
 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

  قدر هدایای زمینی را بدانیم
 تاریخ متن سوال ردیف

 با توجه به گفته های کتاب درسی کدام گزینه می تواند به ترتیب از راست به چپ جمله زیر را درستی تکمیل کند؟ 1

 «پیشرفت صنعت ... مبتنی بر اجزایی است که از موادی به نام .... ساخته می شوند.»

 نیمه رساناها –( خودرو 2رساناها                           –( خودرو 1

 رساناها  –( الکترونیک 4نیمه رساناها                 –( الکترونیک 3

 21قلمچی 

  96مهر 

 تجربی

به ترتیب از راست به  Cو  A ،Bبا توجه به نمودار مقابل که میزان تولید و مصرف نسبی برخی مواد را در جهان نشان می ده،  2

 چپ کدامند؟

 فلزها –سوخت های فسیلی  –( مواد معدنی 1

 مواد معدنی –فلزها  –( سوخت های فسیلی 2

 سوخت های فسیلی –فلزها  –( مواد معدنی 3

 فلزها  –مواد معدنی  –( سوخت های فسیلی 4

 21قلمچی 

  96مهر 

 تجربی

 کدام مورد درست است؟ 3

 سراسر جهان به صورت یکسان پخش شده اند.( منابع شیمیایی در 1

 ( گسترش فناوری به میزان دسترسی به مواد مناسب وابسته است.2

 ( همة مواد مصنوعی برخالف مواد طبیعی از کره زمین به دست نمی آیند.3

 ( با استخراج منابع از کره زمین، جرم کل مواد در کره ی زمین کاهش می یابد.4

 21قلمچی 

  96مهر 

 یتجرب

 کدام گزینه در مورد جدول دوره ای عناصر نادرست است؟ 4

 ( به شیمی دان ها کمک می کند تا حجم انبوهی از مشاهده ها را سازمان دهی و تجزیه و تحلیل کنند.1

 گروه می باشد. 8دوره و  7( جدول دوره ای شامل 2

 آن نیز می باشد.( تعیین موقعیت یک عنصر در این جدول به معنی تعیین دوره و گروه 3

 ( در این جدول، اتم ها بر اساس عدد اتمی چیده شده اند.4

 21قلمچی 

  96مهر 

 تجربی

 چند مورد از موارد زیر نادرست است؟ 5

 الف( گسترش صنعت خودرو مدیون شناخت و دسترسی به فوالد است.

 همواره سبب بهبود خواص می شود. ب( با گسترش دانش تجربی، شیمی دان ها دریافتند که افزودن مواد به یکدیگر

ج( یکی از نتایج روند گسترش دانش تجربی، دست یافتن شیمی دان ها به توانایی انتخاب مناسب ترین ماده برای یک کاربرد 

 معین بود.

 سوخت های فسیلی. >مواد معدنی  >د( مقایسه میزان تولید و مصرف برخی مواد اولیه: فلز ها 

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

 21قلمچی 

  96مهر 

 تجربی

 چند مورد از مطالب زیر نادرست اند؟ )طبق مطالب کتاب درسی( 6

 ( چیده شده اند.A* عنصرها در جدول دوره ای بر اساس بنیادی ترین ویژگی آن یعنی عدد اتمی )

 الیه الکترونی آن ها با هم برابر است همواره در یک گروه جای دارند. * عنصرهایی که شمار الکترون های بیرونی ترین زیر

 21قلمچی 

  96مهر 

 تجربی
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 * در فرایند تولید ورقه های فوالدی و تایر دوچرخه، موادی دوریخته می شوند.

 * عنصرهای جدول دوره ای را بر اساس شماره گروه آن ها می توان در سه دسته فلز، نافلز و شبه فلز جای داد.

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

 کدام عبارت درست است؟ 7

 ( گرما دادن به مواد، همواره سبب تغییر و بهبود خواص آن ها می شود.1

 ( مندلیف با طراحی جدول دوره ای، در جهت شناخت رفتار و خواص مواد گام برداشت.2

 و مصرف سوخت های فسیلی نسبت به مواد معدنی، بیشتر است.( میزان تولید 3

 ( مشاهده مواد و انجام آزمایش گام مهم تری نسبت به یافتن الگوها و روندها در پیشرفت علم به شمار می رود.4

 21قلمچی 

  96مهر 

 تجربی

 کدام مفهوم از چرخة مواد استنباط نمی شود ؟ 8

 طبیعی از کرة زمین به دست می آیند.( مواد مصنوعی نیز مانند مواد 1

 ( در مراحل مختلف همراه با آسیب های زیست محیطی است.2

 ( علی رغم برداشت از منابع، به تقریب جرم کل مواد در کرة زمین ثابت باقی می ماند.3

 ی ندارد.( برداشت بی رویه از منابع ماده توسط انسان، به دلیل بازگشت دوبارة آن ها به طبیعت جای نگران4

 21قلمچی 

 96 مهر

 ریاضی

 از بین عبارت های زیر کدام مورد )موارد( درست است؟ 9

 آ( پیشرفت صنایع الکترونیک مبتنی بر اجزایی است که از مواد رسانا ساخته شده اند.

خود اختصاص  ب( فلزات کم ترین سهم تولید و مصرف از منابع زمینی را در مقایسه با مواد معدنی و سوخت های فسیلی به

 می دهند.

پ( انسان های پیشین در ایتدا فقط از برخی مواد مانند سفال، برخی فلزات، پشم، پوست، چوب و خاک برای رفع نیازهای 

 خود بهره می بردند.

 ت( هر چه میزان منابع ماده در یک کشور بیش تر باشد، آن کشور توسعه یافته تر است.

 ( ت، پ4( آ، ت            3      ( فقط ب  2( آ، ب، پ           1

 21قلمچی 

 96مهر 

 ریاضی

 کدام عبارت درست است؟ 10

 ( منابع شیمیایی در سرتاسر جهان به صورت یکسان پخش شده اند.1

 ( مواد طبیعی برخالف مواد مصنوعی از کرة زمین به دست می آیند.2

 ( گسترش صنعت خودرو، مدیون شناخت و دسترسی به فوالد است.3

 ( با استخراج منابع از کرة زمین، جرم کل مواد کره ی زمین کاهش می یابد4

 5قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

 :به جزتمام گزینه ها صحیح هستند  11

 ( با گسترش دانش تجربی، شیمی دان ها به رابطة میان خواص مواد با عنصرهای سازندة آن ها پی برند.1

 مواد و افزودن آن ها یه یکدیگر سبب تغییر و گاهی بهبود خواص آن ها می شود. ( دانشمندان دریافتند که گرمادادن به2

 ( برخی از مواد طبیعی و مصنوعی از کرة زمین به دست می آیند.3

 ( با توجه به وجود چرخة مواد می توان نتیجه گرفت که جرم کل در مواد در کرة زمین تقریباً ثابت می ماند.4

 5قلمچی 

 96آبان 

 ریاضی

 کدام یک از مطالب زیر در مورد کرة زمین به درستی بیان شده اند؟ 12

 الف( چرخة مواد می تواند بیانگر قانون پایستگی جرم در کرة زمین باشد.

 به بعد کم تر از مواد معدنی و سوخت های فسیلی است. 2005ب( میزان استخراج و مصرف فلزها از سال 

 هانی گردیده است.پ( تقاضای جهانی سبب پیدایش تجارت ج

 ت( مواد در کرة زمین به طور یکسان توزیع شده است.

 5قلمچی 

 96آبان 
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 ت –( الف 4ت           –( پ 3پ             –( ب 2ب            –( الف 1

 عبارت کدام گزینه درست است؟ 13

 رساناها ساخته می شوند.( پیشرفت صنعت الکترونیک مبتنی بر اجزایی است که از موادی به نام 1

 ( تجارت جهانی سبب پراکندگی غیریکنواخت منابع گوناگون در سطح زمین شده است.2

 سوخت های فسیلی <فلزها  <( مقایسه تولید و مصرف نسبی برخی مواد طبیعی: مواد معدنی 3

 ( گرما دادن به مواد و مخلوط کردن آن ها همواره سبب بهبود خواص آن ها نمی شود.4

 19قلمچی 

 96آبان

 تجربی

 چند مورد از مطالب زیر درست اند؟ 14

الف( با گسترش دانش تجربی شیمی دان ها دریافتند که گرمادادن به مواد و افزودن آن ها به یکدیگر همواره سبب تغییر و 

 بهبود خواص می شود.

 پوست بهره می بردند. ب( انسان های پیشین فقط از برخی مواد طبیعی مانند چوب، سنگ، سفال، پشم و

 پ( گسترش صنعت خودرو مدیون شناخت و دسترسی به فوالد است.

 ت( پیشرفت صنعت الکترونیک به اجزایی مبتنی است که از مواد رسانا ساخته می شوند.

 ث( صنایع گوناگون مانند غذا، پوشاک، حمل و نقل، ساختمان و ارتباطات، کم و بیش تحت تآثیر مواد قرار دارند.

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

  19فلمچی 

 96آبان 

 ریاضی

 است؟ نادرست زیر های عبارت از تعداد چه 15

 وابسته مناسب مواد به دسترسی میزان به فناوری گسترش( الف

 .است

می  یافت آزاد صورت به طبیعت در فوالد مانند مواد از بسیاری( ب

 .شوند

 در یکسان طور به و هستند ارزشمندی ذخیره های معدنی مواد( پ

 .شده اند توزیع زمین

 در مواد برخی نسبی مصرف و تولید میزان روند مقابل، نمودار( ت

 های سال در را جهان

 .می دهد نشان مختلف

 17قلمچی 

 97فروردین 

 تجربی

 ................ جز به هستند، درست زیر های عبارت همة 16

 مواد این از درست بهره برداری آن ها، رفتار و زمینی هدایای ساختار دقیق شناسایی با تا می کند کمک ما به شیمی دانش( 1

 .بیاموزیم را

 .است تجربی دانش یک نیازمند آن ها سازندة عنصرهای با مواد خواص میان رابطة( 2

 .باز می گردند طبیعت به شکل همان به دوباره مواد چرخة در آوریم، می به دست طبیعت از که موادی( 3

 .است فوالد به دسترسی و شناخت مدیون خودرو صنعت گسترش( 4

  2گزینه 

 96مهر  21

 است؟ درست زیر عبارت های از یک کدام 17

 .است زمین در ارزشمند ذخایر ناهمگون توزیع جهانی، تجارت پیدایش دلیل( الف

 .است وابسته مناسب مواد به دسترسی میزان و جدید مادة یک خواص درک و کشف به فناوری، توسعة و گسترش( ب

 .است زمین فلزی ذخایر مدیون الکترونیک صنعت پیشرفت و فوالد به دسترسی و شناخت مدیون خودرو صنعت گسترش( پ

 .است تر توسعه یافته کشور آن باشد، بیشتر کشور یک منابع از استخراج میزان چه هر( ت

 ت و پ( 4 پ         و ب( 3 ب            و الف( 2 ت        و الف( 1

  2گزینه 

 96آبان  2
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  الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها

 تاریخ متن سوال ردیف

 دسته بندی هر یک از عناصری که در زیر شرح داده شده در کدام گزینه به درستی آمده است؟  1

 است. 4زیر الیة آخر آن برابر با  lو  nالکترون وجود دارد و مجموع  8آ( عنصری از دوره چهارم که در الیه ظرفیتش 

 آن دو برابر شمار الکترون های الیة آخر آن است. sب( عنصری از دوره سوم که شمار الکترون های موجود در زیر الیه های 

 است. 9رون ها و نوترون های اتم آن برابر عدد که اختالف الکت 73پ( عنصری با عدد جرمی 

 نافلز –نافلز  –( فلز 2شبه فلز        –فلز  –( نافلز 1

 فلز  –شبه فلز  –( شبه فلز 4شبه فلز          –فلز  –( فلز 3

 21قلمچی 

  96مهر 

 تجربی

 کدام گزینه نادرست است؟ 2

 دارد.( ژرمانیم همانند سیلیسیم، رسانایی الکتریکی کمی 1

 ( سیلیسیم شکننده است و در اثر ضربه خرد می شود.2

 ( عنصرهای قلع و سرب در واکنش با دیگر اتم ها، الکترون به اشتراک نمی گذارد.3

 ( ژرمانیم برخالف سیلیسیم، در واکنش با دیگر اتم ها معموالً الکترون به اشتراک می گذارد.4

 21قلمچی 

  96مهر 

 تجربی

 کدام یک از گزینه های زیر در مورد عناصر گروه چهاردهم صحیح است؟  3

 ( عنصر سوم این گروه در واکنش با دیگر اتم ها الکترون به اشتراک می گذارد.1

 ( عنصر پنجم تین گروه برخالف عنصر سوم در اثر ضربه خرد نمی شود.2

 فته اند.جدول دروه ای قرار گر 6تا  2( عناصر این گروه در دوره های 3

 ( عنصر اول این گروه همانند عنصر دوم سطح تیره و غیربراق دارد.4

 21قلمچی 

  96مهر 

 تجربی

 = عدد اتمی سدیم(11کدام یک از گزینه های زیر در مورد عناصر دوره سوم ناردست می باشد؟ ) 4

 ( عنصر وم این دوره برخالف عنصر پنجم تنها می تواند الکترون از دست بدهد.1

 الکترون وجود دارد. 13در الیه ی ظرفیت سومین عنصر این دوره از نظر عدد اتمی، ( 2

𝒁𝑨دارای سطح کدر باشد، نسبت  Bبرخالف عنصر  Aجزو این دوره باشند و عنصر  Bو  A( اگر عناصر 3

𝒁𝑩
4می تواند  

3
 باشد. 

 ( عنصر سوم این دوره برخالف عنصر پنجم می تواند الکترون از دست بدهد.4

 21قلمچی 

  96مهر 

 تجربی

 ویژگی چند عنصر داده شده نادرست بیان شده است؟ 5

 : رسانایی گرمایی و الکتریکی باال دارد و در اثر ضربه تغییر شکل می دهد.Snآ( 

 : عایق جریان برق و گرماست و در واکنش با دیگر اتم ها الکترون به اشتراک می گذارد یا می گیرد.Sب( 

 گرمایی و الکتریکی باالیی دارد و در اثر ضریه تغییر شکل نمی دهد و خرد می شود.: رسانایی Mgپ( 

 : گرافیت که آلوتروپی از آن است سطح تیره ای دارد و در برابر ضربه مقاوم می باشد.Cت( 

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

 21قلمچی 

  96مهر 

 تجربی

در هر دوره و گروه با کاهش عدد اتمی به ترتیب از راست به چپ خاصیت نافلزی دست خوش کدام یک از تغییرات زیر می   6

 شود؟

 افزایش –( افزایش 2کاهش          –( کاهش 1

 کاهش –( افزایش 4افزایش         –( کاهش 3
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 کدام موارد از مطالب زیر نادرست اند؟ 7

 .آ( بیشتر عنصرهای جدول دوره ای را فلزها تشکیل می دهند که به طور عمده در سمت چپ و مرکز جدول قرار دارند

 ب( خواص شیمیایی شبه فلزها بیشتر به فلزها شبیه بوده در حالی که رفتار فیزیکی آن ها همانند نافلزهاست.

 ابد.پ( خصلت فلزی عناصر یک دوره با کاهش عدد اتمی افزایش می ی

 ، عنصرهای پایین تر خاصیت نافلزی بیشتری دارند.17ت( در گروه 

 ث( در گروه اول جدول دوره ای خصلت فلزی پتاسیم از سدیم کمتر است.

 ( ب، پ، ت4( آ، پ، ت     3( ب، ت، ث              2( آ، ب، ث            1

 21قلمچی 

  96مهر 

 تجربی

 د عناصر جدول دوره ای صحیح نمی باشد؟کدام یک از گزینه های زیر در مور 8

 ( تعداد عناصر گروه اول جدول دوره ای برخالف تعداد نافلزهای دوره سوم برابر هفت است.1

 عناصر پایین تر خاصیت فلزی بیشتری دارند. 17( در گروه 2

 ( رفتار شیمیایی شبه فلزها به نافلزها شباهت بیشتری دارند.3

 مورد خواص شیمیایی عناصر جدول دوره ای صدق می کند.( قانون دوره ای تنها در 4

 21قلمچی 

  96مهر 

 تجربی

 با توجه به عنصار مقابل چند مورد از مطالب زیر درست اند؟ 9

 * تنها اتم دو عنصر از آن ها در واکنش با دیگر اتم ها الکترون از دست می دهند.

 الکترون وجود دارد. 2زیر الیة اتم همة آن ها * در بیرونی ترین 

 * عنصرهای کربن و ژرمانیم در اثر ضربه خرد می شوند.

 * با افزایش عدد اتمی خواص فلزی آن ها افزایش می یابد.

 

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

 21قلمچی 

  96مهر 

 تجربی

 گزینه های زیر در مورد عناصر جدول دوره ای صحیح است؟کدام یک از  10

 ( عنصر سوم گروه چهاردهم برخالف عنصر سوم دوره سوم در واکنش با اتم ها می تواند الکترون مبادله کند.1

 ( آرگون از جمله نافلزهای دوره سوم است که می تواند الکترون بگیرد.2

 ی الکتریسیته نمی باشد.( ژرمانیم، رسانایی گرمایی دارد اما رسانا3

 است. p( عنصر دوم گروه چهاردهم برخالف عنصر دوم دوره سوم جدول دوره ای جزو عنصرهای دسته 4

 21قلمچی 

  96مهر 

 تجربی

(، عنصرهای ... و ... به ترتیب شبه فلز و فلز می باشند و در  S16  ،Rb37  ،Fe26  ،Ca20  ،Si14  ،Sn50در بین عنصرهای ) 11

 نصرهای فلزی، خصلت فلزی ... از خصلت فلزی ... کمتر است.میان ع

1 )Fe-S-S-Si   2 )Sn-Si-Sn-S   3 )Rb-Sn-Sn-Si   4 )Rb-Fe-S-S 

 21قلمچی 

  96مهر 

 تجربی

 چند مورد از موارد زیر درست است؟ 12

 الف( عنصر دوم گروه چهاردهم همانند عنصر سوم این گروه رسانایی الکتریکی کمی دارد.

 عنصر اول گروه چهاردهم )گرافیت( همانند عنصر اول دوره سوم دارای رسانایی الکتریکی است.ب( 

 ج( خواص فیزیکی عناصری که همانند مرزی بین فلزها و نافلزها قرار دارند به فلزها شباهت بیشتری دارد.

 باال، افزایش می یابد.د( خصلت فلزی در یک دوره از راست به چپ برخالف روند آن در یک گروه از پایین به 

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

 21قلمچی 

  96مهر 

 تجربی

6C 

14Si 

32Ge 

50Sn 

Pb82 
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 نمودار زیر کدام ویژگی از عناصر نشان داده شده را مشخص می کند؟ 13

 ( تفاضل عدد اتمی با نزدیک ترین گاز نجیب1

 ( تعداد الکترون الیه ظرفیت2

 ( خاصیت فلزی3

 لزی ( خصلت ف4

 

 21قلمچی 

  96مهر 

 تجربی

 سیلیسیم و ژرمانیم از نظر ... با هم مشابه اند و سیلیسیم ... ژرمانیم در واکنش با دیگر اتم ها الکترون به اشتراک می گذارد.  14

 برخالف –( شکنندگی 2برخالف              –( رسانایی الکتریکی 1

 مانند –( شکنندگی 4مانند                 –( رسانایی الکتریکی 3

 21قلمچی 

 96مهر 

 ریاضی

 در هر ... خاصیت فلزی ... می یابد و ... خاصیت فلزی کم تری از ... دارد. 15

 K19 – Ca20 –کاهش  –( گروه از باال به پایین 1

 Ba56 – Cs55 –افزایش  –( گروه از باال به پایین 2

  Li3 – Be4 –کاهش  –( دوره از چپ به راست 3

 Na11 – Mg12 –افزایش  –( دوره از چپ به راست 4

 21قلمچی 

 96مهر 

 ریاضی

 ؟ نیستکدام گزینه در مورد جدول تناوبی صحیح  16

 گروه است. 18دوره و  7( شامل 1

 است. 4( نسبت تعداد عناصر دورة دوم به دورة اول، برابر 2

 خاصیت فلزی افزایش می یابد. ( در دورة دوم جدول با افزایش عدد اتمی3

 ( عناصری که دارای تعداد الکترون های ظرفیتی برابر هستند، می توانند دارای خواص شیمیایی مشابه باشند.4

 21قلمچی 

 96مهر 

 ریاضی

 است؟ pتقریباً چند برابر عدد اتمی دوازدهمین عنصر دستة  dعدد اتمی هشتمین عنصر دستة  17

1 )78/1       2 )55/1             3 )89/1            4 )22/1 

 21قلمچی 

 96مهر 

 ریاضی

 است؟ نادرستکدام مورد  18

( در گروه چهارده جدول دوره ای عناصر، رفتار شیمیایی سیلیسیم در نوع پیوندی که در ترکیب با سایر عناصر تشکیل می 1

 دهد مانند کربن است.

محصول تبادل  YOمحصول اشتراک الکترون و  O2Xمی باشد. اگر  YOو  O2Xبا اکسیژن  Yو  X( فرمول ترکیبات 2

 است. Yبیش تر از  Xالکترون باشد، می توان گفت خاصیت نافلزی 

 ( عنصر ژرمانیم مانند سیلیسیم سطحی صیقلی دارد ولی بر خالف سیلیسیم بر اثر ضربه خرد نمی شود.3

 خاصیت فلزی بیش تر دارد. 20با عدد انمی ، عنصر 20و  19، 17( از بین سه عنصر با عدد انمی 4

 21قلمچی 

 96مهر 

 ریاضی

 ...  به جزتمامی موارد زیر صحیح است  19

( علم شیمی را می توان مطالعة تصادفی رفتار عناصر و مواد برای یافتن روندها و الگوهای رفتار فیزیکی و شیمیایی آن ها 1

 دانست.

 سانایی الکتریکی کمی داشته و با اشتراک گذاشتن الکترون پایدار می گردد.که ر 32( ژرمانیم عنصری است با عدد 2

 ( فلزات رسانایی گرمایی باالیی داشته و در واکنش با سایر اتم ها الکترون می دهند و بر اثر ضربه خرد نمی شوند.3

 رون به اشتراک می گذارند.( سطح عنصر کربن تیره ات و در اثر ضربه خرد می شود و در واکنش با دیگر اتم ها الکت4

 21قلمچی 

 96مهر 

 ریاضی
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 در چه تعداد از موارد زیر، مقایسة صورت گرفته، صحیح است؟ 20

 فلزها <مواد معدنی  <الف( میزان تولید و مصرف منابع مختلف: سوخت های فسیلی 

 گوگرد <ژرمانیم  <ب( رسانایی الکتریکی: مس 

 ژرمانیم <پ( چکش خواری: سیلیسیم 

 گوگرد <ت( درخشان بودن سطح: سدیم 

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

 21قلمچی 

 96مهر 

 ریاضی

 ؟ نمی باشدکدام عبارت صحیح  21

 ( گرما دادن به مواد و افزودن آن ها به یکدیگر سبب تغییر و گاهی بهبود خواص می شود.1

 ناخت و دسترسی به فوالد است.( گسترش صنعت خودرو، مدیون ش2

 ( خواص فیزیکی شبه فلزها بیش تر به نافلزها شبیه بوده در حالی که رفتار شیمیایی آن ها همانند فلزها است.3

 ( گسترش فناوری به میزان دسترسی به مواد مناسب وابسته است.4

 21قلمچی 

 96مهر 

 ریاضی

 های خالی متن زیر، مناسب تر است؟کلمات موجود در کدام گزینه برای پر کردن جا  22

نافلزها به طور عمده در سمت ... جدول دوره ای قرار گرفته اند و خواص فیزیکی شبه فلزها بیشتر به ... شبیه بوده در حالی » 

 «که رفتار شیمیایی آنها همانند ... است.

 نافلزها –فلزها  –( راست و باالی 2نافلزها                –فلزها  –( چپ و مرکز 1

 فلزها –نافلزها  –( راست و باالی 4فلزها               –نافلزها  –( چپ و مرکز 3

 5قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

 درست است؟ Si14کدام عبارت در باره  23

 ( همانند گوگرد، جریان برق و گرما را عبور نمی دهد.1

 ( همانند فسفر سطح براق و درخشانی ندارد.2

 در اثر ضربه خرد می شود.( همانند کربن، 3

 ( همانند سدیم، در واکنش با دیگر اتم ها الکترون به اشتراک می گذارد.4

 5قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

از بین عنصرهای زیر به ترتیب از راست به چپ ... عنصر در واکنش های شیمیایی معموالً تمایل به گرفتن و یا به اشتراک  24

 نصر دارای رسانایی الکتریکی کم و ... عنصر در اثر ضربه تغییر شکل داده ولی خرد نمی شوند.گذاشتن الکترون دارند و ... ع

 «Pb,C, S, Na, Mg, Cl, Si, Sn, P, Cs, Rb » 

1 )4 – 2 – 5      2 )5 – 2 – 7     3 )4 – 3 – 3            4 )5 – 1 – 6  

 5قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

 صحیح است؟ کدام مورد )ها( از مطالب زیر، 25

 ( در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.Zآ( عنصرها در جدول دوره ای بر اساس افزایش عدد اتمی )

 ب( عنصرهایی که تعداد الیه های الکترونی اشغال شده برابری دارند، در یک گروه جای گرفته اند.

 جزو فلزات دسته بندی می شوند. dو  sپ( تمامی عنصرهای دسته های 

 جدول دوره ای دو عنصر نافلز و دو عنصر شبه فلز وجود دارند. 14 ت( در گروه

 ( ب و پ4( ب و ت          3( آ و پ        2( آ      1

 5قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

با توجه به جدول زیر که بخشی از جدول دوره ای عنصرها است، کدام گزینه صحیح است؟ )حروفی که در جدول آورده شده  26

 یمیایی عناصر نیستند.(اند، نماد ش

15 14 13 
 گروه

 دوره

C B A 3 
 D  4 

 5قلمچی 

 96آبان 

 تجربی
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 E 5  

1 )A  وB .تنها با از دست دادن الکترون به پایداری می رسند 

2 )C  همانندD.دارای سطحی درخشان است ، 

 می باشد. Eهمانند  B( برخی خواص فیزیکی 3

4 )A  وC .دارای رسانایی الکتریکی و گرمایی قابل توجهی هستند 

 است؟ نادرستکدام گزینه  27

 ( تولید نور، آزاد سازی گرما، تشکیل رسوب و خروج گاز نشانه هایی از تغییر شیمیایی می باشند.1

 در الیه های الکترونی در حال حرکت اند.( مطابق مدل بود اتم مانند کره ای است که الکترون ها پیرامون هسته 2

 ( به طور کلی خواص فیزیکی و شیمیایی عنصرها به صورت دوره ای تکرار می شود.3

 جدول دوره ای، خصلت نافلزی عناصر با شعاع اتمی آن ها رابطة عکس دارد. 17( در گروه 4

 5قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

 در جدول دوره ای عنصرها، چه تعداد از موارد زیر برای عناصر دورة سوم از چپ به راست کاهش می یابد؟  28

 * خصلت فلزی              * شمار الکترون های الیه ظرفیت

 * شعاع اتمی               * شمار الیه های الکترونی

 * شمار پروتون های هسته

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

 5قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

 در میان موارد زیر، چه تعداد از ویژگی های داده شده برای عنصر مورد نظر درست است؟ 29

 با گاز هیدروژن کاهش می دهد. 20℃* فلوئور: در دمای 

 خصلت نافلزی بیشتری دارد. 17عنصر اول گروه  4* ید: در بین 

 با چاقو بریده شده و به کندی در هوا تیره می شود.* سدیم: نرم است و 

 * طال: با اکسیژن در هوای مرطوب به کندی واکنش می دهد.

 * اسکاندیم: اولین عنصر واسطه است که در دورة چهارم جدول دوره ای قرار دارد.

1 )2                2 )3                 3 )4                    4 )5 

 5قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

 چند مورد از مطالب زیر درست است؟ 30

 * رفتار شیمیایی فلزها به میزان توانایی اتم آن ها در از دست دادن الکترو )های( خود وابسته است.

 بیشتر است. B3از عنصر  A35* خصلت فلزی و شعاع اتمی عنصر 

 ون از دست می دهد.* هر چه شعاع اتمی یک فلز قلیایی بزرگتر باشد، آسان تر الکتر

 هستند. p* همه ی گازهای نجیب، نافلزات دسته ی 

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

 5قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

 گفت ... نمی توان 31

 ( میزان تولید و مصرف نسبی مواد معدنی بیش تر از سوخت های فسیلی است.1

 جریان الکتریکی است رسانای گرما نیز می باشد.( هر عنصری که رسانای 2

 ( بیش تر عنصرهای جدول دوره ای را فلزها تشکیل می دهند.3

 ( در هر دوره از چپ به راست فعالیت شیمیایی فلزها به طور کلی کاهش می یابد.4

 5قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

32 A  وB  هستند، اگر واکنش  17دو نافلز از گروهA  با فلز سدیم همراه با تولید نور و گرمای فراوان باشد و واکنشB  با سدیم با

 شدت کمتری انجام شود، کدام مورد درست است؟

 کمتر است.                Bاز  A( شعاع اتمی 1

 5قلمچی 

 96آبان 

 تجربی
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 کمتر است. Aاز  B( خصلت فلزی 2

 کمتر است.  Bاز  A( تعداد الکترون های ظرفیت 3

 کمتر است. Bراک گذاشتن یا گرفتن الکترون از برای به اشت A( تمایل 4

 با گاز هیدروژن واکنش می دهند؟ 120℃در دمای  5تا  2چه تعداد از هالوژن های دوره های  33

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

 5قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

 است؟ نادرستکدام گزینه  34

 دارند. pو  sرفتاری شبیه عناصر دسته های  d( فلزهای دسته 1

( نمودار روبه رو خصلت فلزی لیتیم، بریلیم، بور و سدیم را بر حسب عدد اتمی 2

 نمایش می دهد.

 است. Br > Cl > F( مقایسة دمای الزم برای واکنش باز گاز هیدروژن به صورت 3

به فلزهای اصلی  pو  sبه فلزهای واسطه و فلزهای دسته های  d( فلزهای دسته 4

 شهرت دارند.

 5قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

 به ترتیب از راست به چپ نشان دهنده ی کدام عناصر می توانند باشند؟ Dو  A ،B ،Cبا توجه به جدول زیر، نمادهای  35

خواص فیزیکی یا 

 شیمیایی

 نماد شیمیایی

D C B A 

 دارد دارد ندارد دارد الکتریکیرسانای 

 دارد ندارد ندارد دارد رسانایی گرمایی

 دارد ندارد ندارد دارد سطح صیقلی

 دارد ندارد ندارد دارد چکش خواری

 پتاسیم  –فسفر  –ژرمانیم  –( سرب 1

 منیزیم –برم  –کربن )گرافیت(  –( ژرمانیم 2

 سرب –کربن  –سیلیسیم  –( قلع 3

 قلع  –کلر  –منیزیم  –( سیلیسیم 4

 5قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

 کدام موارد از مطالب زیر درست اند؟ 36

 آ( رنگ زیبای سنگ های فیروزه و یاقوت نشان از وجود عناصر آزاد فلزی واسطه در آنهاست.

