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 بخش اول تست های کنکور سراسری و خارج کشور 
 سوال( 8) ، ایزوتوپ هاجرم اتمی، عدد جرمی 
 96ریاضی کدام عبارت درست است؟  1 

 ( بیشتر ایزوتوپ های شناخته شده عنصرها، ناپایدارند. 1
 ، شمار الکترون ها برابر شمار نوترون ها است. 𝐋𝐢𝟑𝟕+( در یون 2
 نگین تر آن تشکیل می دهند. را ایزوتوپ های س بیشتر اتم های کلر( 3
 است.  amu 16باشد، جرم اتمی آن  𝐂𝟔𝟏𝟐برابر جرم اتم  2/ 33( اگر جرم اتمی عنصری 4

Oدر واکنش مخلوطی از ایزوتوپ های   2
Oو    16

Mgبا ایزوتوپ های    18
Mgو    25

امکان تشکیل چند اکسید با جرم های موولی متفواوت   24
سنگین ترین این اکسیدها به جرم مولی سبک ترین آن ها، کدام اسوت؟ ههور دو عنصور را بوا بوا ترین سبت جرم مولی  وجود دارد و ن

 96ریاضیفرض کنید.(  g.mol-1ظرفیت خود در نظر بگیرید. عدد جرمی را هم ارز جرم اتمی با یکای 
1 )6  ،075 /1                              2 )4  ،025 /1                           3 )4  ،075 /1                           4 )6  ،025 /1 

Aعنصری دارای سه ایزوتوپ   4
84    ،A

Aو    86
 86/ 4برابر  Aو جرم اتمی میانگین  %20است. اگر درصد فراوانی سبک ترین ایزوتوپ آن   88

دد جرمی را به تقریب معادل جرم یک مول از هر ایزوتوپ باشد، درصد فراوانی دو ایزوتوپ دیگر به ترتیب از راست به چپ کدام اند؟ هع
 95تجربی خارج کشور     در نظر بگیرید.(

1 )20    ،60                              2 )40    ،40                              3 )50    ،30                           4 )60    ،20 
در نظور  amuاست؟ هعدد جرمی را برابر جرم اتمی با یکوای   amu، چند  3X2Aجرم مولکولی ترکیب    با توجه به داده های جدول زیر، 5

 95ریاضی خارج کشوربگیرید.( 
 
 
1 )6 /213                                  2 )4 /203                                 3 )5 /198                               4 )7 /188 

A ایزوتوپ 
45 A

47 X
35 X

37 
 80 20 90 10 درصد فراوانی 

اسوت.   amu13و  amu12و کربن دارای دو ایزوتوپ با جرم اتمی    amu37و    amu35کلر در طبیعت دارای دو ایزوتوپ با جرم اتمی   6
 94ریاضیاست؟  amuتفاوت جرم مولکولی سبک ترین و سنگین ترین مولکول کربن تتراکلرید، چند 

1 )6                                  2 )7                                   3 )8                                     4 )9 
در نظر گرفته شود،   amu 00054 /0برابر جرم الکترون و جرم الکترون برابر   1850برابر جرم الکترون، جرم نوترون  1840اگر جرم پروتون   7

 93ریاضی (  g  24-  10  × 66 /1   =amu1م برابر چند گرم خواهد بود؟ ه جرم تقریبی یک اتم تریتی 
1 )24- 10 × 96 /4                            2 )24- 10 × 112 /9                          3 )22- 10 × 34 /4                           4 )22- 10 × 815 /9 

و  %20نووترون و فراوانوی  20سه ایزوتوپ طبیعی است که یکی از آنهوا دارای دارای    ،  g.mol  8 /36-1با جرم اتمی میانگین    X18عنصر   8
در نظوور  amu1هجرم پروتون و نوترون را یکسان و برابر است. شمار نوترون های ایزوتوپ دیگر کدام است؟  %70نوترون با فراوانی   18دیگری  
 90کشور   تجربی خارج   بگیرید.(

1 )21                                       2  )22                                      3 )23                                      4 )24        
ر طبیعی را ایزوتووپ بور طبیعی نشان می دهد، می توان دریافت .............. درصد  بور را در  بوبر اساس شکل زیر که توزیع نسبی اتمهای   9

B11 ر برابر با ............ واحد جرم اتمی است و ایزوتوپ .............. پایدارتر است.    بواتمی میانگین  دهد. جرم تشکیل می 
1)80 –   08 /10 –B11        85تجربی    
2)75 – 08 /10 –B11 
3)20  – 20 /10 –  B10 

4 )25 –  20 /10  -   B10         
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 پاسخ نامه جرم اتمی، ایزوتوپ ها و عدد جرمی 
1 2 3 4 5 6 7 8          
1 3 2 2 4 1 2 1          

 . 
 سوال( 17) 1سطح  – آرایش الکترونی و اعداد کوانتومی  طیف نشری خطی،  ساختار اتم، 
 95ریاضی    ، برانگیخته شود، کدام عبارت در این مورد درست است؟n=  5اگر الکترون در اتم هیدروژن، از حالت پایه به  یه  1

 اتم، انرژی کمتری نسبت به حالت پایه، نیاز است.  یونش این( برای 1
 است. ( الکترون در این حالت، انرژی کمتری نسبت به حالت پایه دارد و از هسته دورتر 2
 است.  n=  2( طول موج نور نشر یافته هنگام برگشت به حالت پایه، بیشتر از برگشت به حالت 3
 ن یونش هیدروژن می گویند. لکترون برانگیخته در اتم، انرژی نخستی( به انرژی  زم برای جدا کردن این ا4

برابر و در اتم کدام دو عنصر، شمار الکتورون   p3و    d3ه های  در اتم کدام عنصر هبه ترتیب از راست به چپ(، شمار الکترون های زیر ی 2
 95شورریاضی خارج ک   برابر است؟ s4با شمار الکترون های زیر یه  d3های زیر  یه 

1 )Fe26    وTi22                  2 )Fe26    وCr24                   3 )Cr24    وMn25                   4 )Cr24    وTi22 
 95ریاضی خارج کشور  در کدام مورد تفاوت دارد؟ Y53با آخرین الکترون در اتم عنصر  X17آخرین الکترون در اتم عنصر  3

1 )n                               2 )l                                3                             تعداد الکترون در زیر یه( 4( نوع زیر یه 
موی آینود، وجوود    در گروههای ..................... تا ...................... جدول تناوبی در دوره چهارم، یون هایی که با با ترین ظرفیت عنصرها به 4

