
1 آزمون آنالین شیمی 

 1 کدام ماده با بقیه متفاوت است؟

4( نوشابه  3( آب رادیاتور    2( سرکه    1( آب و الکل   

 2 کدام مخلوط پایدار نیست؟

2( سوسپانسیون    1( محلول همگن    

4( امولسیون   3( کلوئید    

 3 کدام عبارت در برقکافت محلول غلیظ نمک خوراکی درست است؟

−Cl افزایش می یابد.   1( با ادامه برقکافت غلظت یون 

+Na ، کاهش می یابد.   2( در سطح کاتد 

2 انجام می شود.    2 22 2H O e H OH+ → +− − 3( در سطح کاتد نیمه واکنش 
4( در بخش آند محلول در کنار شناساگر متیل نارنجی زرد رنگ می شود.  

 4 کدام ترکیب سیرشده می باشد؟

   C H12 26  )2     C H5 10  )1

  C H6 12  )4     C H12 24  )3

 ( , )Fe O= =56 16 Fe شامل چه تعداد اتم آهن است؟  O2 3  5 16 گرم از 

   1 204 1023/ × )2     6 02 1023/ × )1

  1 204 1024/ × )4     1 806 1023/ × )3

عدد اتمی عنصر A برابر 13 و عدد اتمی B برابر 17 می باشد فرمول ترکیب حاصل از این دو عنصر کدامست؟ 6 

  A B2 3  )4    AB3  )3    AB2  )2    AB  )1

30 کدام است؟
65 2Zn + تفاوت تعداد الکترون و نوترون در یون  7 

  8 )4    7 )3    6 )2    5 )1

افزایش دما در یک واکنش بر کدام گزینه بی  تأثیر است؟ 8 

2( تعداد برخوردهای موثر    1( سرعت واکنش    

4( تعداد کل برخوردها   3( زمان واکنش    



2 آزمون آنالین شیمی 

کدام مطلب در مورد سلول گالوانی )نقره ـ مس( درست است؟ 9 

   Cu2+ 2( کاهش غلظت      Ag 1( کاهش جرم

  Ag+ 4( کاهش غلظت     Cu 3( افزایش جرم

 10 کدام آلکان راست زنجیر می باشد؟

  CH CH CH CH

CH

3 2 3

3

− − −
|

 )2     (CH )3 2 2 3CH CH CH− −  )1

  (CH )3 3 2 2 3C CH CH CH− − −  )4     CH CH3 2 3 3− −(CH )  )3

 11 کدام نیمه واکنش از نظر تبادل الکترونی با بقیه فرق دارد؟

  Sn Sn4 2+ +→ )4    CH OH CH O3 2→  )3    NO NO3 2
− →  )2    CO CH O→ 2  )1

 12 کدام گزینه توصیفی درست تر از یک الکترود است؟

2( تیغه ی فلزی که در محلول یک موالر اسید قرار دارد.   1( تیغه ی فلزی که در محلول حاوی کاتیون خود قرار دارد.   