 قرار دارند. 12تا  3ب( نخستین سری از عناصر واسطه در دوره چهارم و گروه های 

 واسطه در طبیعت به شکل ترکیب های یونی همچون اکسیدها، کربنات ها و ... یافت می شوند.پ( اغلب فلزهای 

 با هم یکسان است. 3O2Feو  FeOت( آرایش الکترونی آنیون در 

 با هم متفاوت است. Cu29و  Zn30ث( شمار الکترون ها در سومین الیه اتم های 

 ( آ، پ، ث4ث      ( ب، ت،3( ب، پ، ت       2( آ، ب، پ            1

 5قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

 یک الکترون موجود می باشد؟ s4در دورة چهارم جدول دوره ای در آرایش الکترونی چند عنصر در زیر الیة  37

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

 5قلمچی 

 96آبان 

 تجربی
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 است؟ نادرستچند مورد از مطالب زیر  38

 هنگام تشکیل کاتیون، ابتدا الکترون های بیرونی ترین زیر الیة خود را از دست می دهند. d* فلزهای دستة 

 یکسان است. Cr24اتم  d3با شمار الکترون ها در زیر الیة   3Fe26+یون  d3* شمار الکترون ها در زیر الیة 

 ست می یابند.* اتم اغلب فلزهای واسطه با تشکیل کاتیون به آرایش گاز نجیب د

 یکسان است. Ni28با آرایش الکترونی اتم  Cu29+و  2Zn30+* آرایش الکترونی یون های 

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

 5قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

 کاتیون، در کدام دو ترکیب یکسان است؟  dشمار الکترون ها در زیر الیة  39

 (Co37  ،Fe26  ،Mn25  ،Cr24 ) 

1 )4FePO  ،3CoCl         2 )4MnSO  ،3O2Cr 

3 )4FeSO  ،2MnBr      4 )2CrCl  ،3(3NO)Mn 

 5قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

 ( Fe26  ،Sc21  ،S16است؟ )  نادرستکدام گزینه  40

رنگی و برخی شیشه ها وجود ( اسکاندیم نخستین فلز واسطه در جدول دوره ای است که در وسایل خانه مانند تلویزیون 1

 دارد.

 الکترون می باشند. 18یکسان است و هر دو دارای  2S-و آنیون  3Sc+( آرایش الکترونی کاتیون 2

 ( همه ی فلزهای اصلی با از دست دادن الکترون به آرایش گازهای نجیب می رسند.3

 الکترون وجود دارد. 5و  6به ترتیب  3O2Feو  FeOکاتیون ترکیب های  d( در زیر الیه 4

 5قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

ویژگی های نشان داده شده با حروف آ، ب، پ در جدول زیر، به ترتیب مربوط به کدام یک از عنصرهای داده شده می توانند  41

 باشند؟

 «فسفر  –ژرمانیم  –قلع  –سیلیسیم  –سدیم  –گوگرد  –کربن » 

 بدون رسانایی الکتریکی رسانایی الکتریکی باال رسانایی الکتریکی کم

 پ ب آ

 قلع  –سدیم  –( سیلیسیم 2سیلیسیم       –قلع  –( کربن 1

 گوگرد –سدیم  –( فسفر 4فسفر         –قلع  –( ژرمانیم 3

 5قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

جدول دوره ای را می توان بر اساس رفتار آنها  جدول دوره ای شامل ... گروه و ... دوره است. بررسی ها نشان می دهد، عناصر 42

 در ... دسته جای داد و فلزات جدول دارای ویژگی های ... و ... هستند.

 توانایی به اشتراک گذاری الکترون -نقطه ذوب باال -18-7-3( 1

 شکل پذیری  –رسانایی الکتریکی باال  -8-7-2( 2

 چکش خواری   –سطح کدر  -18-14-2( 3

 شکل پذیری –رسانایی الکتریکی باال  -18-7-3( 4

 5قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

 چه تعداد از عبارت های زیر در مورد عناصر دوره سوم درست است؟ 43

 جامد هستند. P15و  Ar18  ،Cl17الف( همه ی عناصر در این دوره به جز 

 فاقد این توانایی ختم می شود.ب( این دوره از عناصری با رسانایی الکتریکی باال شروع می شود و به عناصر 

 پ( دو نافلز زرد رنگ در این دوره وجود دارد.

 ت( در سمت چپ این دوره عناصری با تمایل تبدیل به کاتیون شدن وجود دارد.

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

 5قلمچی 
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 تجربی

https://t.me/sanjeshi


 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 ک است؟کربن )گرافیت(، چه تعداد از خاصیت های زیر، صرفاً برای دوتا از آن ها مشتردر میان عناصر سیلیسیم، قلع و  44

 «حالت فیزیکی ، سطح براق ، رسانایی الکتریکی ، آرایش الکترونی الیه ظرفیت ، چکش خواری » 

1 )2            2 )4              3 )3               4 )5  

 5قلمچی 

 96آبان 
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 بیان شده اند؟ نادرستد از عبارت ها چه تعدا 45

 ، عنصرهای پایین تر خاصیت نافلزی کمتری دارند.17و  16* در گروه های 

 از باال به پایین، خاصیت فلزی کمتر می شود. 17همانند گروه  14* در گروه 

 رسانای الکتریسیته نیستند. 16و  15* اولین عناصر هر یک از گروه های 

در واکنش با دیگر اتم ها الکترون به اشتراک می گذارند  17و  16، 15فسفر و کلر به ترتیب از گروه های * عنصرهای گوگرد، 

 یا می گیرند.

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

 5قلمچی 

 96آبان 
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 کدام موارد درست می باشد؟ 46

 و مصنوعی کره زمین است.آ( منبع اولیة تمامی مواد طبیعی 

 ب( مواد مختلف پس از مصرف همگی به طبیعت باز می گردند و سریعاً قابل استفاده می شوند.

 پ( پیشرفت صنعت الکترونیک بر اجزایی مبتنی است که از موادی به نام نیمه رسانا ساخته می شوند.

 ت( گسترش فناوری به میزان دسترسی به مواد مناسب وابسته است.

 ( آ، پ، ت4( ب، پ              3( ب، پ، ت                 2آ، ب              (1

 5قلمچی 

 96آبان 
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 کدام گزینه، جاهای خالی جمله زیر را بر اساس ترتیب زمانی پیشرفت به درستی کامل می کند؟ 47

ند موادی مانند ... را تولید و برخی ... را نیز استخراج انسان های پیشین ... مانند ... بهره می بردند انا با گذشت زمان توانست» 

 «کنند که خواص مناسب تری داشتند.

 نافلزها –آهن  –چوب سنگ و ...  –( فقط از برخی مواد طبیعی 1

 فلزها –سفال  –چوب سنگ و ...  –( فقط از برخی مواد طبیعی 2

 فلزها –سفال  –چوب پشم و ...  –( از برخی مواد طبیعی و مصنوعی 3

 نافلزها –آهن  –چوب پشم و ...  –( از برخی مواد طبیعی و مصنوعی 4

 5قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

 است؟ نادرستکدام مورد  48

 ( در طی سالیان نیاز به مواد مختلف و روند مصرف آن همواره افزایشی بوده است.1

 ار استفاده می شود.( برای رشد سبزیجات و میوه ها از کودهای پتاسیم، نیتروژن و فسفرد2

 ( مرتب شده اند.Z( عناصر در جدول دوره ای بر اساس عدد جرمی )3

 ( عناصر جدول را می توان به سه دسته فلز، نافلز و شبه فلز تقسیم بندی نمود.4

 5قلمچی 

 96آبان 
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 چه تعداد از عبارت های زیر درست است؟ 49

های فوالدی و تایر دوچرخه، مواد زیادی دور ریخته می شوند، اما جرم کل مواد در * در بسیاری از فرایندها مانند تولید ورقه 

 کرة زمین تقریباً ثابت می ماند.

* هر چه میزان بهره برداری از منابع یک کشور بیشتر باشد، آن کشور توسعه یافته تر است به شرطی که برداشت و استفاده 

 از منابع به خوبی انجام شود.

بیعی در طبیعت یافت می شوند )مانند نفت( و همه موادی که در طبیعت یافت نمی شوند )مانند شیشه( از مواد * همه مواد ط

 طبیعی به دست می آیند.

 ( صفر4              3( 3              2( 2               1( 1
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 تجربی



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 ؟ نیستکدام گزینه جزو خواص کلی فلزها  50

 ( خرد شدن و تغییر شکل در اثر ضربه2الکتریکی و گرمایی باال          ( رسانایی 1

 ( داشتن سطح درخشان4( از دست دادن الکترون در واکنش با دیگر اتم ها   3

 5قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

و  16، 15گروه های  در هر دوره از جدول دوره ای، از چپ به راست از خاصیت ... کاسته و به خاصیت ... افزوده می شود . در 51

 عنصرهای ... خاصیت نافلزی بیش تری دارند زیرا از باال به پایین خاصیت ... زیاد می شود. 17

 نافلزی –پایین تر  –نافلزی  –( فلزی 1

 فلزی –باالتر  –فلزی  –( نافلزی 2

 فلزی –باالتر  –نافلزی  –( فلزی 3

 نافلزی –پایین تر  –فلزی  –( نافلزی 4

 5قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

شامل سدیم، منیزیم و الومینیم می باشند، کدام ویژگی  Bشامل فسفر، گوگرد و کلر و عناصر دسته ی  Aعناصر دسته ی  52

 می باشد. Bو  Aهای بیان شده به ترتیب مربوط به عناصر دسته های 

 گرفتن الکترون –( درخشان نبودن سطح 1

 دن الکترون در شرایط مناسباز دست دا –( رسانایی الکتریکی باال 2

 رسانایی الکتریکی و گرمایی باال –( چکش خوار نبودن 3

 درخشان نبودن سطح –( به اشتراک گذاشتن الکترون 4

 5قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

 کدام یک از مطالب بیان شده در مورد جدول دوره ای عنصرها به درستی بیان شده است؟ 53

 در یک گروه، بیش تر از عناصر یک دوره محسوس است. ( تغییرات خواص شیمیایی عناصر1

 گروه جدول دوره ای عنصرها قرار می گیرند. 18گروه از  2در  Z7و  X15 ،Y31( عناصر 2

 ( عنصرهای این جدول بر اساس آرایش الکترونی به سه دستة فلز، نافلز و شبه فلز تقسیم می شوند.3

 ردیف ایجاد شده است. 7گی  عنصرها یعنی عدد جرمی در ( جدول دوره ای بر اساس بنیادی ترین ویژ4

 5قلمچی 

 96آّبان 

 ریاضی

 

 جدول درست است؟ 14چند مورد از مطالب زیر دربارة عناصر گروه  54

 است. Sbو  Pbالف( در میان آن ها عناصری فلزی وجود دارند که سطح صیقلی و براق داشته و نماد شیمیایی آن ها 

 نافلز( است. –شبه فلز  –ب( این گروه دارای هر سه عنصر )فلز 

 علیرغم نداشتم خاصیت فلزی، سزح براق و درخشانی دارند. Cو  Siپ( عنصرهای 

 ت( قلع یک نافلز با سطح براق است.

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

 5قلمچی 

 96آّبان 
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 چند مورد از مطالب زیر درست است؟  55

 الف( با باالرفتن سطح رفاه در جامعه، مقدار مواد دور ریز در طبیعت افزایش یافته است.

 ب( زمین انباری از ذخایر ارزشمند است که برای استفادة همة جوامع به طور یکسان توزیع شده است.

 ی کرة زمین به دست می آید.پ( همة مواد طبیعی و مصنوعی مورد نیاز بشر از بخش سنگ

 ت( بسیاری از مواد مورد استفادة بشر پس از فراوری و برخی همان طور که در طبیعت دیده می شوند، قابل مصرف هستند.

ث( کودهای شیمیایی که حاوی پتاسیم، هیدروژن و فسفر هستند در افزایش رشد و تولید بیش تر سبزیجات و میوه ها نقش 

 مؤثر دارند.

1 )1           2 )2             3 )3              4 )4 
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 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

راست به  شامل کلر، گوگرد و فسفر می باشند. به ترتیب از Bشامل آلومینیم، منیزیم، سدیم و عناصر دستة  Aعناصر دستة  56

 چپ ویژگی های ذکر شده مربوط به کدام دسته می باشد؟

 «ها با اتم های دیگر، رسانایی گرمایی و الکتریکی باال، مقاومت در برابر ضربه، درخشان نبودن سطح اشتراک گذاری الکترون»

1 )B, A, B, A                   2 )B, B, A, A 

3 )B, A, A, B                   4 )A, A, B, B 

 5قلمچی 

 96آّبان 
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 هستند؟ نادرستبا توجه به جدول زیر، چند مورد از عبارت های بیان شده در رابطه با عناصر،  57

 ستون

 ردیف

 
1 2 3 

 نماد شیمیایی 

 خواص فیزیکی و شیمیایی
Ge Sn S 

 ندارد : نداردA دارد رسانایی الکتریکی 1

2 
تمایل به دادن، گرفتن یا به اشتراک 

 گذاشتن الکترون

C می :

 گیرد

می  از دست

 دهد

به اشتراک 

می گذارد 

 یا می گیرد

 نوع دستة عنصر 3
B شبه :

 فلز
 فلز

D شبه :

 فلز

 (B) 1و ستون  3ردیف  -(    A) 2و ستون  1ردیف  -

 (D) 3و ستون  3ردیف  -(      C) 1و ستون  2ردیف  -

1 )4             2 )3                 3 )2                 4 )1 
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... زسانایی الکتریکی ... داشته و در دورة ... جدول قرار دارد و اختالف عدد اتمی آن با اولین عنصر  14در میان عناصر گروه  58

 در این گروه ... است.

1 )Si14 –  2                  10 – 3 –کمی )Pb82 –  76 – 7 –زیادی 

3 )Ge32 –  4                26 – 4 –کمی )Sn50 –  42 – 5 –زیادی 

 5قلمچی 

 96آّبان 
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 است با عدد اتمی هشتمین عنصر واسطة دورة چهارم، کدام است؟ 16تفاوت عدد اتمی عنصری که در دورة پنجم و گروه  59

1 )21            2 )22            3 )23                    4 )24 

 5قلمچی 
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 کدام عبارت صحیح است؟ 60

( استفاده از برخی خواص عناصری که دارای خواصی بینابین فلز و نافلز هستند، امروزه موجب گسترش صنایعی همچون 1

 الکترونیک شده است.

 ( عناصری که به طور عمده در سمت چپ و مرکز جدول دوره ای عنصرها هستند، همگی سخت و مقاوم به ضربه هستند.2

( قانون دوره ای عنصرها عبارت است از افزایش منظم عدد جرمی در هر ردیف جدول تناوبی و تکرار شدن دوره ای خواص 3

 فیزیکی . شیمیایی عنصرها در گروه های آن.

( هر چه یک اتم فلزی در شرایط معین آسان تر الکترون از دست بدهد، خصلت فلزی بیش تری دارد و فعالیت شیمیایی آن 4

 ر است.کم ت

 5قلمچی 

 96آّبان 

 ریاضی



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

الکترون  در واکنش، آسان تر Bنسبت به عنصر  Aدر یک گروه جدول دوره ای عنصرها قرار دارند. اگر عنصر  Bو  Aدو عنصر  61

 از دست بدهد، کدام گزینه دربارة این دو عنصر صحیح است؟

 باشند. Rbو  Naمی توانند به ترتیب عناصر  Bو  A( عنصر 1

 بیش تر است. Aبا گاز کلر نسبت به عنصر  B( شدت واکنش عنصر 2

 باشد. 5p3و  5p2می تواند به ترتیب به صورت  Bو  A( نماد آخرین زیر الیة الکترونی عناصر 3

 است. Bبزرگ تر از شعاع اتمی عنصر  A( شعاع اتمی عنصر 4

 5قلمچی 

 96آّبان 

 ریاضی

 دربارة چند مورد از موارد زیر صدق می کند؟ Mg12 < Al13 < Cl17 < F9ترتیب مقایسة  62

 خصلت فلزی -الف

 نیروی جاذبة هسته بر الکترون ها -ب

 واکنش پذیری -پ

 شعاع اتمی -ت

 شمار الکترون های ظرفیت -ث

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

 5قلمچی 

 96آّبان 
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 دو عنصر بیش تر است؟تفاوت شعاع اتمی کدام  63

1 )Al – Mg          2 )Cl – Si      3 )Si – Al     4 )Mg – Na  

 5قلمچی 

 96آّبان 
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 در مورد گروه اول جدول دوره ای عنصرها )فلزات قلیایی( چند مورد از عبارات زیر صحیح هستند؟ 64

 ( هستند.2nsالف( همگی آن ها دارای آرایش الیة آخر )

 گروه از پایین به باال، شعاع اتم ها زیاد می شود. ب( در این

 است. Li3پ( کم ترین شعاع میان آن ها متعلق به 

 است. pm230حدود  K19و  pm150در آن ها حدود  Li3ت( شعاع اتمی 

1 )4               2 )3              3 )3              4 )1 
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 گزینة ... به جزر درست اند همة گزینه های زی 65

 است. F > Cl > Br > I( در شرایط یکسان مقایسة واکنش پذیری هالوةن ها به صورت 1

 ( با افزایش شعاع اتمی هالوژن ها تمایل آن ها برای گرفتن الکترون و نیز میزان واکنش پذیری آن ها کاهش می یابد.2

 یل دارند با گرفتن الکترون به آنیون تبدیل شوند.( هالوژن ها مانند بسیاری از نافلزات دیگر تما3

بعد از نماد شیمیایی گاز نجیب دو زیر الیة اشغال شده از  Br35و  F9  ،Cl17( در آرایش الکترونی فشردة هالوژن های 4

 الکترون وجود دارد.

 5قلمچی 

 96آّبان 

 ریاضی

 است؟ نادرستکدام گزینه  66

 شکل  ترکیبات یونی یافت می شوند. ( اغلب عناصر واسطه در طبیعت به1

آن ها در حال پر شدن است و از دورة چهارم جدول شروع می شوند به عناصر واسطه  d( دسته ای از فلزات که زیرالیة 2

 مشهورند.

 .)Fe26است ) 2Mn25+( اکسید همانند آرایش الکترونی کاتیون III( آرایش الکترونی کاتیون آهن در آهن )3

 [ خواهد بود.Ar18]8d3[ باشد، آرایش الکترونی اتم آن به صورت Ar18]6d3به صورت  2M+الکترونی یون  ( اگر آرایش4

 5قلمچی 

 96آّبان 

 ریاضی



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

ش است که به ... ختم می شود و این اتم دارای ... الیة الکترونی در اطراف هستة خود Na11آرایش الکترون الیة آخر اتم  67

 دارای ... الیة الکترونی بیش تر است. Li3نسبت به اتم 

1 )1s3 – 3 – 1             2 )1s3 – 4 – 1 

3 )1s4 – 3 – 2              4 )1s4 – 4 – 2 

 5قلمچی 

 96آّبان 
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 چند مورد از مقایسه های زیر درست اند؟ 68

 : شعاع اتمی F < Cl < Brالف( 

 : واکنش پذیری2F > 2Cl > 2Brب( 

 : شمار الکترون های موجود در آخرین زیرالیهF < Cl < Brپ( 

 : مجموع الکترون های الیة ظرفیتF < Cl < Brت( 

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

 5قلمچی 

 96آّبان 

 ریاضی

 ؟نیست( در کدام دو گونة داده شده، یکسان n=3و  l=2شمار الکترون ها با مشخصات ) 69

1 )+Cu29  2+وZn30            2 )Ti22  3+وV23 

3 )+3Cr24  وSc21              4 )Fe26  2+وFe26 

 5قلمچی 

 96آّبان 

 ریاضی

 چند مودر از موارد زیر صحیح است؟  70

 است. Alو  Mgبیش تر از  Siو  Alالف( تفاوت شعاع اتمی 

 شوند.ب( نافلزها با گرفتن الکترون به یون هالید تبدیل می 

 پ( در هر گروه از جدول دوره ای عنصرها از باال به پایین شعاع اتمی افزایش می یابد.

 ت( با افزایش تعداد پروتون، میزان جاذبة میان هسته و الکترون ها افزایش می یابد.

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

 5قلمچی 

 96آّبان 

 ریاضی

 جدول دوره ای عنصرها صحیح هستند؟ 14از عبارت های زیر دربارة عنصرهای گروه  کدام یک 71

 الف( تمام عناصر در واکنش شرکت کرده و الکترون به اشتراک می گذارند.

 ( ویژگی های شبیه به یکدیگر دارند.Sn50( و قلع )Pb82ب( دو عنصر سرب )

 ابد.پ( با افزایش عدد اتمی، خصلت فلزی عناصر افزایش می ی

 ( شبیه است.C6( در این گروه قرار دارد که رفتار شیمیایی آن به عنصر نافلز کربن )Si14ت( عنصر سیلیسیم )

 ت –پ  –( ب 4ت              –( الف 3پ            –( ب 2ب      –( الف 1

 5قلمچی 

 96آّبان 

 ریاضی

 چند مودر از مطالب زیر به درستی بیان شده اند؟ 72

 صنعت خودرو وابسته به فوالد است که از فراوری سنگ معدن تهیه می شود. الف( گسترش

 ب( چرخة مواد بیان می کند که مواد طبیعی و مصنوعی از یک منبع و از یکدیگر به دست می آیند.

 پ( میزان استخراج از منابع یک کشور بیانگر توسعه یافتگی کشورهاست.

 مربوط به مواد معدنی و کم ترین استخراج و مصرف مربوط به فلزات است. بیش ترین استخراج و مصرف 2005ت( از سال 

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

 5قلمچی 

 96آّبان 

 ریاضی

 در میان عناصر داده شده نسبت تعداد عناصر دارای ... به تعداد عناصر دارای ... برابر ... می باشد. 73

S Ge Cl P C Sn Na Si 

2 -سطح صیقلی  –( خاصیت چکش خواری 1
3

 

4 -خاصیت چکش خواری  –( رسانایی گرمایی 2
3

 

 1 –رسانایی گرمایی  –( رسانایی باالی الکتریکی 3

 5قلمچی 

 96آّبان 

 ریاضی



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

3 -رسانایی باالی الکتریکی  –( سطح صیقلی 4
4

 

 کدام گزینه درست است؟ 74

رسانایی الکتریکی کمی دارد، در اثر ضربه خرد می شود و در واکنش با دیگر عناصر الکترون به  ( ژرمانیم مانند سیلیسیم1

 اشتراک می گذارد.

 ( ویژگی همة فلزات، سطح صیقلی، چکش خواری، رسانایی مناسب گرمایی و الکتریکی و اشتراک الکترون ضمن پیوند است.2

ظاهری براق دارد اما مانند نافلزات اغلب با اشتراک الکترون پیوند  ( سیلیسیم یک شبه فلز است بنابراین مانند فلزات3

 تشکیل می دهد.

 ( آلومینیم، منیزیم و کربن عناصری با رسانایی گرمایی باال هستند.4

 5قلمچی 

 96آّبان 

 ریاضی

... توزیع شده اند و ... منابع  رشد سبزیجات و میوه ها ناشی از کودهای نیتروژن دار، ... و ... می باشد، منابع زمینی به طور 75

 دلیل پیدایش تجارت جهانی می باشد.

 فراونی –یکسان  –( اکسیژن دار، سدیم دار 1

 پراکندگی –غیر یکسان  –( فسفردار، سدیم دار 2

 فراوانی –یکسان  –( فسفر دار، پتاسیم دار 3

 پراکندگی –غیر یکسان  –( فسفردار، پتاسیم دار 4

 5قلمچی 

 96آّبان 

 اضیری

 است؟ نادرستچند مودر از مطالب زیر  76

 آ( در فرایند تولید ورقه های فوالدی و تایر دوچرخه موادی دوریخته می شوند.

 مواد اولیة الزم برای تولید دوچرخه، از سنگ معدن آهن و نفت خام به دست می آیند. تمامب( 

در مدت کوتاهی عناصر سازندة آن ها به طبیعت باز می پ( پس از چندین سال قطعه های سازندة دوچرخه، فرسوده شده و 

 گردد.

 ت( یکی از راه های بازگرداندن قطعات فرسودة دوچرخه به طبیعت، بازیافت است.

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

 5قلمچی 

 96آّبان 

 ریاضی

 درست است؟ کدام موارد از مطالب زیر دربارة عناصر فلزی، 77

 آ( رسانایی گرمایی و الکتریکی باالیی دارند.

 ب( در واکنش با دیگر اتم ها، الکترون به اشتراک می گذارند.

 پ( در اثر ضربه تغییر شکل می دهتد و خرد می شوند.

 جدول تناوبی هستند. dو  sت( تنها جزو عناصر دستة 

 دست می دهند.الکترون از  F9ث( در واکنش با عناصری مانند فلوئور 

 ث –( آ 4ث          –ت  –( آ 3ث         –( ب 2ث            –ت  –( پ 1

 5قلمچی 

 96آّبان 

 ریاضی

 موارد موجود در کدام گزینه می تواند ویژگی های بیان شده در عبارت ها را بهتر توصیف کند؟ 78

 از خود عبور می دهد. به خوبیدارد و جریان برق را  سطح درخشانالف( بیرونی ترین زیر الیة الکترونی عنصری که 

 ب( نام بلوکی است در جدول دوره ای عنصرها که در آن می توان عنصری با سطح درخشان ولی با ساختار شکننده یافت.

 پ( این عنصر نیمه رسانا است.

 ت( این عدد انمی متعلق به عنصری با ظاهری کدر است که قابلیت تورق نیز دارند.

1 )2p3  ،s  ،3( 2                16، ژرمانیمs4  ،p  ،35، سیلیسیم 

3 )1p3  ،d  ،2( 4              37، ژرمانیمd3  ،p  ،15، سیلیسیم 

 5قلمچی 

 96آّبان 

 ریاضی



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 ... همانند سیلیسیم و برخالف ... ، ... می باشد. 79

1 )Al – S –            2فاقد خاصیت شکنندگی )Ge – P -  رسانای جریان برق 

3 )S – C –                             4زرد رنگ )Mg – Ge – دارای سطح درخشان 

 5قلمچی 

 96آّبان 

 ریاضی

 بیان شده اند؟ نادرستچه تعداد از عبارت های زیر  80

 میلیارد تن است. 40میزان تولید و مصرف مواد معدنی، فلزها و سوخت های فسیلی در جهان بیش از  2015آ( در سال 

 میزان تولید و مصرف سوخت های فسیلی در جهان بیش از مواد معدنی و فلزها بوده است. 2015ب( در سال 

میلیارد تن از مواد معدنی، سوخت های  60در جهان به تقریب در مجموع بیش از  2030پ( پیش بینی می شود که در سال 

 فسیلی و فلزها استخراج و مصرف شوند.

 ( صفر4              3( 3             2( 2           1( 1

 5قلمچی 

 96آّبان 

 ریاضی

می باشد، چه تعداد از موارد زیر نشان دهندة خواص این  l=  1و  n=  3الکترون با  2عنصری که در آخرین زیرالیة  خود دارای  81

 عنصر می باشد؟

 اتم ها الکترون از دست می دهد.الف( جامدی شکل پذیر است  ب( در واکنش با دیگر 

 پ( در اثر ضربه خرد می شود.        ت( رسانایی الکتریکی کمی دارد.

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

 5قلمچی 

 96آّبان 

 ریاضی

 کدام مورد درباره جدول تناوبی درست است؟ 82

  به پایین، خواص فلزی افزایش می یابد.( در یک گروه، از باال1

 ( فلزهای گروه اول بر اثر ضربه خرد می شوند و تغییر شکل می دهند.2

 ( در هر گروه از جدول همواره فلز، نافلز و شبه فلز وجود دارد.3

 ( در هر دوره، از چپ به راست با افزایش عدد اتمی، خواص فلزی افزایش می یابد.4

 19قلمچی

 96آبان 

 ربیتج

 چه تعداد از ویژگی های زیر میان دو عنصر سیلیسیم و ژرمانیم مشترک است؟ 83

 «رسانایی الکتریکی، رسانایی گرمایی، سطح صیقلی، چکش خواری، تمایل به اشتراک الکترون»

1 )5            2 )4              3 )3                 4 )2 

 19قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

 ها درست هستند؟کدام عبارت  84

 آ( هر چه خصلت فلزی یک فلز و یا خصلت نافلزی یک نافلز بیش تر باشد، فعالیت شیمیایی آن عنصر بیش تر خواهد بود.

 ب( در یک دوره به دلیل افزایش تعداد الیه ها از چپ به راست شعاع اتمی افزایش می یابد.

 ر ساخت در و پنجره فلزی از آهن استفاده می شود.پ( واکنش پذیری آهن از طال کم تر است و به همین دلیل د

 ت( شدت واکنش میان پتاسیم و فلوئور بیشتر از شدت واکنش میان سدیم و ید است.

 ( آ و ت4( پ و ت              3( ب و پ               2( آ و ب           1

 19قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

دوره سوم جدول تناوبی است که در گروه های یک تا چهارده جدول قرار دارند. با شکل زیر مربوط به چهار عنصر متوالی از  85

 توجه به شکل، کدام مورد درست است؟

1 )D .راحت تر از سایر عناصر الکترون از دست می دهد  

2 )B .در گروه خود واکنش پذیرترین فلز است 

3 )C .در گروه سیزده جدول دوره ای عناصر قرار دارد 

4 )A  شبه فلز است که خواص شیمیایی آن شبیه نافلزها است.یک 

 19قلمچی 

 96آبان 

 تجربی



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

کامالً پر هستند و چه تعداد از عناصر در آخرین  d3در عناصر دوره چهارم جدول تناوبی چه تعداد از عناصر دارای زیر الیه  86

 الیه خود بیش از یک الکترون دارند؟

 17و  6( 4               15و  5( 3              17و  8( 2        15و  8( 1

 19قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

ختم می شود. چه تعداد از ویژگی های زیر می تواند مربوط به اتم هایی باشد که این یون را  6p3آرایش الکترونی یک یون به  87

 ایجاد می نمایند؟

 آ( فلزی است که در تلویزیون رنگی و برخی شیشه ها وجود دارد.

 است که در دمای اتاق به آرامی با گاز هیدروژن واکنش می دهد. 17ب( نافلزی از گروه 

 پ( اتمی که بزرگ ترین شعاع را در میان فلزهای اصلی دوره چهارم جدول تناوبی دارد.

 الکترون وجود دارد. 8آن  l=  0ت( می تواند مربوط به اتمی باشد که در زیر الیه های با عدد کوانتومی 

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

 19قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

 است؟ نادرستکدام گزینه  88

 ( هیدروکسید در آب نامحلول است.III( هیدروکسید بر خالف آهن )II( آهن )1

ضرایب استوکیومتری واکنش دهنده ها با ( کلرید و سدیم هیدروکسید، مجموع II( در معادلة موازنه شدة واکنش آهن )2

 فراورده ها یکسان است.

 در یون آهن تغییری نمی کند. d( کلرید و سدیم هیدروکسید شمار الکترون های زیر الیه II( درواکنش آهن )3

ماده نامحلول ( کلرید و سدیم هیدروکسید، مول های ماده محلول در آب تولید شده دو برابر مول های II( در واکنش آهن )4

 تولید شده در آب است.