 94تجربی  الکترونی مشابه گاز نجیب دوره سوم جدول را دارند. آرایش 
1 )1   ،7                              2 )1   ،12                              3 )11    ،5                              4 )11    ،7 

 94تجربی خارج کشور     کدام گزینه نادرست است؟ 5
(، الکترون های ظرفیتوی در نظور n  -1هdو    nsآن ها در حال پر شدن است، الکترون های زیر  یه های    dایی که زیر  یه  ی فلزه( برا1

 گرفته می شوند. 
 جدول دوره ای عنصرها بی نظمی هایی از قاعده آفبا دیده می شود.  30تا  21آرایش الکترونی عنصرهای با عدد اتمی ( در 2
  یه ظرفیت خود الکترون دارند، همگی فلز و جامدند.  s یه ر زیر ی که د( عنصرهای3
 هستند.  l=  0الکترون دارای عدد کوانتومی  As33  ،8( در اتم عنصر 4

وژن انتقال ربه کمک دستگاه طیف بین معلوم شد که طیف نشری فلزها ............... است و ................................ و در طیف نشری خطی هید 6
4  =n   2به  =n  .93تجربی   طول موجی برابر با .................... دارد 
 434  –هر فلز، طیف نشری خطی خود را دارد  –( خطی 2                 486  –هر فلز، طیف نشری خطی خود را دارد  –( خطی 1

 434 –همه فلزها، طیف نشری مشابه هم دارند  –رنگی  (4             486  –همه فلزها، طیف نشری مشابه هم دارند  –( رنگی 3
 93ریاضیکدام گزینه درست است؟    7

 هستند.   n    ،2  =l=  3، تنها دو الکترون دارای مجموعه عددهای کوانتومی   Ti22( در اتم تیتانیم 1
 ی می کنند.  یه ها را از بیرون به سمت هسته شماره گذار،  nمی اصلی  وعدد کوانتدر اتم توسط  ( 2
 است.   برابر  Cr24اتم    الکترون های  یه سومبا شمار   Zn30در اتم  l=   2( شمار الکترون های با  3
 انتقال الکترون بین تمام  یه ها را نشان می دهند. چهار خط طیف نشری اتم هیدروژن، هر  (4

 93تجربی خارج کشور     کدام گزینه درست است؟ 8
 وسیعی از گستره طیف مرئی را در بر می گیرد. های هر عنصر گستره بسیار ( رنگ نشر شده از ترکیب 1
 بیشتر باشد.  nm 400( اجسامی در نور مریی قابل مشاهده اند که ابعاد آن ها از 2
 ( بور، بر اساس مدل اتمی پیشنهادی خود، توانست طیف نشری خطی همه اتم ها را توجیه کند. 3
 ن کاهش می یابد. و هر چه از هسته دورتر شود، انرژی آ له آن از هسته رابطه مستقیم دارد( انرژی الکترون در اتم، با فاص4
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از دوره پنجم جدول تناوبی دارای ................. الکترون جفت نشده است و در آن .................. الکتورون دارای عوددهای   11اتم عنصر گروه   9
 93رج کشوری خاریاض   اند.  lm=  0و    l=  1کوانتومی 

 12( دو، 4                               6( دو، 3                                      12( یک، 2                                      6( یک، 1
  92تجربیکدام سه گونه شیمیایی آرایش الکترونی یکسان دارند؟    10

1) –
I53  ،Xe54  ،+Cs55                                                          2 )-2S16  ،-P15  ،-4Si14  

3 )+Na11  ،+K19  ،+Rb37                                                       4 )+Cu29  ،+2Ni28  ،+3Co27 
 92ریاضیدر اتم کدام دو عنصر، دو زیر یه نیم پر در  یه ظرفیت وجود دارد؟    11

1 )Ni28    ،Se34                 2 )Fe26   ،Ge32                  3 )As33   ،Rb37                  4 )Ca20    ،Kr36 
دارد و   l=  1جدول تناوبی جای دارد، به ترتیب از راست به چپ، چند الکترون با عودد کوانتوومی   17عنصری که در دوره چهارم و گروه   12

 92تجربی خارج کشور    ی دارد؟ین زیر  یه اشغال شده آن جاچند الکترون در آخر
1 )15 ،3                                  2 )15 ،5                                     3 )17 ،3                                       4 )17 ،5 

2آرایش الکترونی  13
s4 8d3 Ar]18[  است و در گروه ............. در جدول تناوبی جای دارد. است که یک .............. به .............. مربوط 

1 )Ni28 2+( 2                                                 10 ،،  عنصر واسطهCu29 ،    ،12کاتیون عنصر واسطه               

3 )Ni28   ،2+( 4                                                18، عنصر واسطهCu29   ،92ریاضی خارج کشور                        9، کاتیون عنصر واسطه 
 91تجربی است؟   نادرست  M34کدام بیان در باره عنصر  14

2( آرایش الکترونی  یه ظرفیت اتم آن 2         جای دارد.                     16( عنصری اصلی است و در گروه 1
p4 2s4   .است 

 ، دارد.  l= 2الکترون با عدد کوانتومی   10( اتم آن 4در یک دوره جدول تناوبی جای دارد.                    X19( با عنصر 3
 وجود دارد؟ از راست به چپ  l=  2و چند الکترون با عدد کوانتومی  l=  ∘چند الکترون با عدد کوانتومی  29در عنصری با عدد اتمی  15

 91ریاضی                                                      10،  13( 4                           10،  7( 3                             2،  14( 2                            9 ، 8( 1
 موجود است؟ l=  2و چند الکترون با عدد کوانتومی  l=  1 ، به ترتیب از راست به چپ، چند الکترون با عدد کوانتومی As33ی اتم  در حالت پایه 16

 91ریاضی خارج کشور                       15،  16( 4                                  16،  15( 3                              10،  15( 2                              12،  16( 1
 91ریاضی خارج کشور   و گروه آن در جدول تناوبی، درست بیان شده است؟ ی دورهدرست است، اما شمارهآرایش الکترونی کدام اتم نا 17

1 )1s4 5d3Ar]18[ :Cr24 –  1( 2                                       6 –چهارمs5 10d4Kr]36[ :Ag47 –  11 –پنجم                                  
3 )3p5 2s5 10d4Kr]36[ :I53 –  3( 4                              17 –پنجمp4 2s4 10d3Ar]18[ :Ge32 –  16 –چهارم                

