اولیه و محصول تعامل رابطه:
 )1مساوی دارد

 )2مستقیم دارد

 )3معکوس دارد

 )4هیچکدام

 .652موادیکه جریان برق از آن ها عبور کرده نمی تواند  ،به نام.....یاد میشود
 )1هادی

 )2نیمه هادی

 )3نیمه عایق

 )4هیچکدام

 .653هادی نوع اول :نوع هادی های اند که:
 )1دارای الکترونهای آزاد اند

 )2جریان برق را یکسان و مالیم عبور میدهند

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .654هرقدر که محلول رقیق باشد به همان اندازه هدایت برقی آن .........است
 )1تلف زیاد است

 )2کم

 )3متوسط

 )4به غلظت ارتباط ندارد

 .655پیل برقی کیمیاوی وسیله است که درآن ......مبدل میگردد
 )1انرژی کیمیاوی به برقی

 )2انرژی برقی به کیمیاوی

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .656ولتاژ الکترود ستاندرد هایدروجن...........قبول شده است
2 )2

1 )1

4 )3

 )4صفر

 .657انواع پیل گالوانیک عبارت اند از:
 )1بطری خشک

 )2بطری سربی

 )3بطری نکل-کدمیم

 )4تماما"

 .658مقدار کار برای انتقال چارج برقی از یک نقطه به نقطه دیگر توسط کدام رابطه دریافت میگردد؟
𝑊 = 𝑞 ∙ 𝑉 )1

 )2تفاوت پوتانشیل× درچارج=کاربرقی

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .659عملیه تبدیل شدن انرژی کیمیاوی را به برقی به کدام نام یاد میگردد؟
 )1الکترولیز

 )2پیل ظرف الکترولیز  )3پیل گلوانی

1 )4و 2درست است

 .660تبدیل انرژی برقی را به کیمیاوی به نام.......یاد میکنند
 )1الکترولیز

 )2پیل ظرف الکترولیز  )3پیل گالوانی

1 )4و 2درست است

 . 661به حرارت چند درجه سانتی گراد شبکه بلوری نمک طعام شروع به ذوب شدن میکند؟
600℃ )1

700℃ )2

800℃ )3

900℃ )4

 .662در کتود تعامل اکسیدیشن .......تعامل در انود است
 )1دومرتبه بیشتر از

 )2دومرتبه کمتر

 )3مساوی به

 )3یک مرتبه بیشتر
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 .663تعامل آکسیجن و هایدروجن در تشکیل آب یک پدیده:
 )1خود به خودی است  )2حرارت گیرنده است  )3اکزوترمیک است

1 )4و 3درست است

 .664در انود موادی اکسیدی میگردند که پوتانشیل:
 )1زیادتر داشته باشند  )2کمتر داشته باشند

 )3صفر داشته باشند

 )4اعظمی داشته باشند

 .665یکی از موارد استعمال پیل ولتا عبارت اند از؟
 )1ملمع کاری

 )2محافظت لوله های نفت و گاز

 )3ترکیب مواد

1 )4و 2درست است

 . 666برای جلوگیری از فرسایش نل های زیر زمینی و دیگر مواد ازفلزات استفاده میشود که:
 )1قدرت ارجاع کننده گی ضعیف دارد

 )2قدرت ارجاع کننده گی قوی دارند

 )3قدرت اکسیدی قوی دارند

2 )4و 3درست است

 .667در ملمع کاری فلزات فلزی که ملمع میگردد به حیث کدام مواد به کار میرود؟
 )1به حیث انود

 )2به حیث کتود

 )3به حیث انیون

 )4به حیث کتیون

 .668برای تشکیل یک مول ماده ارجاع شده 𝐹𝑛 برق ضرورت است پس برای ایجاد 𝑝 گرام چقدر برق الزم
است؟
)1

𝐹𝑛
𝑙𝑜𝑚

=𝑄

)2

𝑃∙𝐹𝑛
𝑙𝑜𝑚

=𝑄

)3

𝑊
𝑉

=𝑄

)4

𝐹𝑀
𝑉

=𝑄

 .669استخراج فلزات از سنگ های معدنی آن چی نوع یک تعامل است؟
 )1تعامل ارجاعی

 )2تعامل خنثی

 )3تعامل اکسیدی

 )4تعامل تعویضی

 .670فلزات در طبیعت میل دارند تا آخرین نمبر اکسیدیشن خود.....شوند
 )1ارجاع

 )2اکسیدی

 )3خنثی

1 )4و 2درست است

 .671درعملیه تخلیص مواد نا خالص به طریقه الکترولیز مواد نا خالص باالی کدام الکترود قرار دارده میشود؟
 )1باالی انود

 )2باالی کتود

 )3باالی کتیون

1 )4و 2درست است

 . 672در عملیه الکترولیز مواد ناخالص ،موادی که خالصی آن مطلوب است باالی کدام الکترود تشکیل میشوند؟
 )2کتود

 )1انود

 )3هردو

 )4هیچکدام

 .673پیل هایکه با تامین انرژی برقی از منابع خارجی تعامل کیمیاوی در آن صورت میگیرد ،بنام
پیل های......یاد میشوند
 )1گلوانیکی

 )2حجره الکترولیز

 )3طرف الکترولیز

 )4پیل سربی

 .674پیلی که انرژی برقی را به انرژی کیمیاوی تبدیل میکند بنام.......یاد میگردد
 )1پیل ظرف الکترولیز  )2پیل گلوانی

 )3پیل کدمیم

 )4هیچکدام
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 .675عملیه تجزیه یک مرکب را توسط جریان برق بنام.....یاد مینمایند
 )1هایدرولیز

 )2الکترولیز

 )3ظرفیت برقی

1 )4و 2درست است

 .676در عملیه الکترولیز انرژی کیمیاوی به انرژی ........تبدیل میشود
 )1برقی

 )2نوری

 .677در تعامل 𝐶𝑙2 + 2𝑒 −
 )1ارجاع

 )3حرارتی

 )4صوتی

 ، 2𝐶𝑙 −کلورین ..........گردیده است
 )2ریدکشن

 )3اکسیدیشن

1 )4و 2درست است

 .678در هر ثانیه تعداد الکترون هایکه در انود تولید میشوند مساوی به تعداد الکترون های ........در انود است
 )1مصرف شده

 )2کم شده

 )3پروتون مصرف شده  )4هیچکدام

 .679مقدار برق مصرف شده در زمان  tاز کدام رابطه دریافت میگردد؟
𝑄 = 𝑖𝛿𝑡 )1

𝑄 = 𝑖/𝛿𝑡 )2

= 𝛿𝑡 )3

𝑄
𝑖

1 )4و 3درست است

 .680عناصر به صورت عموم به انواع ذیل تقسیم گردیده اند:
 )1فلزات

 )2غیرفلزات

 )3شبه فلزات

 )4تماما"

 .681از یک کیلوگرام پالتین به کدام اندازه سیم ساخته میشود؟
 100 )1کیلومتر

1000 )2کیلومتر

12000 )3کیلومتر

 )4به اندازه طول خط استوا

 .682بخش مهم خون هیموگلوبین دارای کدام عنصرفلزی میباشد؟
 )2آهن

 )1مس

 )3جست

 )4پالتین

 .683در ترکیب بیشتر از  150مرکب بدن انسان کدام عنصر سهم گرفته است؟
 )2مس

 )1آهن

 )3جست

 )4سلفر

 .684طریقه خالص ساختن و به دست آوردن فلزات را به کدام نام یاد میکند؟
 )1فیزیالوژی

 )2متالوژی

 )3هومولوژی

 )4هیچکدام

 .685متالورژی چند مرحله دارد؟
 )1دو مرحله

 )2سه مرحله

 )3چهارمرحله

 )4شش مرحله

 .686تهیه فلزات خالص از سنگ های معدنی آن ها توسط کدام پروسه صورت میگیرد؟
 )1ارجاعی

 )2اکسیدی

 )3هردو

 )4هیچکدام

 .687توسط عملیه ریدکشن فلزات به صورت مکمل تصفیه شده......
 )1میتوانند

 )2نمی توانند

 )3با ارجاع ارتباط ندارد  )4هیچکدام

 .688برای تصفیه فلزات از کدام روش زیاد تر استفاده به عمل میاید ؟
 )1تقطیر

 )2تجزیه برقی

 )3تصفیه ساحوی

 )4تماما"
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 .689عناصر گروپ اول اصلی را به کدام نام یاد میکنند؟
 )1فلزات القلی

 )2فلزات سنگین

 )3فلزات سبک

 )4فلزات زمینی

 .690خواص فزیکی و کیمیاوی عناصر گروپ اول اصلی تابع میل.....شان است
 )1الکترون دهنده گی  )2الکترون گیرنده گی  )3تعامل

1 )4و 3درست است

 .691تمام عناصر گروپ اول اصلی در طبعت به شکل........شوند
 )1اتومی یافت نمی

 )2اتومی یافت می

 )3خالص یافت نمی

2 )4و 3درست است

 .692تمام عناصر گروپ اول اصلی:
 )1نرم اند

 )2سخت اند

 )3بسیار سخت اند

 )4مایع اند

 .693سخت ترین عنصر گروپ اول اصلی عبارت اند از؟
 )1هایدروجن

 )2سودیم

 )3سیزیم

 )4لیتیم

 .694با ازدیاد نمبر اتمی عناصر گروپ اول انرژی آیونایزیشن ،درجه غلیان،انجماد و ذوبان آن ها:
 )1کم میشود

 )2زیاد میشود

 )3ثابت باقی مانده

 )4تغییر نمیکند

 .695سرعت تعامالت عناصر گروپ اول اصلی از باال به طرف پایین :
 )1زیاد میشود

 )2کم میشود

 )3ثابت باقی می ماند  )4تغییر نمی کند

 .696از کدام عنصر گروپ اول اصلی در تولید سرامیک مواد هدایت دهنده و در معالجه امراض روانی
استفاده به عمل میایید؟
 )1هایدروجن

 )2نایتروجن

 )3لیتیم

 )4سودیم

 .697کدام عنصر گروپ اول اصلی در نموی نباتات سهیم بوده و نباتات آن را به طیقه های مختلف جذب میکند؟
 )1هایدروجن

 )2لیتیم

 )3سودیم

 )4پوتاشیم

 .698فورمول مالیکولی شوره چیلی عبارت اند از؟
𝑁𝑎𝑁𝑂2 )1

𝑁𝑎𝑁𝑂3 )2

𝐾𝑁𝑂3 )3

𝐶𝑎𝑁𝑂3 )4

 .699فورمول مالیکولی سودای آش عبارت اند از؟
𝑁𝑎𝑁𝑂3 )1

𝐾𝑁𝑂3 )2

𝑁𝑎2 𝐶𝑂3 )3

𝐶𝑎𝑁𝑂3 )4

 .700فلزات گروپ اول اصلی با کدام مرکبات تعامل نمیکنند؟
 )1با تیزاب ها

 )2با نمک ها

 )3با آب

 )4با القلی ها

 .701مصارف ساالنه 𝑙𝐶𝑎𝑁 در حدود چند ملیون تن تخمین شده است؟
130 )1

120 )2

150 )3

100 )4

 .702عناصر گروپ دوم اصلی در طبیعت به شکل .....یافت نمی شوند

آدرس مرکز آموزشی ابَر ساینس :چهارراهی قمبر  ,مقابل سرک بالک ها
آدرس مرکز آموزشی رسا رحمتی  :سه راهی عالوالدین  ,مقابل تانگ تیل

56 | P a g e

کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12
 )1اتومی

 )2نا خالص

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 )3خالص

1 )4و 2درست است

 .703مشهور ترین سنگ بیریلیم به کدام نام یاد میشود؟
 )1بروکس

 )2گالوبر

 )3بریل)(Beryl

 )4نایتریل

 .704عناصر گروپ دوم اصلی به کدام نام یاد میشود؟
 )1فلزات القلی

 )2القلی زمینی

 )3فلزات سبک

 )4فلزات سنگین

 .705عناصر گروپ دوم اصلی در قشر خاجی خود دارای چند الکترون میباشد؟
 )1یک الکترون

 )2چهارالکترون

 )3شش الکترون

 )4دوالکترون

 .706کدام یکی از عناصر گروپ دوم اصلی آب را ارجاع کرده نمی تواند؟
 )1کلسیم

 )2مگنیزیم

 )3بیریلیم

 )4تماما"

 .707فورمول مالیکولی سنگ چونه عبارت اند از:
𝐶𝑎𝑁𝑂3 )1

𝐶𝑎𝑆𝑂4 )2

𝐶𝑎𝑃𝑂4 )3

𝐶𝑎𝐶𝑂3 )4

 .708مخلوطی سودیم هایدروکساید و چونه زنده به کدام نام یاد میشود؟ )𝐻𝑂𝑎𝑁 )𝐶𝑎𝑂 +
 )1گالوبر

 )2بریل

 )3سوداالیم

 )4جیپسوم

 .709موارد استعمال چونه زنده عبارت اند از:
 )1نرم کردن آب سخت

 )2ساختن پودر بلیچینگ

 )3برای سفید نمودن شیره بوره

 )4تمام موارد درست است

 .710فورمول مالیکولی پلستر پاریس عبارت اند از:
2𝐶𝑎𝑆𝑂4 ∙ 𝐻2 𝑂 )1

𝐶𝑎𝑆𝑂4 ∙ 𝐻2 𝑂 )2

3𝐶𝑎𝑆𝑂4 ∙ 2𝐻2 𝑂 )3

1 )4و 2درست است

 .711عناصر گروپ سوم اصلی دارای چند الکترون در قشر خارجی خود میداشته باشند؟
 )1دوالکترون

 )2چهارالکترون

 )3یک الکترون

 )4سه الکترون

 . 712الومینیم در مقابل تیزاب ها و القلی های قوی کدام خاصیت را از خود نشان میدهند؟
 )1تیزابی

 )2القلی

 )3امفوتریک

 )4خنثی

 .713نمبر اکسیدیشن الومینیم در مرکبات آن مساوی است به؟
3- )2

3+ )1

4 )3

2 )4

 .714منبع مهم پیدایش الومینیم در کدام سنگ است؟
 )1بریل

 )2بوکسیت

 )3بورکس

 )4چونه

 .715مشخصات الومینیم عبارت اند از؟
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12
 )1فلز سبک

 )2هادی برق

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 )3هادی حرارت

 )4تماما"

 .716فورمول مالیکولی الومین عبارت اند از؟
𝐴𝑙3 𝑂4 )1

𝐴𝑙2 𝑂3 )2

𝐴𝑙𝑂2 )3

 )4هیچکدام

 .717از کدام الوتروپی الومینیم به حیث ماده آب جذب بان استفاده میشود؟
 )1الوتروپی 𝛼

 )2الوتروپی𝛾

 )3هردو درست

 )4هیچکذام

 .718اگر مواد ناخالص در الومین  𝐶𝑟 3+باشد به کدام نام یاد میشود؟
 )1یاقوت

 )2لعل

 .719اگر مواد ناخالص در الومین آیون های 𝐹𝑒 3+

 )3زمرد

1 )4و 2درست است

و  𝑇𝑖 4+باشد به کدام نام یاد میشود؟

 )1یاقوت سرخ الجوردی

 )2لعل

 )3زمرد

 )4الجورد

 .720تعامل الومینیم کلوراید با آب نوع از تعامل........است
 )1اندوترمیک

 )2اکزوترمیک

 )3خنثی سازی

1 )4و 3درست است

 .721مصارف ساالنه الومینیم در جهان به چقدر تخمین میگردد؟
 25 )1تن

 30 )2تن

 40 )3تن

 50 )4تن

 .722در سنگ بوکسیت چند فیصد اکساید المونیم موجود است؟
(20 − 30)٪ )1

(10 − 20)٪ )2

(40 − 50)٪ )3

(50 − 60)٪ )4

 .723تعامل المونیم با اکساید آهن به کدام نام یاد میشود؟
 )1تعامل ترمیت

 )2تعامل بوکسیت

 )3تعامل نایتریل

 )4هیچکدام

 .724از کدام تعامل در ولدنگ نمودن فوالد و آهن استفاده میشود؟
 )1از تعامل آهن با اکساید المونیم

 )2از تعامل ترمیت

 )3از تعامل المونیم با آب

1 )4و 2درست است

 .725در اثر تعامل پودر المونیم با اکساید آهن چه مقدار حرارت تولید میشود؟
300℃ )1

3000℃ )2

400℃ )3

500℃ )4

 . 726کدام شکل الوتروپی المونیم دارای کثافت کمتر و فعالیت کیمیاوی بیشتر میباشد؟
 )1الوتروپی الفا