 19قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

 است؟ نادرستکدام گزینه  89

 ( سولفات فلز آهن تولید می شود.II( در واکنش فلز مس با محلول آهن )1

 ( سولفات، فلز مس تولید می شود.II( با قرار دادن تیغه ای از فلز روی در محلول آبی مس )2

 ؛ نقره، پتاسیم و سدیم، واکنش پذیری پتاسیم از همه بیشتر و واکنش پذیری نقره از همه کمتر است.( در میان فلزهای آهن3

 ( تامین شرایط نگه داری فلزهای قلیایی از فلزهای واسطه دشوار تر است.4

 19قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

 کدام محلول را می توان در کدام ظرف نگه داری کرد؟ 90

 ظرفی از جنس فلز سدیم( محلول روی کلرید در 1

 ( کلرید در ظرفی از جنس فلز پتاسیمII( محلول آهن )2

 ( محلول نقره نیترات در ظرفی از جنس فلز آهن3

 ( محلول پتاسیم نیترات در ظرفی از جنس فلز نقره4

 19قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

 کدام عبارت ها درباره شکل مقابل، درست هستند؟ 91

 چرخه مواد را نشان می دهد.آ( شکل مقابل نمایی از 

 ب( همة مواد طبیعی و مصنوعی از کرة زمین به دست می آیند.

 پ( با استخراج مواد از کرة زمین، جرم کل مواد موجود در آن کاهش می یابد.

 ت( موادی که از طبیعت به دست می ِآید، هرگز به طبیعت باز نمی گردد.

 ( پ و ت4آ و ت             ( 3( ب و پ         2( آ و ب            1

 19قلمچی 

 96آبان 

 تجربی



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 در چه تعداد از موارد زیر، توضیحات ارائه شده در مورد عنصر مورد نظر صحیح است؟ 92

 آ( سدیم: عنصری از گروه فلزات قلیایی است و برخالف سیلیسیم دارای سطح براق است.

 قرار دارد. sمنیزیم و سدیم در دستة ب( آلومینیم: عنصری فلزی از دوره سوم است و همانند 

 پ( گوگرد: عنصری نافلزی از گروه شانزدهم جدول دوره ای است و برخالف قلع در شرایط مناسب الکترون از دست می دهد.

 ت( ژرمانیم: جزو موادی است که رسانایی الکتریکی آن ها از فلز ها کم تر است ولی به طور کامل نارسانا نیستند.

عنصری نافلزی از دوره ی دوم جدول دوره ای است که بر خالف آلومینیم، تحت هیچ شرایطی در اثر ضربه تغییر ث( کربن: 

 شکل نمی دهد.

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

 19قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

 ل نمود؟به کمک کدام گزینه می توان سه عبارت زیر را به درستی تکمی 93

 را .... تشکیل می دهد.ای آ( بیش از نیمی از عناصر جدول دوره 

 ب( ویژگی های نافلزی همچون شکنندگی و نداشتن سطح براق، عموماً در عنصرهای ... جدول مشاهده می شود.

 جدول تناوبی، جزو عناصر فلزی ... . sپ( همه ی عناصر موجود در دسته 

 نیستند – pدسته  –( فلزها 2هستند           – sدسته  –( فلزها 1

 نیستند - pدسته  –( نافلزها 4هستند         – sدسته  –( نافلزها 3

 19قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

 چه تعداد از موارد )آ( تا )ت( جمله زیر را به درستی کامل می کند؟ 94

 «ترتیب ... برای ...  مورد از خواص بیان شده در زیر درست است.»

 * خصلت فلزی      * شعاع اتمی       * عدد اتمی     * تمایل برای مبادلة الکترون

 K > Na > Li – 4ب(                  Br < Cl < F – 1آ( 

 Si > P > S – 2ت(                      Na > Mg > Al – 3پ( 

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

 19قلمچی 

 96آبان 

 تجربی

 فعالیت شیمیایی فلزات جدول تناوبی در یک گروه از باال به پایین، با افزایش عدد اتمی افزایش می یابد، زیرا ... .  95

 ( با افزایش تعداد الکترون ها در اطراف هسته اتم، آمادگی اتم برای گرفتن الکترون افزایش می یابد.1

 یک گروه، آمادگی اتم برای گرفتن الکترون افزایش می یابد.( با افزایش عدد اتمی در 2

 ( با افزایش الیه های الکترونی در اطراف فلز، آمادگی اتم برای از دست دادن الکترون افزایش می یابد.3

 ( با افزایش عدد جرمی در یک گروه، ابعاد هسته اتم افزایش می یابد.4
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 طه، اولین الکترون از زیر الیه ... جدا می شود، زیرا ... .در فلزات واس 96

1 )s – ( انرژی الکترون با عدد کوانتومی اصلیn.زیر الیه حاوی آن، رابطه مستقیم دارد ) 

2 )d – ( انرژی الکترون با عدد کوانتومی فرعیl.زیر الیه حاوی آن، رابطه مستقیم دارد ) 

3 )s – انرژی الکترون با عدد کوانت( ومی فرعیl.زیرالیه حاوی آن، رابطه مستقیم دارد ) 

4 )d – ( انرژی الکترون با عدد کوانتومی اصلیn.زیر الیه حاوی آن، رابطه عکس دارد ) 
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 گفت ... . نمی توان 97

 ( در اولین سری از عناصر واسطه هیچ شبه فلزی وجود ندارد.1

 باشد، قطعاً فلز است. dو  s( هر عنصری که در دسته های 2

 نیست. p( هر گاز نجیبی الزاماً از عناصر دسته ی 3

 ( شبیه نبودن آرایش یون های فلزات واسطه به آرایش گاز های نجیب موجب رنگی بودن ترکیبات یونی آن هاست.4
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فصل یک 2شیمی   

 

 ای زیر را به طور قابل توجهی دارا است؟عنصر طال چند مورد از ویژگی ه 98

 * سختی      * چکش خواری       * رسانایی الکتریکی     * واکنش پذیری با آب

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

 19قلمچی 
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 است؟ نادرست کدام گزینه 3Fe+و  2Fe+در ارتباط با شناسایی یون  99

 ( برای انجام این کار می توان از آنیون مشابهی استفاده کرد.1

 ( زنگ آهن همواره در فرمول خود فقط یکی از این دو یون را می تواند داشته باشد.2

 ، در هر دو واکنش هم رنگ است.NaOH( محلول تولید شده طی واکنش کلرید این دو کاتیون با 3

 دو کاتیون در آب به صورت محلول می باشد. ( فقط کلرید یکی از این4
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 چه تعداد از موارد زیر حتماً با واکنش پذیری یک عنصر به ترتیب رابطه عکس و مستقیم دارند؟ 100

 * دشواری شرایط نگهداری        * تمایل به از دست دادن الکترون

 استخراج از معادن* تمایل به ایجاد ترکیب       * آسانی 

1 )1 – 3              2 )1 – 2                3 )2- 1               4 )2 – 2  
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 موارد ... بجزعبارت های زیر همگی درست هستند  101

 آ( فلز سدیم مانند دیگر فلزها سخت است اما سطح آن در مجاورت هوا به سرعت کدر می شود.

 فلوئور واکنش پذیرتر از دیگر هالوژن ها می باشد؛ زیرا شعاع اتمی کوچک تری دارد.ب( 

 به سرعت با گاز هیدروژن واکنش می دهند. -200℃پ( فلوئور و کلر حتی در دمای 

 ت( طال برخالف آهن در هوای مرطوب زنگ نمی زند و جالی فلزی خود را حفظ می کند.

 ( پ و ت4( ب، پ، ت                  3     ( آ، ب      2( آ، پ            1
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( با اکسیژن به صورت ... است و در این ترکیب، کاتیون هم Mفرموب شیمیایی ترکیب نخستین فلز واسطة جدول تناوبی ) 102

 الکترون ...

1 )MO –         .3( 2با گاز نجیب آرگون استO2M – با گاز نجیب آرگون است. 

3 )MO –        .3( 4با هیچ گاز نجیبی نیستO2M – .با هیچ گاز نجیبی نیست 
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 کدام موارد از عبارت های زیر درست اند؟ 103

 آ( اتم هیچ یک از فلزهای واسطه با تشکیل کاتیون به آرایش گاز نجیب نمی رسد.

 هشتایی گاز نجیب می رسند. ب( کاتیون حاصل از فلزهای اصلی همواره به آرایش

 ، الکترونی وجود ندارد.l= 2و  n= 3پ( در کاتیون پایدار نخستین فلز واسطه، در زیر الیه با اعداد کوانتومی 

 ت( همه فلزهای واسطه در طبیعت به شکل ترکیب های یونی همچون اکسیدها و کربنات ها یافت می شوند.

 ( ب، ت4( پ            3         ( آ، پ    2( آ، ب، پ، ت             1
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 است؟ نادرستبا توجه به شکل زیر، که مربوط به عناصر دورة سوم جدول دوره ای است، چه تعداد از عبارت ها  104

 

 

 

 می باشد. 3و  2، 3آ( شمار عنصرهای فلزی، شبه فلزی و نافلزی به ترتیب برابر 

 تم در واکنش با دیگر اتم ها الکترون به اشتراک می گذارند یا می گیرند.ب( در این دوره، سه ا

پ( در میان عناصر این دوره چهار عنصر دارای سطح براق هستند که سه عدد از آن ها در اثر ضربه تغییر شکل می دهند ولی 

 خرد نمی شوند.
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 درصد عنصرهای این دوره رسانای جریان برق نیستند. 5/62ت( 

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

 با توجه به عناصر زیر، کدام گزینه از راست به چپ پاسخ صحیح پرسش های زیر می باشد؟ )به ترتیب آ، ب و پ( 105

 )پتاسیم، سیلیسیم، نیتروژن، فسفر، ژرمانیم، کلر(

 در کودهای شیمیایی استفاده می شوند؟آ( چه تعداد از این عناصر 

 ب( چه تعداد از این عناصر می توانند با دیگر اتم ها الکترون به اشتراک بگذارند؟

 پ( چند عنصر رسانایی الکتریکی باالیی دارند؟

1 )3 – 4 – 1      2 )2 – 5 – 2      3 )3 – 5 – 1      4 )4 – 3 – 2 
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 رابطه با دوره سوم جدول تناوبی، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟در  106

 »در این دوره از راست به چپ ... و تفاوت شعاع اتمی در ... بیشتر از ... می باشد.»

 فلزات –نافلزات  –( تعداد الکترون های الیه آخر افزایش یافته 1

 نافلزات – فلزات –( تعداد پروتون ها افزایش یافته 2

 نافلزات –فلزات  –( جاذبه هسته بر الکترون ها کاهش یافته 3

 فلزات –نافلزات  –( شعاع اتمی افزایش یافته 4
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 است؟ نادرستکدام گزینه در مورد اسکاندیم  107

 ( از فلزات واسطه دوره ی چهارم است.1

 تلویزیون رنگی و برخی شیشه ها استفاده می شود.( از آن در ساخت لوازم منزل مانند 2

 [ است.Ar]2s4 1d3( آرایش الکترونی فشرده آن به صورت 3

 است. 3Cs+( نماد یون پایدار این فلز به صورت 4
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عنصرها را نمایش می  108 با توجخ بخ شکل زیر، که جدول دوره ای 

 ؟هستند نادرستدهد، کدام عبارت ها 

 

 

 

 

 

 عنصری نافلزی از گروه چهاردهم و دروه ی سوم جدول دوره ای است. Fآ( 

 می باشد. E < D< A < B < Cجدول به صورت  dو  sب( ترتیب خصلت فلزی نمایش داده شده در دسته های 

 است. Gبیش ترین تمایل برای گرفتن الکترون و تشکیل آنیون مربوط به عنصر  Iو  G ،Hپ( در میان عناصر 

 رسانای خوب جریان برق است. Fبر خالف  Aت( عنصر 

 ( آ و ت4( پ و ت               3( ب و پ             2( آ و ب            1
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 یکسان است؟ کامالًجدول دوره ای  14کدام ویژگی در عناصر گروه  109

 وة واکنش با دیگر اتم ها( نح2( رسانایی الکتریکی و گرمایی           1

 ( مقاومت در برابر ضربه4( آرایش الکترونی الیة ظرفیت          3

 19قلمچی 

 96آبان 

 ریاضی
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 ( نسبت داد؟S16در میان ویژگی های زیر، چند مورد را می توان به گوگرد ) 110

 م هااز دست دادن الکترون در واکنش با سایر ات -داشتن سطح درخشان                -

 خردشدن در اثر ضربه -رسانایی گرمایی                          -

1 )1         2 )2            3 )3              4 )4 
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 کدام گزینه درست بیان شده است؟ 111

 ( ژرمانیم، رسانایی الکتریکی کمی دارد و شکننده است.1

 و جریان برق را از خود عبور نمی دهد. ( عنصر فسفر سطحی کدر داشته2

داشتن سطح درخشان، رسانایی گرمایی و الکتریکی باال و همچنین خرد شدن در  Alو  Na ،Mg( ویژگی مشترک فلزهای 3

 اثر ضربه است.

 ( عنصرهای کلر، گوگرد و فسفر در واکنش با دیگر اتم ها الکترون می گیرند یا الکترون از دست می دهند.4

 19 قلمچی
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 سلیسیم فاقد کدام ویژگی می باشد؟ 112

 ( رسانایی الکتریکی کمی دارد.1

 ( در واکنش با اتم های دیگر الکترون به اشتراک می گذارد.2

 ( شکننده است و در اثر ضربه خرد می شود.3

 می باشد که در دورة دوم قرار دارد. 14( دومین عنصر از عناصر گروه 4

 19قلمچی 

 96بان آ
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 است؟ نادرستچه تعداد از موارد زیر  113

 الف( توانایی فلزات در از دست دادن الکترون و چکش خوار بودن جزو رفتارهای فیزیکی فلزات به شمار می روند.

 ب( بر اساس کمیت های وابسته به اتم می توان روندهای دوره ای را توضیح داد.

 و نافلزی رابطة مستقیم وجود دارد. پ( میان شعاع اتم ها و خصلت فلزی

 است. Na11بیش تر از  K19ت( فعالیت شیمیایی 

1 )1           2 )2               3 )3              4 )4 
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را نسبت به شمارة دورة آن ها نشان می دهد. با توجه به آن، کدام گزینه عبارت  فلز قلیایینمودار زیر تغییر شعاع اتمی چند  114

 را نشان می دهد؟ نادرستهای 

 است. 3و  11، 19به ترتیب  Cو  A ،Bالف( عدد اتمی عناصر 

ب( در این گروه با افزایش عدد اتمی، به تعداد الیه های الکترونی افزوده شده و 

 شعاع اتمی افزایش می یابد.

با کلر  Aبا کلر بیش تر از واکنش پذیری عنصر  Cپ( واکنش پذیری عنصر 

 است.

می باشد و با تشکیل کاتیون به  1nsت( آخرین زیر الیة هر سه عنصر به صورت 

 آرایش الکترونی هشت الکترونی گاز نجیب قبل از خود می رسند.

 ت –( پ 2ت         –پ  –( الف 1

 ت –( الف 4ت              –( ب 3
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 است؟ نادرستکدام گزینه  X3و  Z19  ،Y11با توجه به عنصرهای  115

 ( شمار الکترون ها در خارجی ترین زیر الیة اتم آن ها نصف شمار الکترون ها در اولین الیه می باشد.1

 الکترون الیة ظرفیت آن بیش تر است، آسان تر الکترون از دست می دهد. n+  1( در بین آن ها اتم عنصری که مجموع 2

 الکترون الیة ظرفیت آن ها کم تر باشد خصلت نافلزی آن ها بیش تر است. n+ 1( هر چه مجموع 3
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 96آبان 

 ریاضی



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

ن از آسان تر الکترو Zدر مقایسه با اتم  Yمی باشد و اتم  YClبا کلر به صورت  Y( فرمول ترکیب یونی حاصل از واکنش 4

 دست می دهد.

 است؟ نادرستکدام گزینه  116

 ( هر چه ماده ای سریع تر و شدیدتر واکنش بدهد، فعالیت شیمیایی بیش تری دارد.1

 خود تبدیل می شود. 2( به کاتیون +Mg12( راحت تر از فلز منیزیم )Ca20( فلز کلسیم )2

 است. F9و  Cl17کم تر از تفاوت شعاع اتمی  Li2و  Na11( تفاوت  شعاع اتمی 3

 ( در تولید المپ چراغ های حلوی خودروها، از هالوژن ها استفاده می شود.4
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 است؟ نشدهبا توجه به جدول مقابل کدام یک از مقایسه ها به درستی بیان  117

17 15 13 
 گروه

 دوره

F N B 2 
Cl P Al 3 
Br As Ga 4 

 

 Br < Cl < F( تمایل به گرفتن الکترون: 1

 Cl < P < Al( خصلت فلزی: 2

 As < P < N( نیروی جاذبة هسته بر الکترون ظرفیت: 3

 B < Al( شعاع اتمی: 4
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 از راست به چپ بخوانید.( ؟ )گزینه ها رانرسیده اند Ar18و  Ne10در کدام گزینه، گونه ها به ترتیب به آرایش گاز های نجیب   118

1 )–Cl17 - +2Mg12                  2 )-2O8 - +K19 

3 )–F9 - -Cl17                       4 )-2O8 – +2Ca20 

 19قلمچی 

 96آبان 

 ریاضی

 کدام عبارت صحیح می باشد؟ 119

 در طبیعت به شکل ترکیب های یونی همچون اکسیدها و کربنات ها یافت می شوند. d( همة عناصر واسطة دستة 1

 دارد. 4O3Feو  FeO( آهن، دو اکسید طبیعی به فرمول های 2

 ( فلز آهن با اکسیژن در هوای مرطوب به سرعت واکنش می دهد و تبدیل به زنگ آهن می شود.3

 ه آرایش گاز نجیب دورة قبلی خود می رسند.با تشکیل کاتیون ب d( برخی از فلزات واسطة دستة 4

 19قلمچی 

 96آبان 
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در یون های واسطه باعث زنگی شدن محلول آبی آن ها باشد، محلول کدام نمک در آب، نمی  dاگر فرض کنیم وجود زیرالیة  120

 (Fe26  ،Cu29  ،Sc21تواند رنگی باشد؟ )

1 )2CuCl      2 )CuCl           3 )3FeCl       4 )3ScCl 

 19قلمچی 
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در دورة ... و گروه ... جدول دوره ای عنصرها قرار دارد. )گزینه ها را از راست به  Aمی باشد،  2A+[ متعلق به Ar18]3d3آرایش  121

 چپ بخوانید.(

1 )4 – 5        2 )3 – 3              3 )4 – 3                   4 )3 – 5 
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 کدام گزینه صحیح است؟ 122

 ( می توان یافت.l  ،3  =n= 2( در کاتیون تمام فلزات واسطه، الکترونی با مشخصات )1

 ( کاتیون تمام فلزات قلیایی به آرایش هشت الکترونی گاز نجیب قبل از خود می رسند.2

 استفاده می شود.( فلز آهن، فلزی نرم است و از آن برای ساخت در و پنجره، 3

 ( اغلب فلزهای واسطه در طبیعت به شکل ترکیب های یونی یافت می شوند.4
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 هستند؟ نادرستکدام عبارت ها در مورد عنصر آهن  123

 می باشد. 3O2Feو  FeOالف( در طبیعت دارای دو اکسید 

 نمی توان از محلول پتاسیم هیدروکسید استفاده نمود. 3Fe+و  2Fe+ب( برای شناسایی یون های 

 ، قرمز رنگ است.Fe(OH)2بر خالف رسوب  Fe(OH)3پ( رسوب 

 قهوه ای رنگ تشکیل شده است. 4O3Feت( زنگ آهن به طور عمده از 

 ت  –پ  –( ب 4ت             –( پ 3ت                –( ب 2ب            –( الف 1
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 چند مورد از مطالب زیر در رابطه با فلزی که بیش ترین مصرف را در صنایع گوناگون دارد درست است؟ 124

 الف( واکنش پذیری بیش تری از فلز پتاسیم دارد.

 تولید می کند. Naواکنش می دهد و  O2Naب( به طور طبیعی با 

 پ( شرایط نگهداری آن سخت تر از فلز طال است.

 طبیعت اغلب به صورت اکسید وجود دارد.ت( در 

1 )1            2 )2              3 )3              4 )4 
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یک فلز فعال، اغلب دارای ترکیب های پایدار ... است و استخراج آن کار ... است، مثالً فلز سدیم قابل استخراج با عنصر کربن  125

. ... 

 نیست –آسانی  –( بیش تری 2است                  –شواری د –( کم تری 1

 نیست –دشواری  –( بیش تری 4است                    –آسانی  –( کم تری 3

 19قلمچی 

 96آبان 

 ریاضی

 ... به جزهمة عبارت های زیر درست اند  126

 ( اغلب عنصرها در طبیعت به شکل ترکیب نیز یافت می شوند.1

 گوگرد و نیتروژن در طبیعت به صورت آزاد نیز یافت می شوند.( اکسیژن، 2

 ( طال یکی از انواع فلزهایی است که به شکل کلوخه ها یا رگه های زرد در البه الی خاک یافت می شود.3

از  ( یکی از حوزه های پرکاربرد و اقتصادی علم شیمی، یافتن راه های گوناگون و مناسب برای استخراج و تولید عنصرها4

 طبیعت است.

 19قلمچی 

 96آبان 
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 است؟  نادرستبا توجه به واکنش های زیر کدام نتیجه گیری  127

(1-g.mol :64=Cu  56و =Fe) 

(s)Cu ( +aq)4FeSO → (aq)4CuSO ( +s)Fe (I 

 2(3NO)Cu ( +s)Ag (II(aq) →واکنش انجام نمی شود 

 می باشد. Fe > Cu > Ag( مقایسة فعالیت شیمیایی عناصر به صورت 1

 با فلز آهن واکنش می دهند. 2Cu+( محلول های جاوی یون 2

 انجامپذیر است. 3AgNO ( +s)Cu(aq) →( واکنش 3

 مجموع جرم مواد جامد از ابتدای واکنش تا انتهای واکنش ثابت می ماند. (I( در واکنش )4

 19قلمچی 

 96آبان 

 ریاضی

واکنش زیر به دست می آورند. اگر برای هر دو واکنش جرم های یکسانی از هر یک از  2در آزمایشگاهی فلز آهن را از  128

𝒈( کدام است؟ ) 1( نسبت به واکنش )2اکسیدها برداشته شده باشد، نسبت جرم فلز آهن تولید شده در واکنش )

𝒎𝒐𝒍
  :56 =

Fe  16و =O)واکنش ها موازنه نشده اند( ) 

(s)Fe ( +s)ZnO → (s)Zn ( +s)FeO (1 

(g)2CO ( +s)Fe → (s)C ( +s)3O2Fe (2 

1 )11/1              2 )9/0             3 )75/0             4 )25/1 
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 صحیح نیست؟عنصر اول از گروه هالوژن ها به صورت مقابل است. کدام گزینه در مورد این عنصرها  3شعاع اتمی  129

Pm99 =C  وpm71 =B  وpm114 =A 

 به سرعت واکنش می دهد. -200℃با گاز هیدروژن حتی در دمای  B( عنصر 1

 واکنش می دهد. 400℃با گاز هیدروژن فقط در دمای باالتر از  A( عنصر 2

 دارای سه الیة الکترونی است. C( عنصر 3

 ه گاز نجیب آرگون است.شبی C( آرایش الکترونی یون پایدار حاصل از عنصر 4

 19قلمچی 

 96آبان 

 ریاضی

... عنصرهای اصلی با افزایش عدد اتمی در دوره ها از چپ به راست افزایش و در گروه ها از باال به پایین کاهش می یابد و ... ،  130

 ... بیش ترین مقدار از این خاصیت را داراست.

 (Li3لیتیم ) –در دورة دوم  –( شعاع اتمی 1

 (F9فلوئور ) –در هالوژن ها  –( خصلت نافلزی 2

 (Ar18آرگون ) –در گازهای نجیب  –( نیروی جاذبة هسته بر الکترون ها 3

 (Ca20کلسیم ) –در دورة سوم   -( تمایل به دادن الکترون 4

 19قلمچی 

 96آبان 

 ریاضی

 چه تعداد از عبارت های زیر درست است؟ 131

 های دوچرخه از منابع نفتی استفاده می شود.الف( در ساختار برخی قسمت 

 ب( همة مواد طبیعی و مصنوعی به طور مستقیم از کرة زمین به دست می آیند.

 پ( استفاده از منابع معدنی در تولید دوچرخه با تولید زباله همراه است.

 ( صفر4              3( 3             2( 2              1( 1

 19قلمچی 

 96آبان 

 یاضیر

اگر در دورة سوم جدول دوره ای عنصرها از راست به چپ حرکت کنیم، خصلت فلزی ... و خصلت نافلزی ... پیدا می کند.  132

 ( است.Cl17( ... از کلر )S16( است و خصلت نافلزی گوگرد )Na11( ... از سدیم )Al13یعنی خصلت فلزی آلومینیم )

 بیش تر –کم تر  –افزایش  –( کاهش 2کم تر      –بیش تر  –کاهش  –( افزایش 1

 بیش تر –بیش تر  –افزایش  –( کاهش 4کم تر       –کم تر  –کاهش  –( افزایش 3

 19قلمچی 

 96آبان 

 ریاضی

 در ارتباط با واکنش هالوژن ها با گاز هیدروژن چه تعداد از مطالب زیر درست است؟ 133

 دمای باالتری باشد، آن هالوژن واکنش پذیرتر است. آ( هر چه برای انجام واکنش، نیاز به

 تمام هالوژن ها می توانند با گاز هیدروژن واکنش دهند. 200℃ب( در دمای 

 قرار داشته باشد فقط یکی از هالوژن ها با گاز هیدروژن واکنش می دهد. -196℃پ( اگر ظرف مخلوط واکنش در دمای 

 ( صفر4                  3( 3               2( 2             1( 1

 19قلمچی 

 96آبان 
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 پیکومتر باشد، کدام جملة زیر همواره صحیح است؟ 100و  183در دورة سوم، به ترتیب  Bو  Aاگر شعاع اتمی دو عنصر  134

 پیکومتر است. 183( شعاع اتمی عنصرهای هم گروه با این دو عنصر، بیش تر از 1

 است. Bکم تر از خصلت نافلزی عنصر  ،A( خصلت نافلزی عنصر 2

 ( ترکیب حاصل از این دو عنصر، احتماالً ترکیبی با پیوند های یونی نیست.3

 Bبیش تر از مقدار انرژی الزم برای جداکردن یک الکترون از اتم  A( مقدار انرژی الزم برای جداکردن یک الکترون از اتم 4

 است.

 19قلمچی 

 96آبان 

 ریاضی

 اد از عبارت های زیر درست است؟چه تعد 135

جدول دوره ای عناصر قرار دارند، در واکنش های شیمیایی با از دست  6تا  2که در دوره های  14درصد عناصر گروه  40الف( 

 دادن الترون شرکت می کنند.

 19قلمچی 

 96آبان 

 ریاضی

https://t.me/sanjeshi
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فصل یک 2شیمی   

 

تقیم با فعالیت ست به چپ خصلت فلزی عناصر افزایش پیدا کرده و شعاع اتمی همواره رابطة مس4ب( در هر دوره از ر 

 شیمیایی اتم دارد.

پ( در دورة سوم جدول دوره ای عنصرها، اختالف شعاع اتمی فعال ترین فلز و منیزیم بیش تر از اختالف شعاع اتمی فسفر و 

 سیلیسیم است.

 [ فقط می تواند مربوط به کاتیون یک فلز واسطه باشد.Ar18]3d4ت( آرایش الکترونی 

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

 چه تعداد از ویژکی ها یا کاربردهای نام برده شده در مورد عنصر طال متداول است؟ 136

 * ساخت رشته سیم های بسیار نازک     * استخراج همراه با پسماند بسیار زیاد

 * بازتاب زیاد پرتوهای خورشیدی    * واکنش ندادن با گازهای موجود در هوا کره 

 * مقدار بسیار باال در معادن طال                * کاربرد در لباس فضانوردان

1 )6                 2 )5                  3 )4                    4 )3 

آذر  3قلمچی 

 تجربی 96

 کدام موارد زیر درست اند؟ 137

 ه شکل ترکیب یافت می شوند.آ( اغلب عنصرها در طبیعت ب

 ب( در میان فلزها، تنها طال به شکل کلوخه ها یا رگه های زرد البه الی خاک یافت می شود.

 پ( آلومینیم فلزی است که در سطح جهان بیشترین مصرف ساالنه را در بین صنایع گوناگون دارد.

 ت( فلز آهن، اغلب در طبیعت به شکل سولفید یافت می شود.

 ( پ، ت4( آ، ت               3( ب، پ                2             ( آ، ب1

آذر  3قلمچی 

 تجربی 96

 چه تعداد از عبارت های زیر درست است؟ 138

 ( هیدروکسید متفاوت است.III( هیدروکسید با رنگ رسوب آهن )IIآ( رنگ رسوب آهن )

 می باشند. 3Feب( در زنگ آهن، یون های آهن به صورت +

 واکنش پذیری سدیم و پتاسیم از آهن بیش تر است.پ( 

 ت( آهن نسبت به مس تمایل بیشتری برای تبدیل شدن به کاتیون دارد.

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

آذر  3قلمچی 

 تجربی 96

( کلرید با سدیم هیدروکسید، برابر ... و IIIموازنه شده ی واکنش آهن )مجموع ضرایب استوکیومتری تمامی مواد در معادلة  139

تفاصل مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش دهنده ها با فراورده های محلول در آب در آن برابر .... است و نسبت شمار آنیون 

( کلرید می IIIبه آنیون ها در آهن ) ها به کاتیون ها در ترکیب یونی محلول در آب تولید شده، ..... برابر نسبت کاتیون ها

 باشد.

1 )8 ،0 ،1

3
       2 )6 ،0 ،3               3 )8 ،1 ،3             4 )6 ،1 ،1

3
 

آذر  3قلمچی 
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 کدام گزینه درست است؟ 140

 میل کمتری به ایجاد ترکیب دارد و به طور کلی ترکیب های آن پایدارتر از خودش می باشد. Znنسبت به فلز  Na( فلز 1

می  8، مجموع ضرایب استوکیومتری مواد، پس از موازنه برابر  g )2CO ( +s )Fe → (s )C ( +s )FeO( در معادله واکنش )2

 باشد.

 از فلز سدیم استفاده می شود. 3O2Feاز  Fe( برای استخراج صنعتی 3

مول گاز کربن دی اکسید تولید  75/0به کمک عنصر کربن، به ازای تولید هر مول آهن  3O2Feاز  Fe( در واکنش استخراج 4

 می شود.

آذر  3قلمچی 

 تجربی 96
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 با توجه به واکنش های زیر، عبارت کدام گزینه نارست است؟ 141

 1)واکنش  4CuSO  +Fe →انجام پذیر 

 2)واکنش  4MgSO  +Zn →انجام ناپذیر 

 3)واکنش  2NiCl  +Pb →انجام ناپذیر 

 4)واکنش  3AgNO  +Cu →انجام پذیر 

 ( واکنش پذیری فلز مس از نقره بیش تر است.1

 ( محلول نمک های منیزیم را می توان در ظرفی از جنس روی نگه داری کرد.2

 است.( واکنش پذیری فلز نیکل از فلز سرب کمتر 3

 ( محلول نمک های مس را نمی توان در ظرف آهنی نگه داری کرد. 4

آذر  3قلمچی 

 تجربی 96

 ( کلرید و سدیم       کدام موارد صحیح می باشد؟IIدر ارتباط با واکنش میان آهن ) 142

 آ( پس از موازنه، تفاوت مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش دهنده ها و فرآورده ها برابر یک است.