3-ی ظرفیت یون اگر آرایش الکترونی  یه 18
X،   6p4 2s4 ی عنصر باشد، کدام مطلب در بارهX 90ریاضی خارج کشور   نادرست است؟ 

 است.  13( عنصر اصلی از گروه 2                                         است.         33( عدد اتمی آن برابر 1
 جدول تناوبی جای دارد.  15ی چهارم و گروه دوره( در 4الکترون قرار دارد.                               5( در  یه ظرفیت آن 3

بیرونی ترین زیر  یوه اشوغال شوده آن دارای و الکترونهای جای گرفته در  از الکترون اشغال شده است    زیر یه، .............    Ti22در اتم   19
 87ریاضی  اند. ه عددها را از راست به چپ بخوانید (  lو  ...... =  nعددهای کوانتومی ..... = 

1 )12 – 4 – 0                          2 )12 – 3 – 1                             3 )15 – 4 – 0                              4 )15 – 3 – 1 
ها، ...... زیر یه، هر  (، .......  یههسطح انرژی( و ...... زیر یههتراز فرعی( انرژی از الکترون اشغال شده که از میان آن Ge32در اتم ژرمانیم ه  20

 85ی اضرییک دارای دو الکترون و ........ زیر یه، هر یک دارای شش الکترون هستند.    
           سه      -پنج -هشت  -( چهار 2                                                                     دو  -شش -ده  -( پنج 1
 دو  -شش   -ده -( پنج4                                                             دو    -پنج -هشت  -( چهار 3
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 1سطح    اعداد کوانتومی نشری خطی، آرایش الکترونی وپاسخ نامه ساختار اتم، طیف  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 3 4 1 2 3 2 3 

18 19 20               
2 1 3               

 . 
 سوال( 17) 2سطح  –ساختار اتم، طیف نشری خطی، آرایش الکترونی و اعداد کوانتومی  
2+( به کاتیون Ni28ه اتم نیکل هگاهر 1

Ni  96ریاضی خارج کشورمبدل شود، کدام وضعیت را پیدا می کند؟ 
 ( دارای یازده زیر یه پر شده می شود. 2( بار هسته آن افزایش می یابد.                                             1
 در آن یافت می شود.  l  ،4  =n=  0وانتومی ( الکترونی با عدد ک4              ( شمار زیر یه های نیمه پر آن ثابت می ماند.         3

 96ریاضی خارج کشوردر با ترین  یه اشغال شده کدام یون گازی، هشت الکترون وجود دارد؟  2
1 )+As33                                 2 )+2Ti22                              3 )+2Zn30                             4 )-2Se34 

    طبق اصل آفبا، دارای کدام مجموعه از عددهای کوآنتومی است و در کدام زیر یه قرار دارد؟ Mn25بیست و یکمین الکترون اتم  3
1 )2  =l    ،3  =n   ،s                2 )2  =l    ،3  =n    ،d              3 )3  =l    ،4  =n  ،s               4 )3  =l    ،4  =n  ،d         95ریاضی 

میلوی گورم، قابول  0/ 1چند الکترون در اثر مالش باید از سطح یک کره پالستیکی جدا شود تا تغییر وزن آن با یک ترازوی با حساسیت  4
 95ریاضی  اندازه گیری باشد و این تعداد الکترون به تقریب چند کولن بار الکتریکی دارد؟ 

Cو بار الکتریکی آن  g 28- 10 × 9حدود  لکترونهجرم ا
 است.( 1/ 6 × 10 -19

1 )2210 × 011 /3    ،310 × 78 /1                                              2 )2310 × 11 /1    ،410 × 66 /1                                            
3 )2210 × 011 /3    ،310 × 648 /1                                           4 )2310 × 11 /1    ،410 × 78 /1                                            

 در کدام گزینه آرایش الکترونی کاتیون و آنیون در هر دو ترکیب، مشابه آرایش الکترونی اتم گاز نجیب دوره سوم جدول تناوبی است؟  5
 95تجربی خارج کشور    است.( 35و  20، 17، 16، 12، 11تیب برابر ، کلر، کلسیم و برم به تراتمی سدیم، منیزیم، گوگردهعدد 

1 )S2Na    2وCaBr                                                              2 )S2K    2وCaCl                  
3 )S2Na    2وMgCl                                                            4 )KCl    2وMgCl 

( نیتریت، در با ترین  یه اشغال شده اتم های موجود در فرمول شیمیایی، در مجموع چند الکترون وجود دارند؟ هعدد اتمی IIدر کروم ه 6
 95ریاضی خارج کشور  است.( 24کروم 

1 )28                                    2 )30                                    3 )39                                     4 )40 
 94تجربی  در کاتیون، در کدام دو ترکیب داده شده، برابر است؟ l=  2تعداد الکترون های زیر یه  7

1  )4FePO26  ،MnO25                                                            2 )4CuSO29  ،2هCN)Ni28             
3 )3TiCl22  ،3CrO24                                                              4 )3O2V23  ،3CoCl27 

2+آرایش الکترونی کاتیون   8
Zn30   به ترتیب از راست به چپ با آرایش الکترونی کدام گونه یکسان بوده و شمار نوترون های آن با کودام

 94ریاضی خارج کشور   گونه برابر است؟
1 )+2Ge32    ،+2

Co27             2 )+2Ge32    ،+
Cu29               3 )+3Ga31    ،+2

Co27                4 )+2Ga31    ،+2
Cu29                                                           

نسوبت بوه  bOaMدر اکسوید  bو  aکدام عنصر باید قرار گیرد تا مجموع   M  با در نظر گرفتن با ترین ظرفیت پایدار عنصرها، به جای 9
 94ریاضی خارج کشور   عنصرهای دیگر داده شده، بزرگ تر باشد؟

1 )X26                                  2 )D24                              3 )A15                                 4 )Z13 

b
e
h
za
d
m
ir
za
ie

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 تنظیم و نگارش  بهزاد میرزائی                                                   سوال   170  -  تست های شیمی کنکور مطابق با کتاب های نظام جدید
 99ویرایش سوم شهریور                                                                     فصل اول، کیهان زادگاه الفبای هستی                –شیمی دهم  

5 Bemirzaie.blogfa.com                                 @bemirzaie77 

 

 93تجربی    ، در حالت پایه، در کدام مورد با هم تفاوت دارند؟Br35پنجمین الکترون در اتم ن و سی و سی و یکمی 10
 ( قرار داشتن در حالت پایه4( جاذبه هسته               3( عدد کوانتومی فرعی               2( عدد کوانتومی اصلی            1