 )2الوتروپی گاما

 )3الوتروپی بیتا

 )4تماما:

 .727فورمول مالیکولی هماتیت عبارت اند از:گ
𝐹𝑒2 𝑂3 )1

𝐹𝑒2 𝑂4 )2

𝐹𝑒3 𝑂4 )3

𝐹𝑒𝑂 )4

 .728فورمول مالیکولی مگنیت عبارت اند از:
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12
𝐹𝑒2 𝑂3 )1

𝐹𝑒2 𝑂4 )2

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

𝐹𝑒3 𝑂4 )3

𝐹𝑒𝑂 )4

 .729سنگ پیرات را به کدام نام یاد میکنند؟
 )2زمرد

 )1نقره

 )3طالٔ دیوانه

 )4الجورد

 .730فورمول مالیکولی پیریت یا طالٔ دیوانه عبارت اند از:
𝐹𝑒2 𝑂3 )1

𝐹𝑒3 𝑂4 )2

𝐹𝑒2 𝑆2 )3

𝐹𝑒3 𝑆3 )4

 .731آهن چند فیصد در قشر زمین موجود است؟
3.4٪ )1

5.4٪ )2

4.7٪ )3

6٪ )4

 .732المونیم چند فیصد در قشر زمین موجود است؟
3.3٪ )1

7.5٪ )2

2.4٪ )3

4.1٪ )4

 .733اولین مرحله ساختن فوالد ........است
 )1ملمع آن

 )2تخریش آن

 )3تخلیص آن

 )4ذوب آن

 .734در ترکیب فوالد ضد زنگ چند فیصد آهن موجود است؟
72٪ )1

38٪ )2

19٪ )3

40٪ )4

 .735در ترکیب فوالد ضد زنگ چند فیصد کرومیم موجود است؟
10٪ )1

40٪ )2

19٪ )3

35٪ )4

 .736درترکیب فوالد ضد زنگ چند فیصد نکل موجود است؟
10٪ )1

20٪ )2

30٪ )3

9٪ )4

 .737فوالد کدام خاصیت را دارا است؟
 )1الکترومقناطیسی

 )2فیرومقناطیسی

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .738سنگ معدنی مس به کدام نام یاد میشود؟
 )1دولومیت

 )2بوکست

 )3پایراید

 )4سالکوپریت

 .739فورمول مالیکولی سالکوپریت عبارت اند از؟
𝐹𝑒𝑂4 )1

𝐶𝑢𝑠 )2

𝐶𝑢𝐶𝑙 )3

𝐶𝑢𝐹𝑒𝑆2 )4

 .740الیاژ مس و قلعی را به کدام نام یاد میکنند؟
 )1سالکوپاریت

 )2بورکس

 )3برنز

 )4دولومیت

 .741قسمت اعظم مس کره زمین به کدام شکل موجود است؟
 )1کاربونات ها

 )2سلفاید ها

 )3اکساید ها

 )4نایتراید ها

 .742اولین عنصر گروپ ششم فرعی عبارت اند از:
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12
 )2آهن

 )1مس

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 )3نقره

 )4کرومیم

 .743متالورژی فلزات.......مرحله دارد.
3 )2

1 )1

4 )3

5 )4

 .744کورندم از جمله اکساید های.........است
 )1المونیم

 )2کلسیم

 )3آهن

 )4سودیم

 .745عناصر گروپ اول اصلی را به نام.....نیز یاد می نمایند.
 )1القلی زمینی

 )2القلی

 )3معدن ساز

 )4انتقالی

 .746از تعامل سودیم با هایدروجن.....حاصل میگردد
 )1کاستک سودا

 )2سودیم هایدرایت

 )3سودیم هایدراید

 )4هیچکدام

 .747در تجزیه برقی سودیم کلوراید 𝑎𝑁 ......و 𝑙𝐶 در ......جمع میگردد
 )1کتود،انود

 )2انود و کتود

 )3انود

 )4کتود

 .748فورمول سودا......است
𝑁𝑎𝑂𝐻 )1

𝐶𝑎𝐶𝑂3 )2

𝐶𝑎𝑁𝑂3 )3

2𝐶𝑎𝑆𝑂4 ∙ 𝐻2 𝑂 )4

 .749المونیم را از کدام منرال به دست می آورند؟
 )1کورندم

 )2بوکسایت

𝐴𝑙𝐶𝑙3 )3

 )4المونیم هایدروکساید

 .750سنگ معدنی مشهور آهن عبارت اند از:
 )1هماتیت

 )2مگنیت

 )3پیریت آهن سلفاید

 )4تمام جوابات درست است

 .751عناصر که خواص مضاعف دارند....اند
 )1فلزات

 )2غیرفلزات

 )3شبه فلز

 )4تماما ً

 .752غیر فلزات عناصری اند که اوربیتال های سویه آخری انرژیکی .......آنها توسط الکترون
در حال پر شدن باشد.
F )2

S )1

d )3

p )4

 .753غیرفلزات چند فیصد عناصر جدول دورانی را تشکیل میدهد؟
30% )1

20% )2

40% )3

10% )4

 .754هایدروجن از جمله کدام عناصر است؟
 )1فلزات

 )2غیرفلزات

 )3شبه فلزات

 )4هیچکدام

 .755اکساید های غیرفلزات کدام خواص را دارا میباشند؟
 )1نمکی

 )2تیزابی

 )3القلی

1 )4و 2درست است
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 .756ازتعامل اکساید های غیرفلزات با فلزات کدام مرکبات حاصل میگردد؟
 )1نمک ها

 )2تیزاب ها

 )3القلی ها

 )4آب

 .757هدایت برقی و حرارتی غیرفلزات........است
 )2زیاد

 )1کم

 )3متوسط

 )4هیچکدام

 .758عناصر گروپ هفتم اصلی به کدام نام یاد میشود؟
 )1غیرفلزات سبک

 )2غیرفلزات سنگین

 )3هایدرد ها

 )4هلوجن ها

 .759کلورین کدام نمبر های اکسیدیشن را اختیار میکند؟
+1,4,5, −1 )1

−1 )2

−1,1,3,5,7 )3

 )4تماما"

 .760نمبر اکسیدیشن فلورین در مرکبات آن ها چند است؟
+1 )2

−1 )1

2 )3

−1, +1 )4

 .761الکترونیگاتیف ترین عنصر طبیعت عبارت اند از:
 )1کلورین

 )2آیودین

 )3فلورین

 )4برومین

 .762در گروپ هفتم اصلی با افزایش نمبر اتومی آن ها خاصیت اکسیدیشن شان.......
 )1ثابت می ماند

 )2کم میگردد

 )3زیاد میگردد

 )4تغییر نمی کند

 .763کدام عنصر گروپ هفتم اصلی به حالت مایع دریافت میگردد؟
 )1کلورین

 )2فلورین

 )3آیودین

 )4برومین

 .764کدام عنصر گروپ هفتم اصلی به حالت جامد دریافت میگردد؟
 )1فلورین

 )2کلورین

 )3برومین

 )4آیودین

 .765کدام عنصر گروپ هفتم اصلی به حالت گاز موجود است؟
 )1کلورین

 )2فلورین

 )3برومین

1 )4و 2درست است

 .766علت ضعیف بودن خاصیت تیزابی 𝐹𝐻 عبارت از موجودیت رابطه.......بین مالیکول های آن است
 )1اشتراکی

 )2قطبی

 )3آیونی

 )4هایدروجنی

 .767با افزایش نمبر اتومی خاصیت اسید هالید ها.......
 )1کم میشود

 )2زیاد میشود

 )3ثابت میماند

 )4تغییر نمی کند

 .768با ثبات ترین اکساید گروپ هفتم اصلی عبارت اند از:
𝐼2 𝑂5 )1

𝐶𝑙𝑂2 )2

𝐹2 𝑂 )3

 )4تماما"

 .769ناپایدار ترین اکساید گروپ هفتم اصلی عبارت اند از:
𝐶𝑙𝑂2 )1

𝐶𝑙2 𝑂 )2

𝐹2 𝑂 )3

 )4تماما"

آدرس مرکز آموزشی ابَر ساینس :چهارراهی قمبر  ,مقابل سرک بالک ها
آدرس مرکز آموزشی رسا رحمتی  :سه راهی عالوالدین  ,مقابل تانگ تیل

61 | P a g e

کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12
.770حاصل تعامل ?
𝐶𝑙2 𝑂6 + 2𝑂2 )1

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 2𝐶𝑙𝑂2 + 2𝑂3را دریابید؟
𝐶𝑙3 𝑂6 )2

3𝐶𝑙3 𝑂4 )3

 )4هیچکدام

 .771ضعیف ترین اسید گروپ هفتم اصلی عبارت اند از:
𝐻𝐶𝑙 )1

𝐻𝐼 )2

𝐻𝐵𝑟 )3

𝐻𝐹 )4

 .772فعالیت کیمیاوی هلوجن ها از باال به طرف پایین چطور تغییر میکند؟
 )1ثابت باقی ماند

 )2افزایش میابد

 )3کاهش میابد

 )4تغییر نمی کند

 .773قویترین عنصر ارجاع شونده طبیعت عبارت اند از:
 )1فلورین
 .774حاصل تعامل?
2𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝐹2 )1

 )2فرانسیم

 )3سیزیم

 )4آیودین

𝐹𝑎𝑁 𝐶𝑙2 + 2عیارت اند از:
𝑁𝑎𝐹𝐶𝑙 )2

 )4 𝑁𝑎 + 𝐶𝑙2 + 𝐹2 )3تعامل صورت نمیگیرد

 .775کلورین توسط کدام عالم کشف گردید؟
 )1جوزف

 )2پرستلی

 )3شیلی

 )4ملیکان

 .776نمبر اکسیدیشن کلورین در مرکب  𝐻𝐶𝑙𝑂4چند است؟
+6 )2

+7 )1

−1 )3

+1 )4

 .777نمبر اکسیدیشن کلورین در مالیکول آن)  (𝐶𝑙2چند است؟
−1 )2

+1 )1

+7 )3

0 )4

 .778از تعامل کلورین با کاربن مونواکساید )𝑂𝐶( کدام گاز تولید میشود؟
 )1گاز خندق

 )2گاز کلوروفارم

 )3گاز زهری فوسیجن  )4گاز میتان

 .779فورمول مالیکولی گاز فوسیجن عبارت اند از:
𝐶𝑎𝐶𝑙2 )1

𝑁𝑎𝐶𝑙 )2

𝐶𝑂𝐶𝑙3 )3

𝐶𝑂𝐶𝑙2 )4

 .780کلورین چند مرتبه نسبت به هوا سنگین تر است؟
2.44 )1

3.4 )2

5.6 )3

6.5 )4

 .781از ترکیب سه حجم تیزاب نمک با یک حجم تیزاب شوره کدام مرکب حاصل میگردد؟
 )1کاستک سودا

 )2دولومت

 )3سلفوریک اسید

 )4تیزاب سلطانی

 .782عنصر سیلینیم در کدام گروپ جدول دورانی قرار دارد؟
 )1گروپ چهارم

 )2گروپ ششم

 )3گروپ پنجم

 )4گروپ هفتم

 .783کدام عناصر ذیل شبه فلز است؟
 𝑇𝑒 )1و 𝑜𝑃

 𝑆𝑒 )2و 𝑜𝑃

 𝑇𝑒 )3و 𝑒𝑆

 𝑆𝑒 )4و 𝑏𝑅
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 .784عنصر آکسیجن چند فیصد کتله بدن انسان را تشکیل میدهد؟
70% )1

60% )2

65% )3

50% )4

 .785عنصر آکسیجن چند فیصد اتموسفیر هوا را تشکیل میدهد؟
40% )1

30% )2

31% )3

21% )4

 .786آکسیجن در طبیعت به چند شکل الوتروپی موجود است؟
 )1سه شکل الوتروپی  )2دوشکل الوتروپی

 )3چهارشکل الوتروپی  )4هیچکدام

 .787آکسیجن دارای چند ایزوتوپ ثابت است؟
 )1دو ایزوتوپ

 )2سه ایزوتوپ

 )3چهار ایزوتوپ

 )4پنج ایزوتوپ

 .788آکسیجن توسط کدام عالم شناخته شد؟
 )1شیلی

 )2پرستلی

 )3جوزف

 )4ملیکان

 .789مرکب  𝐵𝑎𝑂2از جمله کدام نوع اکساید های آکسیجن است؟
 )1باریم اکساید

 )2باریم دای اکساید

 )3سوپراکساید

1 )4و 2درست است

 .790عنصر فاسفورس دارای چند الوتروپی میباشد؟
 )1دوالوتروپی

 )2سه الوتروپی

 )3چهار الوتروپی

 )4یک الوتروپی

 .791عنصر کاربن چند فیصد در کتله بدن انسان موجود است؟
30% )1

20% )2

18% )3

25% )4

 .792رابطه  0.5گانه را کاربن در کدام مرکب به حالت ریزونانس میسازد؟
 )1میتان

 )2نفتالین

 )3انتراسین

 )4بنزین

 .793گرافیت و الماس از جمله الوتروپی های کدام عنصر میباشد؟
 )1آکسیجن

 )2سلفر

 )3فاسفورس

 )4کاربن

 𝑛𝑠 2 𝑛𝑝3 .794ساختمان آخرین قشرالکترونی عناصر گروپ......می باشد
 )1چهارم

 )2ششم

 )3هفتم

 )4پنجم

 .795فاسفورس سفید در هواب مرطوب .....میگردد
 )1متراکم

 )2منفلق

 )3گاز

 )4مایع

 .796نمبر اکسیدیشن سلفر در مرکب ....... 𝐻2 𝑆𝑂4میباشد
-4 )2

5 )1

(4+) )3

+6 )4

 .797مرکب  𝐻2 𝑂 ∙ 𝑛𝑆𝑂3به نام ...........یاد میشود.
 )1اولیوم

(𝑂𝑙𝑒𝑢𝑚) )2

 )3اور

1 )4و 2درست است
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 .798سیاناید ها مواد.......قوی اند.
 )1سمی

 )3هردو درست

 )2زهری

 )4هیچکدام

 . 799عناصر شبه فلز تمایل دارند تا مرکبات........را با دیگر عناصر تشکیل بدهند.
 )1ایونی

 )2کووالنسی

 )3کواردنیشن

 )4هیچکدام

 .800ساختمان الکترونی برون یکی از گزینه های ذیل است:
1𝑆 2 2𝑆 2 2𝑃1 )1

1𝑆 2 2𝑃3 )2

1𝑆 2 2𝑆 2 3𝑑1 )3

 )4تماما"

 .801علمی که مرکبات کاربن ،هایدروجن و مشتقات آنها را مورد مطالعه قرار میدهد.عبارت اند از:
 )1کیمیای تحلیلی

 )2کیمیای عضوی

 )3کیمیای غیرعضوی  )4کیمیاوی محاسبه یی

 .802ساختمان الکترونی کاربن در حالت عادی عبارت اند از:
1𝑆 2 2𝑆 2 3𝑃2 )1

1𝑆 2 2𝑆 2 2𝑃3 )2

1𝑆 2 2𝑆 2 3𝑑1 )3

1𝑆 2 2𝑆 2 2𝑃2 )4

 .803ساختمان الکترونی کاربن در مرکبات عضوی به کدام شکل است؟
 )1به شکل عادی

 )2به شکل آزاد

 )3به شکل تحریکی

 )4هیچکدام

 .804ساختمان الکترونی تحریک شده کاربن عبارت اند از:
1𝑆 2 2𝑆 2 2𝑃2 )1

1𝑆 2 2𝑆1 2𝑃3 )2

1𝑆 2 2𝑆 2 3𝑑 2 )3

1𝑆 2 3𝑃3 )4

 .805نمبراکسیدیشن کاربن در مرکب 𝐶  𝐵𝑒2چند است؟
+2 )1

-4 )3

-2 )2

+4 )4

 .806انرژی رابطه کاربن-کاربن چند 𝑙𝑜𝑚 𝐾𝑗𝑜𝑢𝑙/است؟
360 )1

320 )2
12
𝐶6

در طبیعت چند است؟

80% )2

40% )3

 .807فیصدی انتشار ایزوتوپ کاربن
90% )1

340 )3

310 )4

98.89% )4

 .808کاربن در زنجیر ها و علقه های خود کدام روابط را ساخته نمی تواند؟
 )1یگانه،دوگانه
 .809نصف طول عمر کاربن
 5566 )1سال

 )2سه گانه
14
𝐶6

 )3ریزونانس

 )4هیچکدام

چند سال است؟

 5568 )2سال

 5400 )3سال

 4500 )4سال

 .810با استفاده از ایزوتوپ 𝐶 146کاربن برای تعین نصف طول عمر اشیا؛ مثل جسد حیوانات و چوب
که از  15تا حد اعظمی  30هزار سال قبل زنده گی داشتن با دقت چند فیصد میتوان بیان کرد؟
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12
30% )1