4( هر نوع رسانای الکتریکی   3( هر میله یا تیغه ی رسانای الکتریکی    

 13 در کدام ظرف میخ آهنی سریع تر زنگ می زند؟

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

 14 کدام نیمه واکنش از نظر مبادله الکترون با بقیه متفاوت است؟ 

  NO NO3
− →  )2     CH CH OH4 3→  )1

  Fe Fe3 2+ +→  )4     CH O CH OH2 3→  )3

 15 کدام خاصیت کربن باعث تنوع ترکیبات آلی شده است؟

2( تنوع پیوندهای کوواالنسی اتم کربن   1( چهار ظرفیتی بدون اتم کربن    

4( تشکیل پیوند بین اتم کربن با کربن   3( تشکیل پیوند با سایر نافلزها    

 16 کدام نام گذاری برای ماده زیر درست است؟

2( 3ـ متیل 4ـ پروپیل هگزان   1( 4ـ متیل 3ـ پروپیل هگزان   

4( 4ـ اتیل 5ـ متیل هپتان   3( 4ـ اتیل 3ـ متیل هپتان   

CH CH CH CH C H

CH C H

3 2 2 5

3 3 7

− − − −
| |



3 آزمون آنالین شیمی 

 17 سیکلو پنتن با کدام ماده زیر ایزومر است؟

2( 2- پنتین    1( 1- پنتن    

4( متیل سیکلو بوتان   3( 2- پنتن    

 18 کربن چگونه به آرایش هشت تایی )اوکتت( می رسد؟

  C4+ 2( از دست دادن چهار الکترون و تشکیل یون    C4−1( گرفتن 4 الکترون و تشکیل یون

4( به اشتراک گذاشتن 4 الکترون الیه ظرفیت   3( تشکیل یون هایی با بارهای متفاوت   

 19 کدام ترکیب در مقابل حرارت مقاوم می باشد؟

4( نمک طعام   3( شکر    2( چوب    1( کاغذ   

 20 در آلکان های راست زنجیر هر چه تعداد کربن .................... باشد نقطه جوش .................... و نقطه ذوب ................... است. 

2( کمتر ـ باالتر ـ پایین تر    1( بیشتر ـ باالتر ـ پایین تر    

4( بیشتر ـ باالتر ـ باالتر   3( کمتر ـ پایین تر ـ باالتر     

 21 محلول کدام ماده رسانای جریان برق نمی باشد؟

  (NaOH) 2( سدیم هیدروکسید     (NaCl) 1( نمک طعام

4( الکل   3( محلول آب سرکه    

 22 برای تهیه 250 میلی لیتر محلول 0/2 موالر KOH )پتاسیم هیدروکسید( چند گرم از KOH جامد الزم است؟ 

 (K , , )= = =39 16 1O H

  11/2 )4    1/4 )3    2/8 )2    5/6 )1

 23 فاز پخش شونده در ................... مشابه فاز پخش  کننده در ................... است.

2( کف ـ ژل   1( سول جامد ـ آیروسول جامد    

4( کف جامد ـ آیروسول مایع   3( سول ـ کف    

 24 در شکل زیر که نمودار انحالل پذیری یک ماده را نسبت به دما نشان می دهد هر یک از نقطه های A و B و C به ترتیب از 

)راست به چپ( کدام وضعیت را برای محلول نمک نشان می دهد؟

1( سیر شده ـ سیر نشده ـ فراسیر شده  

2( فراسیر شده ـ سیر شده ـ سیر نشده  

3( سیر شده ـ فراسیر شده ـ سیر نشده  

4( فراسیر شده ـ سیر نشده ـ سیر شده   



4 آزمون آنالین شیمی 

 DO 100محلول است. مقدارg 0در  3/ mg  25 حداقل غلظت اکسیژن حل شده مورد نیاز براي زنده ماندن نوعي ماهي برابر 

بر حسب ppm کدام است؟

  3000 )4    3 )3     0/3 )2    0/003 )1

) 2656 8
16Fe O  26 دو مول آهن با چند گرم گاز اکسیژن ترکیب و تولید چند گرم زنگ آهن مي کند؟)

   320 -48 )2     160 -48 )1
  320 -96 )4     160 -96 )3

9 است، جرم مولکولي آن چند گرم است؟ 5 10 21/ × − gr  A 27  جرم یک مولکول از ماده 

   57/19 )2     5/719 )1
  5719 )4     571/9 )3

 28 کدام یک از واکنش هاي زیر از قانون پایستگي جرم پیروي نمي کند؟   

  Fe O s CO g Fe l CO g2 3 23 2 3( ) ( ) ( ) ( )+ → + 2    2 22 2 2H g O g H O g( ) ( ) ( )+ →  )1
  3 2 22 3 4 2Fe s H O Fe O s H g( ) ( ) ( )+ → +  )4    4 3 22 2 3Fe s O g Fe O s( ) ( ) ( )+ →  )3

 (N , )= =14 1H  29 طبق واکنش زیر برای تولید 0/4 مول گاز آمونیاک چند گرم گاز هیدروژن الزم است؟    

  1 )2    0/8 )1

  1/4 )4    1/2 )3
 N H NH2 2 33 2+ →

 30 در کدام ترکیب تعداد پیوندها برابر با 4 نیست؟

  SO2  )4    SO3  )3    CO2  )2    CH4  )1