 ب( در این واکنش دو فراورده با انحالل پذیری متفاوت تولید می شود.

 پ( یکی از محصوالت این واکنش، اکسید آهن سبز رنگ می باشد.

 ت( از این آزمایش می توان برای شناسایی یون آهن )( استفاده نمود.

 و ت ( ب4( پ و ت               3( ب و پ            2( آ و ب            1

آذر  3لمچی ق

 تجربی 96

را نشان می « 17»و « 1»با توجه به جدول زیر که عناصری مربوط به دوره های دوم و سوم جدول دوره ای عناصر و گروه های  143

 دهد، چند مورد از موارد زیر درست است؟ )عناصر به صورت منظم قرار ندارند.(

Z E X A عنصر 

 (pmشعاع اتمی )بر حسب  71 152 186 99

 *A  و دوره دوم قرار دارد. 17در گروه 

 *E  جدول قرار دارد. 17در گروه 

 *E  وX .هم گروه هستند 

 بیشتر است. Zاز  A* واکنش پذیری 

 شدیدتر است. Zو  Xاز واکنش  Eو  A* واکنش 

1 )2             2 )3            3 )4                 4 )5 

آذر  3قلمچی 

تجربی 96  

 

شیمیایی فلزها به میزان توانایی اتم های آنها به ... الکترون وابسته است. در یک گروه، هر چه شعاع اتمی عنصر فلزی  رفتار 144

 بیش تر باشد، فعالیت شیمیایی آن فلز ... است.

 کم تر –( گرفتن 2بیش تر                          –( گرفتن 1

 کم تر –ز دست دادن ( ا4بیش تر                 –( از دست دادن 3

آذر  3قلمچی 

تجربی 96  

 کدام گزینه صحیح است؟ 145

 ( در یک گروه از باال به پایین شعاع اتمی خصلت فلزی کاهش می یابد.1

+ 1( در گروه اول جدول تناوبی، عنصر دوره سوم از عنصر دوره چهارم تمایل بیش تری برای تبدیل شدن به کاتیون با بار 2

 دارد.

 گروه دوم جدول تناوبی از باال به پایین با افزایش شعاع اتمی تمایل برای از دست دادن الکترون افزایش می یابد.( در 3

 ( در یک گروه از نافلزها با افزایش شعاع اتمی خصلت فلزی کاهش و تمایل برای از دست دادن الکترون افزایش می یابد.4

آذر  3قلمچی 

تجربی 96  
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را با افزایش یکان شماره گروه در دوره سوم جدول به طور کیفی نشان می دهد. این ویژگی، چه  xغییر ویژگی نمودار روبه رو ت 146

 تعداد از موارد زیر می تواند باشد؟

 «خصلت نافلزی –شعاع اتمی  –جاذبة هسته بر الکترون  –تعداد الیه های الکترونی » 

1 )1 

2 )2  

3 )3  

4 )4  

آذر  3قلمچی 

تجربی 96  

 کدام گزینه درست است؟  147

 ( در یک گروه با کاهش شعاع اتمی، واکنش پذیری کاهش می یابد.1

 ( در گروه اول جدول تناوبی، از باال به پایین واکنش پذیری و شعاع اتمی افزایش می یابد.2

 ( در یک گروه با افزایش شعاع اتمی، خصلت نافلزی افزایش می یابد.3

 قرار گرفته اند. gو  s ،p ،d ،f( در جدول دوره ای عنصرها، عناصر در دسته های 4

آذر  3قلمچی 

تجربی 96  

 جه تعداد از موارد زیر درست است؟ 148

 می باشد. Siو  Al* در میان عناصر دوره سوم جدول دوره ای، بیشترین تفاوت شعاع اتمی مربوط به 

 است. Cl17بیشتر از  Na11* نیروی جاذبه ای که هسته بر الکترون ها وارد می کند در 

 * شعاع اتمی با شمار الکترون های الیه ظرفیت رابطة عکس دارد.

 ( صفر4               3( 3              2( 2                 1( 1

آذر  3قلمچی 

تجربی 96  

را در شرایط یکسان با آب نشان می دهد. چه تعداد از موارد زیر می توانند نشان  zو  x ،yشکل رو به رو، واکنش سه فلز  149

 دهنده ی فلزات زیر باشند؟ )حباب ها نشان دهنده خروج گاز هیدروژن هستند.(

 z = Sr , y = Ca , x = Mgالف( 

 z = Na , y = K , x = Rbب( 

 z = Mg , y = Ca , x = Baپ( 

  z = Li , y = Cs , x = Kت( 

آذر  3قلمچی 

تجربی 96  

 به چه صورت است؟ Aالکترون برای یون آن باقی می ماند. آرایش الکترونی +  22،  الکترون جدا کنیم، Aاگر از اتم  150

1 )5 d3 [Ar                         ]2 )3 d3 [Ar] 

3 )1 s4 2 d3 [Ar                  ]4 )1 s4 5 d3 [Ar] 

آذر  3قلمچی 

تجربی 96  

یون های زیر، ... یون دارای حداکثر سه الیة الکترونی حاوی الکترون ... یون دارای آرایش الکترونی گاز نجیب آرگون و  بین در 151

 ... یون دارای هفت زیر الیة الکترونی حاوی الکترون هستند.

+ «Ga31 + ،2Zn30 + ،3Cr24 + ،Cu29 + ،V23 + ،3Sc21 + ،2Fe26 » 

1 )5 – 2 – 3         2 )4 – 2 – 3        3 )4 – 1 – 2            4 )5 – 1 – 2  

آذر  3قلمچی 

تجربی 96  

آرایش الکترونی ارائه شده در کدام گزینه نمی تواند مربوط به یک کاتیون در ترکیب یونی باشد؟ )تنها کاتیون های متداول را  152

 در نظر بگیرید.(

آذر  3قلمچی 

تجربی 96  
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1 )6 p3 2 s2 [Ne     ]2 )2 s1      3 )6 p3 [Ar     ]4 )3 p3 2 s3 [Ne] 

 چه تعداد از مطالب زیر در مورد فلزات واسطه صحیح نمی باشد؟ 153

 می باشد. d3آ( در فلزات واسطه دوره چهارم، بیرونی ترین زیر الیه 

 ت می شوند.ب( تمامی این فلزات در طبیعت به شکل ترکیب های یونی یاف

 پ( رنگ سرخ زمرد، ناشی از وجود ترکیبات فلزهای واسطه در آن است.

 ت( هیچ یک از فلزات واسطه با تشکیل کاتیون، به آرایش گاز نجیب دست نمی یابند.

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

آذر  3قلمچی 

تجربی 96  

را دارند. کدام مقایسه ی زیر درباره ی  Ar18همگی آرایش گاز نجیب  D 2-و  A + ،2 B  ،- Cبا توجه به اینکه یون های + 154

 این عناصر درست است؟

             A > B > C > D( شعاع اتمی: 1

 B > A > C > D( تعداد الکترون های الیة ظرفیت: 2

  A > B > D > C( خصلت فلزی: 3

 B > A > D > C( تعداد زیر الیه های حاوی الکترون: 4

آذر  3قلمچی 

تجربی 96  

 عبارت کدام گزینه نادرست است؟ 155

 ( فلز سدیم نرم است و به راحتی با چاقو بریده می شود.1

 ( آهن فلزی محکم است و با اکسیژن در هوای خشک به سرعت واکنش می دهد.2

 ( گاز کلر در دمای اتاق به آرامی با گاز هیدروژن واکنش می دهد.3

 به فلزهای اصلی شهرت دارند. dبرخالف فلزهای دسته  pو  sزهای دستة ( فل4

آذر  3قلمچی 

تجربی 96  

عنصرهای باالتر  17و  16، 15در هر دوره از جدول دوره ای، از چپ به راست از خاصیت ... کاسته می شود و در گروه های  156

 خاصیت ... بیشتری دارند.

 فلزی –( نافلزی 2    نافلزی                  –( فلزی 1

 نافلزی  –( نافلزی 4فلزی                        –( فلزی 3

 17قلمچی

 96آذر 

 تجربی 

 کدام عبارت درست است؟ 157

 ( گسترش صنعت خودرو مدیون شناخت و دسترسی به مواد رسانا است.1

 ( همة مواد طبیعی برخالف مواد مصنوعی از کرة زمین به دست می آیند.2

 سیلیسیم و ژرمانیم جزو عنصرهای شبه فلزی می باشند.( 3

 ( فسفر عنصری نافلزی از دوره چهارم است که رسانای جریان برق نمی باشد.4

 17قلمچی

 96آذر 

 تجربی 

 کدام گزینه درست است؟ 158

 آن بیش تر است.( هر چه اتم فلزی در شرایط معین تمایل بیش تری به گرفتن الکترون داشته باشد، فعالیت شیمیایی 1

 آخرین زیر الیة حاوی الکترون، شعاع اتمی و خاصیت فلزی افزایش می یابد.  n + l( در گروه فلزهای قلیایی با افزایش 2

 بیشتر بوده و شعاع اتمی کوچکتری دارد. A، شمار پروتون های هستة اتم  B19و  A37( در مقایسة دو اتم 3

 تناوبی، با افزایش شعاع اتمی، تمایل اتم ها برای تبدیل شدن به کاتیون کم تر می شود.( در میان عناصر گروه دوم جدول 4

 17قلمچی

 96آذر 

 تجربی 

 با توجه به جدول زیر، که بخشی از جدول دوره ای عنصرها را نشان می دهد، چند مورد از مطالب زیر نادرست است؟ 159

 

 بیشتر است. A با گاز کلر نسبت به عنصر Bالف( شدت واکنش عنصر 

 با گاز هیدروژن واکنش می دهد. -200℃حتی در دمای  Dب( عنصر 

 17قلمچی

 96آذر 

 تجربی 
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 شبه فلز بوده و در اثر ضربه خرد می شود. Eپ( عنصر 

 بیش تر است. Fاز عنصر  Dت( شعاع اتمی عنصر 

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

 موارد از مطالب زیر نادرست است؟ کدام 160

 آ( مقدار عنصر طال در معادن آن بسیار اندک است.

 ب( رسانایی الکتریکی طال در شرایط دمایی گوناگون حفظ می شود.

 پ( طال مانند سایر فلزها در طبیعت به شکل فلزی و عنصری یافت می شود.

 محیطی بر جای نمی گذارد. ت( استخراج طال برخالف استخراج آهن، آثار زیان بار زیست

 ( آ و پ و ت4( آ و ب                  3( پ و ت            2( ب و پ              1

 17قلمچی

 96آذر 

 تجربی 

 ختم می شود. با توجه به آن چند مورد از مطالب زیر درست اند؟ 5d3به  3Xآرایش الکترونی کاتیون + 161

 می باشد. 28برابر  X* عدد اتمی 

 می باشد. l= 1الکترون با  18دارای  Xاتم  *

 ، رنگی می باشد.3X* محلول آبی دارای مقدار کافی کاتیون +

 جدول دوره ای قرار دارد. 8در دورة سوم و گروه  X* اتم 

 برابر است. 2C24با شمار آن در + 3Xدر + l= 2* شمار الکترون های با 

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

 17قلمچی

 96آذر 

 تجربی 

 (Fe= 56و  g.mol :64 =Cu-1با توجه به شکل زیر عبارت کدام گزینه درست است؟ ) 162

( با گذشت زمان، جرم ماده جامد موجود در ظرف واکنش افزایش می 1

 یابد.

( در معادلة واکنش انجام شده مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش 2

 ها با فراورده ها برابر نیست.دهنده 

( اگر به جای میخ آهنی، میخی از جنس روی قرار می دادیم، واکنش 3

 انجام نمی شود.

 ( با گذشت زمان رنگ محلول از زرد به آبی تغییر می کند.4

 17قلمچی

 96آذر 

 تجربی 

 کدام گزینه کدام گزینه  ناردست است؟ 163

 د و زنگ آهن در هیدروکلریک اسید حل می شود.وجود دار 3Fe( در زنگ آهن، کاتیون +1

بیشتر  Mاز فلز  `Mانجام پذیر نباشد، می توان نتیجه گرفت واکنش پذیری فلز  `Mn+ ( +s)M( aq) →( هر گاه واکنش 2

 است.

 ( از بین عناصر پتاسیم و روی، اتم های پتاسیم واکنش پذیری و خاصیت فلزی بیشتری دارد.3

 فلزی بیشتر باشد تأمین شرایط نگه داری آن دشوار تر است. ( هر چه واکنش پذیری4

 17قلمچی

 96آذر 

 تجربی 

 کدام مقایسه درست نیست ؟ 164

 گوگرد <آلومینیم  <( شعاع اتمی: سدیم 1

 ید <کلر  <( واکنش پذیری: فلوئور 2

 گوگرد <فسفر  <( خصلت نافلری: کلر 3

 گوگرد <ژرمانیم  <( رسانایی الکتریکی: سرب 4

 17قلمچی

 96آذر 

 تجربی 

https://t.me/sanjeshi


 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 کدام گزینه نادرست است؟ 165

 ( کلرید در واکنش با محلول سدیم هیدروکسید، تولید رسوب می نماید.II( کلرید همانند آهن )III( آهن )1

 ( کلرید با محلول سدیم هیدروکسید ماده محلول در آب تولید نمی شود.II( در معادلة واکنش آهن )2

( کلرید با سدیم هیدروکسید، مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش دهنده ها با فراورده ها IIIهن )( در معادله واکنش آ3

 برابر است.

 متفاوت است. 2Feبا رنگ محلول آبی محتوی کاتیون + 3Fe( رنگ محلول آبی محتوی کاتیون +4

 17قلمچی

 96آذر 

 تجربی 

 کدام مورد)ها( از عبارت های زیر صحیح هستند؟ 166

 در میان عناصر دوره دوم، فعال ترین نافلز، بیشترین شعاع اتمی را دارد.الف( 

 ب( در یک دوره، با افزایش عدد اتمی، واکنش پذیری فلزات بر خالف شعاع اتمی افزایش می یابد.

 می باشد. S16 < P15 < Si14 < Al13پ( ترتیب شعاع اتمی عناصر سیزدهم تا شانزدهم جدول تناوبی به صورت 

 افزایش تعداد الیه های الکترونی، واکنش پذیری نافلزات بیشتر می شود. ت( با

 ت  –پ  –( ب 4ت            –( پ 3ب             –( الف 2( پ           1

 17قلمچی

 96آذر 

 تجربی 

 عبارت همة گزینه ها درست است به جز: 167

 عنصر است. 6( گروه اول جدول دوره ای دارای 1

 ی شبه فلزی گروه چهاردهم با شمار عناصر فلزی دورة سوم جدول دوره ای برابر نیست.( شمار عنصرها2

 الکترون وجود دارد. 10دو عنصر،  d3( در میان عناصر دورة چهارم، در زیر الیة 3

واکنش با گاز هیدروژن  400℃عنصر در دمای پایین تر از  3( در میان هالوژن های دوره های دوم تا پنجم جدول دوره ای، 4

 می دهند.

 17قلمچی

 96آذر 

 تجربی 

 در میان عناصر دورة سوم جدول دوره ای عنصرها، شعاع اتمی چند عنصر بیشتر از شعاع اتمی سیلیسیم است؟ 168

1 )2              2 )3                 3 )4                   4 )5 

 17قلمچی

 96آذر 

 تجربی 
 شعاع اتم های زیر درست است؟کدام ترتیب دربارة مقایسة  169

1 )Cs55 > Li3 > Na11 > Rb37           2 )Cs55 > Rb37 > Na11 > Li3 

3 )Li3 > Na11 > K19 > Rb37            4 )K19 > Na11 > Li3 > Cs55 

 17قلمچی

 96آذر 

 ریاضی
 فلزها منابعی ... هستند؛ زیرا ... . 170

 سرعت استخراج فلزها از سرعت بازگشت آن ها به طبیعت بیش تر است. –( تجدیدناپذیر 1

 سرعت استخراج فلزها از سرعت بازگشت آن ها به طبیعت بیش تر است. -( تجدیدپذیر 2

 بازیافت نمی شود. –( تجدیدناپذیر 3

 بازیافت می شود. –( تجدیدپذیر 4

 17قلمچی

 96آذر 

  ریاضی

 جام پذیر است؟کدامیک از واکنش های زیر ان 171

1 )
∆
→ (s)C ( +s)FeO                  2 )

∆
→ (s)Cu ( +s)FeO 

3 )
∆
→ (s)C ( +s)O2Na               4 )

∆
→ (s)Fe ( +s)O2Na 

 17قلمچی

 96آذر 

 ریاضی

 چه تعداد از گزاره های زیر درست هستند؟ 172

 می شوند.* پیشرفت صنعت الکترونیک مبتنی بر اجزایی است که از مواد رسانا ساخته 

 * همة مواد طبیعی و مصنوعی از کرة زمین به دست می آیند.

 17قلمچی

 96آذر 

 ریاضی
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* در جدول دوره ای، عنصرهایی که شمار الکترون های بیرونی ترین زیر الیة الکترونی اتم آن ها برابر است، در یک گروه 

 جای گرفته اند.

 ی شوند.جدول دوره ای هر سه نوع عنصر فلز، شبه فلز و نافلز یافت م 14* در گروه 

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

( کلرید می ریزیم و به آن قطره قطره محلول سدیم هیدروکسید IIدر یک لوله آزمایش یک میلی لیتر از یک محلول آهن ) 173

می شود و مجموع ضرایب مواد پس از موازنه واکنش برابر ... می  می افزاییم که باعث تولید محلول ... و رسوب ... رنگ ....

 باشد. )گزینه ها را به ترتیب از راست به چپ بخوانید.(

 5 –سدیم کلرید  –قرمز  –( هیدروکسید II( آهن )1

 6 –سدیم کلرید  –سبز  –( هیدروکسید II( آهن )2

 5 –( هیدروکسید IIآهن ) –قرمز  –( سدیم کلرید 3

 6 –( هیدروکسید IIآهن ) –سبز  –( سدیم کلرید 4

 17قلمچی

 96آذر 

 ریاضی

 چند مورد از عبارت های داده شده، جملة زیر را به درستی تکمیل می کنند؟ 174

 «فلز ... واکنش پذیری ... از فلز دارد.پس خاصیت ... آن بیش تر است.» 

 نافلزی –روی  –بیش تری  –الف( سدیم 

 فلزی –مس  –بیش تری  –ب( آهن 

 نافلزی –روی  –کم تری  –پ( نقره 

 فلزی –پتاسیم  –کم تری  –ت( آهن 

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

 17قلمچی

 96آذر 

 ریاضی

 یعت یافت می شوند.آهن اغلب در طبیعت به صورت ... یافت می شود و می توان گفت ... عناصر به شکل ترکیب در طب 175

 همه –( اکسید 2اغلب                        –( سولفید 1

 اغلب  –( اکسید 4همه                         –( سولفید 3

 17قلمچی

 96آذر 

 ریاضی
 کدام یک از عناصر زیر در واکنش با اتم های دیگر الکترون به اشتراک می گذارد؟ 176

1 )Mg12        2 )C6        3 )Li+        4 )Ca20 

 17قلمچی

 96آذر 

 ریاضی
 نادرستاز دورة سوم جدول دوره ای، پاسخ صحیح پرسش )ب( و پاسخ  S16و  Mg12  ،Si14  ،P15در ارتباط با عنصرهای  177

پرسش های  پرسش های )الف( و )پ( کدامند؟ )گزینه ها را از راست به چپ بخوانید همچنین پاسخ ها به ترتیب مربوط به

 )الف(، )ب( و )پ( می باشند.( 

 ؟نمی باشندالف( چه تعداد از این عناصر رسانای جریان برق 

 ب( چند مورد از این عناصر در اثر ضربه خرد می شوند؟

 پ( نسبت تعداد فلز به نافلز کدام است؟

1 )3 – 3 - 1
2

         2 )2 – 1 - 1
2

       3 )1 – 3 – 1              4 )2 – 2 – 1 

 17قلمچی

 96آذر 

 ریاضی

 ... کند تر از ... و ... از آهن در هوای مرطوب واکنش می دهد. 178

 سریع تر –سدیم  –( پتاسیم 2سریع تر               –روی  –( مس 1

 سریع تر –طال  –( سدیم 4کندتر                –سدیم  –( نقره 3

 17قلمچی

 96آذر 

 ریاضی
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س رفتار در ... شامل ... گروه و ... دوره است. بررسی ها نشان می دهد عناصر جدول دوره ای را می توان بر اساجدول دوره ای  179

 دسته جای داد و فلزات جدول دارای ویژگی های ... و ... هستند.

 اشتراک الکترون –نقطه ذوب باال  – 3 – 7 – 18( 1

 شکل پذیری –رسانایی الکتریکی  – 2 – 7 – 8( 2

 چکش خواری –سطح کدر  – 2 – 14 – 18( 3

 شکل پذیری –رسانایی الکتریکی  – 3 – 7 – 18( 4

 17قلمچی

 96آذر 

 ریاضی

 چه تعداد از عبارت های زیر دربارة بازیافت فلزها از جمله آهن نسبت به استخراج آن از سنگ معدن برتری دارد؟ 180

 * ردپای کربن دی اکسید را کاهش می دهد.

 سرعت گرمایش جهانی می شود.* سبب کاهش 

 * گونه های زیستی بیش تری را از بین می برد.

 * به توسعة پایدار کشور کمک می کند.

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

 17قلمچی

 96آذر 

 ریاضی

𝐠با توجه به شکل مقابل کدام گزینه درست است؟ ) 181

𝐦𝐨𝐥
  :56 =Fe  64و =Cu) 

( سولفات آبی رنگ است و در واکنش با میخ آهنی بی II( محلول مس )1

 رنگ می شود.

( نسبت جرمی مس تولید شده به آهن مصرف شده در این واکنش برابر یک 2

 می باشد.

 ( مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش دهنده ها با فراوردة جامد این واکنش، یکسان است.3

 گرم فلز آهن مصرف می شود. 12/1( سولفات، مقدار IIمول مس ) 02/0ن واکنش به ازای مصرف ( در ای4

 17قلمچی

 96آذر 

 ریاضی

 است؟ نادرستبر اساس واکنش های زیر کدام نتیجه گیری  182

2MgCl  +Ti → Mg  +4TiCl (1 

2TiO  +Fe → Ti  +3O2Fe (2 

 است. Mg>Ti>Feبه صورت  Mgو  Fe ،Ti( ترتیب واکنش پذیری سه عنصر 1

 ( اکسید در شرایط مناسب انجام پذیر است.III( واکنش فلز منیزیم با آهن )2

 ( فلز آهن با ترکیب های منیزیم واکنش نمی دهد.3

 است. 3( پس از موازنه برابر با 1در واکنش ) Mg( پس از موازنه به ضریب 2در واکنش ) Ti( نسبت ضریب 4

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 ریاضی

تن گیاهی که در استخراج روی استفاده می شود، برداشت می شود. تقریباً چند هکتار زمین تحت  5/1در هر هکتار از زمینی  183

مذاب استخراج شود؟ )از هر کیلوگرم گیاه  3AgNOگرم  65/7×  10 5کشت قرار بگیرد تا مقدار روی کافی برای واکنش با 

 گرم روی استخراج می شود.( 60مورد نظر 

(𝐠

𝐦𝐨𝐥
  :14 =N  108و =Ag  16و =O  65و =Zn) 

(s)Ag2 ( +l)2(3NO)Zn → (l)3AgNO2 ( +s)Zn 

1 )438/2       2 )625/1        3 )3125/1       4 )625/3 

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 ریاضی

 مورد، ویژگی نسبت داده شده به عنصر مورد نظر همواره صحیح است؟در کدام  184

 ( ژرمانیم توانایی ایجاد پیوند اشتراکی را دارد و از لحاظ الکتریکی نارسانا است.1

 ( کربن نافلزی است که در اثر ضربه خرد می شود و رسانای جریان برق نیست.2

 نمی شود. ( قلع برخالف فسفر درخشان است و در اثر ضربه خرد3

 6قلمچی 

 96بهمن 

 تجربی



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 ( آلومینیم با از دست دادن الکترون به آرایش گاز نجیب آرگون می رسد.4

 (Cu= 64و  g.mol :56 =Fe-1( سولفات، کدام عبارت درست است؟ )IIبا توجه به واکنش یک قطعه آهن با محلول مس ) 185

 ( با گذشت زمان، رنگ آبی محلول تغییر نمی کند.1

 می باشد. Cu ( +aq)4FeSO → (s)Fe ( +aq)4CuSO(lمعادلة نمادی واکنش انجام شده به صورت )( 2

 ( طی واکنش، شمار یون های موجود در محلول ثابت باقی می ماند.3

 ( پس از گذشت مدتی از انجام وانش، از جرم مواد جامد موجود در ظرف واکنش کاسته می شود.4

 6قلمچی 

 96بهمن 

 تجربی

عنصر متوالی از عنصرهای دوره های دوم و سوم  5با توجه به نمودار زیر که شعاع اتمی  186

 است؟ نادرسترا نمایش می دهد، عبارت کدام گزینه 

1 )A  نقطه ای آن به صورت      می  –عنصری از دوره ی دوم است و آرایش الکترون

 باشد.

 می باشد. E2Bبه صورت  Eو  B( فرمول شیمیایی ترکیب یونی حاصل از دو عنصر 2

 است. Cبرابر عنصر  D ،25/1در عنصر  l= 0( شمار الکترون های موجود در زیر الیه با عدد کوانتومی فرعی 3

 بیش تر است. Eو  D( اختالف شعاع اتمی دو عنصر آلومینیم و سیلیسیم از اختالف شعاع اتمی دو عنصر 4

 6قلمچی 

 96بهمن 

 تجربی

 دسته بندی عنصرها در جدول دوره ای عنصرها، چند مورد از عبارت های زیر درست است؟در ارتباط با  187

 ، فلزی هستند.dو  sالف( همة عناصر دسته های 

 با از دست دادن الکترون به آرایش گاز نجیب نمی رسد. dب( هیچ یک از عناصر دسته 

 آرایش الکترونی هشت تایی گاز نجیب هستند.پ( کاتیون های حاصل از فلزات گروه اول در ترکیب ها، دارای 

 نافلز یا شبه فلز می باشند و در یک گروه از باال به پایین از فعالیت شیمیایی آنان کاسته می شود. pت( همة عناصر دستة 

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

 6قلمچی 

 96بهمن 

 تجربی

 الکترونی داده شده، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟با توجه به آرایش های  188
6p3 2s3 6p2 2s2 2s1  :-A  
6p3 2s3 6p2 2s2 2s1  :+3B 

2p3 2s3 6p2 2s2 2s1  :C 
10d3[Ar : ]+2D 

 در دورة خود بیشترین شعاع اتمی را دارد. Aالف( اتم 

 رسانایی الکتریکی کمی دارد و دارای سطح درخشان است. Cب( اتم 

 از اتم های قبل و بعدش کم تر است. Dپ( واکنش پذیری اتم 

 مانند کروم دارای یون های پایدار با بار الکتریکی متفاوت می باشد و بر خالف آن به آرایش هشت تایی می رسد. Bت( اتم 

 با گاز هیدروژن به سرعت واکنش می دهد. -200℃حتی در دمای  Aث( عنصر 

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

 6قلمچی 

 96بهمن 

 تجربی

 است؟ نادرستعبارت کدام گزینه  189

 تبدیل می شود. 2M+( کلسیم در مقایسه با منیزیم در واکنش با نافلزها، آسان تر به کاتیون 1

 در آنها است. d( دلیل وجود تنوع رنگ در سنگ های قیمتی نظیر یاقوت زمرد، وجود ترکیب های فلزات دستة 2

 ( استخراج سدیم نسبت به پتاسیم در شرایط ساده تری صورت می گیرد.3

 ( در شرکت های فوالد، برای استخراج آهن از گوگرد استفاده می شود.4

 6قلمچی 

 96بهمن 

 تجربی



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 عبارت کدام گزینه درست است؟ 190

 ذاری الکترون بیشتر است.( هر چه یک عنصر واکنش پذیرتر باشد، تمایل آن برای به اشتراک گ1

 ( تأمین شرایط نگهداری مس از آهن دشوارتر است، چون واکنش پذیری مس بیشتر است.2

( به طور کلی در هر واکنش شیمیایی که به طور طبیعی انجام می شود، واکنش پذیری فراورده  از واکنش دهنده ها بیشتر 3

 است.

 نمی توان از محلول سدیم هیدروکسید استفاده نمود. 3Fe+از محلول آبی  2Fe+( به منظور جداسازی یون 4

 6قلمچی 

 96بهمن 

 تجربی

 ترتیب مشخص شده در چند مورد برای ویژگی های ذکر شده صدق می کند؟ 191

 *F > Cl > Br دمای الزم برای واکنش عنصر آن ها با گاز هیدروژن : 

 *K > Na > Li شدت نور تولید شده طی واکنش با گاز کلر : 

 *S < Al < Si شعاع اتمی : 

 *Na > Zn > Ag تمایل به از دست دادن الکترون : 

 *Cs > Ca > Cu آسانی استخراج از سنگ معدن : 

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

 6قلمچی 

 96بهمن 

 تجربی

 نه درست است؟عبارت کدام گزی 192

( خواص فیزیکی عنصر سیلیسیم بیش تر شبیه به عنصر سمت راست آن و خواص شیمیایی سیلیسیم بیش تر شبیه به 1

 عنصر سمت چپ آن در جدول دوره ای است.

( چکش خوار بودن، سختی زیاد و یافت شدن در طبیعت به شکل عنصری مربوط به فلزی است که بر خالف پر مصرف ترین 2

 صنایع، در حضور اکسیژن هوا اکسید نمی شود. فلز در

( فلزها منابع تجدید ناپذیری نیستند و آهنگ مصرف و استخراج آنها با آهنگ برگشت آنها به طبیعت به شکل سنگ معدن 3

 یکسان است.

لز نیکل با گاز بوتن، دو اتم کربن وجود دارد که تنها به سه اتم متصل شده اند و این ترکیب در حضور ف -1( در مولکول 4

 هیدروژن واکنش می دهد.

 6قلمچی 

 96بهمن 

 تجربی

 در شرایط یکسان، کدام دسته از فلزهای داده شده در گزینه های زیر سریع تر از همه در هوای مرطوب واکنش می دهند؟ 193

1 )Al – Na – Zn                2 )Ca – Mn – Na 

3 )K – Mg – Na                4 )Cu – Zn - Al 

 6قلمچی 

 96بهمن 

 ریاضی

دارای مشخصات ظاهری مانند سطحی براق و رسانایی خوب جریان برق  Aرا در نظر بگیرید. حال اگر عنصر  Bو  Aدو عنصر  194

به سرعت بر خالف  Bباشد در شرایطی که این دو عنصر را در مجاورت هوای معمولی قرار دهیم مشاهده می کنیم سطح مادة 

 تیره می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت .... Aمادة 

1 )A  وB  هر دو فلزند وB .جرم اتمی بیشتری دارد 

2 )A  فلز وB  نافلز می باشد و شعاع اتمیB  هموراه بزرگ تر ازA .است 

3 )A  وB  هر دو فلزند وA .جرم اتمی بیشتری دارد 

4 )A  وB  هر دو فلزند و شعاع اتمیB  بزرگ تر ازA ست.ا 

 6قلمچی 

 96بهمن 

 ریاضی

دارد، می تواند دارای کدام عدد اتمی باشد و خواص شیمیایی آن  l= 1عنصری که در بیرونی ترین زیر الیة خود دو الکترون با  195

 به کدام عنصر نزدیک تر است؟

1 )51- A13       2 )32- B35      3 )34- C84       4 )50- D6 

 6قلمچی 

 96بهمن 

 ریاضی



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 است؟ نادرستبا توجه به جدول زیر کدام یک از عبارات زیر  196

Sr38 )استرانسیم( Ca20 )کلسیم( Mg12 )نام و نماد شیمایی )منیزیم 

 (pmشعاع اتمی ) 160 197 215

 است. Rb37بیش تر از  Sr38الف( نیروی جاذبة هسته روی الکترون های الیة آخر در 

 پایین سرعت واکنش با نافلزات واکنش پذیری، افزایش می یابد.از باال به  2ب( در عناصر گروه 

 از دو عنصر دیگر بیش تر است. Mgپ( در بین این سه عنصر، فعالیت شیمیایی 

 ت( هر سه عنصر فوق نسبت به عناصر هم دوره از گروه قبل، آسان تر به کاتیون تبدیل می شوند.