40% )2

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

10% )3

15% )4

 .811والنس در مرکبات کیمیاوی عبارت اند از:
 )1قوه اتحادی اتوم های عناصر

 )2نمبر اکسیدیشن مرکبات

 )3تعداد رابطه های که یک اتوم تشکیل میدهد 1 )4و 3درست است
 .812والنس کاربن در مرکبات آن چند است؟
-2،2 )2

4 )1

-4،4 )3

2 )4و 3درست است

 .813عنصر کاربن برای تکمیل اکتیت خود به چند الکترون ضرورت دارد؟
 )1دوالکترون

 )2شش الکترون

 )3سه الکترون

 )4چهار الکترون

 .814در زراعت در عرصه پختن بادنجان رومی از کدام مرکب استفاده میشود؟
 )1میتان

 )2بنزین

 )3استلین

 )4ایتیلین

 .815از هایدرولیز کلسیم کارباید کدام مرکب حاصل میشود؟
 )1میتان

 )2ایتیلین

 )3اسیتلین

 )4ایتایلین

 .816روابط متعدد اتوم های کاربن در مرکبات آن قوت رابطه کاربن-کاربن را......میسازد
 )2کم نه

 )1زیاد

 )3کم

 )4هیچکدام

 .817فورمول مالیکولی فارم الدیهاید عبارت اند از:
𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻 )1

𝐶𝐻3 𝑂 )2

𝐶𝐻2 𝑂 )3

𝐶𝐻2 𝑂𝐻 )4

 .818تعداد الکترون های والنسی در مرکب فارم الدیهاید )𝑂  (𝐶𝐻2چند است؟
12 )2

10 )1

8 )3

9 )4

 .819اتوم کاربن دارای چند الکترون طاقه در قشر والنسی خود است؟
 3 )1الکترون

 2 )2الکترون

 4 )3الکترون

 6 )4الکترون

 𝑆𝑃3 .820هایبریدیزیشن را اتوم کاربن در کدام هایدروکاربن ها دارا است؟
 )1هایدروکاربن های مشبوع

 )2هایدروکاربن های غیرمشبوع

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .821در مرکبات  𝐶𝐶𝑙4و  𝐶𝐻4کدام هایبریدیزیشن موجود است؟
 𝑆𝑃2 )1هایبرید

 𝑆𝑃 )2هایبرید

 𝑆𝑃3 )3هایبرید

 𝑆𝑃4 )4هایبرید

 .822سهم اوربیتال 𝑆 در  𝑆𝑃3چند است؟
1 )1

)2

1
2

)3

3
4

)4

1
4

 .823سهم اوربیتال 𝑃 در  𝑆𝑃3هایبرید چند است؟
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12
)2

3 )1

3
4

)3

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)
1
4

)4

2
3

 .824در هنگام تشکیل اوربیتال های هایبرید شده انرژی:
 )1آزاد ساخته میشود  )2جذب میشود

 )3به مصرف میرسد 2 )4و 3درست است

 .825در هنگام تشکیل اوربیتال های هایبرید شده انرژی به مصرف رسیده و اوربیتال های هایبرید شده :
 )1با ثبات میگردند

 )2بی ثبات میگردند

 )3خنثی میگردند

 )4هیچکدام

 . 826کدام اوربیتال های هایبرید شده با حث جدا شدن اعظمی اوربیتال ها از یکدیگر میشوند؟
𝑆𝑃2 )2

𝑆𝑃 )1

𝑆𝑃3 )3

𝑆𝑃4 )4

 .827هایبرید  𝑆𝑃2را اتوم کاربن در کدام هایدروکاربن ها دارا است؟
 )1هایدروکاربن های مشبوع

 )2هایدروکاربن های غیرمشبوع

 )3هایدروکاربن های مشتقاتی

 )4هیچکدام

 𝑆𝑃2 .828هایبرید را کاربن در مرکباتی که با حث تشکل رابطه.......میگردد میسازد
 )1دوگانه

 )2سه گانه

 )3چهارگانه

 )4یک گانه

 .829کدام یکی از مالیکول های ذیل ساختمان مسطح را دارا است؟
 )1میتان

 )2اسیتیلین

 )3ایتلین

 )4کاربن تتراکلوراید

 .830هایبریدایزیشن بین دو اتوم کاربن در مرکب ایتلین چه نوع است؟
𝑆𝑃3 )1

𝑆𝑃2 )2

𝑆𝑃 )3

 )4تماما"

 .831در مرکب اسیتلین بین اتوم های کاربن چه نوع هایبریدزیشن موجود است؟
𝑆𝑃2 )2

𝑆𝑃 )1

𝑆𝑃3 )3

 )4هیچکدام

 . 832هر اتوم کاربن در مالیکول اسیتلین به چند اوربیتال هایبرید ضرورت دارد که بین هم و اتوم هایدروجن
رابطه را برقرار کند؟
 )1دو اوربیتال

 )2سه اوربیتال

 )3چهاراوربیتال

 )4یک اوربیتال

 .833مرکب اسیتلین یک مالیکول:
 )1حلقه یی است

 )2خطی است

 )3زاویه یی است

 )4تتراهایدرل است

 .834مرکب ایتیلین به چند اوربیتال هایبرید شده ضرورت دارد؟
 )1دو اوربیتال

 )2سه اوربیتال

 )3چهاراوربیتال

 )4یک اوربیتال

 .835مرکب میتان به چند اوربیتال  𝑆𝑃3هایبرید شده ضرورت دارد؟
 )1دواوربیتال

 )2سه اوربیتال

 )3چهاراوربیتال

 )4یک اوربیتال

 . 836اگر تداخل اوربیتال ها مستقیم و اعظمی باشد رابطه مستحکمی را میسازد،که به نام رابطه
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12
 )1پای یاد شده

 )2سیگما یاد شده

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .837اگر پوشش ابر الکترونی یا تداخل اوربیتال ها جانبی باشد کدام رابطه را میسازد؟
 )1رابطه π

 )2رابطه سیگما

 )3رابطه الفا

1 )4و 3درست است

 .838رابطه دوگانه متشکل است از:
 )1یک رابطه پای

 )2دو رابطه سیگما

 )3یک رابطه سیگما

1 )4و 3درست است

 .839رابطه سه گانه متشکل است از:
 )1دو رابطه سیگما،یک رابطه پای

 )2دورابطه سیگما،دورابطه پای

 )3یک رابطه سیگما،یک رابطه پای

 )4یک رابطه سیگما،دورابطه پای

 .840بین هر اتوم کاربن و هر اتوم هایدروجن یک رابطه موجود بوده که .........الکترون
مشترک بین آنها موجود میباشد
 )1یک جوره

 )2دوجوره

 )3سه جوره

 )4چهارجوره

 𝐻𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑 .841عبارت از اختالط دو یا چندین......مختلف بوده که دو یا چند اوربیتال هایبریدی را به میان میآورد
 )1اوربیتال اتومی

 )2اوربیتال مالیکولی  )3هردو درست

 )4خیچکدام

 .842اگر یک اوربیتال 𝑆 با سه اوربیتال 𝑃درنتیجه جذب انرژی باهم مختلط گردیده  ،کدام اوربیتال
هایبرید شده را تشکیل میدهند؟
𝑆𝑃4 )2

𝑆𝑃 )1

𝑆𝑃2 )3

𝑆𝑃3 )4

 .843سهم  Sدر  𝑆𝑃2هایبریدیزیشن چند است؟
2 )2

1 )1

)3

1
2

)3

1
3

 .844زاویه رابطه یی در  𝑆𝑃2هایبرید مساوی است به :
120° )1

130° )2

180° )3

160° )4

 .845اگر یک اوربیتال  Sو یک اوربیتال  Pباهم امتزاج کنند کدام هایبرید حاصل میشود
𝑠𝑝2 )2

𝑠𝑝 )1

𝑠𝑝3 )3

𝑠𝑝𝑑 )4

 .846در مرکب 𝐻𝐶 ≡ 𝐶  𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻 −چند رابطه پای موجود است؟
 )2چهار

 )1سه

 )3پنج

 )4دو

.847طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده با ضرایب نسبتی مرکبات را به نام:
 )1فورمول ساده

 )2فورمول جمعی

 )3فورمول مالیکولی  )4هیچکدام

 .848کدام فورمول کیمیاوی مرکبات به اساس تحلیل توصیفی و مقداری مشخص میگردد؟
 )1فورمول تجربی

 )2فورمول مالیکولی  )3فورمول تحلیلی

 )4فورمول جمعی
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تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 .849فورمول تجربی گلوکوز عبارت اند از:
𝐶6 𝐻12 𝑂6 )1

𝐶𝐻2 𝑂 )2

𝐶𝐻3 𝑂 )3

𝐶𝐻3 𝑂𝐻 )4

 .850فورمول مالیکولی استیک اسید عبارت اند از:
𝐶𝐻2 𝑂 )1

𝐶2 𝐻4 𝑂2 )2

𝐶3 𝐻4 𝑂3 )3

𝐶4 𝐻4 𝑂3 )4

 .851فورمول عمومی الکان ها عبارت اند از:
𝐶𝑛 𝐻2𝑛 + 2 )1

𝐶𝑛 𝐻2𝑛 − 2 )2

𝐶𝑛 𝐻2𝑛+2 )3

𝐶𝑛 𝐻2𝑛−2 )4

 .852فورمول مالیکولی پروپان عبارت اند از:
𝐶2 𝐻6 )1

𝐶3 𝐻7 )2

𝐶3 𝐻8 )3

𝐶4 𝐻5 )4

 . 853کدام یکی از فورمول های کیمیاوی معلومات زیاد را در مورد مالیکول های مرکبات ارایه میکند؟
 )1فورمول تجربی

 )2فورمول ساده

 )3فورمول مالیکولی  )4فورمول ساختمانی

 .854فورمول های ساختمانی کدام موارد را در مرکبات کیمیاوی نشان میدهد؟
 )1تعداد اتوم ها

 )2شیوه اتصال اتوم ها با یکدیگر

 )3نوعیت عناصر

 )4تماما"

 .855موارد استعمال دای میتایل ایتر عبارت اند از:
 )1ماده بی هوش کننده

 )2در یخچال ها به کار برده میشود

 )3یک ماده نشه اور است

1 )4و 2درست است

 .856ساختمان مالیکول  𝐶𝑂2کدام شکل را دارا است؟
 )1شکل منحنی

 )2شکل خطی

 )3شکل مسطح

 )4شکل چهاروجهی

 .857مالیکول  𝑆𝑂2کدام شکل را دارا است؟
 )1شکل خطی

 )2شکل چهاروجهی

 )3شکل خمیده

 )4هیچکدام

 .858یکی از نظریه که برای پیشبنی اشکال هندسی مالیکول ها ارایه شده است ،عبارت اند از نظریه قوه........
الکترون های قشروالنسی است
 )1جاذبه جفت

 )2قوه مالیکولی

 )3قوه دافعه جفت

1 )4و 3درست است

 .859زاویه رابطه یی را چند اتوم مرتبط شده باهم تشکیل میدهند؟
 )1دواتوم

 )2سه اتوم

 )3چهاراتوم

 )4شش اتوم

 .860حداکثر زاویه رابطه یی بین مالیکول ها چند درجه است؟
120° )1

130° )2

140° )3

180° )4

 .861یک جوره الکترون غیر رابطه یی درمقایسه با یک جوره الکترون رابطه یی فضای......را اشغال میکند

آدرس مرکز آموزشی ابَر ساینس :چهارراهی قمبر  ,مقابل سرک بالک ها
آدرس مرکز آموزشی رسا رحمتی  :سه راهی عالوالدین  ,مقابل تانگ تیل

68 | P a g e

کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12
 )1زیادی

 )2کمی

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 )3متوسط

 )4هیچکدام

 .862فورمول مالیکولی دیکان عبارت اند از:
𝐶10 𝐻22 )1

𝐶6 𝐻12 )2

𝐶9 𝐻12 )3

𝐶11 𝐻12 )4

 .863مرکباتی که به اندازه یک گروپ متلین ) (−𝐶𝐻2 −از همدیگر فرق داشته باشند به کدام نام یاد میشود؟
 )1ایزولوگ

 )2هومولوگ

 )3هترولوگ

 )4هیچکدام

 .864اتوم نایتروجن در مالیکول امونیا چند ساحه الکترونی را دارا است؟
 )1دو ساحه

 )2سه ساحه

 )3چهارساحه

 )4یک ساحه

 .865اتوم آکسیجن در مالیکول آب چند ساحه الکترونی را دارا است؟
 )1یک ساحه

 )2دوساحه

 )3سه ساحه

 )4چهارساحه

 .866از کدام عدد تعداد روابط اتوم های کاربن تفریق گردد .تا تعداد اتوم های هایدروجن متوصل به همان
اتوم کاربن حاصل گردد؟
 )1از عدد 4

 )2از عدد 5

 )3از عدد 6

 )4از عدد 3

 .867زاویه نورمال بین روابط والنسی مالیکول های مرکبات عبارت اند از:
120° )1

130° )2

109.5° )3

140° )4

 . 868مرکباتی که دارای یک فورمول ترکیبی مالیکولی و چندین فورمول ساختمانی داشته باشد
به کدام نام یاد میشود؟
 )1ایزولوگ

 )2ایزوبار

 )3هومولوگ

 )4ایزومیر

 .869مرکب هپتان )  (𝐶7 𝐻16دارای چند ایزومیر است؟
 )1چهارایزومیر

 )2نه ایزومیر

 )3شش ایزومیر

 )4هفت ایزومیر

 .870ایزومیر مرکبات الکین ها عبارت اند از:
 )1الکان ها

 )2الکاین ها

 )3سایکلوالکان ها

 )4سایکلوالکین ها

 .871ایزومیر مرکبات الکاین ها عبارت اند از:
 )1الکان ها

 )2سایکلوالکان ها

 )3سایکلوالکین ها

 )4الکین ها

 .872نام مرکب کیمیاوی  𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3عبارت اند از:
1 − 𝐵𝑢𝑡𝑎𝑛𝑒 )1

1 − 𝐵𝑢𝑡𝑒𝑛𝑒 )2

2 − 𝐵𝑢𝑡𝑎𝑛𝑒 )3

12 − 𝐵𝑢𝑡𝑒𝑛𝑒 )4

 . 873ایزومیر که در آن مرکبات ساختمان مستحکم را دارا بوده وشکل هندسی آن درفضا تغییر نمی کند
به کدام نام یاد میشود؟
 )1ایزومیر ساختمانی  )2ایزومیر فضایی

 )3ایزومیرمسطح

 )4تماما"

 .874فورمول مالیکولی را میتوان به اساس.....کیمیاوی تعیین نمود
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 )1تعامالت

 )2سنتیز

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 )3تجربه

 )4هیچکدام

 .875برای دانستن فورمول ساده و فورمول مالیکولی مرکبات الزم است تا تحلیل........مرکب دانسته شود
 )1توصیفی

 )2مقداری

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 . 876فورمول های ساختمانی عالوه از نوع،تعداد اتوم های هرعنصر.....،اتوم ها.....را با یکدیگر نیز نشان میدهد
 )1شیوه اتصال

 )2طرزروابط

 )3تعداد مالیکول ها

1 )4و 2درست است

 .877ساختمانی خاصی از اتوم ها که با حث میشود تا بین جوره الکترون های رابطه یی و غیررابطه یی مالیکولها
کمترین دفعه موجود باشد ،به نام......یاد میشود
 )1مدارالکترونی

 )2قشرالکترونی

 )3قشرفرعی الکترونی  )4ساحه الکترونی

 .878اشکال هندسی مالیکول ها عامل بسیار مهمی درتعیین......آنها است
 )1خواص کیمیاوی

 )2خواص فزیکی

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .879در ساختمان چهاروجهی جوره های الکترونی با یکدیگر زاویه .....است
120° )1

109.5° )2

309.5° )3

0180° )4

 .880مرکباتی که دارای عین فورمول مالیکولی بوده اما فورمول ساختمانی آنها از همدیگر فرق داشته باشد
به کدام نام یاد میشود
 )1ایزومیر

𝐼𝑠𝑜𝑚𝑒𝑟𝑠 )2

1 )3و 2درست است

 )4هیچکدام

 .881تعداد مرکبات عضوی عبارت اند از:
 )1بیست ملیون

 )2کمترازبیست ملیون  )3بیشترازبیست ملیون  )4سی ملیون

 .882نظر به ساختمان اسکلیتی کاربن مرکبات عضوی به چند دسته تقسیم شده اند؟
 )1سه دسته