 93تجربی    ( در جدول تناوبی هم گروه است. کدام گزینه در باره آن نادرست است؟C6بن ه ( هم دوره و با کرI53با ید ه   Xعنصر  11
 است.                                                  50( عدد اتمی آن برابر 1
 تشکیل می دهد.  2XOو  XO( اکسیدهای با فرمول عمومی 2
 پایه، با هم برابر است.  تم آن در حالت یه ظرفیت ا sو  p( شمار الکترون های زیر  یه 3
4+( یون پایدار 4

X   با آرایش الکترونی مشابه گاز نجیبKr36  .تشکیل می دهد 
 92ریاضی، در اتم کدام عنصر وجود دارد؟  l  ،4  =n=  3الکترونی با عددهای کوانتومی  12

 ( فلز واسطه دوره چهارم              2                      ( هالوژن دوره پنجم                                            1
 نخستین عنصر  نتانیدها( 4( گاز نجیب دوره ششم                                                            3

خود تشکیل دهود. کودام عودد اتموی را      اتم عنصر واسطه ای می تواند کاتیونی پایدار با آرایش الکترونی هشتایی در  یه آخر پر شده   13
 می توان به این عنصر نسبت داد؟ 

 91تجربی                          28( 4                                       29( 3                                      21( 2                                       26( 1
 91تجربی خارج کشور   ان هم به یک اتم خنثی و هم به یک کاتیون و هم به یک آنیون پایدار نسبت داد؟ترونی را می توکدام آرایش الک 14

1  )6
p22s22s1                                                                            2 )3p22s22s1                    

3 )2s3 6p22s22s1                                                                     4 )10
d
6

p33s3 6p22s22s1                        
باشد، عدد اتمی این عنصر و شمار الکترونهای    14و تفاوت شمار نوترونهای آن با پروتونهای آن برابر  106، برابر    Mاگر عدد جرمی عنصر   15

 87ریاضی کدامند ؟ ه عددها را از راست به چپ بخوانید (  2M+   یه یونزیربیرونی ترین 
 6و  48( 4                              8و  46( 3                            6و  46( 2                                 8و  48( 1

2+اگر آرایش الکترونی یون  16
M   2به

s5 ،ثای  ختم شود، کدام مطلب در باره اتم خنM  .83تجربی نادرست است 
                      است.                                 50( عدد اتمی آن برابر 1
 تشکیل دهد.  2MO ( می تواند اکسیدی با فرمول2
            ( یازده تراز فرعی انرژی آن از الکترون اشغال شده اند.  3
 وجود دارد.   l=  2کوانتومی   الکترون با عدد 10تعداد   Mعنصر  تم در ا( 4

 1پاسخ نامه ساختار اتم، طیف نشری خطی، آرایش الکترونی و اعداد کوانتومی سطح   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
3 4 2 4 2 4 1 4 3 3 4 3 2 1 3 4  

 . 

 سوال(  17) 1سطح  –جدول دوره ای عنصرها، آرایش الکترونی   
 اوبی عنصرها، جای دارند و تفاوت عدد اتمی گاز نجیب دوره اول و دوه سوم کدام است؟دام گروه جدول تنگازهای نجیب در ک 1

 96ریاضی                                 16،  18( 4                             17،  18( 3                                  18،  17( 2                                 16،  17( 1
3عنصری که آخرین  یه الکترونی اشغال شده اتم آن  2

p4 2s4 است، در کدام گروه و کدام دوره جدول تناوبی جای دارد؟ 
 96ریاضی                             ، سوم      15( 4، چهارم                          15( 3، پنجم                             13( 2، چهارم                           13(  1

 ی ممکن برای این فلزات، کدام است؟فلزهای واسطه در هر دوره از جدول تناوبی، در کدام گروه ها جای دارند و کوچکترین عدد اتم 3
 96تجربی خارج کشور                            22،  12تا  2(  4                     22،  12تا   3( 3                     21،   12تا   2( 2                    21،  12تا  3( 1
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 96ریاضیکدام مطلب در باره جدول تناوبی عنصرها درست است؟  4
 جای دارد.  10( آخرین عنصر واسطه هر دوره در گروه 1
 ، در شرایط معمولی گازند. 18تا  14( نخستین عنصر گروه های 2
 الکترون است.  2 ه اتم عنصرهای واسطه، دارای( آخرین زیر  یه اشغال شد3
 فزایش عدد اتمی، واکنش پذیری کاهش می یابد. ، با ا17( در عنصرهای گروه 4

 96ریاضی خارج کشورجدول تناوبی عنصرهاه به ترتیب از راست به چپ(، دارای چند دوره و چند گروه است؟  5
1 )7  ،16                                      2 )7  ،18                                3 )8  ،16                                4 )8  ،18 

 Xدر کدام گروه جدول تناوبی جای دارد و عدد اتمی عنصر   Aجدول تناوبی هم دوره باشد، عنصر    15از گروه    Xبا عنصر    A32اگر عنصر   6
 95تجربیکدام است؟  

 33( چهاردهم، 4                             31چهاردهم، ( 3                           33یزدهم، ( س2                               31( سیزدهم، 1
2اگر آرایش الکترونی گونه ای به  7

s1 95ریاضی  ختم شود، چند مورد از مطالب زیر در مورد آن درست است؟ 
 قرار دارد.  عنصر مربوط، تنها در تناوب اول جدول تناوبی •

 قرار گیرد. عنصر مربوط، می تواند در گروه اول جدول تناوبی  •

 چنین گونه ای می تواند آنیون متصل به کاتیون های فلزهای قلیایی باشد.  •

 عنصر مربوط، می تواند یک گاز نجیب باشد.  •

1 )1                                 2 )2                                    3 )3                                       4 )4 
 در اتم آن برابر است، در کدام گروه جدول تناوبی جای دارد؟  s4با    d3عنصر واسطه ای که شمار الکترون های زیر  یه  8

 94ریاضی خارج کشور                                 6( 4                                      4( 3                                       3(  2                                    12( 1
 93تجربی   کدام گزینه در باره ی عنصرهای آکتینید درست است؟ 9

 می باشد.  70تا  57( عدد اتمی این عنصرها از 1
 ( نخستین عنصر آن ها، اکتینیم است و همگی هسته پایداری دارند. 2
 اتم آن در حال پر شدن است.  f4وبی جای دارند و زیر  یه ی فتم جدول تنا( در دوره ه3
U( مهم ترین آن ها اورانیوم است که فراوانی ایزوتوپ 4