 ت –( الف 4   ت        –( پ 3پ      –( ب 2ب       –( الف 1

 6قلمچی 

 96بهمن 

 ریاضی

 پرسش های الف و ب، به ترتیب کدام اند؟ نادرستبا توجه به اطالعات داده شده در جدول، پاسخ  197

 درصد فلز در سنگ معدن بیش ترین مقدار فلز در یک کیلوگرم از گیاه )گرم( نماد فلز

Ni 38 2 
Cu 14 5/0 

Zn 40 5 
 گیاه پاالیی برای کدام یک از فلزات داده شده در جدول مقرون به صرفه می باشد؟الف( استخراج به روش 

 فلز روی، به سوزاندن چند تن گیاه نیاز است؟ kg100ب( برای به دست آوردن 

1 )Cu – 40        2 )Cu – 5/2       3 )Ni – 5/2       4 )Zn - 40 

 6قلمچی 

 96بهمن 

 ریاضی

 الیه در آرایش گونه های داده شده، کدام گزینه صحیح است؟با توجه به آخرین زیر  198
6p3  :-B        ،6p3  :-2A           ،6p3  :+N          ،6p2  :+2M 

 است. Nبیش تر از  M( فعالیت شیمیایی 1

 است. Bبیش تر از  A( فعالیت شیمیایی 2

 است. Mکم تر از  A( شعاع اتمی 3

 است. Nبیش تر از  M( شعاع اتمی 4

 6قلمچی 

 96بهمن 

 ریاضی

 باشد؟ نمی صحیح گزینه کدام 200

 .دهد می واکنش هیدروژن گاز با آرامی به اتاق دمای در ای، دوره جدول سوم دورة به متعلق هالوژن( 1

 .می شود تبدیل آهن زنگ به و داده واکنش اکسیژن با سرعت به هوا در آهن( 2

 .شود می تیره سرعت به هوا در که باشد می ای دوره جدول اول گروه از نرم فلزی سدیم،( 3

 .کند می حفظ را خود فلزی جالی زمان گذر در که باشد می d( طال فلزی متعلق به دستة 4

 17قلمچی 

 97فروردین 

 تجربی

 باشد؟ می صحیح گزینه کدام زیر، جدول به توجه با 201

15 14 13 2 1 
 گروه

 دوره         

F   C  2 

G  D  A 3 

 E   B 4 

 می باشد. Bبیشتر از  A( خاصیت فلزی اتم 1

 می باشد. Fبیشتر از  G( خاصیت نافلزی اتم 2

 می باشد. B>D>G>Fبه صورت  Fو  B ،D ،G( ترتیب شعاع اتم های 3

 17قلمچی 

 97فروردین 

 تجربی



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 بیش ترین شعاع اتمی را دارد. F( در میان عناصر نمایش داده شده در جدول، اتم 4

 به درستی نمایش داده شده است؟ Naو  Li ،Be ،Bعنصر  چهار نافلزی یا فلزی خصلت زیر، نمودار کدام در 202

 

 17قلمچی 

 97فروردین 

 تجربی

برابر تعداد  C  ،8/1+های  الکترون تعداد همچنین و شده [ ختمHe2به ] 1s3  ،+Bبه  Aاتم  الکترونی آرایش اینکه به توجه با 203

 است؟ درست زیر موارد از تعداد چه باشد، می A+الکترون های 

 .دارند قرار گروه یک در عناصر * این

 می باشد. B < A < Cصورت  به عناصر این اتمی شعاع * ترتیب

𝟑برابر  Aبه  Cاتم  در الکترون، از شده اشغال زیرالیه های تعداد * نسبت

𝟐
 است. 

 می باشد. A > B > Cصورت  به عناصر این شیمیایی فعالیت * ترتیب

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

 17قلمچی 

 97فروردین 

 تجربی

. . .  دورة . و . . گروه در است،. . .  دستة به مربوط فلز این. باشد [ میAr18] 2s4 7d3به صورت  A اتم  فشردة الکترونی آرایش 204

 .است کمتر. . . .  از آن فلزی خاصیت و دارد قرار

1 )p –  سدیم –چهارم  –هفت 

2 )d –  ژرمانیم –چهارم  –نه 

3 )d –  کلسیم –چهارم  –نه 

4 )d –  پتاسیم –سوم  –نه 

 17قلمچی 

 97فروردین 

 تجربی

. . .  دورة . و . . گروه در است،. . .  دستة به مربوط فلز این. باشد [ میAr18] 2s4 7d3به صورت  A اتم  فشردة الکترونی آرایش 205

 .است کمتر. . . .  از آن فلزی خاصیت و دارد قرار

1 )p –  سدیم –چهارم  –هفت 

2 )d –  ژرمانیم –چهارم  –نه 

3 )d –  کلسیم –چهارم  –نه 

4 )d –  پتاسیم –سوم  –نه 

 17قلمچی 

 97فروردین 

 تجربی

 ؟نیست بحث مورد زیر های شکل در فلزات ویژگی کدام 206

 
 خواری چکش( 4 رسانایی     ( 3فلزات       سختی( 2 فلزات       درخشندگی( 1

 21گزینه دو 

 96مهر 



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 داراست؟ را زیر خصلت های همة تناوبی جدول 14 گروه عناصر از یک کدام 207

 «بودن جامد -اتم ها دیگر با واکنش در الکترون دادن دست از -ضربه اثر بر نشدن خرد -باال الکتریکی رسانایی»

1 )C             2 )Sn            3 )Ge            4 )Si 

 21گزینه دو 

96مهر   

 دارند؟ تفاوت یکدیگر با زیر خصلت کدام ( درGe32( و ژرمانیم )Si14سیلیسیم ) عنصر دو 208

  ضربه اثر بر شدن خرد( 2                       کم الکتریکی رسانایی( 1

 کوواالنسی پیوند در شرکت( 4                                بودن فلز شبه( 3

 21گزینه دو 

96مهر   

 است؟ نادرست گزینه کدام 209

 .نمی باشند گرما و الکتریسیته جریان رسانای فسفر و گوگرد کلر، مانند عناصری( 1

 .می دهند شکل تغییر ضربه اثر در و دارند درخشانی سطح سدیم و منیزیم( 2

 .می شوند تبدیل آنیون به اتم ها سایر با واکنش در سه هر آلومینیم و کلر فسفر،( 3

 .شوند می محسوب چهاردهم گروه عناصر جزو سرب و کربن( 4

 21گزینه دو 

96مهر   

 رسانایی الکتریکی ............... دارد و سطح آن ............ است. Pbعنصر ..................... مانند عنصر  210

 براق –باالیی  –( Sn( قلع )2کدر               –ناچیزی  –( P( فسفر )1

 کدر –باالیی  –( Mg( منیزیم )4کدر             –کمی  –( Ge( ژرمانیم )3

 21گزینه دو 

96مهر   

 چه دوم تناوب عنصر نافلزترین و بوده عنصر کدام به مربوط فلزی خاصیت بیشترین ای، دوره جدول اول عنصر 36 میان در 211

 است؟ عنصری

1 )Li3 – F9          2 )K19 – O8           3 )K19 – F9            4 )Li3 – O8 

 21گزینه دو 

96مهر   

 دارد؟ را الکترون دادن دست از به تمایل بیشترین تناوب این عنصر کدام و است فلز شبه سوم تناوب عنصر کدام 212

 کلر -آلومینیم( 4 گوگرد     -فسفر( 3 منیزیم      -کلر( 2 سدیم     -سیلیسیم( 1

 21گزینه دو 

96مهر   
 است؟ درست عبارت کدام 213

 .است ها سیاره دیگر در جدید مواد شناخت و کشف گروی در بشری تمدن گسترش و رشد( 1

 .است خورده گره هوشمند افراد توانمندی به انسانی جوامع توسعة( 2

 .نیست وابسته مواد به دسترسی میزان به فناوری گسترش( 3

 .می شوند ساخته رساناها از که است مبتنی اجزایی بر الکترونیک صنعت پیشرفت( 4

 21گزینه دو 

96مهر   

 که دریافتند همچنین ها آن. بردند پی ها آن..............  با مواد خواص میان رابطة به ها دان شیمی تجربی، دانش گسترش با 214

 .می شود خواص...............  سبب یکدیگر به ها آن و افزودن مواد به............... 

 بهبود -دادن سرما -سازنده عنصرهای( 2 بهبود              -دادن گرما -مولی جرم( 1

 تغییر -دادن سرما -مولی جرم( 4 تغییر     -دادن گرما -سازنده عنصرهای( 3

 21گزینه دو 

96مهر   

 است؟ درست زیر عبارت های از تعداد چه 215

 .آیند می به دست زمین کرة از مصنوعی و طبیعی مواد همة( الف

 .است ثابت تقریباً زمین کرة در مواد کل جرم( ب

 .است یافته افزایش زمان گذر با جهان در معدنی مواد مصرف میزان فلزها، برخالف( پ

 .است یکسان تقریباً جهان در شیمیایی منابع توزیع( ت

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

 21گزینه دو 

96مهر   

 هستند؟ درست ها عبارت کدام 216

 .است معدنی مواد از بخشی و نفت از بخشی که بوده زمین دوچرخه، یک اجزای تمام منشأ( الف

 21گزینه دو 

96مهر   



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 .یشود م یافت طبیعت در و داشته معدنی منشأ شیشه،( ب

 .دارند نیاز فرآوری به و نبوده استفاده قابل خام صورت به معموالً وسیله، یک ساخت برای زمین کرة از شده دریافت مواد( پ

 .شده اند ساخته زنگ نزن آهن از غذاخوری های قاشق( ت

 پ -الف( 4 پ               -ب( 3 ت             -ب( 2 ت          -الف( 1

 است؟ یافته افزایش زمینی منابع از استفاده برای جهانی تقاضای دلیل کدام به 217

 . است غیریکسان زمینی منابع پراکندگی( 1

 .آیند می به دست زمین کرة از ساختگی و طبیعی مواد همة( 2

 . است یافته افزایش جامعه رفاه سطح( 3

 .است ثابت زمین کرة در مواد کل جرم( 4

 21گزینه دو 

96مهر   

 است؟ درست عناصر های دور جدول مورد در زیر عبارت های از یک کدام 218

 .شده اند چیده جرمی عدد یعنی آن ها ویژگی بنیادی ترین اساس بر جدول این در عناصر( 1

 .اند گرفته جای گروه یک در است، برابر ها آن زیرالیة بیرونی ترین های الکترون شمار که عنصرهایی جدول، این در( 2

 .می کند آشکار را آن ها رفتار در پنهان الگوهای که است گونه ای به جدول این در عنصرها چیدمان( 3

 .گرفته اند جای نجیب گاز و نافلز فلز، دستة سه در آن ها شیمیایی و فیزیکی رفتار اساس بر جدول این در عناصر( 4

 21گزینه دو 

96مهر   

 است؟ مشترک گوگرد و کلر عنصر دو بین زیر خواص از تعداد چه 219

 بودن رنگ زرد( ب دیگر              اتمهای با واکنش در الکترون گرفتن( الف

 گرمایی رسانایی( ت فیزیکی                  حالت( پ

 الکتریکی رسانایی( ج دیگر         هایاتم  با الکترون گذاشتن اشتراک( ث

1 )2                 2 )3                    3 )4                 4 )5 

 21گزینه دو 

96مهر   

 است؟ درست دوره ای جدول مورد در زیر عبارت های از تعداد چه 220

 .دارند جای جدول مرکز و چپ سمت در نها آ همگی که می دهند تشکیل فلزها را آن عنصرهای بیشتر( الف

 .می شود تکرار ای دوره صورت به جدول، در عنصرها شیمیایی خواص تنها( ب

 .دارند قرار جدول پایین و راست سمت در نافلزها( پ

 .می شود دیده جدول چپ سمت در نافلز کمی تعداد( ت

 .دارند قرار فلزها شبه و فلزها بین مرزی مانند نافلزها( ث

 ( صفر4                  1( 3                    2( 2              3( 1

 21گزینه دو 

96مهر   

 است؟ درست گزینه کدام 221

 .دارند قرار جدول مرکز و راست سمت در عمدتاً که دهند می تشکیل فلزها را های دور جدول عنصرهای بیشتر( 1

 .است نافلز یک گروه هر عنصر باالترین بنابراین می یابد، افزایش نافلزی خاصیت باال به پایین از های، دور جدول در( 2

 .است فلزها همانند آن ها شیمیایی رفتار حالی که در بوده، شبیه نافلزها به بیشتر فلزها شبه فیزیکی خواص( 3

 .رسیم می عنصرها دوره ای قانون به های، دور جدول در عناصر نافلزی و فلزی خصلت بررسی با( 4

 21دو گزینه 

96مهر   

 است؟ درست زیر عبارت های از یک کدام 222

 .است فسفر عنصر فلزی خصلت از بیشتر سیلیسیم فلزی خصلت( الف

 .است افزایش حال در پایین به باال از الکتریکی رسانایی ، 14 گروه در( ب

 است. Cنافلز  شبیه بیشتر آن شیمیایی خواص حالی که در است، Snبیشتر شبیه فلز  Siپ( خواص فیزیکی 

 است. Cو نافلز  Geمرز بین فلز  Siت( شبه فلز 

 21گزینه دو 

96مهر   



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 ( ب و ت4( الف و پ           3( ب و پ            2( الف و ت            1

جدول دوره ای با کمترین خصلت فلزی است. همة عبارت های زیر  1عنصری از گروه  Yو  17نافلزترین عنصر گروه  Xعنصر  223

 ...... به جزءدر مورد این دو عنصر درست است، 

 ( این دو عنصر در یک دوره از جدول تناوبی جای دارند.1

 تا این گاز نجیب است. Yتا گاز نجیب نئون کمتر از فاصلة عنصر  X( فاصلة عنصر 2

 هر دو به شیوة مشابه به آرایش گاز نجیب می رسند. Yو  X( عنصرهای 3

 است. Yپنج برابر شمار این الکترون ها در عنصر  X( تعداد الکترون های آخرین زیرالیة عنصر 4

 21گزینه دو 

96مهر   

 است؟ درست زیر مقایسة کدام 224

 C<Si<Al( رسانایی الکتریکی: Na>Cs>Rb              2( خصلت فلزی: 1

 P<S<Cl( خصبت نافلزی: Si>C>S                   4( چکش خواری: 3

 21گزینه دو 

96مهر   

 ............... الکترون اتم ها، دیگر با واکنش در که باشد می................  فیزیکی حالت با رنگ...............  نافلزی کلر، عنصر 225

              .می گذارد اشتراک به فقط -گاز -زرد( 1

 .گیرد می -جامد -سفید( 2

 . می گذارد اشتراک به یا گیرد می -گاز -زرد( 3

 .گذارد می اشتراک به فقط -جامد -سفید( 4

 12گزینه دو 

 96آبان 

 است؟ درست زیر عبارت های از یک کدام 226

 کمتر است. Kاز  Naالف( در گروه اول جدول دوره ای، خصلت فلزی 

 خصلت نافلزی کمتری دارد. Pاز  N، 15ب( در گروه 

 هستند. 14پ( قلع و سرب تنها فلزهای گروه 

 ، بقیة عناصر نارسانا هستند.Alو  Na ،Mgت( در دورة سوم، به جز 

 ت و پ( 4 پ             و ب( 3 پ               و الف( 2 ب          و الف( 1

 12گزینه دو 

96آبان   

 ............... الکترون آسانتر باشد، داشته...............  شعاع ،............... یک اتم چه هر 227

 .گیرد می -بیشتری -فلز( 2               . می دهد دست از -کمتری -فلز( 1

 .می دهد دست از -بیشتری -نافلز( 4                        .گیرد می -کمتری -نافلز( 3

 12گزینه دو 

96آبان   

 :گزینة جز به است، درست زیر توضیحات همة 228

 ((Sc( در وسایل خانه مانند تلویزیون رنگی و برخی شیشه ها به کار می رود. )فلز اسکاندیم)1

 (2Fe+( یون آهن موجود در زنگ آهن است. )2

 ( در تولید المپ های جلوی خودروها کاربرد دارند. )هالوژن(3

 دارد. )ید( 400℃( امکان واکنش با گاز هیدروژن را تنها در دمای باالتر از 4

 12گزینه دو 

96آبان   

 است؟ درست زیر عبارت های از تعداد چه 229

 .است بیشتر آن شیمیایی فعالیت باشد، بیشتر اتم یک نافلزی یا فلزی خصلت چه هر( الف

 .باشد می چکش خواری خاصیت و گرمایی و الکتریکی رسانایی شامل فلزها شیمیایی رفتارهای( ب

 .می دهند دست از الکترون ها واکنش در دلیل همین به است، مشابه یکدیگر با و بزرگ فلزها همة اتمی شعاع( پ

 .می دهد دست از الکترون راحت تر شها واکن در باشد، بزرگتر فلز یک شعاع چه هر( ت

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

 12گزینه دو 

96آبان   



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 است؟ مشترک فلوئور و برم کلر، اتم های میان زیر ویژگی های از یک کدام 230

 .شوند تبدیل آنیون به الکترون گرفتن با توانند می ها، واکنش در( الف

 .باشند می ای دوره جدول 17 گروه عضو و هستند هالوژن( ب

 .دهند واکنش هیدروژن گاز با سرعت به می توانند اتاق دمای در( پ

 .دارد وجود آن ها زیرالیة آخرین در الکترون 7 تعداد( ت

 ت و پ ب،( 4 پ          و ب الف،( 3 ت            و پ( 2 ب          و الف( 1

 12گزینه دو 

96آبان   

 درست است؟ dدستة  عنصرهای مورد در زیر عبارت های از مورد چند 231

 الف( همگی نافلزهایی چکش خوار و رسانا هستند.

 ختم می شود. 2nsب( آرایش الکترونی آن ها به زیرالیة 

 پ( اغلب این فلزها در طبیعت به شکل ترکیب های مولکولی یافت می شوند.

 اتم آن ها در حال پرشدن است. dت( زیرالیة 

 جای دارند.ث( نخستین سری از این عنصرها در دورة سوم جدول دوره ای 

1 )2                 2 )3                  3 )4                4 )5      

 12گزینه دو 

96آبان   

 است؟ درست مقابل جدول عناصر مورد در زیر عبارت های از مورد چند 232

 .دارند فلزی خاصیت عنصر دو و داشته وجود فلز شبه یک و نافلز دو مجموعه این در( الف

 .دارند خوبی الکتریکی رسانای مجموعه این در عنصر سه( ب

 .دارند درخشان و صیقلی سطح مجموعه این در عنصر چهار( پ

 .دارند را الکترون دادن دست از توانایی عنصر دو مجموعه این در( ت

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

 12گزینه دو 

96آبان   

 است؟ شدیدتر و سریع تر اتم دو کدام میان واکنش یکسان، شرایط در 233

1 )Na11  وCl17       2 )K19  وCl17        3 )Na11  وBr35        4 )K19  وBr11 

 12گزینه دو 

96آبان   
 ؟نیست مشابه عنصر دو برای شده داده ویژگی های مقایسة گزینه، کدام در 234

1 )Br35  وGe32 )شعاع اتمی و رسانایی الکتریکی( 

2 )Sr38  وMg12 )شعاع اتمی و فعالیت شیمیایی( 

3 )Cl17  وF9 )شعاع اتمی و خصلت نافلزی( 

4 )N7  وLi3 )شعاع اتمی و خصلت فلزی( 

 12گزینه دو 

96آبان   

 ........... فلز این که است آن فضانوردان لباس ساخت در طال عنصر از استفاده اصلی دلیل 235

 . نمی دهد واکنش انسان بدن در موجود مواد با( 1

 .است سبک بسیار( 2

 . می شود بدن دمای رفتن دست از مانع عایقی همچون( 3

 .دهد می بازتاب زیاد مقدار به را خورشیدی پرتوهای( 4

 12گزینه دو 

96آبان   

 می دهد؟ نشان درستی به را عناصر اتمی شعاع روند زیر، نمودارهای از یک کدام 236

( الف و ت              1

( 3( پ و ت           2

( 4ب و پ            

 الف و ت

 12گزینه دو 

96آبان   



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 است؟ درست مطلب کدام 237

 .است بیشتر دوره این عناصر بقیة از پتاسیم عنصر فلزی خاصیت و اتمی شعاع سوم، دورة در( 1

 .ماند می ثابت شده اشغال الکترونی زیرالیه های تعداد ای، دوره جدول دورة یک در موجود عناصر در( 2

 .می یابد کاهش اتمی شعاع و افزایش الکترونی الیه های شمار پایین، به باال از ای، دوره جدول از گروه هر در( 3

 .یابد می افزایش الکترون ها روی بر هسته جاذبة راست به چپ از ای، دوره جدول از دوره یک در( 4

 12گزینه دو 

96آبان   

 درست است؟ Mختم می شود. کدام عبارت در رابطه با عنصر  5d3به  3M+آرایش الکترونی یون  238

 ناچیز است. زیرا در ترکیبات خود به آرایش گاز نجیب نمی رسد. M( فعالیت شیمیایی عنصر 1

2 )M  جدول دوره ای است. 8و گروه  3فلزی متعلق به دورة 

 عنصری واسطه است که در بیرونی ترین زیرالیة خود هشت الکترون دارد. M( عنصر 3

 ، یک ترکیب یونی محسوب می شود.MOبه فرمول  M( اکسید طبیعی عنصر 4

 12گزینه دو 

96آبان   

 است؟ درست زیر عبارت های از یک کدام 240

 .نمی رسند نجیب گاز آرایش به پایدار یون تشکیل هنگام واسطه فلزات( الف

 .دارد بیشتری شیمیایی فعالیت دهد، واکنش شدیدتر و تر سریع ای ماده چه هر( ب

 .است اولیه مواد از بیشتر ها فرآورده پذیری واکنش می شود، انجام طبیعی به طور که شیمیایی واکنش هر در( پ

 .است دشوارتر آن استخراج باشد، بیشتر فلزی پذیری واکنش چه هر( ت

 ت و ب( 4 پ                  و الف( 3 پ           و ب( 2 ت            و الف( 1

 12گزینه دو 

96آبان   

( کمتر باشد، کدام Bجدول دوره ای، از خصلت نافلزی عنصر هم گروه خود ) 17متعلق به گروه  Aاگر خصلت نافلزی عنصر  241

 عبارت زیر درست است؟

 است. Aبیشتر از  B( شعاع اتمی 1

2 )A  وB .هر دو می توانند الکترون از دست داده و به آرایش گاز نجیب برسند 

 است. Bکمتر از  A( واکنش پذیری عنصر 3

4 )A  وB .هر دو می توانند با گاز هیدروژن در هر دمایی واکنش دهند 

 3گزینه دو 

96آذر   

 است؟ درست الکترون دادن دست از به تمایل مورد در مقایسه کدام زیر، اتم های الیه ای ساختار به توجه با 242

 

 

 

پ                   >الف  >ب  >( ت 1

 ب >ت  >پ  >( الف 2

ت               >پ  >ب  >( الف 3

 الف >پ  >ت  >( ب 4

 3گزینه دو 

96آذر   

 است؟ درست زیر موارد از یک کدام 243

 : خصلت فلزی Mg12 < Na11 < K19الف( 

 : شعاع اتمی B5 < Mg12 < Be4ب( 

 : فعالیت شیمیایی Ar18 < Br35 < Cl17پ( 

 : تمایل به گرفتن الکترون S16 < Si14 < P15ت( 

 3گزینه دو 

96آذر   



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 است؟ درست زیر عبارت های از تعداد چه 244

 .است نافلزی عناصر از بزرگتر شبه فلزها اتمی شعاع دوره، یک در( الف

 .است یکسان کاتیون به شدن تبدیل برای گروه آن عناصر تمایل با فلزی، گروه یک در اتمی شعاع تغییر روند( ب

 هستند. pدستة  عناصر به نسبت گتری بزر اتمی شعاع دارای sدستة  عناصر دوره، یک در( پ

 .است 17 و 16 گروه عناصر اتمی شعاع تفاوت از بیشتر 2 و 1 گروه عناصر اتمی شعاع تفاوت جدول، دورة سوم در( ت

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

 3گزینه دو 

96آذر   

 است؟ نادرست گزینه کدام واسطه، فلزهای خصوص در 245

 .می شوند یافت طبیعت در یونی ترکیب های به صورت اغلب فلزها این( 1

 .دارد وجود واسطه عنصر 10 جدول، چهارم و سوم ههای دور از یک هر در( 2

 .می شود استفاده رنگی نهای تلویزیو مانند خانگی وسایل برخی تهیة در اسکاندیم از( 3

 .می شوند یافت طبیعت در آزاد به طور که هستند های واسط فلزهای پالتین و مس نقره،( 4

 3گزینه دو 

96آذر   

 است؟ درست زیر عبارت های از تعداد چه 246

 .می شوند یافت طبیعت در( عنصر) خالص به صورت که هستند رنگی ، فلزهاییdدستة  عنصرهای( الف

 خود را از دست می دهند. dالیة  زیر الکترون های ابتدا کاتیون به شدن تبدیل برای واسطه، عناصر( ب

 .هستند واسطه عناصر شامل ترکیب هایی زمرد و سرخ یاقوت فیروزه،( پ

 .رسند می هشت تایی آرایش به الکترون دادن دست از اثر بر اصلی فلزهای همة واسطه، فلزهای برخالف( ت

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

 3گزینه دو 

96آذر   

 است؟ درست عنصر این با رابطه در زیر عبارت کدام. است زیر الکترونی آرایش با پایدار یون دو دارای مس فلز 247
10d3 [Ar : ]+nCu29 

9D3 [Ar : ]+mCu29 

 است. 1s4 9d3 [Ar : ]Cu29به صورت  مس اتم الکترونی آرایش( 1

 است. 3Cu+و  2Cu+( فلز مس دارای دو کاتیون 2

 در این سنگ است. Cu+های  یون وجود به دلیل فیروزه سنگ زیبای و آبی رنگ( 3

 .است پایدار ترکیباتی دارای اما نمی رسد، نجیب گاز آرایش به خود واکنش های در مس اتم( 4

 3گزینه دو 

96آذر   

 است؟ طال ارزشمند فلز های ویژگی جزو زیر موارد از تعداد چه 248

 . فلزهاست دیگر از چکش خوارتر بسیار و نرم فلزی( الف

 باال پذیری واکنش با واسطه فلزی( ب

  نازک بسیار رشته های به تبدیل قابلیت( پ

 گوناگون دمایی شرایط در الکتریکی رسانایی حفظ قابلیت( ت

  طبیعت در کلوخه یا رگه شکل به فلز تنها( ث

 .است پایدار توسعة راستای در آن استخراج( ج

1 )2             2 )3              3 )4                 4 )5 

 3گزینه دو 

96آذر   

 است؟ درست گزینه کدام 249

 .می آید پدید رنگ های قهو محلولی بیافزاییم، 2FeClرا به محلول  NaOH( اگر محلول 1

 .است نامحلول اسید هیدروکلریک در و بوده اکسیژن و آهن از ترکیبی آهن زنگ( 2

 .دارند الکترون دادن دست از به بیشتری تمایل نقره و مس به نسبت روی و آهن( 3

 3گزینه دو 

96آذر   



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 .است نتر آسا طال و آهن مانند فلزهایی از ای دوره جدول اول گروه فلزهای نگهداری شرایط تأمین( 4

 است؟ پذیر انجام شده داده ن نشا جهت در زیر های واکنش از یک کدام 250

2CO  +Na → C  +O2Na الف( 

Fe  +CuO → Cu  +FeO ب( 

2Br  +KCl → 2Cl  +KBr پ( 

O2Na  +Fe → Na  +FeO ت( 

Fe  +4CuSO → Cu  +4FeSO ث( 

 ( الف، ب و پ4( پ و ت          3( الف، ب و ث         2( ت و ث         1

 3گزینه دو 

96آذر   

 است؟ شده داده نشان درستی به گزینه کدام در عنصرها پذیری واکنش ترتیب شده، داده واکنش های به توجه با 251

2CaCl  +V → Ca  +3VCl (I 

3O2V  +→Co  V  +CoO (II 

Ca  +2BaI → 2CaI  +Ba (III 

1 )Ca > Ba > Co > V                   2 )Co > V > Ca > Ba 

3 )V > Co > Ba > Ca                   4 )Ba > Ca > V > Co       

 3گزینه دو 

96آذر   

 زیر های عبارت از مورد چند شود، انجام طبیعی طور به 3O2Fe ( +s)Al(s) →هرگاه واکنش ........................... + ....................  252

 آن درست است؟ مورد در

 . است 6 برابر موازنه از پس مواد ضرائب مجموع( الف

 .هاند رسید نجیب گاز آرایش به همه واکنش این در ها کاتیون( ب

 . است آهن فلز از بیشتر آلومینیم فلز پذیری واکنش( پ

 .است آهن فلز استخراج از دشوارتر آلومینیم فلز استخراج( ت

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

 3گزینه دو 

96آذر   

 است؟ درست گزینه کدام 253

 .شود می بیشتر پذیری واکنش پایین به باال از دوره ای، جدول در( 1

 و 17 گروه در عنصر نافلزترین پس می یابد، افزایش نافلزی خاصیت راست به چپ از و باال به پایین از های، دور جدول در( 2

 .دارد قرار 1 دورة

 .دارند مستقیم رابطة هم با واکنش پذیری، و یون به شدن تبدیل به تمایل میزان اول، گروه عنصرهای در( 3

 .می دهد نشان واکنش آب با پتاسیم و سدیم از شدیدتر و تر سریع منیزیم،( 4

 29گزینه دو 

 96دی 

و  K19اتمی  شعاع چپ، به راست از به ترتیب می تواند زیر اعداد از یک باشد، کدام pm160برابر با  Mg12اگر شعاع اتمی  254

S16 برحسب پیکومتر باشد؟ 

1 )231 – 180        2 )152 – 102       3 )231 – 102       4 )152 – 180  

 29گزینه دو 

 96دی 

 هستند؟ درست عبارت ها کدام داده شده، نمودار به توجه با 255

 .است 2 و 1 گروه از کمتر 16 و 15 گروه عناصر بین اتمی شعاع تفاوت( الف

 .است گوگرد از بیشتر پایدار یون تشکیل به فسفر تمایل میزان( ب

 29گزینه دو 

 96دی 



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 .است سدیم از بیشتر کلر ظرفیت الیة الکترون های روی بر هسته جاذبة( پ

 .است منیزیم از بیشتر گوگرد الکترونی های الیه تعداد( ت

 ت و الف( 2 پ             و ب( 1

 پ و الف( 4 ت            و ب( 3

 است؟ نادرست زیر گزینه های از یک کدام 256

 .دارند الکتریکی رسانایی کربن مانند که دارند وجود عنصر 3 دوره ای، جدول سوم دورة در( 1