 )2چهاردسته

 )3دو دسته

 )4چهاردسته

 .883اساس مرکبات زنجیری را کدام هایدروکاربن ها تشکیل میدهد؟
 )1هایدروکاربن های اروماتیک

 )2هایدروکاربن های الیفاتیک

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .884مالیکول های مرکبات الیفاتیک از کدام اتوم ها تشکیل شده است؟
 )1اتوم های کاربن،هایدروجن

 )2اتوم های نایتروجن،آکسیجن

 )3اتوم های سلفر،فاسفورس

 )4تماما"

 .885هایدروکاربن های الیفاتیک عبارت اند از:
 )1الکان ها،الکین ها  )2الکاین ها

 )3الکاداین ها

 )4تماما"

 .886نظر به نوعیت اتوم های تشکیل دهنده حلقه مرکبات حلقه یی به کدام مرکبات تقسیم شده اند؟
 )1کاربوسکلیک ها

 )2هتروسکلیک ها

 )3الیسکلیک ها

1 )4و 2درست است
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 .887کاربوسکلیک ها نظر به تفاوت خواص کیمیاوی شان به دو گروپ ذیل تقسیم شده اند:
 )1الیسکلیک ها،اروماتیک ها

 )2هتروسکلیک ها ،اروماتیک ها

 )3الیسکلیک ها،هتروسکلیک ها

 )4الیفاتیک،اروماتیک

 .888اساس مرکبات اروماتیک را کدام مرکبات تشکیل میدهد؟
 )1بنزین

 )2نفتالین

 )3انتراسین

 )4تماما"

 .889اولین مرکب خاندان سایکلوالکان ها عبارت اند از:
 )1سایکلوبیوتان

 )3سایکلوپنتان

 )3سایکلوپروپان

 )4سایکلوپروپین

 .890فورمول عمومی( 𝑛 ) 𝐶𝑛 𝐻2به کدام مرکبات تعلق میگیرد؟
 )1الکان ها

 )2الکین ها

 )3سایکلوالکان ها

2 )4و 3درست است

 . 891مرکباتی که درترکیب خود عالوه از اتوم های کاربن و هایدروجن اتوم های دیگر مثل نایتروجن،آکسیجن
سلفرو غیره را دارا باشد به کدام نام یاد میشود؟
 )1کاربوسکلیک

 )2هتروسکلیک

 )3الیسکلیک

 )4اروماتیک

 .892فوران،تیوفان،پیریدین از جمله کدام نوع هایدروکاربن ها است؟
 )1الیفاتیک

 )2اروماتیک

 )3هتروسکلیک

 )4کاربوسکلیک

 .893الکین ها و الکاین ها از جمله مرکبات:
 )1مشبوع اند

 )2غیرمشبوع اند

 )3نیمه مشبوع اند

 )4هیچکدام

 .894هایدروکاربن هایکه دارای حلقه بنزین باشند به کدام نام یاد میشوند؟
 )1الیفاتیک

 )2ارومات

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .895فورمول کیمیاوی  𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻𝐶𝐻 = 𝐶𝐻2به کدام نام ذیل یاد میشود؟
 – 1،3 )1بیوتاین

 – 2،3 )2بیوتاداین

 – 1،3 )3بیوتاداین

 – 1،2 )4بیوتان

 .896سلسله هومولوگ مرکبات در کدام هایدروکاربن ها موجود است؟
 )1الکان ها

 )2الکین ها

 )3الکاین ها

 )4تماما"

 .897مرکبات عضوی هایدروکاربن ها که دارای عین تعداد اتوم های کاربن باشندبه نام.....یکدیگر یاد میشوند
 )1هومولوگ

 )2هترولوگ

 )3ایزولوگ

 )4ایزوبار

 . 898مشتقات هایدروکاربن ها که دارای گروپ وظیفه یی هایدروکسیل باشند به کدام نام یاد میشوند
 )1الدیهاید ها

 )2اسید ها

 )3الکول ها

 )4کیتون ها

 . 899اگراتوم کاربن گروپ کاربینول یک الکترون والنسی خود را با یک اتوم کاربن غرض تشکیل رابطه
به مصرف برساند الکول حاصله به کدام نام یاد میشود؟
 )1الکول اولی

 )2الکول دومی

 )3الکول سومی

 )4الکول چهارمی
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 .900اگراتوم کاربن گروپ کاربینول با دو اتوم کاربن رابطه داشته باشد الکول حاصله به کدام نام یاد میگردد؟
 )1الکول اولی

 )2الکول سومی

 )3الکول دومی

 )4الکول چهارمی

 .901گروپ وظیفه یی الدیهاید ها و کیتون ها عبارت اند از:
 )1کاربوکسیل

 )2کاربونیل

 )3کاربینول

 )4تایول

 .902گروپ وظیفه یی اسید های عضوی به نام......یاد میشود.
 )1کاربوکسیل

 )2کاربینول

 )3تایول

 )4کاربونیل

 .903رابطه بین اتوم کاربن و آکسیجن در گروپ کاربونیل عبارت ازرابطه:
 )1دوگانه است

 )2یک گانه است

 )3سه گانه است

 )4هیچکدام

 .904اتوم کاربن در گروپ کاربونیل دارای کدام هایبرید است؟
𝑠𝑝3 )2

𝑠𝑝 )1

𝑠𝑝2 )3

𝑠𝑝𝑑 )4

 .905اکثر الدیهاید ها و کیتون ها در آب:
 )1حل میگردند
 )3به مقدار ناچیز حل میگردند

 )2حل نمی گردند
 )4هیچکدام

 .906گروپ وظیفه یی( 𝐻𝑂𝑂𝐶 ) −به کدام نام یاد میشود؟
 )1کاربونیل

 )2کاربینول

 )3کاربوکسیل

 )4مرکپتان

 .907گروپ وظیفه یی کاربوکسیل متشکل از کدام گروپ ها است؟
 )1یک گروپ کاربونیل،یک گروپ کاربینول

 )2یک کروب کاربونیل،یک گروپ هایدروکسیل

 )3یک گروپ هایدروکسیل،یک گروب کاربینول )4یک گروپ هایدروکسیل ،دو گروپ کاربونیل
 .908آیون کاربوکسالت توسط کدام یکی از گذینه های ذیل ارایه میگردد؟
– 𝐶𝑂𝑂𝐻 )1

−𝐶 − 𝑂𝐻 )2

– 𝐶𝑂𝑂 )3

 )4هیچکدام

 .909مرکباتی که دارای گروپ کاربوکسیل در ترکیب مالیکولی خود باشند به کدام نام یاد میشوند؟
 )1کیتون ها

 )2الکول ها

 )3الدیهاید ها

 )4کاربوکسلیک اسید ها

 .910فورمول مالیکولی اکزالیک اسید توسط کدام یکی از گذینه های ذیل ارایه میگردد؟
𝐶6 𝐻5 𝐶𝑂𝑂𝐻 )1

𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻 )2

𝐻 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 )3

𝐻𝑂𝑂𝐶 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 )4

 .911فورمول مالیکولی مالوتیک اسید توسط کدام یکی از گذینه های ذیل ارایه میگردد؟
𝐶5 𝐻5 𝐶𝑂𝑂𝐻 )1

𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻 )2

𝐻𝑂𝑂𝐶 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 )4 𝐻𝑂𝑂𝐶 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 )3

 .912مرکباتی که در آنها اتوم آکسیجن با دو بقیه هایدروکاربن ها مرتبط باشد ،به کدام نام یاد میشوند؟
 )1ایستر ها

 )2الدیهاید ها

 )3کیتون ها

 )4ایتر ها
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 . 913هر گاه دو اتوم هایدروجن آب با یک بقیه عضوی تعویض گردد کدام مرکبات حاصل میشود؟
 )1الکان ها

 )2تایول ها

 )3اسید ها

 )4ایترها

 .914گروپ وظیفه یی امین ها عبارت اند از:
−𝑁𝐻3 )1

−𝑁𝐻2 )2

– 𝑐𝑜𝑜 )3

−𝑆𝑂3 )4

 .915گروپ وظیفه یی تیول متشکل از کدام اتوم ها میباشد؟
 )1یک اتوم کایربن،یک اتوم سلفر

 )2یک اتوم سلفرو یک اتوم هایدروجن

 )3یک اتوم سلفرودواتوم هایدروجن

 )4دو اتوم سلفر و دو اتوم هایدروجن

 . 916اگرهایدروجن دومی گروپ تیول با بقیه عضوی تعویض گردد ،کدام گروپ تشکیل میشود؟
 )1سلفاید ها

 )2اسید ها

 )3الدیهاید ها

 )4کیتون ها

 .917اگر اتوم هایدروجن گروپ کاربوکسیل به بقیه عضوی تعویض گردد کدام گروپ وظیفه یی تشکیل میشود؟
 )1ایترها

 )2تیول ها

 )3ایسترها

 )4سلفاید ها

 .918موجودیت کدام یکی از جوره عناصر ذیل درترکیب مرکبات عضوی حتمی است؟
 )1کاربن و سلفر

 )2سلفروهایدروجن

 )3کاربن وفاسفورس  )4کاربن و هایدروجن

 .919کدام یکی از فورمول های ذیل فورمول عمومی ایتر ها میباشد؟
𝑅 − 𝑂 − 𝑅 )1

𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 )2

𝑅 − 𝐶𝑂𝐻 )3

𝑅 − 𝑆 − 𝑅 )4

 .920فورمول عمومی تیول ها عبارت از.....است
𝑅 − 𝑂𝐻 )1

𝑅 − 𝑁𝐻2 )2

𝑅 − 𝑆 − 𝐻 )3

𝑅 − 𝑆 − 𝑅 )4

 .921مرکبات ساده که عالوه از اتوم هایدروجن و کاربن  ،اتوم های دیگر نیز درترکیب شان موجود است
به کدام نام یاد میگردند؟
 )1الکان

 )2الکین

 )3هایدروکاربن ها

 )4مشتقات الکان ها

 .922فورمول عمومی الکایل هالیدها عبارت از......است
𝑅 − 𝑂𝐻 )1

𝑅 − 𝑋 )2

𝑅 − 𝑆 − 𝐻 )3

𝑅 − 𝑆 − 𝑅 )4

 .923گروپ های وظیفه یی عبارت از اتوم یا گروپی از اتوم های مرتبط شده اند که درمالیکول مرکب
شامل بوده و .......را مشخص میسازد
 )1صنف مرکب

 )2ترکیب مالیکولی

 )3مشتقات مرکب

1 )4و 3درست است

 𝑅 − 𝑂𝐻 .924فورمول عمومی.......است
 )1تیزاب

 )2القلی

 )3الکول

 )4الدیهاید ها

 .925هایدروکاربن ها به صورت عموم به چند بخش تقسیم گردیده اند؟
 )1دو بخش

 )2سه بخش

 )3چهاربخش

 )4پنج بخش
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 .926هتروسکلیک ها مرکباتی اند که درترکیب حلقه آنها عناصر بیگانه ......شامل اند
 )1سلفر،آکسیجن

 )2نایتروجن و فاسفورس )3هردو درست

 )4هیچکدام

 . 927تیوایترها مشابه به ایترها بوده؛ اما فرق عمده شان با ایترها دراین است که درایترها گروپ وظیفه یی
آکسیجن شامل بوده؛ الکن درتیوایتر.......شامل می باشد
 )1نایتروجن

 )2فاسفورس

 )3سلفر

 )4هالیدها

 .928هایدروکاربن های که دارای زنجیر بسته باشد،به نام......یاد می شود
 )1سکلیک ها

 )2الیسکلیک ها

 )3اروماتها

 )4تماما"

 .929فورمول عمومی الکایل ها عبارت اند از:
𝐶𝑛 𝐻2𝑛 + 1 )1

𝐶𝑛 𝐻2𝑛 − 1 )2

𝐶𝑛 𝐻2𝑛 + 2 )3

𝐶𝑛 𝐻2𝑛+1 )4

 .930ایزومیری درالکان ها از کدام مرکب آغاز میگردد؟
 )1بیوتان

 )2پروپان

 )3پنتان

 )4هپتان

 .931مرکب بیوتان دارای چند ایزومیری میباشد؟
 )1سه ایزومیری

 )2دوایزومیری

 )3چهارایزومیری

 )4پنج ایزومیری

 .932ایزومیری مرکبات دارای خواص .........متفاوت اند
 )1فزیکی

 )2کیمیاوی

 )3هردو

 )4هیچکدام

 .933الکان های دارنده زنجیر مستقیم را الکان های........مینامند و به )𝑛( نشان داده میشود
 )2نارمل

 )1ایزو

 )3مایل

 )4هیچکدام

 .934چند مرکب اول سلسله هومولوگ الکان ها به حالت گاز دریافت میگردد؟
 )1چهار مرکب

 )2پنج مرکب

 )3شش مرکب

 )4سه مرکب

 . 935از کاربن دارنده نمبر چند تا چند در الکان ها به حالت مایع دریافت میگردند؟
 7 )1الی  12اتوم

 6 )2الی  10اتوم

 5 )3الی  16اتوم

 8 )4الی  20اتوم

 .936با ازدیاد انشعاب در ایزومیری الکان ها درجه غلیان :
 )1بلند میرود

 )2پایین میرود

 )3ثابت باقی میماند

 )4هیچکدام

 .937در الکان های ایزومیری نارمل نقطه غلیان نسبت به الکان های ایزومیری انشعاب دار:
 )1کم است

 )2زیاد است

 )3باانشعاب ارتباط ندارد )4هیچکدام

 .938فعالیت کیمیاوی الکان ها نسبت به الکین ها و الکاین ها:
 )1کمتر بوده

 )2بیشتربوده

 )3یکسان است

 )4هیچکدام

 .939الکان ها به کدام نام دیگر نیز یاد میگردند؟
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12
 )1اولفین

 )2پیردین

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 )3پارافین

 )4تیوفان

 .940از احتراق یک کیلوگرام میتان چه مقدار انرژی آزاد میگردد؟
5700 )1کیلوژول

57000 )2کیلوژول

27000 )3کیلوژول

2000 )4کیلوژول

 .941چند فیصد گاز طبعی را میتان تشکیل میدهد؟
50% )1

60% )2

70% )3

90% )4

 .942از اکسیدیشن الکان ها درشرایط مناسب کدام مرکبات را میتوان به دست آورد؟
 )1الکولها

 )2الدیهایدها

 )3تیزاب ها

 )4تماما"

 .943از اکسیدیشن میتان درموجودیت کتلست کدام مرکبات حاصل میشود؟
 )1میتانول

 )2فارم الدیهاید

 )3فارمیک اسید

 )4تماما"

 .944کلورونیشن الکان ها در حرارت چند درجه سانتی گراد صورت میگیرد؟
200℃ )1

300℃ )2

350℃ )3

2500℃ )4

 .945کدام هلوجن قادربه تعویض مستقیم هایدروجن الکانها نمیباشد؟
 )1آیودین
 .946حاصل تعامل?
𝐶𝐻𝐶𝑙3 + 𝐻2 )1

 )2کلورین

 )3فلورین

 )4برومین

 𝐶𝐻3 𝐶𝑙 + 𝐶𝑙2را دریابید؟
𝐶𝐶𝑙3 + 𝐻𝐶𝑙 )2

𝐶𝐻2 𝐶𝑙2 + 𝐻2 )4 𝐶𝐻2 𝐶𝑙2 + 𝐻𝐶𝑙 )3

 .947از تعامل هالید هایدروکاربن ها با سودیم فلز کدام سلسله هایدروکاربن ها حاصل میگردد؟
 )1الکین ها

 )2الکان ها

 )3الکاین ها

 )4تماما"

 .948ازتعامل هالید الکان ها با مگنیزیم کدام معروف حاصل میگردد؟
 )1معروف ورتس

 )2معروف گرینارد

 )3معروف پاسکال

1 )4و 2درست است

 .949گاز میتان نظر به پیدایش آن به کدام نام های ذیل یاد میگردد؟
 )1گازخندق

 )2گاز معادن

 )3بخارآتشزا

 )4تماما"

 .950گازهای ضمیمه تیل دارای چه مقدار میتان است؟
(30 − 50)% )1

(30 − 40)% )2

(40 − 70)% )3

(30 − 80)% )4

 .951به طور اوسط از یک مترمکعب گازطبعی چه مقدار کیلوژول حرارت تولید میشود؟
57000 )1

4600 )2

46000 )3

37000 )4

 .952به طور اوسط ار یک مترمکعب گازطبعی  46000کیلوژول حرارت تولید میشود،که برای
ذوب..........کیلوگرام چدن کافی است
20 )1

30 )2

40 )3

50 )4
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 .953قوه جاذبه میان مالیکول های میتان عبارت ازقوه............است
 )1واندر-والس

 )3هردو درست

 )2قوه لندن

 )4هیچکدام

 . 954از پایرولیز میتان و امونیا در موجودیت آکسیجن کدام مواد حاصل میشود؟
 )1هایدروجن کلوراید  )2هایدروجن سیاناید

 )3کلوروفارم

 )4هیچکدام

 .955طریقه پایرولیز تجزیه یک مرکب تحت چند درجه سانتی گراد است؟
1200℃ )1
 .956حاصل تعامل

1000℃ )2
?