 است.  %0/ 7آن کمتر از  235
.......... است و متعلوق بوه  با عنصر .............. در جدول تناوبی هم گروه است و آخرین زیر  یه اشغال شده اتم آن، .......  (Z=   52ه  Aعنصر   10

 93ریاضی.................... است. 
1 )X34  ،4P4  2              16، گروه )Y32  ،2P4  3              14، گروه )X34  ،4P5  4              16، گروه )Y32  ،2P5  14، گروه 

 93شور خارج ک تجربی   (، هم گروه است؟Ni28کدام عنصر در جدول تناوبی با نیکل ه 11
1 )Mo42                                   2 )Pd46                                        3 )Cd48                                     4 )Ba56 

جدول تناوبی جوای ، کدام دو عنصر به ترتیب در یک دوره و کدام دو عنصر در یک گروه   D36و    A13    ،X19    ،Y31در میان چهار عنصر   12
 93ریاضی خارج کشور  دارند؟ هگزینه ها را از راست به چپ بخوانید(

1 )A  وD – Y  وD                       2 )A  وX – Y  وD                       3 )X  وY – A  وD                       4 )X  وD – A  وY                        
   Sb51عنصرها با موقعیت آنها در جدول تناوبی، آرایش الکترونی  یه ظرفیت عنصری که هم گروه   آرایش الکترونی اتمبا توجه به ارتباط  13

 90تجربیاست و در دوره چهارم جای دارد، کدام است؟   
1 )5p4 2s4           2 )3p4 2s4                                  3 )3p5 2s5                         4 )5p5 2s5                 

3-ی ظرفیت یون اگر آرایش الکترونی  یه 14
X  ،6

p4 2s4 ی عنصر باشد، کدام مطلب در بارهX 90ریاضی خارج کشور     نادرست است؟ 
 است.  13( عنصر اصلی از گروه 2                                           است.           33( عدد اتمی آن برابر 1
 جدول تناوبی جای دارد.  15ی چهارم و گروه ( در دوره4است.                                         5( با ترین ظرفیت اتم آن برابر 3
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 ی شیمیایی تک اتمی را نشان می دهد، کدام بیان نادرست است؟گونهبا توجه به شکل های زیر که آرایش الکترونی چند  15
 
 
 
 
1 )A جدول تناوبی جای دارد.  16است که در گروه  ای عنصریاتم خنث 
2 )Bی سوم جدول تناوبی است. ، کاتیون متلق به عنصری از دوره 
3 )C جدول قرار دارد.  18، آنیون متلق به عنصری است که در گروه 
4 )D ، 90ریاضی خارج کشور      ی دوم جدول تناوبی جای دارد. اتم خنثای عنصری است که در دوره 

 90ریاضی خارج کشور     ی بعد از آن کدام است؟است، عدد اتمی عنصر اصلی هم دوره 20با توجه به اینکه عدد اتمی کلسیم برابر  16
1 )28                                      2 )30                                3 )31                                4 )32 

 آنها آمده است. کدام دو ترتیب نادرست است ؟  الکترونی  یه ظرفیت عنصرهای زیر آرایشک از مجموعه  در کنار هر ی 17
6p گازهای نجیب  -آ

2
s                 ب(  نتانیدهاf4                   پ( اکتینیدهاf5                    ت( عنصرهای واسطه دوره چهارمd4 

 ( ب و ج 4                      ( ج و د         3                           و د     آ( 2                          و ب    آ( 1
 پاسخنامه جدول دوره ای عنصرها 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
4 3 1 4 2 4 3 3 4 3 2 4 2 2 3 3 2 

 . 
 وال(س 16) 2سطح   –جدول دوره ای عنصرها، آرایش الکترونی   
 96تجربی، در باره چند مورد از خواص بیان شده برای این عنصرها درست است؟ Si < P < S < Clترتیب:   1

 خاصیت فلزی  ● شماره دوره  ●
 شمار جفت الکترون های ناپیوندی در ترکیب با هیدروژن  ● شمار الکترون های  یه آخر  ●

1 )1                                           2 )2                                       3 )3                                      4 )4 
5با عنصری که بیرونی ترین زیر یه اتم آن  15اگر عنصری در گروه  2

p4  است هم دوره باشد، کدام مطالب زیر در باره آن درست است؟ 
 د.                     الکترون دار 7است.                                                           ب( بیرونی ترین  یه اتم آن  33آ( عدد اتمی آن 

 می باشد.  13زیر یه در اتم آن از الکترون اشغال شده است.                ت( تفاوت شمار الکترون های  یه سوم و چهارم آن  17پ( 
                             96ریاضی خارج کشور                                      آ، ت ( 4( ب، پ، ت                          3( ب، پ                          2( آ، ب                              1

 است، در کدام دوره و در کدام دسته از عنصرهای جدول تناوبی جای دارد؟ l=3و  n=4کوآنتومی اتمی که دارای الکترونی با عدد  3
 95تجربی                 ( چهارم، آکتینیدها4              ( چهارم،  نتانیدها     3         نیدها        ( ششم، آکتی2       ( ششم،  نتانیدها            1

 94تجربی  در جدول تناوبی زیر، کدام گزینه در باره آنها درست است؟ Zو   D , X , E , Aقعیت عنصرهای با توجه به مو 4
   
  Z       
 D      A 

           E       
       X           

 کمتر است.    Dو  Zدر مقایسه با  A( خاصیت فلزی 1
 دارد.  2CSساختاری مشابه مولکول  Z2D( مولکول 2
 جای دارد.  9در جدول تناوبی هم گروه است و در گروه ( Z=  29ه Cuبا    Xعنصر  (3
2به صورت  E( آرایش الکترونی  یه آخر اتم عنصر 4

s4   و زیر  یهd3  .آن نیم پر است 
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تناوبی جای  به صورت پی در پی هبه ترتیب از راست به چپ( بر اساس افزایش عدد اتمی در دوره چهارم جدول Zو  D , X , Aعنصرهای  5
 95تجربی خارج کشور را تشکیل دهد، کدام مورد در باره این عنصرها درست است؟     AClو  2AClبا کلر دو ترکیب پایدار  Aدارند. اگر 