 .است 24 با برابر دارد، نیمه پر زیرالیة دو خود ظرفیت الیة در که واسطه ای عنصر اتمی عدد( 2

 .باشد می 6 با برابر اند شده پر کامل طور به 2X30+کاتیون  در که هایی زیرالیه تعداد( 3

 الکترونی وجود دارد. 8، یک زیرالیة 4CuSOترکیب  کاتیون الکترونی آرایش در( 4

 29گزینه دو 

 96دی 

 گاز هشت تایی آرایش خود، پایدار یون به شدن تبدیل هنگام که داد نسبت واسطه ای فلز به توان می را زیر اتمی عدد کدام 257

 کند؟ می پیدا خود را از قبل نجیب

1 )30               2 )29                 3 )24                 4 )21 

 29گزینه دو 

 96دی 

می  فلزی تیغة روی بر رسوب به صورت محلول درون کاتیون شده، گفته حالت های از تعداد چه در زیر، شکل به توجه با 258

 نشیند؟

 4ZnSOمحلول:           Agالف( تیغه: 

 3AgNOمحلول:             Feب( تیغه: 

 3FeClمحلول:            Auپ( تیغه: 

 4CuSOمحلول:           Znت( تیغه: 

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

 29گزینه دو 

 96دی 

 است؟ درست زیر عبارت های از تعداد چه 259

 .بازگردند طبیعت به معدن سنگ به صورت فرسایش و خوردگی از پس است ممکن فلزها( الف

 .می دهد کاهش را دی اکسید کربن ردپای فلزها، بازیافت( ب

 .می شود جهانی گرمایش کاهش سبب آهن، فلز بازیافت( پ

 .می شود تبدیل فلز به معدن سنگ اکثر فلز، استخراج در( ت

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

 29گزینه دو 

 96دی 

 است؟ کدام چپ به راست از ترتیب به های، دور جدول هفدهم گروه عناصر اتمی شعاع و شیمیایی فعالیت با اتمی عدد رابطة 260

 معکوس -معکوس( 4 مستقیم -معکوس( 3 مستقیم -مستقیم( 2 معکوس -مستقیم( 1

 14گزینه دو 

اردیبهشت 
97 



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 است؟ درست زیر عبارت های از یک کدام 261

 .بگیرند الکترون توانند می فقط پایدار، الکترونی آرایش به رسیدن برای ها هالوژن( 1

 بیشتر است. Na11کمتر و از  Ca20از  Mg12( شعاع اتمی 2

 دارند. pو  sرفتاری شبیه به فلزهای دسته های  d( فلز دستة 3

 .یابد می افزایش اتم ها زیرالیة بیرونی ترین الکترون های تعداد راست، به چپ از دوره هر در( 4

 14گزینه دو 

اردیبهشت 
97 

262 

 درست است؟ Ti22عنصر  مورد در گزینه کدام

 است. 2s4 [Ar : ]+2Ti22به صورت  2Ti+( آرایش الکتروین یون 1

 .است مقاوم و زیاد چگالی با محکم فلزی( 2

 .یشود م استفاده زیاد مولی جرم با یاتن پل تهیة در کاتالیزگر هعنوان ب آن از( 3

 بیشتر است. Mg( فعالیت شیمیایی آن از 4

 14گزینه دو 

اردیبهشت 
97 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  درصد خلوص و بازده

 تاریخ متن سوال ردیف

https://t.me/sanjeshi


 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 (g160  =3O2Fe mol1% با مقدار کافی کربن، چند مول آهن به دست می آید؟ )50با خلوص  3O2Feگرم  40از واکنش کامل  1

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

آذر  3قلمچی 

 تجربی 96

، چند گرم مادة جامد در ظرف 80در یک ظرف در باز به میزان % 75گرم کلسیم کربنات با خلوص % 100از واکنش تجزیة  2

 واکنش باقی می ماند؟

 )ناخالصی ها در واکنش شرکت نمی کنند و به صورت جامد باقی می باشد.( 

(1-g.mol :16 =O  12و =C  40و =Ca) 

(g )2CO ( +s )CaO 
∆
→ (s )3CaCO 

1 )6/33             2 )4/66                3 )6/73             4 )7/87 

آذر  3قلمچی 

تجربی 96  

( خالص برابر باشد، نسبت 3MnCO( کربنات )II% با جرم یک نمونه منگنز )50اگر جرم یک نمونه اتانول ناخالص با خلوص  3

 (Mn= 55و  C= 12و  O= 16و   g.mol :1 =H-1( کربنات کدام است؟ )IIاتانول به منگنز )شمار مول های 

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

آذر  3قلمچی 

تجربی 96  

ه است. درصد خلوص فلز گرم آهن تولید شد 224، مقدار 3O2Feگرم فلز آلومینیم ناخالص با مقدار کافی  120از واکنش کامل  4

 آلومینیم کدام است؟

(1-g.mol :56 =Fe  27و =Al) 

1 )70            2 )75              3 )80            4 )90 

آذر  3قلمچی 

تجربی 96  

، حجم گاز اکسیژن آزاد شده در دو STPاگر از تجزیه کامل جرم های یکسانی از هر یک از واکنش دهنده ها در شرایط  5

به کدام عدد نزدیک تر است؟ )ناخالصی ها در واکنش شرکت  3KClOبه  3KNOواکنش برابر باشد، نسبت درصد خلوص 

 نمی کنند.(

(1-g.mol :5/35 =Cl   16و =O  14و =N  39و =K).هر دو واکنش وازنه شده اند( ) 

(g )2O3 ( +s )KCl2 → (s )3KClO2 (I 

(g )2O5 ( +g )2N2 ( +s )O2K2 → (s )3KNO4 (II 

1 )25/0        2 )75/0           3 )1              4 )12/1 

آذر  3قلمچی 

تجربی 96  

 چه تعداد از عبارتهای زیر، جای خالی را به درستی تکمیل می کنند؟ 6

 ...«بازده درصدی واکنش های شیمیایی در عمل از صد کمتر است زیرا ممکن است » 

 الف( به طور کامل انجام نشود.          

 ب( همزمان با آن واکنش های ناخواسته دیگری انجام شود.

 پ( واکنش دهنده ها، ناخالصی داشته باشند.

 ( صفر4               3( 3                2( 2            1( 1

آذر  3قلمچی 

تجربی 96  

یک ظرف سر باز حرارت می دهیم تا تجزیه شود. در پایان واکنش جرم مواد درون ظرف گرم پتاسیم کلرات خالص را در  6/19 7

 (K= 39و  O= 16و   g.mol :5/35 =Cl-1گرم گزارش شده است. بازده درصدی واکنش کدام است؟ ) 76/15

(g )2O3 ( +s)KCl2 → (s )3KClO2 

1 )75          2 )25           3 )60             4 )50 

آذر  3 قلمچی

تجربی 96  

( سولفات، انتظار می رود در عمل چند IIگرم فلز آلومینیم با مقدار کافی مس ) 4/5مطابق واکنش موازنه نشدة زیر، از واکنش  8

 (Al= 27و  g.mol :64 =Cu-1درصد است( ) 80گرم فلز مس تولید شود؟ )بازده واکنش برابر 

(aq)3(4SO)2Al ( +s)Cu → (aq)4CuSO ( +s )Al 

1 )2/19             2 )8/17             3 )36/15            4 )24/10 

آذر  3قلمچی 

تجربی 96  



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

الزم است و از  80میلی لیتر سدیم هیدروکسید با غلظت  موالر، چند گرم سدیم هیدروکسید با خلوص % 250به منظور تهیة  9

( کلرید، تقریباً چند گرم رسوب، در صورتی که بازده واکنش IIIمیلی لیتر از این محلول با مقدار کافی آهن ) 100واکنش 

( )ناخالصی ها در آب حل می شوند اما در Na= 23و  O= 16و  H= 1و  g.mol :56 =Fe-1باشد، به دست می آید؟ ) %87

 واکنش شرکت نمی کنند.(

1 )25 – 1/7          2 )16 – 2/6        3 )16 – 1/7           4 )25 – 2/6  

آذر  3قلمچی 

تجربی 96  

-1، چند مورد از مطالب زیر درست است؟ ) Fe ( +s)3O2Al → (s)3O2Fe ( +s)Al(lبا توجه به واکنش موزانه نشده ی ) 10

g.mol :56 =Fe  27و =Al) 

 نام دارد و در صنعت جوشکاری از آن استفاده می شود.« واکنش ترمیت»* این واکنش 

 می باشد. 6واکنش دهنده ها و فراورده ها پس از موازنه برابر * مجموع ضرایب استوکیومتری 

 گرم آلومینیم مصرف می شود. 135گرم آهن، مقدار  280* به ازای تولید 

 * این واکنش نشان می دهد که آلومینیم فلز فعال تری نسبت به آهن می باشد.

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

آذر  3قلمچی 

تجربی 96  

بر اساس مطالب ارائه شده در کتاب درسی، هر یک از اطالعات زیر مربوط به یک فلز می باشد. در رابطه با واکنش پذیری این  11

 فلزات کدام مقایسه صحیح می باشد؟

 آ( فلزی است که محلول سولفات آن، به رنگ آبی می باشد.

 ا در شرایط دمایی گوناگون حفظ می کند.ب( فلزی است که رسانایی الکتریکی باالی خود ر

 پ( فلزی است که به عنوان مادة اولیه در واکنش جوشکاری خطوط راه آهن استفاده می شود.

 ب<پ<( آ4ب             >پ>( آ3ب              <آ<( پ2پ        <آ<( ب1

آذر  3قلمچی 

تجربی 96  

 است؟ نادرستکدام گزینه  12

 کاهش رد پای کربن دی اکسید می شود.( بازیافت فلزات باعث 1

 ( اکسید می توان به عنوان رنگ قرمز در نقاشی استفاده کرد.III( از آهن )2

 ( تأمین شرایط نگه داری مس دشوار تر از روی است.3

 ( از تخمیر گلوکز می توان سوخت سبز تهیه کرد.4

آذر  3قلمچی 

تجربی 96  

 است؟ نادرستکدام گزینه، با توجه به نمودار رو به رو، عبارت  13

( شکل مربوط به فرایند استخراج فلز از طبیعت و برگشت آن به 1

 طبیعت است.

( آهنگ مصرف و استخراج فلز با آهنگ برگشت فلز به طبیعت 2

 به شکل سنگ معدن یکسان نیست.

( فلز ها برخالف سوخت های فسیلی جزو منابع تجدید ناپذیر 3

 نیستند.

قرار « بازیافت»می توان واژه ی  x( در شکل مورد نظر به جای 4

 داد.

آذر  3قلمچی 

تجربی 96  

-1درصد چند مول گاز کربن دی اکسید تولید می شود؟ ) 80گرم کلسیم کربنات با خلوص  150مطابق واکنش زیر از تجزیة  14

g.mol :40 =Ca  16و =O  12و =C) 

(g)2CO ( +s)CaO → (s)3CaCO 

 17قلمچی 

 96آذر 

 تجربی 



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

1 )5/1                2 )2/1                3 )2                    4 )25/1 

 در ارتباط با واکنش ترمیت چه تعداد از عبارت های زیر صحیح است؟ 15

 د.آ( عنصر فلزی مصرف شده در این واکنش، در سطح جهان بیشترین مصرف ساالنه را در بین صنایع گوناگون دار

 ب( فلز تولید شده در این واکنش در طبیعت به صورت کانه هماتیت یافت می شود.

 پ( از فلز مذاب تولید شده در این واکنش، برای جوش دادن خطوط راه آهن استفاده می شود.

 ت( این واکنش نشان می دهد که فلز آهن از لحاظ شیمیایی فعال تر از فلز آلومینیم می باشد.

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

 17قلمچی 

 96آذر 

 تجربی 

کیلوگرم سیلیسیم خالص به دست آمده است. اگر بازده واکنش  9800تن فلز منیزیم ناخالص در واکنش زیر،  70با مصرف  16

 Si  +2MgCl2 → 4SiCl  +Mg2(         Mg= 24و  g.mol :28 =Si-1% باشد، درصد خلوص فلز منیزیم چه قدر است؟ )40

1 )40               2 )50                 3 )60                  4 )70 

 17قلمچی 

 96آذر 

 تجربی 
 چه تعداد از موارد زیر دربارة بازیافت فلزها و از جمله فلز آهن به درستی بیان شده است؟ 17

 برد.* گونه های زیستی کمتری را از بین می 

 * سبب افزایش سرعت گرمایش جهانی می شود.

 * به توسعه پایدار کشور کمک می کند.

 * رد پای کربن دی اکسید را افزایش می دهد.

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

 17قلمچی 

 96آذر 

 تجربی 

کاهش می یابد، درصد خلوص  g39لص، جرم مواد جامد موجود در ظرف به کلسیم کربنات ناخا g50در پایان واکنش تجزیه  18

 این نمونه کلسیم کربنات کدام است؟ )ناخالصی ها به صورت جامد در ظرف باقی می مانند.(

(1-g.mol :16 =O  12و =C  40و =Ca) 

(g)2CO ( +s)CaO → (s)3CaCO 

1 )25              2 )50                 3 )75                 4 )90 

 17قلمچی 

 96آذر 

 تجربی 

متر مکعب گاز کربن دی اکسید  44/124( و در شرایط استاندارد، 6O12H6Cدر واکنش بی هوازی تخمیر یک تن گلوکز ) 19

 (C= 12و  O= 16و  g.mol :1 =H-1تولید شده است. بازده درصدی واکنش به تقریب کدام است؟ )

1 )92              2 )50                3 )62             4 )80 

 17قلمچی 

 96آذر 

 تجربی 
 STPگرم از مخلوط پودرهای آلومینیم و مس را با محلول هیدروکلریک اسید واکنش داده ایم. در شرایط  10نمونه ای به جرم  20

لیتر گاز هیدروژن تولید شده است. به ترتیب از راست به چپ، جرم مس در مخلوط و درصد خلوص آلومینیم در  08/10مقدار 

 است و مس با این اسید واکنشی نمی دهد.( 100نمونة اولیه کدام است؟ )بازده واکنش %

(g)27 =mol Al1) 

(g)2H3 ( +aq)3AlCl2 → (aq)HCl6 ( +s)Al2 

 19و  9/1( 4           19و  1/8( 3           81و  9/1( 2       81و  1/8( 1

 17قلمچی

 96آذر 

 ریاضی

مول است. در صورت خالص بودن مادة  075/0گرم آمونیوم دی کرومات، مقدار گاز نیتروژن تولید شده  4/50در فرایند تجزیة  21

 گرم بر مول است.( 252کرومات برابر اولیه، بازدة این فرایند چند درصد است؟ )جرم مولی آمونیوم دی 

(g)2H4 ( +g)2N ( +s)3O2Cr → (s)7O2Cr2(4NH) 

1 )75            2 )25               3 )5/37              4 )50 

 17قلمچی

 96آذر 

 ریاضی



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

)به مقدار کافی(، به تقریب گرم اکسید آهنی که به عنوان رنگ قرمز در نقاشی به کار می رود با کربن مونواکسید  80از واکنش  22

و  O= 16و  g.mol :12 =C-1در نظر بگیرید.( ) 66چند گرم کربن دی اکسید حاصل می گردد؟ )بازده درصدی واکنش را %

56 =Fe) 

1 )6/14               2 )22              3 )44               4 )1/5 

 17قلمچی

 96آذر 

 ریاضی

 2CO ( +g)4CH(gاگر بازدة درصدی واکنش ) 23
∆
→ (g)2H2 ( +s)C2 ،85  درصد باشد، به تقریب چند کیلوگرم متان از واکنش

kg2 (( زغال سنگs)C( با مقدار کافی بخار آب به وجود می آید؟ )1-g.mol :1 =H  16و =O  12و =C) 

1 )33/1            2 )76/2               3 )13/1                4 )15/2 

 17قلمچی

 96آذر 

 ریاضی

( که منجر به تولید فلز سدیم و گاز نیتروژن می شود، مجموع جرم مواد باقی مانده 3NaN(sگرم سدیم آزید )) 195از تجزیه  24

= 23و  g.mol :14 =N-1گرم می باشد. بازده درصدی این واکنش تقریباً، کدام است؟ ) 111در ظرف پس از اتمام واکنش، 

Na) 

1 )6/66               2) 3/33            3 )9/56              4 )6/75 

 17قلمچی

 96آذر 

 ریاضی

 (Si= 28و  g.mol :16 =O-1است؟ ) نادرستعبارت کدام گزینه در مورد سیلیسیم  25

 ( عنصر اصلی سازندة سلول های خورشیدی است و واکنش پذیری کم تری نسبت به کربن دارد.1

 ، سیلیسیم مایع به دست می آید.1200℃با کربن در دمای  2SiO( از واکنش 2

 ( عنصری شبه فلزی است که همانند کربن شکننده بوده و بر خالف گوگرد رسانای ضعیف جریان برق است.3

 درصد، باید با مقدار کافی کربن واکنش دهد. 75، با خلوص 2SiOگرم  20گرم سیلیسیم مایع،  7( برای تولید 4

 22قلمچی 

دی ماه 

 تجربی

 Fe2 ( +s)3O2Al → (s)3O2Fe(lاز واکنش هایی که در صنعت جوشکاری از آن استفاده می شود، واکنش ترمیت است. )یکی  26

( +s)Al2  

-1گرم آلومینیم ناخالص مصرف شود، درصد خلوص آلومینیم چه قدر بوده است؟ ) 5/22گرم آهن خالص،  28اگر برای تولید 

g.mol :27 =Al  56و =Fe) 

1 )50                  2 )60                3 )70                     4 )80 

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 تجربی 

 80، در صورتی که بازده واکنش برابر % 2CO2 ( +aq)OH5H2C2 → (aq)6O12H6C(gبا توجه به واکنش تخمیر گلوکز: ) 27

 (H= 1و  C= 12و  g.mol :16 =O-1تن گلوکز چند تن اتانول تولید می شود؟ ) 8/1باشد، از تخمیر 

1 )92/0             2 )368/0                3 )736/0            4 )15/1 

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 تجربی 
( اکسید در هر یک از واکنش های زیر، فلز آهن و گاز کربن دی اکسید به دست می آید. IIIاز جرم های یکسانی از آهن ) 28

 ر نظری تولید آهن و کربن دی اکسید بر اساس واکنش های زیر درست است؟کدام مقایسه در مورد مقدا

مقدار نظری 

 2COتولید 

مقدار نظری 

 Feتولید 
 معادله واکنش

شماره 

 واکنش

C A (g)2CO3 ( +s)Fe4 
∆
→ (s)C3 ( +s)3O2Fe2 1 

D B (g)2CO3 ( +s)Fe2 → (g)CO3 ( +s)3O2Fe 2 

1 )B > A  وD > C                             2 )B  =A  وD > C 

3 )B > A  وD  =C                             4 )B  =A  وD < C 

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 تجربی 

گرم فلز آهن خالص و در  xدو ظرف جداگانه محتوی مقدار کافی محلول هیدروکلریک اسید در اختیار داریم، که در یکی  29

تولید شده در هر دو آزمایش  2Hدرصد انداخته ایم. اگر در شرایط یکسان حجم گاز  80گرم فلز منیزیم با خلوص  9دیگری 

 (Mg= 24و  g.mol :56 =Fe-1کدام است؟ ) xیکسان باشد، مقدار 

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 تجربی 



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

(g)2H ( +aq)2MgCl → (aq)HCl2 ( +s)Mg 

(g)2H ( +aq)2FeCl → (aq)HCl2  +(s)Fe 

1 )6/5             2 )2/11                3 )8/16                 4 )6/18 

 چند مورد از مطالب زیر درست است؟ 30

 * تمام فلزها در طبیعت بر اثر خوردگی و فرسایش، به سنگ معدن تبدیل می شوند.

 شوند.* فلزها جزو منابع تجدید ناپذیر محسوب می 

 * بازیافت فلزها و از جمله فلز آهن، ردپای کربن دی اکسید را کاهش می هد.

 * آهنگ مصرف و استخراج فلز با آهنگ برگشت فلز به طبیعت به شکل سنگ معدن، یکسان نیست.

 * برای استخراج تمام فلزها از یک مادة واکنش پذیرتر از آن فلز استفاده می شود.

1 )2                     2 )3                   3 )4               4 )5 

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 تجربی 

با  2SiOعنصر اصلی سازندة سلول های خورشیدی سیلیسیم است. برای استخراج این عنصر از واکنش اکسید آن با فرمول  31

گرم  30و  2SiOگرم  70کربن استفاده می شود. بنابراین نتیجه می گیریم واکنش پذیری این عنصر از کربن .... است. چنانچه 

گرم گاز کربن مونوکسید تولید شود، درصد خلوص  56و  Siگرم  32کربن به طور کامل با هم واکنش دهند و بر اثر این واکنش 

 کنش تقریباً برابر .... است.سیلیسیم به دست آمده در این وا

 7/72 –( کم تر 2             3/36 –( کم تر 1

 7/72 –( بیش تر 4          3/36 –( بیش تر 3

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 ریاضی

 است؟ نادرستکدام گزینه در مورد بازیافت فلز آهن،  32

 ( همراه با افزایش ردپای کربن دی اکسید می باشد.1

 توسعه پایدار عمل می کند.( در راستای 2

 ( باعث کاهش سرعت نابودی گونه های زیستی می شود.3

 ( همراه با کاهش مصرف انرژی است.4

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 ریاضی

 فلزات از جمله منابع ... هستند و بر اثر ... تبدیل به سنگ معدن می شوند. 33

 خوردگی و فرسایش –( تجدید پذیر 2خوردگی و فرسایش          –( تجدید ناپذیر 1

 بازیافت –( تجدیدپذیر 4بازیافت                        –( تجدید ناپذیر 3

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 ریاضی
گلوکز وجود  g60بقایای گیاهی،  g100از بقایای گیاهی، چند لیتر گاز کربن دی اکسید تولید می گردد؟ )در هر  kg9از تخمیر  34

2CO  ،𝐠% و چگالی 70دارد و ناخالصی ها در واکنش شرکت نمی کنند. بازده واکنش 
𝐥

و  C= 12و  g.mol :1 =H-1است.( ) 2

16 =O) 

1 )1320           2 )1540           3 )4/470          4 )924 

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 ریاضی

( و گاز اکسیژن 2KNOیک ظرف درباز گرما می دهیم تا به پتاسیم نیتریت )( را در 3KNOگرم پتاسیم نیترات ) 25/30 35

گرم باشد، حجم گاز تولید شده در شرایط استاندارد  25/26تجزیه شود. چنانچه پس از واکنش جرم جامد باقی مانده در ظرف 

 و درصد خلوص پتاسیم نیترات به تقریب چقدر است؟

 ()گزینه ها را از راست به چپ بخوانید.(O= 16و  N= 14و  g.mol :39 =K-1 )ناخالصی در واکنش بی تاثیر است()

 86و  6/5( 4        86و  8/2( 3         5/83و  8/2( 2         5/83و  6/5( 1

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 ریاضی

 ( تهیه کرد:3NaNسدیم آزید )گاز نیتروژن مورد استفاده برای پر کردن کیسه هوا در خودروها را می توان از واکنش تجزیه  36

(g)2N3 ( +s)Na2 
∆
→ (s)3NaN2 

 6قلمچی 

 96بهمن 

 تجربی



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

% برای پر کردن یک 5/97لیتر باشد، به تقریب چند گرم سدیم آزید با خلوص  60در صورتی که حجم تقریبی یک کیسه هوا 

 (N= 14و  g.mol :32 =Na-1گرم بر لیتر می باشد.( ) 9/0کیسه هوا الزم است؟ )چگالی گاز نیتروژن در شرایط واکنش برابر 

1 )7/85        2 )1/116        3 )4/75         4 )4/47 

درصد به دست آید،  74گرم آلومینیم مذاب با خلوص  200گرم بوکسیت طی واکنش موازنه شدة زیر،  1/411اگر از واکنش  37

: g.mol-1می باشد.( ) 80است؟ )بازده درصدی واکنش برابر درصد خلوص آلومینیم اکسید در نمونة بوکسیت تقریبا چه قدر 

16 =O  27و =Al) 

1 )43            2 )68            3 )85           4 )97 

 6قلمچی 

 96بهمن 

 تجربی

 % است؟ 80در کدام واکنش انجام شده از واکنش های زیر، بازدة درصدی واکنش  38

(1-g.ml  :1 =H  12و =C  16و =O  27و =Al  56و =Fe) 

 گرم مادة اکسید اولیه تولید شود. 80گرم مادة مذاب از  28( واکنش ترمیت که طی آن 1

 6/89مول کربن مونوکسید که طی آن  3( واکنش مقدار کافی ماده ای که به عنوان رنگ قرمز در نقاشی به کار می رود با 2

 گرم ماده جامد تولید شود.

گرم  224گرم واکنش دهندة عنصری،  36سنگ معدن آن در فوالد مبارکه، که طی آن با مصرف  ( واکنش استخراج آهن از3

 اهن تولید شود.

گرم سوخت سبز  5/34گرم گلوکز،  90( واکنش تولید سوخت سبز از تخمیر گلوکز موجود در بقایای گیاهی که با مصرف 4

 تولید شود.

 6قلمچی 

 96بهمن 

 تجربی

 (Fe= 56و  g.mol :37 =Al-1ترمیت چند مورد از عبارت های زیر درست است؟ )با توجه به واکنش  39

 الف( از آلومینیم مذاب تولید شده برای جوش دادن خطوط راه آهن استفاده می شود.

 است. 6ب( مجموع ضرایب استوکیومتری گونه ها در واکنش موزانه شده، برابر 

 خالص مصرف شده باشد. Alگرم فلز  5/13تولید شود، باید  50گرم آهن با خلوص % 56پ( اگر در این واکنش 

 ت( واکنش پذیری آهن از آلومینیم بیش تر است.

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

 6قلمچی 

 96بهمن 

یریاض  

اگر دو نمونة ناخالصی پتاسیم کلرات و سدیم نیترات به جرم های برابر، هر یک جداگانه تجزیه شوند و در اثر تجزیة آن ها  40

 مقدار گاز اکسیژن یکسانی تولید شود، نسبت درصد خلوص پتاسیم کلرات به سدیم نیترات تقریباً کدام است؟ 

(𝒈

𝒎𝒐𝒍
  :85 =3NaNO  3= 5/122وKClO) 

(g)2O ( +s)2NaNO2 → (s)3NaNO2 

(g)2O3 ( +s)KCl2 → (s)3KClO2 

1 )48/0       2 )1           3 )1/1            4 )5/2 

 6قلمچی 

 96بهمن 

 تجربی

 2SiOگرم کربن و مقدار زیادی  18اگر در واکنشی که در آن عنصر اصلی سازندة سلول های خورشیدی تهیه می شود، از  41

 66/66استفاده شود، تقریباً چند لیتر از کربن مونوکسید در شرایط استاندارد تولید خواهد شد؟ )بازده درصدی واکنش را %

 (g.mol :12 =C+1در نظر بگیرید و 

1 )8/44       2 )2/11       3 )4/22       4 )5/32 

 6قلمچی 

 96بهمن 

یریاض  

()واکنش موازنه نشده Fe= 56و  g.mol :16 =O-1است؟ ) نادرستبا توجه به واکنش مقابل، چه تعداد از عبارت های زیر  42

 است.(

(g)2CO ( +s)Fe 
∆
→ (s)C ( +s)3O2Fe 

 است. 7/0الف( نسبت مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش دهنده ها به فراورده ها، پس از موازنه تقریباً برابر 

 6قلمچی 

 96بهمن 

 یریاض



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 در صنعت استفاده می شود. 3O2Feاز  Feب( این واکنش برای استخراج 

 آهن به دست می آید. kg2540با مقدار کافی کربن،  3O2Feتن  5/3پ( از واکنش 

ت( در این واکنش به جای کربن می توان از سدیم استفاده کرد که به دلیل دسترسی آسان تر، سدیم صرفة اقتصادی بیش 

 تری دارد.