3𝐻2 + 𝐶𝑂 )1

℃800

100℃ )3

900℃ )4

𝑂  𝐶𝐻4 + 𝐻2یکی از گذینه های ذیل است؟

𝐶2 𝐻2 + 3𝐻2 )2

2𝐶𝐻3 − 𝑂𝐻 )3

 )4هیچکدام

 .957سایکلوپارافین ها نسبت به الکان های ایزولوگ شان چند اتوم هایدروجن کمتر دارد؟
 )1دواتوم

 )2سه اتوم

 )3چهار اتوم

 )4یک اتوم

 .958سایکلوهکزان یک مرکب چند وجهی است؟
 )1چهاروجهی

 )2سه وجهی

 )3پنج وجهی

 )4شش وجهی

 .959سایکلوالکان ها را برای اولین بار در نفت کدام عالم کشف کرد؟
 )1مارکوفنیکوف

 )2کلچکوفسکی

 )3الیبنیز

 )4فریدریک ویسلر

 .960حرارت ذوبان سایکلوالکان نسبت به الکان های ایزولوگ شان:
 )1کمتر است

 )2بیشتر است

 )3یکسان است

 )4هیچکدام

 .961کدام مرکبات سلسله سایکلوالکان ها به حالت گاز دریافت میگردد؟
 )1سایکلو پروپان

 )2سایکلوبیوتان

 )3سایکلوهکزان

1 )4و 2درست است

 . 962سایکلوالکان های دارنده حلقه های کوچک کدام نوع تعامالت را انجام میدهند؟
 )1ترکیبی

 )2تعویضی

 )3جمعی

 )4همه درست

 .963سایکلوالکان های دارنده حلقه های بزرگ کدام نوع تعامالت را انجام میدهد؟
 )1تعویضی

 )2جمعی

 )3تجزیوی

 )4تماما"

 .964ایزومیری ساختمانی سایکلوالکان ها مربوط به .................است
 )1جسامت حلقه

 )2ساختمان زنجیر جانبی

 )3موقعیت زنجیر

 )4تماما"

 .965ایزومیری فضایی سایکلوالکان ها عبارت اند از:
 )1ترانس

 )2سیس

 )3هردو درست

 )4هیچکدام
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 .966اگربقیه های موجود در سایکلوالکان ها به یک سطح حلقه قرار داشته باشند این نوع ایزومیر را
به کدام نام یاد میکنند؟
 )1سیس

 )2ترانس

 )3هر دو درست

 )4جواب دوم درست است

 .967ایزومیری سیس و ترانس دارای خواص فزیکی و کیمیاوی:
 )1یکسان اند

 )2مختلف اند

 )3مشابه اند

 )4مضاعف اند

 . 968اگر بقیه های موجود درسایکلوالکان ها درسطوح مختلف قرار داشته باشند این نوع ایزومیر را
به نام.......یاد میکنند
 )1سیس

 )2ترانس

 )3ایزومیر هندسی

 )4هیچکدام

 .969از تعامل 𝑒𝑛𝑎𝑝𝑜𝑟𝑝𝑜𝑚𝑜𝑟𝑜𝑏𝑖𝑑  1 ، 3 −با فلز جست کدام مرکب حاصل میشود؟
 )1سایکلوپنتان

 )2سایکلوپروپان

 )3سایکلوهکزان

 )4سایکلوهپتان

 .970از تعامل مرکب 𝑒𝑛𝑎𝑡𝑢𝑏𝑜𝑚𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑  1، 4 −با فلز جست کدام مرکب حاصل میگردد؟
 )1سایکلوپنتان

 )2سایکلوبیوتان

 )3پروپادایین

 )4انتراسین

 .971الکان ها مرکباتی اند که بین اتوم های کاربن آن ها رابط.........موجود است
 )2یگانه

 )1ساده

 )3دوگانه

1 )4و 2درست است

 .972نام مرکب  𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻(𝐶𝐻3 ) − 𝐶𝐻(𝐶𝐻3 ) − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3عبارت است از؟
2، 3 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑡ℎ𝑦𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒 )11

3، 3 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑡ℎ𝑦𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒 )2

4، 3 − 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑡ℎ𝑦𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒 )3

1، 3 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑡ℎ𝑦𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒 )4

 .973پسوند 𝑒𝑛𝑎 نام الکان)𝑒𝑛𝑎𝑘𝑙𝐴( مربوط در رادیکال آن به کدام پسوند تعویض میگردد؟
𝑒𝑛𝑒 )1

𝑦𝑛𝑒 )2

𝑦𝑙 )3

𝑦𝑛𝑒 )4

 . 974فعالیت کیمیاوی الکان ها کمتر بوده از این سبب آن ها را به نام........یاد مینمایند
 )1پارافین

𝑃𝑎𝑟𝑎𝑓𝑓𝑖𝑛𝑠 )2

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .975از احتراق یک کیلوگرام میتان ......انرژی آزاد میگردد
 57000 )1کیلوژول

57000 )2ژول

 57000 )3میگا ژول  )4هیچکدام

 .976نامگزاری سایکلوالکان ها با عالوه نمودن پسون) 𝑥𝑖𝑓𝑒𝑟𝑝) …….به نام الکان ایزولوگ آنها صورت میگیرد
 )1سایکلو

𝐶𝑦𝑐𝑙𝑜 )2

 )3الکایل

1 )4و 2درست است

 .977درتمام الکان ها چرخش آزادانه به دور محور رابطه 𝐶  𝐶 −موجود بوده تا زاویه رابطه آنها به.....بالغ گردد
 109 )1درجه و  28دقیقه

 90 )2درجه و  30دقیقه

 60 )3درجه

 65 )4درجه

آدرس مرکز آموزشی ابَر ساینس :چهارراهی قمبر  ,مقابل سرک بالک ها
آدرس مرکز آموزشی رسا رحمتی  :سه راهی عالوالدین  ,مقابل تانگ تیل

77 | P a g e
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تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 .978کدام یکی از هایدروکاربن های زیر نوع هایدروکاربن مشبوع است؟
𝐶7 𝐻14 )1

𝐶12 𝐻26 )2

𝐶10 𝐻20 )3

𝐶24 𝐻49 )4

 .979موجودیت رابطه دوگانه فعالیت مرکبات الکین ها را نسبت به کدام مرکبات بیشتر ساخته است؟
 )1الکاین ها

 )2الکادایین ها

 )3الکان ها

 )4سایکلوالکاین ها

 .980الکین ها را به کدام نام دیگر نیز یاد میکنند؟
 )1پارافین ها

 )2اولفین ها

 )3الکادایین ها

1 )4و 2درست است

 .981فورمول عمومی الکین ها عبارت اند از:
𝐶𝑛 𝐻2𝑛 )1

𝐶𝑛 𝐻2𝑛+2 )3

𝐶𝑛 𝐻2𝑛−2 )3

𝐶𝑛 𝐻3𝑛 )4

 .982اوربیتال های غیرهایبرید شده باالی سطح سیگما........قرار داشته
 )2عمود

 )1مایل

 )3موازی

 )4هیچکدام

 . 983رابط جفته یا دوگانه توسط کدام یکی از گذینه های ذیل ارایه میگردد؟
(2𝜎 + 𝜋 − 𝑏𝑜𝑛𝑑) )1

(𝜎 + 2𝜋 − 𝑏𝑜𝑛𝑑) )2

(𝜎 − 𝜋 − 𝑏𝑜𝑛𝑑) )3

(𝜎 + 𝜋 − 𝑏𝑜𝑛𝑑) )4

 .984مرکب  𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻3به کدام نام یاد میگردد؟
1، 2 − ℎ𝑒𝑥𝑎𝑦𝑒𝑛𝑒 )1

2، 4 − ℎ𝑒𝑥𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑒 )2

3 ،3 − ℎ𝑒𝑥𝑎𝑛𝑒 )3

2، 4 − ℎ𝑒𝑥𝑎𝑛𝑒 )4

 .985خواص فزیکی الکین ها با خواص فزیکی الکان های ایزولوگ شان:
 )1مشابهت دارد

 )2تفاوت دارد

 )3مساوی است

 )4هیچکدام

 .986کثافت مخصوصه اولفین ها ..........میباشد
 )1بزرگترازیک

 )2کمترازیک

 )3مساوی به یک

 )4کوچکترازصفر

 .987خواص کیمیاوی الکین ها مربوط است به:
 )1رابطه جفته

 )2موقعیت فضایی رابطه سیگما

 )3موقعیت فضایی رابطه پای

 )4تمام موارد ذکر شده

 .988فرق بین انرژی رابطه پای و سیگما عبارت اند از:
2500𝑘𝑗/𝑚𝑜𝑙 )1

2700𝑘𝑗/𝑚𝑜𝑙 )2

1500𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙 )4 2000𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙 )3

 .989ازهلوجنیشن الکین ها کدام مرکبات حاصل میشود؟
 )1سایکلوالکان ها

 )2سایکلوالکین ها

 )3دای هالیدهای پارافین )4هیچکدام

 .990بیرنگ ساختن آب برومین از جمله تعامالت ........است
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تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 )1مقداری رابطه دوگانه

 )2توصیفی رابطه دوگانه

 )3توصیفی رابطه یگانه

1 )4و 2درست است

 .991از اکسیدیشن محتاطانه الکین ها توسط محلول القلی پوتاشیم پرمنگنیت کدام مرکبات حاصل میشود؟
 )1تیزاب ها

 )2الدیهایدها

 )3الکول های دوقیمته  )4الکول های سه قیمته

 .992فورمول عمومی پولیمیر ایتلین عبارت اند از:
−(𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 )𝑛 − )1

−(𝐶𝐻 − 𝐶𝐻2 )𝑛 − )2

−(𝐶𝐻(𝐶𝐻3 ) − 𝐶𝐻2 ) − )3

−(𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 )𝑛 − )4

 .993فورمول عمومی )𝐶𝑉𝑃( 𝑒𝑑𝑖𝑟𝑜𝑙𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑦𝑣𝑖𝑛𝑦𝑙𝑐ℎعبارت اند از:
−(𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 )𝑛 − )1

−(𝐶𝐻𝐶𝑙 − 𝐶𝐻2 ) − )2

−(𝐶𝐻𝐶𝑙2 𝐶𝐻2 ) − )3

 )4هیچکدام

 .994ایزومیر های مرکب بیوتلین)  (𝐶4 𝐻6عبارت اند از:
1 − 𝑏𝑢𝑡𝑒𝑛𝑒 )1

2 − 𝑏𝑢𝑡𝑒𝑛𝑒 )2

𝐼𝑠𝑜𝑏𝑢𝑡𝑒𝑛𝑒 )3

 )4تماما"

 .995فورمول عمومی الکاین ها عبارت اند از:
𝐶𝑛 𝐻2𝑛 )1

𝐶𝑛 𝐻2𝑛+2 )2

𝐶𝑛 𝐻2𝑛−2 )3

𝐶𝑛 𝐻2𝑛+1 )4

 .996کدام سلسه هایدروکاربن ها ایزومیری سیس و ترانس را دارا نمی باشد؟
 )1سایکلوالکان ها

 )2الکین ها

 )3الکاین ها

 )4هیچکدام

 .997مرکب  𝐶𝐻3 − 𝐶 ≡ 𝐶 − 𝐶𝐻3به کدام یکی از نام های ذیل یاد میگردد؟
1 − 𝑏𝑢𝑡𝑎𝑛𝑒 )1

2 − 𝑏𝑢𝑡𝑒𝑛𝑒 )2

1 − 𝑏𝑢𝑡𝑦𝑛𝑒 )3

2 − 𝑏𝑢𝑡𝑦𝑛𝑒 )4

 .998مرکب  𝐶𝐻3 − 𝐶 ≡ 𝐶 − 𝐶𝐻(𝐶𝐻3 ) − 𝐶𝐻3به کدام یکی از نام های ذیل یاد میگردد؟
𝑀𝑒𝑡ℎ𝑦𝑙𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑦𝑙𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑦𝑙𝑒𝑛𝑒 )1

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑦𝑙𝑒𝑛𝑒 )2

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑦𝑙𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑒𝑙𝑒𝑛𝑒 )3

𝑀𝑒𝑡ℎ𝑦𝑙𝑒 𝐼𝑠𝑜𝑝𝑟𝑜𝑝𝑦𝑙𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑦𝑙𝑒𝑛𝑒 )4

 .999قابلیت انحاللیت الکاین های کوچک در آب نسبت به الکینها و الکان های ایزولوگ شان.......است
 )1کمتر

 )2بیشتر

 )3مساوی

 )4یکسان است

 .1000تعامالت الکاین ها در چند مرحله صورت میگیرد؟
)1دو مرحله

 )2سه مرحله

 )3چهار مرحله

 )4یک مرحله

 .1001مرکب اسیتلین کدام خاصیت را دارا است؟
 )1القلی

 )2تیزابی

 )3نمکی

 )4تماما"
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تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 . 1002از ترای مرایزیشن اسیتلین در موجودیت ذغال و حرارت کدام مواد حاصل میشود؟
 )1ایتلین

 )2سایکلوالکان

 )3سایکلوالکاین

 )4بنزین

 .1003مرکب 𝐹𝐻𝐶 =  𝐶𝐻2به کدام نام یاد میشود؟
 )1ایتلین فلوراید

 )2ایتان فلوراید

1 )4 𝑉𝑖𝑛𝑦𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟𝑖𝑑𝑒 )3و 2درست است

 .1004از هایدروجنیشن اسیتلین کدام مرکب حاصل میگردد؟
 )1ایتلین

 )2میتان

 )3میتایل

 )4هیچکدام

 .1005ازهایدریشن اسیتلین در موجودیت تیزاب گوگرد کدام مرکب حاصل میگردد؟
 )1اسیتیک اسید

 )2اسید الدیهاید

 )3بنزویک اسید

 )4فتالیک اسید

 .1006ازتعامل معروف گرینارد با الکاین ها کدام مرکبات حاصل میگردد؟
 )1سودیم اسیتیالد

 )2مگنیزیم اسیتیالید

 )3اسید الدیهاید

 )4سودیم اسیتد

 .1007اگر  5گرام کلسیم کارباید در آب عالوه گردد،در شرایط 𝑃𝑌𝑆 به مقدار 𝐿 1.12اسیتلین حاصل میشود
فیصدی کلسیم کارباید را در این تعامل دریافت نمایید؟
30% )1

50% )2

60% )3

64% )4

 .1008تحریک از خصوصیات اساسی کدام رابطه درتعامالت کیمیاوی میباشد؟
 )1رابطه سیگما

 )2رابطه پای

 )3رابطه دلتا

1 )4و 2درست است

 .1009در مرکبات رابطه پای چگونه قطع شده و تعامالت جمعی در آن صورت میگیرد؟
 )1به شکل هترولیتیکی  )2به شکل هومولیتیکی  )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .1010علت موجودیت خاصیت تیزابی دراسیتلین کدام یکی از موارد ذیل است؟
 )1رابطه 𝐶 𝐶 −

 )2رابطه 𝐶 = 𝐶

 )3رابطه 𝐶 ≡ 𝐶

 )4قطبیت بارز رابطه 𝐻 𝐶 −

 .1011از احتراق مرکب اسیتلین چه مقدار انرژی حرارتی تولید میگردد؟
1300𝑘𝑗/𝑚𝑜𝑙 )1

1200𝑘𝑗/𝑚𝑜𝑙 )2

1000𝑘𝑗/𝑚𝑜𝑙 )4 1300𝑗𝑜𝑢𝑙/𝑚𝑜𝑙 )3

 .1012در مالیکول ایتلین بین دو اتوم کاربن کدام رابطه موجود است؟
 )1یگانه

 )2دوگانه

 )3سه گانه

 )4آیونی

 .1013نام مرکب  𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻(𝐶𝐻3 ) − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3عبارت است از:
𝐼𝑠𝑜 𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑒 )1

4 − 𝑚𝑒𝑡ℎ𝑦𝑙𝑒 − 2 − ℎ𝑒𝑝𝑡𝑒𝑛𝑒 )2

1 )3و 2هردو درست است

 )4هیچکدام

 .1014رابطه سه گانه نسبت به رابطه دوگانه به ......اکسیدی میگردد
 )1کندی

 )2سرعت

 )3یکسان

 )4اکسیدی نمگردد
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 .1015یکی از محصوالت تعامل
𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻2 )1

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

𝑂 𝐻2 𝑆𝑂4 + 𝐻2

𝐶𝐻 ≡ 𝐶𝐻 )2

𝐻𝑂  𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 −عبارت است از:

𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻3 )3

𝐶𝑂2 )4

 .1016نصب هلوجن ها باالی الکاین ها نسبت به اولفین ها به.........صورت میگیرد
 )1مشکل و بطی

 )3به آسانی

 )2سرعت

 )4تعامل نمیکند

 .1017اگر پسوند 𝑒𝑛𝑦 به ارقام التین که تعداد اتوم های کاربن را افاده میکند،عالوه گردد نام........مربوطه
آن حاصل میشود
 )1الکان ها

 )3الکاین ها

 )2الکینها

 )4سایکلوالکین ها

 .1018از بین رفتن رنگ آب برومین تعامل توصیفی رابطه.........را نشان میدهد
 )1چند گانه
 .1019محصول تعامل

 )2یک گانه

𝐻𝑂𝐾 𝐶𝐻2 (𝐵𝑟) − 𝐶𝐻2 (𝐵𝑟) + 2عبارت اند از:

?