1 )Z جای دارد.  4، فلز واسطه است و در گروه 
2 )X .فلزی دو ظرفیتی و هم گروه فلز منیزیم است ، 
 ، دو الکترون وجود دارد. Aل شده عنصر ( در با ترین  یه الکترونی اشغا3
 است.                                          n=   4و    l=  1، دارای عددهای کوانتومی D( آخرین الکترون اتم 4

 94تجربی خارج کشور   در جدول تناوبی زیر، درست است؟ Eو  A ،X ،Dکدام گزینه، با توجه به موقعیت عنصرهای  6
   
 E        
   D     
     X           A  
                  

 ، دو زیر یه نیم پر دارد که در  یه چهارم قرار دارند. X( اتم عنصر 1
2 )E  وD  باA  2ترکیب های یونی با فرمولAE    وAD  .تشکیل می دهند 
3 )X  وD دی دارد. با کربن دی اکسید واکنش می دهد که فراورده آن ها با آب خاصیت اسی 
 راورده آن در برخی سنگ های طبیعی یافت می شود. با کربن دی اکسید واکنش می دهد که ف A( اکسید 4

هم   Xتشکیل می دهد و اتم عنصر  O2Aو  Aclترکیب های یونی با فرمول   Oو  Clاز دوره سوم با اتم های    Aبا توجه به این که اتم عنصر  7
 93ریاضیتشکیل می دهد، کدام گزینه درست است؟  2XFو    2N3Xی با فرمول های  های یونترکیب   Fو  Nدوره آن، با اتم های  

 فاقد آن هاست.  Xو اتم عنصر   l=  2دارای الکترون هایی با عدد کوانتومی  A( اتم عنصر 1
 تولید می کنند.  2Hدر واکنش با هیدرو کلریک اسید گاز  Xو  A( هر دو عنصر 2
3 )A  و  11عنصری از گروهX  جدول تناوبی است.  1عنصری از گروه 
 در آب خاصیت اسیدی دارد.                                                  Xدر آب خاصیت بازی و محلول اکسید  A( محلول اکسید 4

و شمار الکترون های زیر  یوه   Bدو برابر شمار الکترون های این زیر  یه در اتم عنصر    Aاتم عنصر    s4اگر شمار الکترون های زیر  یه   8
d3    اتم آن برابر نصف شمار الکترون های این زیر  یه در اتمB    ،باشدA   وB  به ترتیب از راست به چپ، کدام دو عنصر در دوره چهوارم

 92ریاضیجدول تناوبی اند؟ 
1 )Cr24    ،Cu29                2 )Mn25    ،Cu29                  3 )Cr24    ،nZ30                     4 )Mn25    ،Zn30 

3-اگر تفاوت شمار الکترون ها با شمار نوترون ها در یون پایودار   9
A75    باشود، عنصور     6برابورA از گوروه ............. و دوره ی .............. ،

 92ریاضی خارج کشور   ........ تشکیل دهد. تواند با کلر ترکیبی با فرمول ......... ............... در جدول تناوبی است و می 
 5Acl، چهارم،  15( نافلزی، 2Acl                                             2، پنجم،  15( شبه فلزی، 1

                                              3Acl، پنجم،  15( نافلزی، 5Acl                                         4، چهارم،  15( شبه فلزی، 3
باشد، آخرین زیر  یه اشغال شده ی اتم آن دارای ............ الکترون است و این    l=    1الکترون با عدد کوانتومی    17اگر اتم عنصری دارای   10

      91تجربی خارج کشور   به چپ بخوانید(دوره ی ............. و گروه ............... جدول تناوبی جای دارد؟ هگزینه ها را از راست عنصر در 
                17 –چهارم  – 7( 4                       14 –پنجم  – 7( 3                        14 –پنجم  – 5( 2                    17 –چهارم  – 5( 1

2+اگر تفاوت شمار الکترون ها و نوترون ها در یون تک اتمی   11
M

در کدام گروه و کدام دوره جدول تناوبی    Mاشد، عنصر  ب  45ر  براب    207
                                                                                                                                             90تجربیجای دارد؟   

 16 –( ششم 4                         15 –( پنجم 3                        14 –( ششم 2             13 –( پنجم 1
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Aفاوت عدد اتمی و شمار نوترون های اتم عنصر اگر ت 12
 89ریاضی    باشد، کدام بیان در باره این عنصر درست است؟ 10برابر با    80

 است.           17( عنصری گازی از گروه 1
 اوبی است. جدول تن 15( عنصری اصلی از گروه 2
4( آرایش الکترونی  یه ظرفیت اتم آن 3

p4 2s4   .است 
 تشکیل می دهد.  MA( ترکیب های یونی با فرمول عمومی  M( با فلزهای قلیایی ه  4

3+اگر در یون تک اتمی   13
M

  ر تناوب برابر ................. است و د  Mباشد، عدد اتمی عنصر    12، تفاوت شمار نوترون ها و الکترون  برابر  75
 89ریاضی خارج کشور   ............... و گروه .................. جدول تناوبی جای دارد. 

 14  –پنجم   – 35( 4                      15  –پنجم  – 35( 3                   14 –چهارم  – 33( 2                 15  –چهارم  – 33( 1
....... جدول تناوبی جای داشته و عدد اتموی آن برابور .. در دوره .......   Mباشد، عنصر    36برابر    M+  اگر شمار الکترون های یون تک اتمی 14

 88ریاضی ...... تشکیل می دهد. ...... فرمول .......... ...... است و با گوگرد ترکیبی با ... ........... 
 S2M  – 35   –( چهارم MS                                                              2   – 37  –( چهارم  1

 S2M  –  37   –( پنجم MS                                                                4–  35  –( پنجم 3
 با توجه به آرایش الکترونی اتم ها و یون های زیر کدام دو عنصر به یک دوره جدول تناوبی تعلق دارند؟ 15

6
p3 2s3   :-2D                        2

p4 2s4  :C                         6
p4 2s4  :+B                         2

p3 2s3   :A 
1 )A  وC                                           2 )A  وD                                        3 )B  وC                                       4 )B   وD 

6، به   3M+   آرایش الکترونی یون 16
P4  ختم می شود . عنصرM   به کدام دوره و گروه جدول تناوبی تعلق دارد؟ 

 11( پنجم و 4                                16( چهارم و 3                             13( چهارم و 2                           3( پنجم و 1
 وره ای عنصرهاپاسخنامه جدول د 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
2 4 1 4 4 4 2 2 3 1 2 4 1 4 2 1  

. 
 سوال(  17) فرمول نویسی و نام گذاری 
 کدام است؟  Mحاصل می شود. بار الکتریکی یون  ، 2N3M  ، ترکیب  Mبا فلز   نیتریداز ترکیب یون  1