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

 درصد. شود می تولید ها فراورده از یکسانی های جرم و مصرف ناخالص 2Oو  2Nاز  یکسانی های جرم زیر های واکنش در 43

= 14و  g.mol :16 =O-1 به مقدار کافی وجود دارد.() 2Hواکنش،  دو هر در)است؟  2Nبرابر در خلوص  چند حدوداً  2Oخلوص 

N  1و=H) 

O2H2 → 2O  +2H2 (2                              3NH2 → 2H3  +2N (1 

1 )85/0            2 )52/0                 3 )26/1                   4 )08/1 

 7قلمچی 

 97فروردین 

 ریاضی

%  خلوص با سدیم گرم 115 همچنین است، شدن تجزیه حال در( 1)  ظرف در کلرات پتاسیم زیادی مقدار زیر، شکل مطابق 44

 هم با کامل واکنش در حاصل گازهای تا باشد درصد چند( 2)  ظرف در واکنش بازده. دهد واکنش می آب با( 2)  ظرف در 80

 (Na= 24و  H= 1و  g.mol: 16= O-1)گرم بر لیتر را تولید کنند؟  9/0چگالی  با بخارآب لیتر 16 حداقل بتوانند

1 )20 

2 )40 

3 )60 

4 )80 

 7قلمچی 

 97فروردین 

 ریاضی

 پودر صورت به سیلیسیم آن، اکسید حاوی شفاف جامد قطعه، یک در موجود سیلیسیم خلوص درصد یافتن منظور به 45

 های دهنده واکنش از کدام هیچ که طوری به دهیم، می واکنش کامل طور به باال بسیاردمای  در خالص کربن با و درآورده

 اولیه قطعة از مایع گرم 42/0گرم مادة جامد باقی مانده و  46/2همچنان  واکنش پایان از پس اگر. نمی مانند باقی خالص،

 (Si= 28و  O= 16و  g.mol :12 =C-1می دهد؟ ) تشکیل سیلیسیم را اولیه نمونة درصد چند باشد، شده تولید

1 )67/46          2 )25              3 )5/12             4 )8/17 

 7قلمچی 

 97فروردین 

 ریاضی

 27 واکنش پایان در اگر. می سوزد کامل طور به کافی اکسیژن مجاورت در پروپان و متان گازهای از گرم 15 جرم به مخلوطی 46

= 12و  H= 1و  g.mol :16 =O-1می دهد؟ ) تشکیل متان را اولیه مخلوط جرم از درصد چند باشد،شده  حاصل آب بخار گرم

C) 

1 )30              2 )7/26              3 )3/33              4 )20 

 17قلمچی 

 97فروردین 

 تجربی

به دست می آید، از واکنش کامل چند  80مول آلومینیم سولفات با بازده درصدی % 2/0را که از تجزیة گرمایی  3O2Alمقدار  47

 (O= 16و  g.mol :56 =Fe-1( با مقدار اضافی گرد آلومینیم می توان تهیه کرد؟ )3O2Feگرم فریک اسید )

(g)3SO3 ( +s)3O2Al → 3(4SO)2Al 

(l)Fe2 ( +s)3O2Al  → (s)3O2Fe ( +s)Al2 

1 )5/18          2 )6/25               3 )28                4 )32 

 17قلمچی 

 97فروردین 

 تجربی



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 مقدار با زیر فرآیند مطابق آماده سازی از پس ( را3O2Alبوکسیت ) معدن سنگ مقداری اراک، آلومینیم صنعتی مجتمع در 48

 چند کند، پیدا کاهش kg462اولیه  مخلوط جرم واکنش، پایان از پس اگر. کنیم می واکنش وارد طور کامل به الزم کربن

 (C= 12و  O= 16و  g.mol27 =Al-1فرآیند استخراج می شود؟ ) این در آلومینیم فلز کیلوگرم

(g)2CO3 ( +s)Al4 → (s)C3 ( +s)3O2Al2 

1 )142              2 )284            3 )378              4 )462 

 12دو گزینه 

 96آبان

 می قرار استخراج مورد زیر فرآیند دو توسط مشابه، خصوصیات با آهن معدن سنگ از یکسانی جرم صنعتی، واحد یک در 49

 است؟ درست فرآیند دو این طی شده استخراج آهن مقدار با رابطه عبارت در کدام. گیرد

O2Na3  +Fe2 → Na6  +3O2Fe (I 

2CO3  +Fe4 → C3  +3O2Fe2 (II 

 .است بیشتر کربن از سدیم پذیری واکنش و شیمیایی فعالیت زیرا است، (بیشترI( در فرآیند )1

 .می شود تولید بیشتری آهن مول تعداد زیرا است، (بیشترII( در فرآیند )2

 تولید نمی کند. 2COآلودگی  زیرا است، ( بیشترI( در فرآیند )3

 .دارد بیشتری اقتصادی صرفة زیرا است، (بیشترII( در فرآیند )4

 12گزینه دو 

96آبان  

 است؟ پذیر انجام شده اند، نوشته که شکلی به زیر، واکنش های از مورد چند 50

 s)CuO ( +s)Feالف( )
∆
→ (s)Cu ( +s)FeO 

 s)4ZnSO ( +s)Cu → (s)Zn ( +aq)4CuSOب( )

 s)Na4 ( +g)2COپ( )
∆
→ (s)C ( +s)O2Na2 

 aq)NaCl3 ( +aq)3Fe(OH) → (aq)NaOH3 ( +aq)3FeClت( )

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

 12گزینه دو 

96آبان  

تولید می شود؟  STP%، طبق واکنش زیر، چندی لیتر گاز اکسیژن در شرایط 70گرم پتاسیم کلرات با خلوص  35بر اثر تجزیة  51

 )معادلة واکنش موازنه نیست.( 

(1-g.mol16 =O  5/35و =Cl  39و =K) 

(g)2O ( +s)KCl → (s)3KClO 

1 )72/6           2 )48/4              3 )24/2           4 )6/5 

 3گزینه دو 

 96آذر 

 ظرف در باقیمانده جامد مادة جرم شود، تجزیه ظرفی در%  50 میزان به زیر، واکنش طبق نیترات پتاسیم گرم 4/40اگر  52

 است؟ گرم چند واکنش

(1-g.mol16 =O  14و =N  39و =K) 

(g)2O5 ( +g)2N2 ( +s)O2K2 → (s)3KNO4 

1 )4/9              2 )8/18               3 )6/29               4 )39 

 3گزینه دو 

96آذر   

 است؟ درست زیر عبارت کدام 53

 .است کمتر می شود، تولید عمل در آنچه از انتظار مورد فرآوردة مقدار شیمیایی، واکنش های از بسیاری در( 1

 .کنند می استفاده خلوص درصد نام به مفهومی از شده، تولید فرآوردة واقعی مقدار محاسبة برای ها دان شیمی( 2

 .داد نشان را شیمیایی واکنش یک کارایی می توان آن توسط که است کمیتی خلوص درصد( 3

 .می گذارد تأثیر فرآورده تولید مقدار بر واکنش، درصدی بازده میزان در تغییر( 4

 3گزینه دو 

96آذر   



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 فلز گرم چند شکل، مطابق باشد، درصد 80 با برابر اسید هیدروکلریک کافی مقدار با آلومینیم واکنش درصدی بازده هرگاه 54

 (H= 1و  g.mol27 =Al-1است.( ) g.L8/0-1شده  تولید هیدروژن گاز چگالی) است؟ شده مصرف این  واکنش در آلومینیم

1 )138/0 

2 )216/0 

3 )337/0 

4 )414/0 

 3گزینه دو 

96آذر   

 شده اند؟ مشخص به درستی گزینه کدام در چپ، به راست از ترتیب به zو  x ،yدر شکل زیر،  55

 بازیافت -کردن ذوب -گرما و فشار( 1

 فلز استخراج -بازیافت -فرسایش و خوردگی( 2

 بازیافت -فلز استخراج -فرسایش و خوردگی( 3

 فلز  استخراج -بازیافت -گرما و فشار( 4

 24گزینه دو 

 96آذر 

 باشد،%  60 واکنش این بازده اگر. است شده تولید فلز گرم 42000 آلومینیم، فلز با آهن معدن سنگ کیلوگرم 120 واکنش از 56

 (Fe= 56و  Al= 27و  g.mol16 =O-1است؟ ) گرم چند اولیه معدن سنگ در های موجود ناخالصی جرم

(s)3O2Al ( +l)Fe2 → (s)Al2 ( +s)3O2Fe 

157 )20.000        2 )100.000          3 )30.000           4 )60.000 

 24گزینه دو 

96آذر   

تولید شده در  2COگاز  حجم. می شود واکنش وارد درصد، 30 بازدهی با زیر معادلة مطابق ،% 75 خلوص با هماتیت گرم 640 57

 برابر چند لیتر است؟  STPشرایط 

(1-g.mol16 =O  12و =C  56و =Fe) 

2CO3  +Fe2 → CO3  +3O2Fe 

1 )144                 2 )6/201                3 )48/60           4 )2/43 

 24گزینه دو 

96آذر   

 در اگر. است کرده تولید فرآورده تن 30 گذشته سال در درصد، 60 بازده با شیمیایی فرآیند یک طی صنعتی کارخانة یک 58

 این فرآوردة تولید میزان گذشته، سال در اولیه مادة مقدار همان با باشد، رسیده درصد 72 به این فرآیند بازده جدید سال

 داشت؟ خواهد افزایش درصد چند کارخانه

1 )10              2 )12                3 )20            4 )24 

 24گزینه دو 

96آذر   

 بازده اگر. است شده تولید 2COلیتر گاز  4/1، (زیر معادلة طبق) مونوکسید کربن گاز با ( اکسیدIIIاز واکنس مقداری آهن ) 59

 حجم که است شده انجام شرایطی در واکنش) است؟ کدام اولیه مونوکسید کربن مول مقدار باشد، درصد 70واکنش  درصدی

 .(است لیتر 20 گاز مول یک

 29گزینه دو 

96دی   



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

(g)2CO3 ( +s)Fe2 → (g)CO3 ( +s)3O2Fe 

1 )09/0           2 )1/0              3 )03/0            4 )3/0 

، چند گرم ترکیب سیرشدة سیکلوهگزان 2H% در مجاورت کاتالیزگر و گاز 80( با خلوص 6H6Cگرم بنزن ) 5/19بر اثر واکنش  60

(12H6Cبا )  به دست می آید؟75بازده واکنش % 

(1-g.mol12 =C  1و =H) 

1 )8/16           2 )6/12             3 )75/15          4 )6/19 

 29گزینه دو 

96دی   

، حجم STPحالت  به واکنش شرایط تغییر از پس. است شده تجزیه زیر معادلة طبق کربنات هیدروژن سدیم گرم 2/25مقدار  61

 (H= 1و  C= 12و  O= 16و  g.mol23 =Na-1است؟) کدام به تقریب واکنش بازده. شود می لیتر 24/2تولید شده گازهای 

(g)O2H ( +g)2CO ( +s)3CO2Na → (s)3NaHCO2 

1 )66/66              2 )66/16              3 )33/33               4 )33/8 

 29گزینه دو 

96دی   

حاصل  STPمیلی لیتر گاز در شرایط  168موالر با مقدار کافی فلز روی واکنش دهد و  2/0اسید  mL100در واکنش زیر، اگر  62

 شود، بازده واکنش کدام است؟

(g)2H ( +aq)2ZnCl → (s)Zn ( +aq)HCl2 

1 )65              2 )5/37               3 )75                4 )5/32 

 14گزینه دو 

اردیبهشت 
97 

   

   

   

   

   

   

   

   

  شیمی آلی

 تاریخ متن سوال ردیف

( )گلوله های سیاه نشان N= 14و  C= 12و  g.mol :1 =H-1با توجه به شکل های زیر، چه تعداد از موارد زیر درست است؟ ) 1

 دهندة اتم های کربن و گلوله های سفید نشان دهندة اتم های هیدروژن هستند.(

 

 

 

 

 

 

مدل فضا پر کن مولکول اتان را نشان ( 1* شکل )

 می دهد.

آذر 17قلمچی

 تجربی  96



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 می باشد. 32( برابر 4( و )1* تفاوت جرم مولی مولکول های مربوط به شکل های )

 ( مدل گلوله میله برای مولکول اتن را نشان می دهد.3* شکل )

 گرم بر مول باشد. 27( می تواند مربوط به مولکول هیدروژن سیانید با جرم مولی 2* شکل )

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

به ترتیب از راست به چپ، دمای جوش ... و گران روی ... دارد و ترکیب ... فرارتر می  18H8Cنسبت به ترکیب  14H6Cترکیب   2

 باشد.

   14H6C -بیشتری  –( بیشتر 14H6C          2 –کمتری  –( کمتر 1

 18H8C -کمتری  –( بیشتر 18H8C          4  -بیشتری  –( کمتر 3

آذر 17قلمچی

 تجربی  96

 نام الکانی با ساختار زیر کدام است؟ 3

 دی متیل اوکتان – 6، 5 –اتیل  -2( 1

 متیل هپتان – 5 –دی اتیل  -6، 2( 2

 تری متیل نونان – 7، 4، 3( 3

 تری نونان – 7، 6، 3( 4

آذر 17قلمچی

 تجربی  96

 کدام گزینه درست است؟ 4

 در آن ها افزایش می یابد. Cبه تعداد اتم های  H( نقطه جوش آلکان ها با افزایش نسبت تعداد اتم های 1

 ( در چه شمار اتم های هیدروژن آلکان بیشتر باشد، گران روی آن در حالت مایع کمتر است.2

 تنها برخی از آلکان ها حدوداً برابر صفر است و به دلیل ناقطبی بودن در آب نامحلولند.( گشتاور دو قطبی 3

 است، در دما و فشار اتاق به حالت گازی می باشد. 5/2در آن برابر  Cبه تعداد اتم های  H( آلکانی که نسبت تعداد اتم های 4

آذر 17قلمچی

 تجربی  96

= 12و  O= 16و  g.mol :1 =H-1گرم بخار آب تولید می شود؟ ) 45/9آلکان متفاوت، گرم از چند نوع  3/6از سوختن کامل  5

C) 

1 )1                2 )3                   3 )4                  4 )5 

آذر 17قلمچی

 تجربی  96

 عبارت کدام گزینه درست نیست؟ 6

 هیدروژن و کربن وجود دارد. ( کربوهیدرات ها ترکیباتی هستند که در ساختارشان تنها عنصر1

 ( کربن نافلزی سیاه رنگ از گروه چهاردهم و دوره دوم جدول دوره ای است.2

 ( همة ترکیباتی که در ساختارشان عنصر کربن وجود دارد، جزو هیدروکربن ها نیستند.3

تشکیل حلقه و زنجیره های کربنی ( یکی از عواملی که سبب شده تا شمار ترکیب های آلی زیاد شود، توانایی اتم کربن در 4

 است.

آذر 17قلمچی

 تجربی  96

 چه تعداد از عبارت های زیر نادرست است؟ 7

 اتم روی یک صفحه قرار گرفته اند. 4میلة آن  –آ( متان نخستین عضو خانواده آلکان ها است که در ساختار گلوله 

 متوالی افزایش می یابد.ب( با افزایش جرم آلکان ها، اختالف دمای جوش آلکان های 

 پ( در آلکان ها که ترکیباتی سیر شده هستند، تمامی اتم ها با چهار پیوند اشتراکی به چهار اتم دیگر متصل شده اند.

 ت( استفاده از گیاهان برای استخراج فلزهای طال و نیکل برخالف روی مقرون به صرفه است.

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

آذر 17قلمچی

 تجربی  96

 کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟ 8

 بیش تر است. 26H12Cاز هیدروکربن  44H21C( در فشار یک اتمسفر، نقطة جوش هیدروکرین 1

 ، فرارتر است. 22H10Cاز هیدروکرین  14H6C( در شرایط یکسان، هیدروکربن 2

آذر 17قلمچی

 ریاضی 96



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 کربنی، گران روی آلکان ها افزایش می یابد.( با بزرگ شدن زنجیر 3

 ( با افزایش جرم مولی در هیدروکربن، نیروهای بین مولکولی، کاهش می یابد.4

یل جایگزین شود، چه تعداد از عبارت های زیر در مورد آن یانید به جای اتم هیدروژن گروه اتاگر در ساختار هیدروژن س 9

 درست است؟

 پیوند اشتراکی می شود. 10الف( ترکیب حاصل دارای 

 ب( همة اتم های کربن در آن با چهار پیوند به چهار اتم متصل هستند.

 پ( همة اتم ها در آن به آرایش هشت تایی رسیده اند.

 می باشد. N6H3Cت( فرمول مولکولی ترکیب حاصل 

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

 
 

آذر 17قلمچی

 ریاضی 96

 چند مورد از مطالب زیر درست اند؟ 10

 الکترون می باشد. 2آ( عنصر کربن در خارجی ترین زیرالیة خود دارای 

 شکل های متفاوتی تولید کنند. ب( اتم های کربن، می توانند به سایر اتم ها به روش های گوناگون متصل شوند و دگر

پ( اتم کربن از طریق به اشتراک گذاشتن تمام الکترون هایش با اتم های دیگر و رسیدن به آرایش هشت تایی، پایدار می 

 شود.

 ت( شمار پیوندهای کوواالنسی در مولکول های هیدروژن سیانید و کربن دی اکسید با هم برابر است.

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

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 تجربی 

 (C=12و  g.mol :1=H-1با توجه به ساختارهای داده شده، چند مورد از مطالب زیر درست اند؟ ) 11

 
 دی متیل هپتان می باشد. – 4، 2* نام آلکان )ب( طبق قواعد آیوپاک 

 )پ( یکسان می باشد. * فرمول مولکولی آلکان های )ب( و

 می باشد. 28* تفاوت جرم مولی آلکان های )آ( و )ب( برابر 

 ( صفر4                  3( 3                 2( 2                  1( 1

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 تجربی 

اگر در مولکول اتان، هیدروژن های یکی از کربن ها را با گروه های متیل و هیدروژن های کربن دیگر را با گروه های اتیل  12

 (O= 16و  C= 12و  g.mol :1 =H-1؟ )نیستجایگزین کنیم، چه تعداد از عبارت های زیر در مورد ترکیب حاصل درست 

 می باشد. 24/69رکیب تقریباً برابر آ( اختالف درصد جرمی کربن و هیدروژن در این ت

 ب( در این ترکیب چهار اتم کربن وجود دارد که با هیچ اتم هیدروژنی، الکترون به اشتراک نگذاشته است.

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 تجربی 



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 می باشد.« دی اتیل پنتان  – 3، 3 –دی متیل  – 2، 2» پ( نام ترکیب 

لیتر گاز کربن دی اکسید در شرایط  47تقریباً گرم آب و  4/32گرم از این ترکیب، به ترتیب  4/23ت( از سوختن کامل 

 استاندارد تولید می شود.

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

کمتر از هیدروکربن در برج تقطیر پاالیش نفت خام، چند مورد از خواص زیر برای هیدروکربن های به دست آمده از باالی برج  13

 های به دست آمده از سایر قسمت های برج می باشند؟

 آ( فرّار بودن مولکول      ب( گران روی      پ( نقطه جوش      ت( تعداد کربن ها

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

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 تجربی 

= 12و  g.mol :1 =H-1می باشد. چند مورد از مطالب زیر دربارة آن درست است؟ ) 4/2اتی برابر در آلک Cبه  Hنسبت شمار  14

C) 

 * این آلکان در دمای اتاق به حالت گازی می باشد.

 * نقطة جوش آن از نقطة جوش برتان کمتر است.

 می باشد. 42* تفاوت جرم مولی آن با جرم مولی ساده ترین آلکان برابر 

 ای هیدروژن در آن دو برابر شمار اتم های هیدروژن در اتان می باشد.* شمار اتم ه

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

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 تجربی 

 چند مورد از مطالب زیر درست اند؟ 15

 می باشد. 75/0در آن برابر  Cبه  H* پروپین دومین عضو خانواده آلکین هاست که نسبت شمار اتم های 

 * در جوشکاری کاربیدی از سوختن گاز اتین، دمای الزم برای جوش دادن قطعه های فلزی تأمین می شود.

 * نسبت پیوندهای دوگانه در نفتالن دو برابر شمار پیوندهای دوگانه در بنزن می باشد.

 در بوتان برابر است. H* شمار اتم های کربن در نفتالن با شمار اتم های 

1 )5                  2 )4                     3 )3                    4 )2 

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 تجربی 

 از بین آلکان ها چند ترکیب در دمای اتاق گازی شکل اند و با افزایش تعداد کربن دمای جوش آن ها چه تغییری می کند؟ 16

 کاهش – 4( 2    کاهش            – 2( 1

 افزایش – 4( 4افزایش                – 2( 3

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 تجربی 
 دی متیل بوتان نامگذاری کرده است، نام صحیح آن کدام است؟ – 3، 1دانش آموزی ترکیب را به اشتباه  17

 متیل پنتان – 2( 2متیل بوتان                         – 4( 1

 متیل پنتان – 3( 4بوتان               دی متیل  – 4، 2( 3

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 تجربی 
 عبارت کدام گزینه در مورد زغال سنگ درست است؟ 18

 ( زغال سنگ برخالف نفت خام، جزو سوخت های فسیلی نیست.1

 وجود دارد. 2SOو  2NO( در فراورده های حاصل از سوختن زغال سنگ، گازهای 2

 زغال سنگ، سبب ورود مقدار کمتری از انواع آالینده ها به هواکره می شود.( جایگزینی نفت با 3

 ( گرمای حاصل از سوختن یک گرم زغال سنگ، بیشتر از یک گرم بنزین است.4

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 تجربی 

نش چربی موجود در شکل زیر نمایی از واکنش تکه گوشت چرب با ... را نشان می دهد. با توجه به این واکنش که تنها واک 19

گوشت را نشان می دهد، می توان نتیجه گرفت مولکول چربی موجود در این گوشت ... است. این واکنش یکی از روش های 

 شناسایی ... از دیگر هیدروکربن ها است.

 آلکن ها –سیر شده  -( گاز کلر 1

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 تجربی 



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 آلکان ها –سیر شده  –( بخار برم 2

 آلکن ها –سیر نشده  –( بخار برم 3

 آلکان ها –سیر نشده  –( گاز کلر 4

 است؟ نادرستکدام گزینه  20

 از نفتی که از چاه های نفت بیرون کشیده می شود به عنوان سوخت در وسایل نقلیه استفاده می شود. 50( حدود 1%

 کربوهیدرات های گوناگون تشکیل می دهند.( نفت خام مخلوطی از صدها ترکیب شیمیایی است که بخش عمدة آن را 2

 جدول تناوبی می باشد. 14( عنصر اصلی سازندة نفت خام، عنصری نافلزی از گروه 3

 ( ترکیب های شناخته شده از اتم کربن، از مجموع ترکیب های شناخته شده از دیگر عنصرهای جدول دوره ای بیشتر است.4

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 تجربی 

 از موارد زیر، متن داده شده را به درستی کامل می کند؟ چه تعداد 21

 «با افزایش شمار کربن ها در آلکان های راست زنجیر، ... افزایش می یابد.» 

 * نقطه جوش          * نیروی بین مولکولی            * جرم مولی

 ول* گران روی           * فراریت                            * اندازه مولک

1 )3                     2 )4                  3 )5                 4 )6 

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 تجربی 

 است؟ نشدهدر کدام گزینه به کاربرد واکنش یا یکی از مواد تولید شده در آن، به درستی اشاره  22

 شماره واکنش معادلة شیمیایی واکنش

(s)3CaSO → (s)CaO ( +g)2SO 1 

(g)CO2 ( +l)Si 
3000     ℃
→       (s)C2 ( +s)2SiO 2 

2MgCl2  +Ti → Mg2  +4TiCl 3 

2SO  +Cu2 → 2O  +S2Cu 4 

 سلول های خورشیدی – 2( واکنش 2بهبود کارایی زغال سنگ          – 1( واکنش 1

 تولید گوگرد – 4( واکنش 4بدنه دوچرخه                      – 3( واکنش 3

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 تجربی 

 است؟ نادرستعبارت کدام گزینه  23

درصد نفت خام صرف سوزاندن و تأمین انرژی می شود و تنها مقدار کمی از آن به عنوان خوراک پتروشیمی در  90( بیش از 1

 تولید مواد پتروشیمیایی به کار می رود.

بیشتری از انواع آالینده ها به هواکره و تشدید اثر گلخانه ای می ( جایگزینی نفت به جای زغال سنگ، سبب ورود مقدار 2

 شود.

 آزاد شده از زغال سنگ می باشد. 4CH( انفجار در معادن زغال سنگ اغلب به دلیل تجمع گاز 3

 ( سوخت هواپیما به طور عمده از نفت سفید که مخلوطی از آلکان هاست تهیه می شود.4

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 تجربی 

 نام کدام ترکیب بر اساس قواعد آیوپاک به درستی بیان شده است؟ 24

 اتیل اوکتان – 4 –متیل  -3( 2اتیل هپتان                             – 2( 1

 پنتن  – 3( 4متیل هپتان             – 5 –اتیل  – 3( 3

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 تجربی 
 است؟ نادرستکدام گزینه  25

 خانواده آلکن هاست و در بیشتر گیاهان وجود دارد. ( اتن نخستین عضو1

 در مخلوط آب و اسید در شرایط مناسب، اتانول را در مقیاس صنعتی تولید می کنند. 4H2C( با وارد کردن گاز 2

 دی برمو اتان تولید می شود. – 2، 1( در واکنش گاز اتن با محلول برم، رنگ قرمز محلول از بین رفته و ترکیب به نام 3

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 تجربی 



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 دی برمو اتان و اتانول برابر است. – 2، 1( شمار جفت الکترون های پیوندی در 4

 در میان هیدروکربن های زیر، کدام یک گران روی بیش تری دارد؟ 26

1 )14H6C          2 )26H12C            3 )38H18C            4 )52H25C 

دی  1قلمچی 

 96ماه 

یریاض  

 در کدام گزینه نام ترکیبی با ساختار زیر به درستی بیان شده است؟ 27

 دی متیل هگزان – 4، 2دی اتیل،  – 5، 3( 1

 تری متیل هپتان – 5، 4، 2اتیل،  -3( 2

 تری متیل هپتان – 6، 4، 3اتیل،  -5( 3

 دی متیل هپتان – 4، 2دی اتیل،  -5، 3( 4

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 ریاضی

 کدام گزینه صحیح است؟ 28

 متیل هپتان، زنجیر کربنی را می توان از هر دو سمت شماره گذاری کرد. -4( در نام گذاری 1

 متیل هگزان، زنجیر کربنی را می توان از هر دو سمت شماره گذاری کرد. -3( در نام گذاری 2

 متیل هگزان، نام درست یک آلکان است. -4( 3

 متیل هگزان است. -3گرم بیش تر از جرم مولی  12متیل هپتان  -4مولی  ( جرم4

(1-g.mol :1 =H  12و =C) 

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 ریاضی

داشته باشد، کدام مطلب درست  32H15Cفرمول مولکولی  Bو آلکان  g.mol 142-1جرم مولی برابر  Aدر صورتی که آلکان  29

 (H= 1و  g.mol :12 =C-1است؟ )

 به مایع تبدیل می شود. Bپایین تر و در شرایط یکسان گاز حاصل از آن آسان تر از گاز  A( دمای جوش 1

5برابر  Bبه ترکیب  A( نسبت تعداد کربن های ترکیب 2

3
8برابر  Aبه ترکیب  Bو تعداد هیدروژن های ترکیب  

11
 است. 

 وی تر است.فرارتر بوده و جاذبة بین مولکولی آن ق Bنسبت به  A( آلکان 3

16برابر  Aبه ترکیب  B( نسبت تعداد هیدروژن های ترکیب 4

11
 باالتر است. Bو دمای جوش  

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 ریاضی

 در ساختار ترکیبات کدام گزینه، به ترتیب از راست به چپ، یک پیوند سه گانه و سه پیوند دوگانه مشاهده می شود؟ 30

1 )10H5C – 8H10C                     2 )10H5C – 6H4C 

3 )6H4C – 6H6C                       4 )8H3C – 8H10C 

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 ریاضی
 ... به جزهمة موارد زیر درست هستند  31

 است. 19پس از موازنه برابر  O2H  +2CO → 2O  +6H2C( مجموع ضرایب استوکیومتری گونه ها در واکنش 1

 فلزی محکم، کم چگال و مقاوم در برابر خوردگی است. ( تیتانیم2

 ( کلرید با فلز منیزیم استفاده کرد.IV( برای تولید فلز تیتانیم می توان از واکنش تیتانیم )3

بیش تر باشد، در اثر مخلوط کردن محلول سولفات این دو فلز، فلز مس تشکیل می  Cuاز فلز  Al( اگر فعالیت شیمیایی فلز 4

 شود.

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 ریاضی

 است؟ نادرستکدام گزینه  32

 است. 14( در هر دورة جدول دوره ای، کم ترین واکنش پذیری مربوط به گروه 1

 ( واکنش پذیری فلزات در دورة دوم جدول دوره ای از چپ به راست کاهش می یابد.2

 در هر دوره، پایدارترین عنصر آن دوره هستند. 18( عنصرهای گروه 3

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 ریاضی



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 در دورة دوم جدول دوره ای پایداری عناصر کاهش می یابد. 17تا  14( از گروه 4

به ترتیب از راست به چپ مدل .... و .... مولکول .... را نشان می دهد و در این مولکول ... جفت الکترون پیوندی  2و  1شکل   33

 وجود دارد.

میله،  –( فضا پرکن، گلوله 2      14میله، فضا پر کن، متان،  –( گلوله 1

 7متان، 

میله، فضا پرکن،  –( گلوله 4       14میله، اتان،  –( فضا پرکن ، گلوله 3

 7اتان، 

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 ریاضی

دی  1قلمچی  در کدام گزینه نام داده شده با فرمول یا ساختار ذکر شده هم خوانی دارد؟ 34

 96ماه 

 ریاضی

 در مولکول کدام هیدروکربن، اتم کربنی وجود دارد که چهار گروه آلکیل متفاوت به آن متصل است؟ 35

 متیل هگزان -3( 2متیل هگزان                – 2 –اتیل  -3( 1

 تری متیل پنتان – 4، 3، 2 –اتیل  -3( 4ی متیل هگزان       – 3، 2 –اتیل  – 3( 3

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 ریاضی
متیل پنتان، .... نوع زنجیر کربنی )از نظر تعداد کربن( می توان یافت و نام آیوپاک این آلکان   2 –دی اتیل  – 4، 3در ساختار  36

 ... است.

 دی متیل هگزان – 3، 3 –اتیل  -4 –( سه 1

 دی متیل هگزان -3 -، 3 –اتیل  -4 –( چهار 2

 دی متیل هگزان – 4، 2 –اتیل  -3 –( سه 3

 دی متیل هگزان – 4، 2 –اتیل  -3 –( چهار 4

دی  1قلمچی 

 96ماه 

 ریاضی

 نام گذاری کدام یک از ترکیب های زیر درست است؟ 37

 

 22قلمچی 

دی ماه 

 تجربی

 هستند؟ نادرستچه تعداد از عبارت های زیر  38

 آ( تهیة محلول آبی سیرشده از اتانول غیرممکن است.

 کاتالیزگر واکنش گاز اتن با آب، یکی از فراورده های مهم پتروشیمیایی است.ب( 

 22قلمچی 

دی ماه 

 تجربی



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 هگزان به هگزان، یک مولکول هیدروژن الزم است. -1پ( برای تبدیل هر مول 

 ت( در واکنش هیدروژن دار کردن آلکن ها می توان از هشتمین عنصر واسطه دوره چهارم به عنوان کاتالیزگر استفاده نمود.

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

نفت خام، مخلوطی از هزاران ترکیب شیمیایی است که بخش عمدة آن را ... گوناگون تشکیل می دهند. هیدروکربن ها ....  39

 )می( باشند.

 می توانند حاوی عناصر کربن و هیدروژن –( هیدروکربن های 1

 شامل عناصر هیدروژن و کربن –( کربوهیدرات های 2

 شامل عناصر هیدروژن و کربن –( هیدروکربن های 3

 می توانند حاوی عناصر کربن و هیدروژن –( کربوهیدرات های 4

 22قلمچی 

دی ماه 

 تجربی

 عبارت کدام گزینه درست است؟  40

 بن ها حداقل دو اتم به آرایش هشت تایی نرسیده اند.( در تمام هیدروکر1

 ( گرافیت و الماس دگر شکل های کربن هستند که ساختار و خواص مشابهی دارند.2

 ( در آلکان های شاخه دار همة اتم های کربن به سه یا چهار اتم کربن دیگر متصل اند.3

 می باشد. 18H8Cمربوط به آلکانی با فرمول مولکولی                    ( فرمول ساختاری            4

 22قلمچی 

دی ماه 

 تجربی

 با توجه به هیدروکربن های زیر چند مورد از مطالب ارائه شده درست است؟  41

 
 * فرمول مولکولی هیدروکربن های )آ( و )ب( با هم یکسان است.

 دی متیل پنتان می باشد. -4، 2* نام هیدروکربن )ب( طبق قواعد آیوپاک 

 متیل پنتان است. -4اتیل،  -2* نام صحیح هیدروکربن )آ(، 

 می باشد. 4* شمار شاخه های فرعی متیل در هیدروکربن )پ( برابر 

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

 22قلمچی 

دی ماه 

 تجربی

 ؟نمی باشدکدام یک از موارد بیان شده از ویژگی های عنصر کربن  42

 ( توانایی تشکیل زنجیر و حلقه های کربنی1

 ( توانایی تشکیل پیوند اشتراکی با خود و برخی اتم های دیگر2

 ( توانایی اتصال به یکدیگر به شیوه های گوناگون3

 و سه گانه( توانایی تشکیل همزمان پیوند اشتراکی یگانه، دوگانه 4

 22قلمچی 

دی ماه 

 تجربی

در زیر مراحل پاالیش نفت خام به صورت نامرتب آمده است. در کدام گزینه این مراحل به ترتیب وقوع از راست به چپ ارائه   43

 شده است؟

a                       هدایت به برج تقطیر ) 

bورود هیدروکربن ها به سینی های برج ) 

 22قلمچی 

دی ماه 

 تجربی



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

cم در محفظه های بزرگ( گرم شدن نفت خا 

dسرد شدن و به مایع تبدیل شدن هیدروکربن ها ) 

eخروج هیدروکربن های سبک از نفت خام و حرکت به سوی باالی برج ) 

1 )a ← c ← e ← d ← b         2) c ← a ← e ← d ← b 

3 )c ← b ← a ← d ← e         4 )a ← c ← b ← e ← d 

 (C= 12و  g.mol :1 =H-1موارد از عبارت های زیر درست هستند؟ )کدام  44

 می باشد. 50آ( تفاوت جرم مولی بنزن و نفتالن برابر با 

 برابر شمار پیوندهای اشتراکی دوگانه است. 2/1ب( در مولکول نفتالن شمار پیوندهای اشتراکی یگانه 

هگزن می  -3متیل،  -2فرمول مولکولی آن مانند فرمول مولکولی پ( سیکلو هپتان همانن بنزن ترکیبی سیر نشده است و 

 باشد.