2𝐻2 𝑂 )1
 .1020محصول تعامل?
𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻3 )1

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

2𝐾𝐵𝑟 )2

𝐶𝐻 ≡ 𝐶𝐻 )3

 )4تماما"

 𝐶𝐻 ≡ 𝐶𝐻 + 𝐻2عبارت است از:
𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻2 )2

𝐶𝐻 ≡ 𝐶𝐻 )3

 )4هیچکدام

 .1021درجه الکترونیگاتیویتی کاربن دارای حالت 𝑝𝑠 را کدام یکی از ارقام ذیل نشان میدهد؟
2.75 )1

2.5 )2

2.65 )3

2.3 )4

 .1022درجه الکترونیگاتیویتی کاربن دارای حالت  𝑠𝑝2را کدام یکی از ارقام ذیل نشان میدهد؟
2.75 )1

2.5 )2

2.65 )3

2.3 )4

 .1023درجه الکترونیگاتیویتی کاربن دارای حالت  𝑠𝑝3را کدام یکی از ارقام ذیل نشان میدهد؟
2.75 )1

2.5 )2

2.65 )3

2.3 )4

 .1024فورمول ساختمانی بنزین توسط کدام عالم ارایه گردید؟
 )1کلچکوفسکی

 )2مارکوفنیکوف

 )3کیکولی

 )4الیبنیز

 .1025مطابق به فورمول کیکولی بنزین عبارت از یک مرکب:
 )1سایکلوهکزاترایین

1، 3 ،5 − 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑜ℎ𝑒𝑥𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑒 )2

 )3هردو درست است

 )4هیچکدام

 .1026بنزین کدام یکی از تعامالت ذیل را انجام میدهد؟
 )1جمعی

 )2تعویضی

 )3ترکیبی

 )4تماما"

 . 1027بنزین با داشتن سه رابطه جفته کدام خواص را در تعامالت کیمیاوی از خود نشان میدهد؟
 )1خواص هایدروکاربن های مشبوع

 )2خواص هایدروکاربن های غیرمشبوع
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 )3خواص الکین ها

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 )4خواص الکاین ها

 . 1028از هایدروجنیشن بنزین در شرایط خاص درموجودیت کتلست پالتین کدام کدام مرکب حاصل میشود؟
 )1سایکلوهکزاترایین  )2سایکلوهگزان

𝐶6 𝐻12 )3

2 )4و 3درست است

 .1029گرمای احتراق مالیکول سایکلوهگزاتراین چقدر است؟
3453𝑘𝑗/𝑚𝑜𝑙 )2

2303𝑘𝑗/𝑚𝑜𝑙 )1

2300𝑘𝑗/𝑚𝑜𝑙 )3

3453𝑗𝑜𝑢𝑙/𝑚𝑜𝑙 )4

 .1030گرمای احتراق مالیکول بنزین چقدر است؟
3453𝑘𝑗/𝑚𝑜𝑙 )2

2303𝑘𝑗/𝑚𝑜𝑙 )1

2700𝑘𝑗/𝑚𝑜𝑙 )3

2303𝑗𝑜𝑢𝑙/𝑚𝑜𝑙 )4

 .1031هایدروجنیشن سایکلوهگزان با .....انرژی صورت میگیرد؛ اما هایدروجنیشن بنزین با......انرژی
صورت میگیرد.
 )1آزاد شدن،جذب شدن

 )2جذب شدن،آزاد شدن

 )3آزاد شدن،آزاد شدن

 )4جذب شدن،جذب شدن

 .1032فورمول مالیکولی نفتالین عبارت اند از:
𝐶10 𝐻8 )2

𝐶9 𝐻8 )1

𝐶14 𝐻10 )3

𝐶12 𝐻14 )4

 .1033فورمول مالیکولی انتراسین عبارت اند از؟
𝐶10 𝐻8 )2

𝐶9 𝐻8 )1

𝐶14 𝐻10 )3

𝐶12 𝐻14 )4

 . 1034قرار قاعده هیوکل حلقه دارای خاصیت اروماتیک است که تعداد الکترون های پای آن مطابقت
به کدام یکی از گذینه های ذیل دارد؟
(2𝑛 + 2) )2

(4𝑛 − 2) )1

(4𝑛 + 2) )3

(4𝑛 + 4) )4

 .1035فورمول مالیکولی تولوین)𝑒𝑛𝑒𝑢𝑙𝑜𝑇( عبارت اند از:
𝐶6 𝐻5 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 )1

𝐶6 𝐻5 − 𝐶𝐻3 )2

𝐶6 𝐻5 − 𝐶6 𝐻5 )3

 )4هیچکدام

 .1036حاصل تعامل

?


 𝐶6 𝐻6 + 3𝐶𝑙2 را یکی از گذینه های ذیل ارایه میکند

𝐶6 𝐻4 𝐶𝑙2 + 𝐻𝐶𝑙 )1

𝐶6 𝐻5 + 𝐻𝐶𝑙 + 2𝐶𝑙2 )2

𝐶6 𝐻6 𝐶𝑙6 )3

 )4تماما"

 . 1037داخل ساختن کدام یکی از گروپ هاب ذیل را داخل حلقه بنزین بنام نایتریشن ارومات ها یاد میکنند؟
(−𝑁𝑂3 ) )1

(−𝑁2 𝑂3 ) )2

(−𝑁𝑂2 ) )3

(−𝑁2 𝑂2 ) )4

 .1038فورمول جمعی)𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑖𝑛𝑜 (𝐵𝑒𝑛𝑧𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑙𝑝ℎعبارت اند از:
𝐶5 𝐻5− 𝑆𝑂3 𝐻 )1

𝐶6 𝐻5 − 𝐶𝐻3 )4 𝐶6 𝐻5 − 𝑆𝑂3 𝐻 )3 𝐶6 𝐻6 − 𝑆𝑂3 𝐻 )2

 .1039یکی از موارد استعمال نفتالین عبارت اند از:
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تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 )1به حیث ماده ضد کویه

 )2به حیث ماده ضد عفونی

 )3به حیث ماده ضد رنگ

 )4تمام موارد ذکر شده

 .1040الکترون های پای مالیکول نفتالین به کدام حالت قرار دارد؟
 )1به شکل سیگما

 )2به شکل پای

 )3به شکل ریزونانس  )4به شکل دیلوکالیزیشن

 .1041در مالیکول نفتالین و انتراسین تمام اتوم های کاربن:
 )1هم ارزش بوده

 )2هم ارزش نبوده

 )3مساوی بوده

 )4هیچکدام

 .1042نفتالین که نسبت به بنزین به آسانی اکسیدیشن شده کدام مرکب ذیل در اثر اکسیدیشن آن حاصل میگردد؟
 )1بنزویک اسید

 )2تیزاب یک قیمته فتالیک اسید

 )3تیزاب دوقیمته فتالیک اسید

 )4بنزویک اسید و آب

 .1043مشتق یک تعویضه انتراسین دارای کدام ایزومیرها است؟
 )2بیتا

 )1الفا

 )3میزو

 )4تماما ً

 .1044کدام ایزومیر انتراسین فعالیت کیمیاوی بیشتر را دارا است؟
 )1میزو)𝑜𝑠𝑒𝑚(

 )2الفا

 )3بیتا

 )4تماما"

 .1045در اثر نایتریشن انتراسین کدام مرکب حاصل میگردد؟
-5 )1نایتروانتراسین

-6 )2نایتروانتراسین

 -9 )3نایتروانتراسین  -7 )4نایتروانتراسین

 .1046کدام یکی از مرکبات ذیل آب برومین و محلول القلی پوتاشیم پرمنگنات را بیرنگ ساخته نمی تواند؟
 )1الکین ها

 )2الکاین ها

 )3بنزین

 )4هیچکدام

 .1047در مرکب نفتالین رابطه بین کاربن-کاربن کدام قیمت را به خود میگیرد ؟
 )2قیمت رابطه پای
 )4قیمت رابطه بین البینی سیگما و پای

 )1قیمت رابطه سیگما
 )3هردو درست

 .1048کدام یکی از مطالب زیر در مورد مالیکول بنزین درست است؟
 )1حاوی  12اتوم هایدروجن است

 )2رابطه اتوم کاربن-کاربن ساده است

 )3رابطه اتوم کاربن – کاربن دوگانه است

 )4یک ساختمان حلقه یی نیست

 .1049مقاومت حرارتی بنزین چقدر است؟
 )1تا ℃700

 )2تا ℃900

1900℃ )3

920℃ )4

 .1050در مالیکول بنزین چند الکترون اوربیتال پای را اشغال نموده است؟
 62 )1الکترون

 6 )2الکترون

 12)3الکترون

 16 )4الکترون

 .1051در حرارت ℃ 200و موجودیت کتلست 𝑡𝑃 و 𝑖𝑁 و فشار بلند میتوان سه مالیکول هایدروجن را با
بنزین عالوه کرد و ........را به دست آورد
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

𝐶𝑦𝑐𝑙𝑜 𝐻𝑒𝑥𝑒𝑛𝑒 )1

𝐶𝑦𝑐𝑙𝑜 𝐻𝑒𝑥𝑎𝑛𝑒 )2

𝐻𝑒𝑥𝑎𝑛𝑒 )3

 )4بنزین تعامل جمعی را انجام نمی دهد

 .1052داخل ساختن گروپ نایترو)  (−𝑁𝑂2در حلقه های اروماتیک را به نام تعامل.......یاد میکنند
 )1نایتریشن

𝑁𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 )2

 )3هردو درست است  )4هیچکدام

 .1053نصب گروپ الکایل باالی حلقه بنزین و هومولوگ آن به نام ......یاد میگردد
 )1هایدریشن

 )2الکایلیشن

𝐴𝑙𝑘𝑦𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 )3

2 )4و 3درست است

 .1054کدام یکی از جمالت زیر در مورد نفتالین صحیح است؟
 )1این مرکب دارای فورمول مالیکولی  𝐶10 𝐻8است

 )2یک مرکب الیفاتیک است

 )3مرکب مذکور با هایدروجن به حرارت اطاق تعامل میکند

 )4جز اول درست است

 .1055کدام یکی از تعامالت زیر بنزین نوع تعامالت ریدوکس است؟
 )1نایتریشن

 )2سلفونیشن

 )3برومونیشن

 )4الکایلیشن

 .1056موارد استعمال الکایل هالید ها عبارت اند از:
 )1به حیث محلل ها درصنعت

 )2به حیث ادویه سرماخورده گی

 )3به حیث ماده ضد کویه

1 )4و 2درست است

 .1057فورمول عمومی الکایل هالید ها عبارت اند از:
𝐶𝑛 𝐻2𝑛 𝑋 )1

𝐶𝑛 𝐻𝑛 𝑋 )2

𝐶𝑛 𝐻2𝑛−1 )4

𝐶𝑛 𝐻2𝑛+1 𝑋)3

 .1058مرکب 𝑟𝐵  𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻2 −به کدام نام های ذیل یاد میگردد؟
 )1االیل بروماید

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑛𝑦𝑙 𝑐ℎ𝑙𝑜𝑟𝑖𝑑𝑒 )2

𝐴𝑙𝑙𝑦𝑙 𝑏𝑟𝑜𝑚𝑖𝑑𝑒 )3

1 )4و 3درست است

 .1059مرکب  𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻(𝐵𝑟) − 𝐶𝐻3به کدام یکی از نام های ذیل یاد میگردد؟
𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑦 𝑖𝑠𝑜𝑏𝑢𝑡𝑎𝑦𝑙 𝑏𝑟𝑜𝑚𝑑𝑖𝑑𝑒 )1

𝑠𝑎𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑦𝑙𝑏𝑟𝑜𝑚𝑖𝑑𝑒 )2

𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑦 𝑛𝑎𝑟𝑚𝑎𝑙𝑏𝑢𝑡𝑎𝑦𝑙 𝑏𝑟𝑜𝑚 )3

1 )4و 3درست است

 .1060از هلوجنیشن مستقیم الکان ها کدام مرکبات حاصل میگردد؟
 )1الکول ها

 )2اسید ها

 )3هالید ها

 )4تماما ً

 .1061از تعامل ایترها با هایدروجن هالید کدام مرکبات حاصل میگردد؟
 )1الکول ها

 )2الکایل هالید ها

 .1062حاصل تعامل ?
𝐶2 𝐻5 − 𝐶𝑙 + 𝐶𝐻3 𝑂𝐻 )1

 )3تیزاب ها

1 )4و 2درست است

𝑙𝐶𝐻  𝐶𝐻3− 𝐶𝐻2 − 𝑂 − 𝐶𝐻3 +را دریابید؟
𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻2 + 2𝐻2 𝑂 + 𝐶𝑙2 )2
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12
𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 𝐶𝑙 + 𝐶𝐻3 − 𝑂𝐻 )3

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

1 )4و 3درست است

 .1063الکایل هالید ها از جمله مرکبات.......اند
 )1آیونی

 )2قطبی

 )3غیر قطبی

 )4هیچکدام

 .1064الکایل هالید ها در کدام محلل ها منحل اند؟
 )1در آب

 )2هایدروکاربن ها

 )3الکول ها و ایترها 2 )4و 3درست است

 .1065مشتقات آیودین،برومین و پولی کلورین الکان ها کثافت ........را نسبت به آب دارند
 )1کمتر

 )2بلند تر

 )3مساوی

 )4هیچکدام

 .1066در الکایل هالید ها رابطه کاربن – هلوجن.........میباشد
 )1آیونی

 )2غیرقطبی

 )3قطبی

 )4هایدروجنی

 .1067باوجودیکه الکایل هالید ها مرکبات قطبی اند اما در.......حل نمی گردند
 )2ایتر

 )1آب

 )3الکول

2 )4و 3درست است

 .1068تعامالت تعویضی نوکلیوفیلی به چند میخانیکیت صورت میگیرد؟
 )1یک میخانیکیت

 )2دومیخانیکیت

 )3چهارمیخانیکیت

 )4سه میخانیکیت

 .1069از تعامل الکایل هالید ها با امونیا کدام مواد حاصل میگردد؟
 )1امین های اولی

 )2هایدروجن هالید

 )3اسید الدیهاید

1 )4و 2درست است

 .1070از تعامل الکایل هالید ها با نمک های عضوی کدام مواد حاصل میگردد؟
 )1ایتر ها

 )2کیتون ها

 )3الکول ها

 )4ایستر ها

 .1071یکی از موارد استعمال میتایل کلوراید عبارت اند از:
 )1ضد عفونی

 )2ضد حریق

 )3ضد کویه

 )4منحیث عامل سرد کننده

 .1072از هایدرولیز کلوروفارم کدام مرکب حاصل میگردد؟
 )1اسیتیک اسید

 )2فارمیک اسید

 )3اسید الدیهاید

 )4تماما"

 .1073کلوروفارم محلل خوبی برای کدام مرکب ذیل میباشد؟
 )1مرکبات عضوی

 )2صمغ

 )3چربو و رابر

 )4تماما"

 .1074کلوروفارم درهوای آزاد اکسیدی گردیده و یکی از محصوالت آن ماده........است
 )1اوزون

 )2زهری فوسیجن

 )3نرکوز

 )4تماما"