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

 ترکیب های زیر درست نام گذاری شده است؟  ز کدامیک ا  2
 (I3Al( آلومینیم یدید هS2Na                )4( سدیم سولفید ه2O2Ca             )3( کلسیم اکسید ه 2LiCl               )2( لیتیم کلرید ه1

 ت است؟ کدام ترکیب یونی زیر نادرس  فرمول 3
 (             2S3Al( آلومینیم سولفید هS2K                                                             )2( پتاسیم سولفید ه1
 ( 2P3Ca( کلسیم فسفید ه2CaBr                                                        )4( کلسیم برومید ه 3

 چیست؟ ، P3Naنام ترکیب  4
 ( تری سدیم فسفید4( سدیم فسفات                          3( سدیم فسفید                      2( سدیم فسفر                             1

 نام کدام دو یون نادرست عنوان شده است؟  5
+آ( 

H  )ههیدرید(                      ب–
H         )2-پ(                   ههیدرید

O  )2-هاکسید(                       تO )هاکسید 
 ( آ ، ت                               ب( ب ، پ                               پ( فقط آ                              ت( ب ، ت 1

 در کدام گزینه فرمول حاصل از ترکیب دو عنصر درست است؟  6
 (  2SrO( استرانسیم و اکسیژن ه 3NaN  )                                                    2و نیتروژن ه  ( سدیم 1
 ( LiBr( لیتیم و برم ه3F2Al                                                  )4( آلومینیم و فلوئور ه 3
 

b
e
h
za
d
m
ir
za
ie

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 تنظیم و نگارش  بهزاد میرزائی                                                   سوال   170  -  تست های شیمی کنکور مطابق با کتاب های نظام جدید
 99ویرایش سوم شهریور                                                                     فصل اول، کیهان زادگاه الفبای هستی                –شیمی دهم  

10 Bemirzaie.blogfa.com                                 @bemirzaie77 

 

 در کدام گزینه فرمول حاصل از ترکیب دو عنصر درست است؟  7
 ( 2S2Ba( گوگرد و باریم هCaI                                                               )2( کلسیم و ید ه1
 (2ZnH( هیدروژن و روی هBr2Mg                                                    )4( برم و منیزیم ه3

 کدام است؟ 2N3Mgنام شیمیایی  8
 ( منیزیم نیترید 4( منیزیم آزید                        3( نیترید                    II( منیزیم ه2          ید           ( تری منیزیم دی نیتر1

 می دانیم که سلنیوم خواصی شبیه گوگرد دارد و فرانسیم یک فلز قلیایی است. فرمول فرانسیم سلنید کدام است؟ 9
1 )FrS                                        2 )2FrS                                       3 )S2Fr                                       4 )S3Fr 

 است. فرمول اسکاندیم اکسید کدام است؟ 3ScClفرمول اسکاندیم کلرید به صورت  10
1 )3O2Sc                             2  )ScO                                     3 )2O3Sc                              4 )2ScO   

 است، فرمول تیتانیم تلورید کدام است؟ 4N3Tiو فرمول تیتانیم نیترید  BaTeفرمول باریم تلورید   11
1 )4Te3Ti                               2 )2Te3Ti                              3 )2TiTe                                 4  )Te2Ti 

 است، فرمول توریم اکسید کدام است؟ 4ThFفرمول توریم فلوئورید  12
1 )3ThO                                 2 )2ThO                                 3 )ThO                                    4 )4O2Th 

 ای زیر در کدام گزینه درست است؟ نام و فرمول ترکیب حاصل از هر جفت یو نه 13
1  )+2Ca     2-و

S  ،کلسیم سولفیت :CaS                                  2  )+2Mg    3-و
N  ،2:  منیزیم نیتریتN3Mg 

3  )+Rb   2-  وSe   : ،روبیدیم سولفیدRbSe                                  4  )+2Cd    3-و
As  ،2:   کادمیم آرسنیدAs3Cd 

 دو با هم نادرست اند؟ در کدام گزینه نام و فرمول ترکیب حاصل از هر جفت یو نهای زیر هر  14
1  )+Li    3-و  N  لیتیم نیترید   :N3Li                                            2  )+Cs    2-و

O:      ،کلسیم اکسیدCsO 

3 )+3Y    و-
Cl   ،3:   ایتریم کلریدClY                                            4  )+K    2-و

S ،پتاسیم سولفید     :S2K 
 در کدام گزینه فرمول ترکیب حاصل از دو عنصری که عدد اتمی آن ها داده شده، درست است؟  15

1 )L12     وM9    هM2L                                                                 ) 2  )L12    وM16    2هLM ) 
3 )L17     وM20    3هLM                                                              )4 )L13    وM16   3هM2L ) 

 ی آن ها داده شده، نادرست است؟ در کدام گزینه فرمول ترکیب حاصل از دو عنصری که عدد اتم 16
1 )Q37     وR35     هR2Q                                     )                        2 )Q8    وR13      3هQ2R ) 
3 )Q20    وR53     2هQR                                                             )4  )Q7     وR30    2هQ3R ) 

–اگر شمار الکترون های یون تک اتمی  17
X   باشد، عنصر   54برابر باXوبی جای داشته، عدد اتمی آن برابر  ، در گروه ................. جدول تنا

 کلسیم، ترکیبی یونی با فرمول ................ تشکیل می دهد. ................ است و با 
1 )16  -  53  - CaX                                                                       2 )17   -  56   -   2CaX                 
3 )17   -  53   -  2CaX                                                                   4 )14   -  55   -  CaX 

 پاسخ نامه فرمول نویسی و نام گذاری 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
2 3 2 2 1 4 4 4 3 1 3 2 4 2 4 1 3 

 . 
 سوال( 7) ت پیوند قاعده هشتایی، پیوندهای یونی و کواالنسی، قطبی 
با عدد اتمی ............... واکنش داده و ترکیب ................... با فرمول .............. تشوکیل   Xبه احتمال زیاد با عنصر    38با عدد اتمی    Aعنصر   1