 ت( همة هیدروکربن های حلقوی آروماتیک نیستند ولی همة هیدروکربن های آروماتیک دارای حلقه می باشند.

 ( ب و پ و ت4( آ و ت           3( ب و پ         2( آ و ب       1

 22قلمچی 

دی ماه 

 تجربی

 ؟نیستنه صحیح کدام گزی 45

 ( یافته های تجربی نشان می دهد که انرژی از راه های گوناگون با ماده ارتباط دارد.1

 ( کاهش جرم خورشید به عنوان یکی از منابع حیات بخش انرژی، تبدیل ماده به انرژی را تأیید می کند.2

 ( برای انجام دادن هر فعالیتی با هر آهنگی، نیاز به انرژی است.3

 دانشمندان اجزای بنیادی جهان مادی را ماده و انرژی می دانند.( 4

 22قلمچی 

دی ماه 

 تجربی

 ، در مورد چه تعدادی از خواص زیر درست است؟14H6C < 22H10C < 34H16Cمقایسه:  46

 * دمای جوش    * چسبندگی     * نیروهای بین مولکولی

 * گران روی       * فرار بودن       * حجم مولکول

1 )3             2 )4               3 )5                4 )6 

 22قلمچی 

دی ماه 

 تجربی

 دی متیل هپتان به روش آیوپاک کدام است؟ -6، 5 –دی اتیل  -5، 2نام صحیح  47

 دی متیل اوکتان -6، 5 –دی اتیل  -6، 3( 1

 دی اتیل هپتان -5، 3 -دی متیل  -2، 2( 2

 تری متیل اوکتان -6، 3، 2 –اتیل  -3( 3

 تری متیل هپتان -5، 3، 2 –دی اتیل  – 5، 2( 4

 22قلمچی 

دی ماه 

 ریاضی

 متیل هگزان دارد. -3مادة آلی .......... که دارای نیروی بین مولکولی از نوع ..... است، دمای جوش .... نسبت به مادة آلی  48

 بیش تری –دو قطبی دو قطبی  –تری متیل پنتان  – 4، 2، 2( 1

 کم تری –دو قطبی دو قطبی  –متیل پنتان  -2 –اتیل  -3( 2

 بیش تری –دوقطبی القایی دو قطبی القایی  –تری متیل پنتان  -4، 2، 2( 3

 کم تری –دوقطبی القایی دو قطبی القایی  –متیل پنتان  -2 –اتیل  -3( 4

 22قلمچی 

دی ماه 

 ریاضی

 انتخاب شده است؟ نادرستدر کدام گزینه عبارت اول، صحیح و عبارت دوم،  49

 الف( نیمی از نفت خام به عنوان سوخت و نیمی دیگر برای تأمین انرژی الکتریکی و گرما به کار می رود.

 ب( می توان از نفت خام به عنوان منبعی برای تأمین انرژی الکتریکی استفاده کرد.

 یلیون بشکه نفت خام در دنیا استخراج می شود.م 70پ( روزانه حدود 

 ت( یکی از موارد مصرف خام در تولید دارو است.

 22قلمچی 

دی ماه 

 ریاضی



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 ( ب و پ4( الف و ت                3( ب و ت             2( الف و پ        1

𝐠چه تعداد از عبارت های زیر در مورد بنزن و نفتالن درست می باشد؟ ) 50

𝐦𝐨𝐥
  :12 =C  1و =H) 

 خط نفتالن به صورت                 می باشد. –الف( فرمول ساختاری نقطه 

 گرم می باشد. 50ب( تفاوت جرم مولی بنزن و نفتالن 

 تا کم تر از نفتالن می باشد. 9ج( تعداد جفت الکترون های پیوندی در بنزن 

 سیرنشده و آروماتیک می باشند.  د( بنزن و نفتالن هر دو از ترکیب های هیدروکربنی

 22قلمچی 

دی ماه 

 ریاضی

 با توجه به ساختارهای داده شده، چند مورد از عبارت های زیر درست اند؟ 51

  

 زنجیر اصلی در دو مورد از آن ها، شمار کربن یکسانی دارد. -

 آلکان تنها دارای یک شاخة فرعی متیل می باشند. 3در بین آن ها  -

 متعلق به یک آلکان می باشند. Cو  Aساختارهای  -

 از سمت راست صحیح می باشد. Dو  B ،Cشماره گذاری زنجیر اصلی در ساختارهای  -

 فرمول مولکولی دو مورد از آلکان های فوق با هم یکسان است. -

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

 22قلمچی 

دی ماه 

 ریاضی

 کدام یک از عبارت های زیر درست اند؟ 52

الف( آلکان ها بخش عمدة هیدروکربن های موجود در نفت خام را تشکیل می دهند و به دلیل واکنش پذیری زیاد اغلب به 

 عنوان سوخت به کار می روند.

به عنوان خوراک پتروشیمی در درصد نفت خام صرف سوزاندن و تأمین انرژی می شود و تنها مقدار کمی از آن  90ب( بیش از 

 تولید مواد پتروشیمیایی به کار می رود.

 پ( مقدار نمک ها و اسیدها در نفت خام کم بوده و در نواحی گوناگون یکسان است.

ت( در مقایسة اجزای سازندة نفت برنت دریای شمال با نفت سنگین ایران، تنها درصد نفت کوره در نفت سنگین ایران بیش 

 د نفت کوره در نفت برنت دریای شمال است و درصد باقی اجزاء در نفت برنت دریای شمال بیش تر است.تر از درص

 ت –پ  -( ب4ث           –( ب 3ت             –ب  –( الف 2ب             –( الف 1

 22قلمچی 

دی ماه 

 ریاضی

53  

 خط:                                            به چه صورت است؟  –فرمول نقطه 

 

 22قلمچی 

دی ماه 

 ریاضی



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 

 آلکان ها به دلیل ... در آب ... اند و قرار دادن فلزها در آلکان های مایع، مانع از ... فلز می شود. 54

 سیر شدن –محلول  –( سیر نشده بودن 2خوردگی     –نا محلول  –( سیر شده بودن 1

 واکنش –محلول  –( قطبی بودن 4خوردگی        –نامحلول  –( ناقطبی بودن 3

 22قلمچی 

دی ماه 

 ریاضی
 از واکنش گاز اتن با ... ، در شرایط مناسب ... به دست می آید. 55

 متانول –( آب در حضور اسید 2متان                        –( گاز هیدروژن 1

 کلرو اتن  –( هیدروژن کلرید 4دی برمو اتان          -2، 1 –( برم مایع 3

 22قلمچی 

دی ماه 

 ریاضی
 کدام هیدروکربن زیر می تواند جزو آلکین ها باشد؟ 56

1 )8H3C            2 )8H4C            3 )8H5H          4 )12H6C 

 22قلمچی 

دی ماه 

 ریاضی
 درست است؟ کدام مقایسه در مورد زغال سنگ و بنزین 57

 زغال سنگ >(: بنزین KJ/g( گرمای آزاد شده )1

 زغال سنگ <( تنوع فراوردهای سوختن: بنزین 2

 زغال سنگ >( مقدار کربن دی اکسید تولیدی به ازای تولید مقدار یکسانی از انرژی: بنزین 3

 زغال سنگ <( طول عمر ذخایر: بنزین 4

 22قلمچی 

دی ماه 

 ریاضی

 صحیح هستند؟کدام گزینه ها  58

 الف( وازلین از گریس چسبنده تر است و زنجیرة کربنی بزرگ تری دارد.

ب( به دلیل اینکه آلکان ها سیر شده هستند می توان از آن ها جهت شستشوی چربی ها 

 استفاده کرد.

 دی متیل هپتان می باشد. -5، 2 –اتیل  -4پ( نام آیوپاک ترکیب مقابل، 

 که تحت فشار پر شده است. ت( سوخت فندک گاز متان است

 ( همة موارد4( پ و ت               3( الف و پ               2( ب و ت           1

 6قلمچی 

 96بهمن ماه 

 تجربی

در کدام گزینه، تعداد اتم های کربنی که به یک یا دو اتم کربن دیگر متصل است، سه برابر تعداد اتم های کربنی است که به  59

 هار اتم کربن دیگر متصل می باشد؟سه یا چ

 تری متیل بوتان -3، 2، 2( 2دی متیل پروپان                – 2، 2( 1

 دی متیل پنتان -4، 2( 4تری متیل پنتان              -4، 2، 2( 3

 6قلمچی 

 96بهمن ماه 

 تجربی

= g.mol :32-1؟ )نیستبا توجه به واکنش گاز اتن با مخلوط آب و سولفوریک اسید، کدام یک از نتیجه گیری های زیر صحیح  60

S  16و =O  1و =H  12و =C) 

 ( این واکنش در مقیاس صنعتی کاربرد ندارد و در مقیاس آزمایشگاهی انجام می شود.1

 و فرار است که به هر نسبتی در آب حل می شود.( فراورده این واکنش الکلی دو کربنی، بی رنگ 2

 ( فراورده تولید شده در این واکنش، در بیمارستان ها به عنوان ضد عفونی کننده استفاده می شود.3

 ( جرم مولی اسید به کار رفته در این واکنش نسبت به فراورده آن بیشتر است.4

 6قلمچی 

 96بهمن ماه 

 تجربی



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

گرم ترکیب سیر شده حاصل شده است. فرمول این آلکن کدام است و در یان آلکن  216با برم کافی،  از واکنش یک مول آلکن 61

 (C= 12و  H= 1و  g.mol :80 =Br-1نسبت شمار اتم های هیدروژن به شمار جفت الکترون های پیوندی آن کدام است؟ )

1 )6H3C - 𝟐
𝟑

          2 )6H3C - 𝟑
𝟐

     3 )8H4C - 𝟐
𝟑

        4 )8H4C - 𝟑
𝟐

 

 6قلمچی 

 96بهمن ماه 

 تجربی

 چه تعداد از عبارت های زیر صحیح است؟ 62

( یک ترکیب آروماتیک است که مدت ها به عنوان ضد بید برای نگهداری فرش و لباس کاربرد داشته 10H8Cالف( نفتالن )

 است.

 تولید مواد پتروشیمیایی به کار می رود.ب( قسمت عمده ای از نفت خام به عنوان خوراک پتروشیمی در 

درصد برسد، احتمال انفجار وجود  5پ( متان گازی سبک، بی بو و بی رنگ است و هرگاه مقدار آن در هوای معدن به بیش از 

 دارد.

 .ت( نفت سفید شامل آلکان هایی با ده تا پانزده اتم کربن است که تولید آن یکی از صنایع مهم و ارز آور می باشد

ث( تیتانیم فلزی محکم، دارای چگالی زیاد و مقاوم در برابر خوردگی است که یکی از کاربردهای آن استفاده در بدنه دوچرخه 

 می باشد.

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

 6قلمچی 

 96بهمن ماه 

 تجربی

 زان می باشند؟چه تعداد از عبارت های زیر بیان گر ویژگی های هگ 63

 «واکنش پذیری قابل توجه –سیر نشده  –جلوگیری از خوردگی فلزات  –محلول در آب  –ناقطبی » 

1 )5            2 )4                3 )3                 4 )2 

 6قلمچی 

 96بهمن 

 ریاضی

 دارد که سر گروه آن ها ترکیبی با فرمول ... می باشد. نفتالن با ساختار ... در خانوادة مهمی از هیدروکربن ها به نام ... قرار 64

  

 6قلمچی 

 96بهمن 

 ریاضی



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 ؟ است نشده ارائه مقابل ترکیب ایزومرهای از یکی نام گزینه، کدام در 65

 دی متیل پنتان -2،4 –اتیل  -3( 1

 متیل هگزان -4 –اتیل  -3( 2

 تترا متیل پنتان – 4، 4، 2، 2( 3

 متیل هگزانتری  -4، 3، 3( 4

 

 4قلمچی 

 96اسفند

 تجربی

66  

 برابر 2 از بیش آن های هیدروژن تعداد و باشد می. . .  مولکولی فرمول دارای                         خط – نقطه ساختار با ترکیبی

 .است. . .  کربن های تعداد

1 )18H8C                              18( 2، بنزنH8C نفتالن ، 

3 )16H8C                            16( 4، بنزینH8C نفتالن ، 

 7قلمچی 

 97فروردین 

 ریاضی

 ترکیب این صحیح نام. است کرده گذاری نام« تری متیل پنتان – 4،  3،  2 –اتیل  -2»اشتباه،  به را ترکیبی آموزی دانش 67

 است؟ کدام

 تترا متیل هگزان – 4،  4،  3،  2( 1

 تترا متیل هگزان – 5،  4،  3،  3( 2

 تری متیل پنتان – 4،  3،  2 –اتیل  – 4( 3

 دی متیل پنتان – 2،  2 –اتیل  -2( 4

 7قلمچی 

 97فروردین 

 ریاضی

 اند؟ درست زیر مطالب از موارد کدام 68

 جهان در فسیلی های سوخت و فلزها معدنی، مواد نسبی مصرف و تولید میزان مجموع، در 2015 تا 2005 های سال طی( آ

 .است داشته صعودی سیر

 فسیلی سوخت های و فلزها از بیشتر معدنی مواد مصرف و تولید میزان 2030 تا 2015 سال های طی شود می بینی پیش( ب

 .باشد

 .هاند شد پراکنده زمین در یکسان طور به منابع این و است زندگی برای ضروری و ارزشمند هدایای از عظیمی منبع زمین( پ

 تقریباً و نداشته محسوسی تغییر جهان در فلزها مانند فسیلی سوخت های مصرف و تولید میزان ، 2015 تا 2010 سال از( ت

 .است بوده ثابت

 ت ، پ ، ب( 4 ت             ، پ( 3پ          ، ب ، آ( 2 ب           ، آ( 1

 7قلمچی 

 97فروردین 

 ریاضی

 است؟ برابر یکدیگر با شده متصل دیگر کربن اتم سه به که کربنی های اتم تعداد گزینه، کدام های مولکول ساختار در 69

 دی متیل پنتان -2، 2دی متیل بوتان /  -3، 2( 1

 اتیل پنتان -3دی متیل پروپان /  -2، 2( 2

 تترا متیل هگزان -4، 3، 2، 2دی متیل پنتان /  -4، 2( 3

 تترا متیل بوتان -3، 3، 2، 2متیل پروپان /  -2( 4

 17قلمچی 

 97فروردین 

 تجربی

 هستند؟ درست خام نفت مورد در زیر های عبارت از تعداد چه 70

 . است فسیلی سوخت های از یکی( الف

 .است ها هیدروکربن از مخلوطی( ب

 . است سبز به متمایل های قهو یا رنگ سیاه مایع شکل به( پ

 .می گویند کثیف طالی آن به امروزه( ت

 17قلمچی 

 97فروردین 

 تجربی



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 .است لیتر 195 با ارز هم آن از بشکه هر( ث

1 )2              2 )3               3 )4                     4 )5 

 است؟ صحیح زیر مطالب از مورد چند 71

 .می رود کار به ما نیاز مورد الکتریکی انرژی و گرما تامین برای هها چا از شده استخراج نفت از نیمی از بیش( الف

 کار به. . .  و بهداشتی و آرایشی مواد شوینده ها، پارچه، و الیاف تولید برای دنیا در مصرفی خام نفت از درصد ده از کمتر( ب

 .رود می

 .می دهند تشکیل گوناگون هیدروکربن های را آن از کوچکی بخش که است شیمیایی ترکیب صدها از مخلوطی خام، نفت( پ

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

 17قلمچی 

 97فروردین 

 تجربی

 مربوط اند؟ آلکان یک به ساختاری فرمول دو کدام 72

 

 

 

 

( آ، 2 ( آ، ب                1

پ، ت              ( 3ت             

 ( ب، پ4

 17قلمچی 

 97فروردین 

 تجربی

 است؟ درست زیر عبارت کدام 73

سه  پیوند یک و یگانه پیوند دو تواند می هشت تایی آرایش به رسیدن برای کربن اتم( 1 .دهد تشکیل گانه

  .است رو روبه صورت به اتن مولکول پرکن فضا مدل( 2

 .بگذارد اشتراک به را ها آن می تواند فقط که است الکترون 4 دارای خود ظرفیت الیة در کربن اتم( 3

 .است آلکان ها دستة از شاخه دار هیدروکربن یک مقابل، ترکیب( 4

 3گزینه دو 

 96آذر 

 ............... جز به است، دار کربن ترکیب های زیاد بسیار تعداد تشکیل جهت شده ارائه دلیل زیر، عبارت های کلیة 74

 .دارند را سه گانه و دوگانه پیوند تشکیل توانایی یگانه، پیوند تشکیل بر افزون کربن های اتم( 1

 .دارند را گوناگون اندازه های در کربنی حلقه های و زنجیرها تشکیل توانایی کربن های اتم( 2

 .دارند متفاوتی خواص که باشد می طبیعت در...  و الماس گرافیت، مانند متفاوتی دگرشکل های دارای کربن عنصر( 3

 متصل گوناگون شیوه های به...  و نیتروژن اکسیژن، هیدروژن، مانند نافلزی عنصرهای اتم به می توانند کربن های اتم( 4

 .شوند

 3گزینه دو 

96آذر   

 دارد؟ را زیر مشخصات و ویژگی ها از میک کدا خام نفت 75

 .است سبز به مایل قهوه ای رنگ با غلیظ مایعی( الف

 .است نقلیه وسایل در سوخت عنوان به آن دوم نقش و الکتریکی انرژی و گرما تأمین آن اول نقش( ب

 .است کیلوگرم 159 آن از بشکه هر( پ

 .می شود استفاده نقلیه وسایل در سوخت عنوان به آن درصد 50 حدود( ت

 ت و ب( 4 ت            و پ( 3 ت            و الف( 2 ب          و الف( 1

 3گزینه دو 

96آذر   



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 .می شود مصرف...............  ماده این از نیمی حدود و می دهد تشکیل...............  را خام نفت عمدة بخش 76

  کاالها از بسیاری تهیة برای -کربن عنصر( 1

 الکتریکی انرژی و گرما تأمین صرف -ها هیدروکربن( 2

  نقلیه وسایل سوخت عنوان به -ها هیدروکربن( 3

 دارو تهیة برای -کربن عنصر( 4

 24گزینه دو 

 96آذر 

 است؟ درست کربن دربارة گزینه کدام 77

 .دهد تشکیل یگانه پیوند می تواند فقط خود، ترکیبات در و دارد الکترون 4 خود ظرفیت الیة در آن اتم( 1

 .می شود تبدیل کربید یون به و کند می شرکت یونی ترکیب های در بیشتر کربن( 2

 .داده اند تشکیل یگانه پیوند 6 و 4 به ترتیب کربن اتم های اتان، و متان مولکول های در( 3

 .است رسیده نجیب گاز آرایش به سه گانه پیوند یک و یگانه پیوند یک برقراری با کربن اتم سیانید، هیدروژن مولکول در( 4

 24گزینه دو 

 96آذر 

 هستند؟ درست زیر عبارت دو کدام 78

 .می آیند پدید ها چربی و کربوهیدرات ها های و ... مولکول H ،O ،N،  Sالف( از اتصال اتم کربن به اتم های 

 .اند نامحلول آب در دارند، باالیی مولکولی وزن اینکه دلیل به ها آلکان( ب

 .است شده متصل کناری اتم های به یگانه پیوند چهار با کربن اتم هر آلکان ها، در( پ

 .است متصل دیگر کربن اتم دو به کربن اتم هر زنجیر، راست آلکان هر در( ت

 ت و ب( 4 پ             و الف( 3 پ             و ب( 2 ب         و الف( 1

 24گزینه دو 

96آذر   

 است؟ درست گزینه کدام 79

 .دارند گانه سه پیوند یک خود ساختار در که هستند هایی هیدروکربن ها آلکن( 1

 .می شود فراهم کاربیدی جوش برای الزم دمای اتن، گاز سوختن از( 2

 .نمی دهد واکنش برم بخار با اتن، برخالف پروپن( 3

 .می شوند ساخته پالستیک ها آن به کمک که آلکن هاست واکنش های از یکی شدن، پلیمری( 4

 24گزینه دو 

96آذر   

 ............... جز به است، درست سنگ زغال مورد در زیر های عبارت کلیة 80

 .است تجدیدناپذیر منابع جزء و بوده فسیلی سوخت های از یکی( 1

 .شود نفت جایگزین سوخت، به عنوان زیاد، ذخایر دلیل به تواند می( 2

 .نیست پایدار توسعة با هماهنگ و مناسب منبعی( 3

 تشکیل شده اند. Nو  C ،H ،Sعنصرهای  از فقط آن سوختن از حاصل های فرآورده( 4

 24گزینه دو 

96آذر   

 هستند؟ درست زیر های واکنش مورد در ها عبارت از یک کدام 81

          ...................
𝐇𝟐𝐒𝐎𝟒
→     O2H  +2CH  =2CH (I 

          ...............
             
→    2Br  +2CH  =2CH (II 

 .می شود حل آب در نسبتی هر به که است کوواالنسی پیوند 8 با (، ترکیبیIالف( فرآوردة واکنش )

 .است اتن برمو دی -2 و 1 نام با سیرنشده (، ترکیبیIIب( فرآوردة واکنش )

 .است صنعتی حالل های ترین مهم از یکی و اکسیژن دار آلی ترکیب (، یکIپ( فرآوردة واکنش )

 دی پرمواتان است. -2، 1نام  با قرمزرنگ آلی ترکیب یک (،،IIت( فرآوردة واکنش )

 ت و ب( 4 ت              و الف( 3 پ              و ب( 2 پ         و الف( 1

 24گزینه دو 

96آذر   

 هستند؟ درست شده داده عبارت دو کدام 82

 .است اتین از بیشتر اتن پیوندهای تعداد میله، -گلوله مدل به توجه با( الف

 24گزینه دو 

96آذر   



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 .است اشتراکی پیوند چهار دارای که می شویم متوجه سیانید، هیدروژن فضاپرکن مدل به توجه با( ب

 .است متفاوت یکدیگر با هیدروژن های اتم میان فاصلة متان، فضاپرکن مدل در( پ

 .است آن میلة -گلوله مدل با لوویس ساختار شباهت از کمتر مولکول، یک فضاپرکن مدل با لوویس ساختار شباهت( ت

 ت و الف( 4 ت              و ب( 3 پ              و ب( 2 ب        و الف( 1

 نشان آلکان در کربن اتم های تعداد افزایش با را xکمّیت  تغییرات مقابل، نمودار 83

 ....... آلکان ها باشد، زیرا ................... xکمّیت . می دهد

 کاهش مولکولی بین نیروهای کربن، تعداد افزایش با -جوش نقطة تواند نمی( 1

 .می یابد

 افزایش آلکان ها گران روی کربن، تعداد افزایش با -روی گران میزان تواند می( 2

 .یابد می

 .می یابد کاهش آن بودن فرار ها، آلکان مولکولی جرم کاهش با -بودن فرار میزان تواند نمی( 3

 .یابد می افزایش نها آلکا چسبندگی مولکولی، جرم کاهش با -چسبندگی مقدار تواند می( 4

 24گزینه دو 

96آذر   

 است؟ درست آلکان یک برای زیر های نام از یک کدام 84

 دی متیل پنتان -4، 4( 2متیل پنتان               -3اتیل  -4( 1

 تری متیل هگزان -3، 2، 1( 4متیل هپتان               -3اتیل  -3( 3

 24گزینه دو 

96آذر   

 است؟ درست هگزان سیکلو مورد در گزینه کدام 85

 . است کربن 6 دارای حلقوی هیدروکربن تنها( 1

 .است هگزن -2 با مشابه آن مولکولی فرمول( 2

 . شود می محسوب آروماتیک های هیدروکربن جزء( 3

 .دارد اشتراکی پیوند دیگر اتم دو با کربن اتم هر آن، مولکول در( 4

 24گزینه دو 

96آذر   

 است؟ درست زیر هیدروکربن کدام آیوپاک نام 86

 

 24گزینه دو 

96آذر   



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 دی متیل هگزان درست است؟ -4، 3نام  به هیدروکربنی مورد در زیر عبارت های از مورد چند 87

 است. 14H6Cالف( فرمول مولکولی آن 

 است. C – Cپیوند کوواالنسی  7ب( دارای 

 است. 2CHدوبرابر  3CHپ( در مولکول آن تعداد گروه های 

 ت( یک هیدروژن سیرشدة محلول در آب است.

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

 24گزینه دو 

96آذر   

 است؟ شده ارائه درستی توصیف گزینه کدام در 88

 (6H2Cاتان ): می شود استفاده فندک سوخت به عنوان که شکل گازی هیدروکربنی( 1

 (4H3Cپروپین ): است آلکین ها خانوادة عضو سومین( 2

 (4H2Cاتن ) گاز: است پتروشیمی صنایع بنای سنگ( 3

 (2H2Cاتین ): می شود نارس های میوه سریع تر رسیدن موجب که شکل گازی هیدروکربنی( 4

 24گزینه دو 

96آذر   

 باشد؟ درست شده داده هیدروکربن های مورد در می تواند زیر عبارت های از مورد چند 89

6H6C (d                )8H10C (c          )12H6C (b             )14H6C (a) 

 .است متصل کناری اتم های به یگانه پیوند چهار با آن کربن اتم هر که است سیرشده ( هیدروکربنیaالف( )

 .است خام نفت سازندة اجزای از که باشد می سیکلوهگزان نام به سیرشده ( هیدروکربنیbب( )

 .است دوگانه پیوند 5 با آروماتیک و سیرنشده ( هیدروکربنیcپ( )

 .است متصل دیگر اتم 3 به پیوند 4 با کربن اتم هر آن در که است سیرنشده ( هیدروکربنیdت( )

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

 24گزینه دو 

96آذر   

 است؟ درست خام نفت جزءبه جزء تقطیر مورد در زیر عبارت های از مورد چند 90

 دلیل همین به است، کاهش حال در دما پایین به باال از تقطیر برج در( الف

 گازهای

 .می شوند خارج برج باالی قسمت از سبک

می  خارج گازوئیل و کوره نفت ترتیب به( 2) و( 1) بخش های در( ب

 .شوند

 خارج کربن پانزده تا ده با آلکان هایی شامل سفید، نفت( 3) بخش از( پ

 .شود می

 جوش نقاط زیاد تفاوت تقطیر، برج در خام نفت اجزای جداسازی دلیل( ت

 .است یکدیگر با آن ها

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

 24گزینه دو 

96آذر   

 است؟ درست عبارت ها از تعداد چه شده داده نمودار به توجه با 91

 به هم است. شبیه اوکتان و هگزان فیزیکی حالت 100℃دمای  در( الف

 .یابد می متوالی افزایش آلکان دو جوش نقطة اختالف ها، کربن تعداد افزایش ب( با

 .دارد قرار گاز حالت به آلکان ، یک -100℃پ( در دمای 

 24گزینه دو 

96آذر   



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 .است برابر هم با اتان و پروپان مولی حجم STPت( در شرایط 

 .می باشد مایع حالت به پنتان اتاق دمای در( ث

1 )1  

2 )2  

3 )3 

4 )4 

 است؟ درست خام نفت از مواد کردن جدا مورد در گزینه کدام 92

 .می شود انجام خام نفت پاالیش از پس آب و اسیدها ها، نمک کردن جدا( 1

 .یابد می کاهش دما پایین به باال از تقطیر برج در( 2

 .می شوند خارج تقطیر برج پایین تر سینی های از تر، سبک های مولکول( 3

 .می شوند خارج هم به نزدیک جوش نقطة با مخلوط هایی تقطیر، برج از سینی هر در( 4

 29گزینه دو 

 96دی 

 می یابد؟ کاهش ها آلکان در کربن تعداد افزایش با زیر موارد از تعداد چه 93

 «مولکول اندازة -روی گران -مولکولی بین نیروی -چسبندگی -بودن فرّار -جوش نقطة»

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

 29گزینه دو 

96دی   

 است؟ نادرست(، کدام گزینه 2Br( با برم مایع )6H3Cپروپن ) واکنش خصوص در 94

 پروپان است.دی برمو  -2، 1 تولیدشده، فرآوردة نام( 1

 .شود می رنگ قرمز مخلوط واکنش، انجام اثر بر( 2

 .آلکان هاست خانوادة هالوژن دار مشتق و بوده سیرشده واکنش، فرآوردة( 3

 .می شود تبدیل یگانه پیوند به پروپن در موجود دوگانة پیوند واکنش این در( 4

 29گزینه دو 

96دی   



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 شده اند؟ گذاری نام به درستی زیر آلکان های از تعداد چه 95

 

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

 29گزینه دو 

96دی   

 است؟ درست زیر عبارت های از مورد چند 96

 -3، 3، 2خط                        ،  -نقطه ساختار با آلکانی نام( الف تری متیل پنتان است.

، یک ترکیب فرار است و O6H2Cمولکولی  فرمول با اتانول( ب به هر نسبتی در آب حل می شود.

 تعداد آن، در که است سیرنشده آلکین یک بوتن -2( پ .است کربن تعداد برابر دو هیدروژن

 .دارند یکسانی مولکولی فرمول هگزان سیکلو و هگزن -1( ت

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

 29گزینه دو 

96دی   

 است؟ درست زیر عبارت های از یک کدام 97

 .می شود تولید آب و اتین میان واکنش از صنعتی مقیاس در اتانول( 1

 .می شود استفاده فندک ها کردن پر برای متان گاز از( 2

 .می شود استفاده سبز سوخت تولید برای گلوکز تخمیر هوازی واکنش از( 3

 .می شود استفاده کشاورزی در آورنده عمل به عنوان پلی اتن، سازندة مونومر از( 4

 14گزینه دو 

اردیبهشت 
97 

 است؟ نادرست مقابل ترکیب مورد در زیر عبارت های از یک کدام 98

 تری متیل هپتان است. -5، 3، 2 –دی اتیل  -5، 3( نام آن 1

 است. 30H14C( فرمول مولکولی آن 2

 در اشتراکی پیوندهای تعداد با آن فرعی شاخه های ( تعداد3

 .است برابر اتین مولکول

مول  STP  ،29( بر اثر سوزاندن کامل یک مول از آن در شرایط 4

 گاز تولید می شود.

 14گزینه دو 

اردیبهشت 
97 



 نمونه سواالت تستی آزمون های قلمچی، گزینه دو

فصل یک 2شیمی   

 

 هستند؟ درست زیر عبارت های از تعداد چه 99

 .است برابر نفتالن مولکول در هیدروژن اتم های تعداد با پروپین، مولکول در اتم ها میان کوواالنسی پیوندهای تعداد( الف

 نیز تولید می کند. 2SOو  2NOگاز  دو سوختن، هنگام بنزین، با مقایسه در سنگ زغال( ب

 .کرد استفاده پروپین از پروپن تشخیص برای می توان مایع برم شدن رنگ بی واکنش از( پ

 .می شود تهیه زیر واکنش از خورشیدی، سلول های سازندة اصلی عنصر سیلیسیم،( ت

(g)CO2 ( +l)Si 
𝟑𝟎𝟎𝟎℃
→     (s)C2 ( +s)2SiO 

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

 14گزینه دو 

اردیبهشت 
97 
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