 .1075موارد استعمال کاربن تتراکلوراید عبارت اند از:
 )1ضد حریق

 )2برای پاک نمودن البسه

 )3یک ماده نشه اور

1 )4و 2درست است
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تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 .1076الکایل هالید ها نظر به کاربنی که به آن وصل میشود به چند گرووپ تقسیم بندی شده اند؟
 )1دوگروپ

 )3چهارگروپ

 )2سه گروپ

 )4شش گروپ

 .1077الکایل هالیدها مشتقات .......هایدروکاربن ها است.
 )1هایدروجنی

 )3سلفری

 )2هلوجنی

 )4آکسیجنی

 . 1078قرار قاعده مارکوفنیکوف هایدروجن باالی آن کاربن رابطه دروگانه نصب میشود که تعداد
هایدروجن اولی آن ......باشد.
 )1کم

 )2زیاد

 .1079محصول تعامل در معادله?
𝑅 − 𝑂𝐻 )1

 )3یکسان

 )4موجود نه

𝑋𝐻  𝑅 − 𝑂 − 𝑅 +عبارت اند از:

𝑅 − 𝑋 )2

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 .1080محصول تعامل کلورین با ایتیلین.......می باشد
 )1کلوروایتان

 )2دای کلوروایتیلین

 )3دای کلورو ایتان

 )4هیچکدام

 .1081نام مرکب 𝑟𝐵  𝐶𝐻3 𝐶𝐻2 𝐶𝐻2عبارت اند از:
1 − 𝑏𝑟𝑜𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑒 )1

2 − 𝑏𝑟𝑜𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑒 )2

3 − 𝑏𝑟𝑜𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑛𝑒 )3

 )4هیچکدام

 .1082محصول تعامل ایتایل بروماید و سودیم استیت عبارت اند از:
 )1ایتایل استیت و سودیم بروماید

 )2دای ایتایل ایستر و سودیم بروماید

 )3ایتایل میتایل ایستر

1 )4و 3درست است

 .1083مشتقات هلوجنی الکان ها به کدام نام یاد میگردد؟
 )1اسایل ها

 )2هلوجنید ها

 )3الکایل هالید ها

 )4آرایل هالید ها

 .1084فورمول ترای کلوروایتلین عبارت اند از:
𝐶𝐻𝐶𝑙 = 𝐶𝐻𝐶𝑙 )1

𝐶𝐻𝐶𝑙 = 𝐶𝐶𝑙2 )2

𝐶𝐻3 − 𝐶𝐶𝑙3 )3

 )4هیچکدام

 .1085یکی از محصوالت...........کلوروفارم گاز زهری فوسیجن است
 )1ریدکشن

 )2اکسیدیشن

 )3تعامل جمعی

 )4تعامل تجریدی

.1086مرکب 𝐻𝑂  𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻2 −به کدام یکی از نام های ذیل یاد میگردد؟
 )1پروپان الکول

 )2پروپایل الکول

2 )4 𝐴𝑙𝑙𝑦𝑙 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 )3و 3درست است

 .1087مرکب )𝐻𝑂(  𝐶𝐻2 (𝐶𝑙) − 𝐶𝐻2به کدام یکی از نام های ذیل یاد میگردد؟
𝐴𝑙𝑙𝑦𝑙 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 )1
𝐸𝑡ℎ𝑦𝑙𝑒𝑛𝑒 𝑐ℎ𝑜𝑙𝑜𝑟𝑜 ℎ𝑦𝑑𝑟𝑖𝑛 )3

 )2ایتایل الکول
2 )4و 3درست است
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تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 .1088اگر گروپ وظیفوی )𝐻𝑂 (−مستقیما ً به حلقه اروماتیک وصل باشد این نوع الکول را به نام......یاد میکنند
 )1الکول اولی

 )2الکول سومی

 )3فینول

 )4فتالیک اسید

 .1089الکول ها بر حسب تعداد اتوم های متوصل شده به گروپ کاربینول به چند دسته تقسیم گردیده اند؟
 )1دو دسته

 )2سه دسته

 )3چهاردسته

 )4پنج دسته

 . 1090الکول هایکه در آن ها گروپ هایدروکسیل به کاربن سومی وصل گردد به کدام نام یاد میگردد؟
 )1الکول اولی

 )2الکول سومی

 )3الکول چهارمی

 )4الکول دومی

 .1091ایزوپروپایل الکول نوع الکول های چندمی میباشد؟
 )1الکول سومی

 )2الکول دومی

 )3الکول اولی

 )4هیچکدام

 .1092نام گزاری الکول ها به چند سیستم صورت میگیرد؟
 )1سه سیستم

 )2دو سیستم

 )3چهار سیستم

 )4هیچکدام

 .1093الکول هایکه حاوی دوگروپ هایدروکسیل باشند به کدام نام یاد میشوند؟
 )1گالیسرین

 )2گالیکول

 )3ایستر

 )4آسپرین

 .1094الکول ها در تعامالت کدام خاصیت را از خود نشان میدهد؟
 )1امفوتریک

 )2تیزابی

 )3القلی

 )4همه درست است

 .1095از تعامل الکول ها با فلزات القلی کدام مرکبات حاصل میگردند؟
 )1ایستر ها

 )2الکولیت ها

 )3الدیهاید ها

 )4هیچکدام

 .1096مرکب )𝑎𝑁𝑂  (𝐶2 𝐻5 −به کدام یکی از نام های ذیل یاد میگردد؟
 )1سودیم اوکسی ایتان  )2سودیم ایتایل اوکساید  )3ایتایل سودیم ایتر

 )4سودیم ایتانولیت

 .1097فعالیت کیمیاوی الکول ها در تعامالت با فلزات القلی با ازدیاد زنجیر کاربنی شان:
 )1کم میگردد

 )2زیاد میگردد

 )3ثابت باقی میماند

 )4هیچکدام

 .1098اکسیدیشن الکول چندمی منجر به تولید الدیهاید ها و اسید ها میگردد؟
 )1الکول اولی

 )2الکول دومی

 )3الکول سومی

 )4تماما"

 .1099ازاکسیدیشن الکول دومی کدام مرکبات حاصل میگردد؟
 )1الدیهاید ها

 )2اسید ها

 )3کیتون ها

 )4تماما ً درست است

 .1100ایستریفیکیشن در نتیجه تعامالت کدام مرکبات حاصل میشود؟
 )1تعامل الدیهاید ها با تیزاب ها

 )2تعامل کیتون ها با الکول ها

 )3تعامل الکول ها با تیزاب ها

 )4تعامل تیزاب ها با کیتون ها

 .1101طریقه های اقتصادی استحصال الکول ها عبارت از..........است
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تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 )1هایدریشن الکین ها

 )2دی هایدریشن الکین ها

 )3تخمرقند ها

1 )4و 3درست است

 .1102از ارجاع الدیهاید ها و تیزاب ها کدام مرکبات حاصل میگردد؟
 )1کیتون ها

 )2الکول های دومی

 )3ایستر ها

 )4الکول های اولی

 .1103از ارجاع کیتون کدام مرکبات حاصل میگردد؟
 )1تیزاب ها

 )2الدیهاید ها

 )3الکول اولی

 )4الکول دومی

 .1104از ارجاع ایستر ها کدام مرکبات حاصل میشود؟
 )1ایتر ها

 )2کیتون ها

 )3یک مالیکول الکول  )4دومالیکول الکول

 .1105خوردن کم یکی از الکول های ذیل سبب کوری و مقدار زیاد آن سبب مرگ میگردد؟
 )1میتانول

 )2ایتانول

 )3پروپانول

 )4بیوتانول

 .1106از فارم الدیهاید در کدام موارد استفاده میشود؟
 )1در تولید پالستیک
 )3نحیث محلل های عضوی

 )2در تولید رنگ ها
 )4تمام موارد ذکر شده درست است

 .1107ساده ترین الکول ها میتایل الکول بوده که به یکی از نام های ذیل نیز یاد میگردد؟
 )1الکول آهن

 )2الکول چوب

 )3الکول شرین

 )4تماما"

 .1108الکول معمولی که در البراتوارها به حیث محلل استعمال میگردد اجزای ترکیبات آن یکی از گذینه های
ذیل است؟
 95% )1آب و  5%الکول

 50% )2الکول و  50%آب

 30% )3آب و  70%الکول

 95% )4الکول و  5%آب

 .1109الکول ( 100%مطلقه) را از الکول معمولی با عالوه نمودن کدام مواد در آن حاصل مینمایند؟
 )1تیزاب

 )2نمک

 )3آب

 )4چونه

 . 1110ایتایل الکول که محلل خوب عضوی بوده در کدام بخش ها از آن استفاده به عمل میآید؟
 )1برای تهیه تینچرآیودین

 )2رنگ ها و عطریات

 )3خوشبو ساختن مواد آرایش

 )4تمام موارد ذکر شده

 .1111از ارجاع اسیت الدیهاید در موجودیت کتلست نکل )𝑖𝑁( کدام مرکب حاصل میگردد؟
 )1میتانول

 )2ایتانول

 )3اسیتیک اسید

1 )4و 2درست است

 .1112الکولی که دارای سه گروپ وظیفوی )𝐻𝑂 (−باشد به کدام نام یاد میگردد؟
 )1گالیکول

 )2گالیسرین

 )3الکول سه قیمته

2 )4و 3درست است

 .1113نام سیستماتیک گالیسرین عبارت اند از:
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

1، 2، 3 − 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑜𝑙 )1

1، 2، 3 − 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑡𝑟𝑖𝑜𝑙 )2

1، 2 − 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑡𝑟𝑖𝑜𝑙 )3

1، 3 − 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑡𝑟𝑖𝑜𝑙 )4

 .1114در نتیجه تعامل گلیسرین با نایتریک اسید کدام مرکب حاصل میشود؟
 )1ترای نایتروگلیسرین

 )2دینامیت

 )3گلیسرایل ترای نایتریت غیرعضوی

 )4تمام موارد درست است

 .1115مرکب  𝐶𝐻3 − 𝑂 − 𝐶𝐻3به کدام نام یاد میگردد؟
𝐷𝑖𝑚𝑒𝑡ℎ𝑦𝑙𝑒𝑡ℎ𝑒𝑟 )1

𝑀𝑒𝑡ℎ𝑜𝑥𝑦 𝑚𝑒𝑡ℎ𝑎𝑛𝑒 )2

 )3دای میتایل ایتر

 )4تمام گذینه های ذکرشده درست است

 .1116از دی هایدریشن دو مالیکول الکول در موجودیت  𝐻2 𝑆𝑂4کدام مرکبات حاصل میگردد؟
 )1ایسترها

 )2الدیهاید ها

 )3ایترها

 )4اسید ها

 .1117از تعامل معروف گرینارد با الدیهایدها و کیتون ها کدام مرکبات حاصل میگردد؟
 )1اسید ها

 )2الکول ها

 )3کیتون ها

 )4ایتر ها

 .1118الکول ها مشتقات ........هایدروکاربن ها است
 )1نایتروجنی

 )2آکسیجنی

 )3سلفری

 )4فاسفورس

 .1119الکول سومی الکولی است که کاربن دارنده گروپ )𝐻𝑂 (−به......ارتباط دارد
 )1دو اتوم کاربن

 )2سه اتوم کاربن

 )3یک اتوم کاربن

 )4با سه گروپ 𝐻𝑂 –

 .1120انزایم زایمیز گلوکوز را به .........و  𝐶𝑂2تبدیل مینماید
 )1الکول

 )2کیتون

 )3الدیهاید

 )4تیزاب

 .1121محصول تعامل الکولها با 𝑎𝑁 عبارت از ......است
𝑁𝑎𝑂𝐻 )2

𝐻2 )1

𝑅 − 𝑂𝑁𝑎 )3

1 )4و 3درست است

 .1122محصول اکسیدیشن دومی الکول اولی......اند
 )1الدیهاید ها

 )2تیزاب ها

 )3کیتون ها

 )4هیچکدام

 .1123الکول های دارای دو گروپ هایدروکسیل به نام ..........یاد میشود
 )1الکول دومی

 )2الکول دوقیمته

 )3گالیکول

2 )4و 3درست است

 .1124سایکوبیوتانول دارای فورمول جمعی.........می باشند
𝐶6 𝐻13 𝑂𝐻 )1

𝐶5 𝐻9 𝑂𝐻 )2

𝐶4 𝐻10 𝑂𝐻 )3

𝐶4 𝐻7 𝑂𝐻 )4

 .1125مرکب 𝐻𝑂  𝐶6 𝐻13فورمول جمعی...........است
𝐻𝑒𝑥𝑎𝑛𝑜𝑙 )1

 )3 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑜 𝐻𝑒𝑥𝑎𝑛𝑜𝑙 )2پنتانون

𝑝𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 )4
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

.1126در نامگزاری زنجیر اساسی دارنده گروپ کاربینول در الکول ها به پسوند......ختم میگردد
𝑎𝑙 )2

𝑜𝑙 )1

𝑎𝑛𝑒 )3

𝑜𝑛𝑒 )4

 .1127موجودیت....در الکول ها سبب ازدیاد درجه غلیان آن ها گردیده است.
 )1قوه واندروالس
 )3قوه دای پول-دای پول

 )2رابطه هایدروجنی
 )4تماما"

 .1128از تعامل ایتلین با .........الکول حاصل میشود.
 )1القلی ها

𝑁𝑎𝑂𝐻 )2

 )3آب

 )4تیزاب

 .1129در تخمر الکولی کدام یکی از مواد ذیل به الکول تبدیل میگردد؟
 )1نشایسته

 )2بوره

 )3گلوکوز

 )4نشایسته و بوره

 .1130از دی هایدریشن ایتانول کدام یکی از مرکبات ذیل حاصل میگردد؟
 )1الدیهاید

 )2کیتون

 )3دای ایتایل ایتر

 )4ایتر

 (𝑅)2 𝐶𝐻𝑂𝐻 .1131فورمول کدام یکی از مرکبات ذیل است؟
 )1الکول سومی

 )2الکولی اولی

 )3ایتر

 )4هیچکدام

 (𝐶𝐻3 )2 𝐶𝑂.1132فورمول کدام یکی از مرکبات ذیل است؟
 )1دای میتایل کیتون

 )2الدیهاید

 )3اسیتون

1 )4و 3درست است

 .1133اگرالدیهاید ارجاع گردند کدام یکی از مرکبات ذیل حاصل میگردد؟
 )1الکول

 )2تیزاب ها

 )3ایتر ها

 )4گالیکول ها

 .1134فورمول عمومی الدیهاید های الیفاتیک عبارت اند از:
𝐶𝑛 𝐻2𝑛 𝑂 )1

𝐶𝑛 𝐻𝑛 𝑂 )2

𝐶𝑛 𝐻2𝑛 𝑋 )3

 )4هیچکدام

 .1135فورمول مالیکولی الدیهایدی را دریافت کنید که در آن  40%کاربن از لحاظ کتلوی موجود باشد؟
 )1فارم الدیهاید

𝐶𝐻2 𝑂 )2

𝐶𝐻3 𝑂𝐻 )3

1 )4و 2درست است

 .1136کدام یکی از مرکبات الدیهاید حالت گاز را دارد؟
 )1فارم الدیهاید

 )2اسیت الدیهاید

𝐸𝑡ℎ𝑎𝑛𝑎𝑙 )3

 )4تماما"

 .1137الدیهاید های دارنده کاربن چند حالت مایع را دارا میباشد؟
 2 )1الی  10کاربن

3 )2الی 7کاربن

2 )3الی  6کاربن

 2 )4الی  12کاربن

 .1138با افزایش کتله مولی درمالیکول الدیهایدها قطبیت مالیکول ها:
 )1زیاد گردیده

 )2کم گردیده

 )3ثابت مانده

 )4هیچکدام

 .1139الدیهایدها کدام یکی از تعامالت ذیل را انجام داده میتواند؟
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12
 )1تعامل جمعی
 )3تعامل تراکم  ،تعامل اکسیدیشن و ریدکشن

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 )2تعامل تویضی
 )4تمام موارد ذکر شده درست است

 .1140از اکسیدیشن الدیهادی توسط اکسیدانت های قوی کدام مرکبات حاصل میگردد؟
 )1کاربوکسلیک اسید ها

 )2کیتون ها

 )3نمک ها

 )4الکول ها

 . 1141مخلوطی آبی نایتریت نقره و امونیا را به کدام یکی از معروف های ذیل یاد میکند؟
 )1معروف فهلنگ

 )2معروف تولین

 )3معروف گرینارد

 )4معروف مارکوفنیکوف

 .1142الدیهاید های اروماتیک توسط کدام یکی از معروف ها اکسیدی میگردند؟
 )1معروف گرینارد

 )2معروف تولین

 )3معروف فهلنگ

2 )4و 3درست است

 .1143الدیهایدها را به کدام طریقه های ذیل میتوان استحصال کرد؟
 )1ازاکسیدیشن الکول اولی

 )2دی هایدروجنیشن الکول اولی

 )3ازارجاع تیزاب های عضوی

 )4از تمام موارد ذکر شده

 .1144محلول  40%فارم الدیهاید به کدان نام یاد میشود؟
 )1میتانل

 )2ایتانل

 )3فارملین

 )4هیچکدام

 .1145ازمرکب اسیت الدیهاید کدام مواد استحصال میگردد؟
 )1اسیتیک اسید

 )2ایتانول

 )3رابرمصنوعی

 )4همه گذینه ها درست است

 .1146از کدام مرکب الدیهاید ها در ساینس و طب منحیث ماده خواب آور استفاده به عمل میآید؟
 )1فارم الدیهاید

 )2اسید الدیهاید

 )3پاراالدیهاید

 )4ایتانل

 . 1147درمرکباتی که گروپ وظیفوی کاربونیل با دو بقیه الکایل مرتبط باشد این نوع مرکبات به کدام نام یاد میشود؟
 )1الدیهایدها

 )2االیل ها

 )3کیتون ها

1 )4و 3درست است

 .1148درالکول های که دو گروپ هایدروکسیل به یک اتوم کاربن نصب شده باشند:
 )1با ثبات اند

 )2بی ثبات اند

 )3ضعیف اند

 )4هیچکدام

 .1149ازاکسیدیشن و دی هایدروجنیشن الکول دومی کدام مرکبات حاصل میگردد؟
 )1الدیهاید ها

 )2ایسترها

 )3کیتون ها

 )3تماما"

 . 1150اسیتون که یک مرکب مایع ،بی رنگ و دارای بوی تیز بوده به کدام نام دیگر نیز یاد میگردد؟
 )1پروپانل

 )2پروپانون

 )3دای میتایل کیتون

2 )4و 3درست است

 .1151از تقطیرچوب خشک چند فیصد اسیتون حاصل میگردد؟
5% )1

0.5% )2

10% )3

7% )4
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 .1152محصول تعامل الدیهاید با 𝑁𝐶𝐻 ......میباشد.
 )1الدیهایدسیانو هایدرین

 )2سینوهایدرازین

1 )3و 2هردو درست

 )4هیچکدام

 .1153پارا اسیت الدیهاید مرکب حلقوی بوده  ،توسط حرارت به..........تبدیل میگردد.
 )1فارم الدیهاید

 )2اسیت الدیهاید

 )3اسیتون

 )4اسیتیک اسید

 .1154ازتجزیه کتلستی کیتون غیر متناظر .........نوع تیزاب عضوی تشکیل میگردد.
 )2چهار

 )1دو

 )3یک

 )4سه

 .1155محصول احتراق فارمیک اسیت و تیزاب های دیگرعضوی عبارت.........است
 𝐶𝑂2 )1و 𝑂 𝐻2

 𝐻2 𝑂،𝐶𝑂2 )2و الدیهاید

𝑅 − 𝐶 = 𝑂 − 𝐻 + 𝐻2 𝑂 )3

1 )4و 3درست است

 .1156محصول نهایی معروف گرینارد و الدیهاید.......است.
 )1الکول دومی و 𝑋)𝐻𝑂(𝑔𝑀

 )2الکول اولی و 𝑋)𝐻𝑂(𝑔𝑀

 )3الکول سومی و 𝑋)𝐻𝑂(𝑔𝑀

 )4هیچکدام

 .1157سبب فعالیت الدیهاید ها ........میباشد.
 )1گروپ کاربونیل
 )3داشتن 𝐻 و رابطه 𝜋 در گروپ کاربونیل

 )2داشتن رابطه 𝜋
 )4تمامی فوق

 .1158در اخیر نام الدیهاید حرف اخیر 𝑒 الکان های مربوطه به...........پسوند عوض میگردد
𝑜𝑛𝑒 )1

𝑎𝑙 )2

𝑒𝑛𝑒 )3

𝑜𝑙 )4

 .1159گروپ الکااوکسی عبارت اند از:
𝑅 − 𝐻 )1

𝑅𝑂− )2

𝑅 − 𝑂 − 𝑅 − )3

−𝑂 − )4

 .1160از ارجاع الدیهاید ها کدام مواد ذیل حاصل میگردد؟
 )1الکان ها

 )2الکول ها

 )3الکول اولی

 )4کیتون ها

 . 1161مرکباتی که درترکیب مالیکلی خود دارای گروپ وظیفوی کاربوکسیل اند به کدام نام یاد میشوند؟
 )1کاربوکسلیک اسید  )2اسیتون

 )3الدیهاید ها

 )4امین ها

 .1162فورمول مالیکولی پروپیونیک اسید که در ترکیب شیر،مسکه و پنیر موجود است،عبارت اند از:
𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 )1
𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 )3

𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻 )2
𝐶𝐻3 (𝐶𝐻2 )2 𝐶𝑂𝑂𝐻 )4

 . 1163کدام یکی از تیزاب های عضوی دارای بلند ترین ثابت آیونایزیشن میباشد؟
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کامل ترین مجموعه سواالت کیمیای(10و 11و)12
 )1اسیتیک اسید

 )2پروپیونیک اسید

تحت نظر  :انجنیر امین هللا (امین) و استاد صدیق هللا (رحمتی)

 )3فارمیک اسید

 )4فتالیک اسید

 .1164از تعامل کاربوکسلیک اسید ها با فلزات فعال کدام مواد حاصل میگردد؟
 )1آب و نمک

 )2تیزاب و نمک

 )3نمک و 𝐻2

 )4هیچکدام

 .1165در شرایط ستندرد به مقدار 𝑔 24یک مونو اسید با فلزی مگنیزیم تعامل نموده ،به مقدار 𝐿 4.48گاز
هایدروجن آزاد گردیده است ،فورمول مالیکولی کاربوکسلیک اسید کدام است؟
𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻 )1
𝐶𝐻3 (𝐶𝐻2 )2 𝐶𝑂𝑂𝐻 )3

𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 )2
𝐶6 𝐻5 𝐶𝑂𝑂𝐻 )4

 .1166از تعامل کاربوکسلیک اسید ها با القلی ها کدام مواد ذیل حاصل میگردد؟
 )1آب و نمک ها

 )2الدیهایدها و آب

 )3الدیهایدها والکولها  )4هیچکدام

 .1167از دی هایدریشن تیزاب های عضوی کدام مرکبات حاصل میشود؟
 )1الدیهاید ها

 )2اسید انهایدراید

 )3کیتون ها

 )4تماما"

 .1168کدام یکی از مرکبات عضوی در محلول های عضوی به آیون ها تجزیه میگردد؟
 )1میتانول

 )2میتایل کلوراید

 )3فارمیک اسید

 )4تماما"

 .1169اگزالیک اسید ازجمله اسید های چند قیمته است؟
 )1یک قیمته

 )2دوقیمته

 )3سه قیمته

 )4هیچکدام

 .1170از هایدرولیز سیانو اسیتیک اسید کدام مرکب حاصل میگردد؟
 )1مالونیک اسید

 )2فتالیک اسید

 )3اسیتیک اسید

 )4پروپانویک اسید

 .1171اولین مرکب اسید شحمی عبارت اند از:
 )1مالونیک اسید

 )2بیوتاریک اسید

2 )4 𝐶3 𝐻7 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 )3و 3درست است

 .1172فورمول مالیکولی پالمتیک اسید عبارت اند از:
𝐶5 𝐻12 𝐶𝑂𝑂𝐻 )1

𝐶3 𝐻7 𝐶𝑂𝑂𝐻 )2

𝐶15 𝐻31 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 )3

𝐶14 𝐻29 𝐶𝑂𝑂𝐻 )4

 .1173فورمول مالیکولی استیاریک اسید عبارت اند از:
𝐶15 𝐻31 𝐶𝑂𝑂𝐻 )1

𝐶12 𝐻23 𝐶𝑂𝑂𝐻 )2

𝐶14 𝐻29 𝐶𝑂𝑂𝐻 )3

𝐶17 𝐻35 𝐶𝑂𝑂𝐻 )4

 .1174تعامالت تیزاب های عضوی که به گروپ تیزابی آنها مربوط است ،به چند طریقه صورت میگیرد؟
 )1سه طریقه

 )2دوطریقه

 )3چهارطریقه

 )4هیچکدام

 .1175تیزاب سرکه محلل خوب عضوی است برای کدام مواد ذیل؟
 )1صمغ

 )2موم

 )3تیل

 )4تماما"
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 . 1176رابطه هایدروجنی دربین مالیکول تیزاب های عضوی نظر به الکول ها......است
 )1مستحکم

 )2سست

 )3یکسان

 )4هیچکدام

 .1177نام درست مرکب 𝐻𝑂𝑂𝐶  𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻(𝐶𝐻3 ) − 𝐶𝐻(𝑁𝐻2 ) − 𝐶𝐻(𝑂𝐻) −عبارت است از:
1، 2 − 𝑑𝑖ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜𝑥𝑦 − 3 − 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 − 4 − 𝑚𝑒𝑡ℎ𝑦𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 )1
2 − ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜𝑥𝑦 − 3 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 − 4 − 𝑚𝑒𝑡ℎ𝑦𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑜𝑖𝑐 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒 )2
1 − ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜𝑥𝑦 − 2 − 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 − 3 − 𝑚𝑒𝑡ℎ𝑦𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑜𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒 )3
1 2 𝑑𝑖 ℎ𝑦𝑑𝑟𝑖𝑥𝑦 − 3 − 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 − 4 𝑚𝑒𝑡ℎ𝑦𝑙𝑝𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑜𝑐 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒 )4
 .1178امین ها به چند دسته تقسیم گردیده اند؟
 )1دو دسته

 )2سه دسته

 )3چهاردسته

 )4پنج دسته

 . 1179اگر اتوم نایتروجن گروپ امین با سه گروپ هایدروکاربن مرتبط شده باشد کدام نوع امین حاصل میگردد؟
 )1امین سومی

 )2امین سه قیمته

 )3هردو درست

 )4هیچکدام

 . 1180اگرگروپ امین با حلقه ارومات درارتباط باشد این نوع امین ها را به کدام نام یاد میکنند؟
 )1امین های زنجیری  )2امین های الیفاتیک  )3امین های اروماتیکی2 )4و 3درست است
 .1181کدام یکی ازتیزاب های ذیل نوع تیزاب های شهمی اند؟
𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻 )1

𝐶2 𝐻5 𝐶𝑂𝑂𝐻 )2

𝐶3 𝐻7 𝐶𝑂𝑂𝐻 )3

𝐶17 𝐻31 𝐶𝑂𝑂𝐻 )4

 .1182امین های هتروسکیک عبارت اند از:
 )1پایرولیدین

 )2پایریدین

 )3پایرول

 )4تماما"

 .1183مورفین ،کوکایین و نیکوتین ازجمله کدام نوع مرکبات عضوی اند:
 )1الدیهایدها

 )2کیتونها

 )3امین ها

 )4امایدها

 .1184الکالوئید ها که مرکبات نایتروجنی القلی بوده تا حال در حدود چند نوع آن شناخته شده است؟
 100 )1نوع

 300 )2نوع

 400 )3نوع

 500 )4نوع

 .1185مرکب کیمیاوی  𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻(𝐶𝐻3 ) − 𝑁𝐻2به کدام نام یاد میشود؟
1 − 𝑚𝑒𝑡ℎ𝑦𝑙 − 1 − 𝑝𝑒𝑛𝑡ℎ𝑦𝑙 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒 )2 5 − 𝑚𝑒𝑡ℎ𝑦𝑙 − 5 − 𝑝𝑒𝑛𝑡ℎ𝑦𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒 )1
𝑚𝑒𝑡ℎ𝑦𝑙 − 𝑝𝑒𝑛𝑡ℎ𝑦𝑙 − 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒 )3

 )4تماما ً درست است

 .1186مرکب کیمیاوی  𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 − 𝑁𝐻 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3به کدام یکی از نام های ذیل یاد میگردد؟
𝐷𝑖 𝑒𝑡ℎ𝑎𝑛𝑒 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒 )1

𝐷𝑖 𝑒𝑡ℎ𝑎𝑦𝑛𝑒 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒 )2

𝑁 − 𝑁 − 𝑑𝑖𝑒𝑡ℎ𝑦𝑙 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒 )3

 )4هیچکدام

 .1187مرکب کیمیاوی 𝐻𝑂  𝐶𝐻2 (𝑁𝐻2 ) − 𝐶𝐻2 −به کدام نام یاد میشود؟
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𝐸𝑡ℎ𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒 )1

𝐴𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑒𝑡ℎ𝑎𝑛𝑜𝑙 )2

2 − 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑡ℎ𝑎𝑛𝑜𝑙 )3

 )4تمام گذینه های فوق درست است

 .1188کدام یکی از مرکبات امین به شکل گاز موجود است؟
 )1میتایل امین

 )2دای میتایل امین

 )3ترای میتایل امین

 )4تماما"

 .1189کدام نوع مرکبات امین درآب به خوبی حل میگردند؟
 )1امین های اولی،امین های دومی

 )2امین های سومی

 )2امین های دومی و سومی

 )4تماما ً درست است

 .1190فورمول جمعی انیلین یا بنزین امین عبارت اند از:
𝐶𝐻3 − 𝑁𝐻2 )1

𝐶6 𝐻5 − 𝑁𝐻2 )3 𝑁𝐻2 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 )2

𝐶𝐻3 − 𝑁𝐻 − 𝐶𝐻3 )4

 . 1191از تعامل کلوریک اسید با انیلین اندیگو حاصل میشود که دارای فورمول مالیکولی ذیل میباشد:
𝐶10 𝐻`10 𝑂2 𝑁2 )1

𝐶12 𝐻12 𝑂2 𝑁2 )2

𝐶6 𝐻5 − 𝑁𝐻2 )3

𝐶16 𝐻10 𝑂2 𝑁2 )4

 .1192از تعامل امین های نوع اول و دوم با اسید ها کدام مرکبات حاصل میگردد؟
 )1الکول ها

 )2کیتون ها

 )3الدیهاید ها

 )4اماید ها

 . 1193رادیکال های عضوی که در ساختمان امین ها با اتوم نایتروجن رابطه دارند دارای ساختمان:
 )1مسطح بوده

 )2هرمی بوده

 )3چهاروجهی بوده

 )4نزدیک به چهاروجهی بوده

 .1194گروپ وظیفوی امین ها عبارت از........میباشد
𝑁𝐻2 )1

𝑁𝐻 )2

𝑁𝐻3 )3

𝑁𝐻4+ )4

 .1195کدام یکی از مرکبات ذیل خاصیت قلوی را دارا است؟
𝐶𝐻3 − 𝑁𝐻2 )1

𝐶𝐻3 − 𝑂𝐻 )2

𝑁𝐻3 )3

1 )4و 3درست است

 .1196محلول آبی مرکب  𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻(𝐶𝐻3 ) − 𝑁𝐻2دارای کدام خاصیت های ذیل است؟
𝑃𝐻 > 7 )1

 )2با جست تعامل نموده هایدروجن را آزاد میسازد

 )3خاصیت قلوی را دارا است

1 )4و 3درست است

 .1197کدام یکی از مرکبات ذیل امین اولی است؟
𝐶𝐻3 − 𝑁𝐻2 )1

𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 − 𝑁𝐻2 )2

𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻(𝐶𝐻3 ) − 𝑁𝐻2 )3

 )4تماما"

 .1198اگر کتله مالیکولی امین 𝑢𝑛𝑎 45باشد ،کدام یکی از بقیه های ذیل مربوط به آن است؟
𝑚𝑒𝑡ℎ𝑦𝑙 )1

𝑒𝑡ℎ𝑦𝑙 )2

𝑖𝑠𝑜𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑦𝑙 )3

𝐴𝑟𝑦𝑙 )4

 .1199از تعامل ایتایل امین و 𝑙𝐶𝐻 کدام مرکب ذیل حاصل میشود؟
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)1پروپایل امین

 )2پروپایل امونیم کلوراید

 )3ایتایل امین کلوراید

 )4ایتایل آمونیم کلوراید

 .1200کدام یکی از مرکبات ذیل امین دومی نیست؟
𝐻3 𝐶 − 𝑁𝐻 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3 )1

𝐻3 𝐶 − 𝑁𝐻2 )2

𝐻3 𝐶 − 𝑁𝐻 − 𝐶𝐻3 )3

𝐶6 𝐻5 − 𝑁𝐻 − 𝐶𝐻3 )4
موفق باشد!

حق کاپی محفوظ است
تهیه و ترتیب کننده  :انجنیر امین هللا (امین)
فیسبوک  :کانکور با استاد انجینیر امین هللا امین
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