 93تجربی  می دهد. 
 X2A، یونی، 2AX                 4 )16ا نسی، ، کو2AX                3 )16، یونی، X2A              2 )35، کوا نسی،  35( 1
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 93تجربی خارج کشور   کدام گزینه درست است؟ 2
 ( فاصله بین دو اتم در هر پیوند کوا نسی را طول آن پیوند می گویند که همواره ثابت است. 1
 باشد.   13می تواند عنصری از گروه   Bباشد،    1متعلق به گروه    Aترکیبی یونی و  AB( اگر 2
 ( به گونه معمول، سطح انرژی دو اتم مجزا در مقایسه با سطح انرژی آن ها پس از تشکیل پیوند، با تر است. 3
 ( هنگام تشکیل پیوند شیمیایی، هر چه دو اتم به یک دیگر نزدیک تر شوند، پیوند بین آن ها محکم تر می شود. 4

6به   2B-و  2A+ الکترونی یون های تک اتمیاگر آرایش  3
p3  ختم شود. تفاوت عدد اتمی عنصرهایA و B برابر ............... است و این دو 

 88ریاضید با هم یک ترکیب ................. با فرمول شیمیایی ................ تشکیل دهند. نعنصر می توان 
                   2AB –یونی  – B                                                                            2 )5 –یونی  – 4( 1
 2AB –( کوا نسی AB                                                                4 –کوا نسی  – 4( 3

ند با از دست دادن الکترون تواها به ترتیب مییک از آنشده است، کدامکه در زیر داده Dو    A  ،B  ،Cهای  با توجه به آرایش الکترونی اتم 4
 ها را از راست به چپ بخوانید.( ؟ هگزینه، به آرایش الکترونی گاز نجیب برسددست آوردن الکترون در واکنشیک با بهو کدام

2
s4 10d3 [Ar] :D                     2

s4 [Ar]  :C                  4
p4  2s3 [Ne]  :B                   6

p4 2s3 [He] :A 
1 )C  ،A                                 2 )D  وA                                  3 )C  وB                              4 )D  وB         86ریاضی خارج کشور 

 کدام ترکیب یونی است و یونهای ناهمنام در آن هم الکترون نیستند؟ 5
1 )KCl                                  2 )2SiO                                         3 )MgO                                   4 )NaCl 

 در کدام مورد زیر هر سه یون آرایش الکترونی گاز نجیب را دارند؟  6
1 )–

Cl17    ،+2Mg12  ،+3Sc21                                                         2 )–
F9   ،+2Zn30  ، +3Al13                                           

3 )-2O17  ،+2Ca20 ،+3Fe26                                                   4 )-2S16  ،+2Mn25 ،+3Cr24      
 پیوند بین ذرات در کدام دو ماده از نوع یونی است؟ 7

1) KCl  ،CaO                         2) 2BaCl  ،2CO                       3) 3SO  ،S2K 3SO                      4) 3lcI  ،2BeF  
 پاسخ نامه قاعده هشتایی، پیوندهای یونی و کوا نسی، قطبیت پیوند 

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

 . 
         سوال( 17) سطح  –ساختار لوویس مولکول ها  
در مولکول کدام ترکیب، نسبت شمار جفت الکترون های ناپیوندی  یه ظرفیت اتم ها به شمار جفت الکترون های پیوندی، از سه ترکیب   1

 93ریاضیدیگر بیشتر است؟  
 ( کربن دی سولفید4      ( گوگرد تری اکسید            3( نیتروژن تری فلوئورید                 2( فلوئورید                  IV( گوگرد ه1

 92ریاضی                                                                                ، به ترتیب از راست به چپ:   4SiClو  S2H   ،3PClدر باره مولکول های  2
 جفت الکترون پیوندی است.                 1و  1، 2( اتم مرکزی آن ها دارای 1
 قلمرو الکترونی است.  4و  3، 2اتم مرکزی آن ها، دارای  (2
 جفت الکترون پیوندی وجود دارد.  4و  3، 2( در هر کدام به ترتیب 3
 جفت الکترون پیوندی وجود دارد.  3و  2، 2( در هر کدام به ترتیب 4

 92تجربی خارج کشور   ، درست است؟3PBr15کدام گزینه در باره مولکول  3
 است.  3BFویس آن مانند مولکول ساختار لو( 1
 ( اتم مرکزی آن در  یه ظرفیت خود، یک جفت الکترون ناپیوندی دارد و مولکول قطبی است. 2
 پیوند هیدروژنی تشکیل می دهد.   3NH( مانند مولکول 3
 ایی پیروی می کنند. از قاعده هشتجفت الکترون ناپیوندی وجود دارد و همه اتم ها در آن،  9( در  یه ظرفیت اتم های آن، 4
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 91ریاضی   چهار قلمرو الکترونی نداشته باشد، کدام مطلب در باره آن نادرست است؟ 4ABاگر مولکول  4
1 )A  2باشد.                                    18ممکن است عنصری از گروه )A  باشد.                                 16ممکن است عنصری از گروه 
 ت.                ( اتم مرکزی در آن دارای الکترون های ناپیوندی اس4اتم مرکزی در آن آرایش هشتایی دارد.                                   ( 3

 ؟ی ظرفیت اتم های آن ها نابرابر استکدام دو مولکول، ساختار لوویس مشابه دارند، اما شمار جفت الکترون های ناپیوندی در  یه 5
1 )2NO  2وSO                2 )2CS  2وCO                3 )3SO  3وNCl               4 )4SiBr  4وSiF                  91ریاضی خارج کشور 

 89ریاضی خارج کشور کدام دو مولکول ساختار لوویس مشابه دارند؟  6
1 )2CO  ،2SO                             2 )3BCl  ،3SO                             3 )3NF  ،3PCl                          4 )4SF  ،4SiF 

 85تجربی در کدام مولکول ها اتم مرکزی در  یه ظرفیت خود الکترون جفت نشده دارد؟   7
 3SOت(                             3NHپ(                              2SOب(                               2NOآ( 
 ( فقط آ4( پ ، ت                                     3                            ( آ ، ب           2( ب ، پ                                     1

 کدام ساختار لوویس داده شده برای ترکیب مورد نظر نادرست است؟  8
1         )4H2P                        2      )OH2NH                        3               )2H2N                      4              )COS 

 

 
 
 
 

 ، در مدل لوئیس اتم آن قرار گیرد؟ P15چند نقطه ه الکترون ( باید در اطراف نماد شیمیایی اتم فسفر   9
1 )3                                        2 )2                                          3 )15                                      4 )5   

 ، چند جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد؟ S2Hدر ترکیب  10
                         3(  4                                            1( 3                                          2( 2                            ( صفر              1

 چقدر است؟ 2Iمجموع الکترون های اشتراکی در ساختار لوئیس ید   11
 ( صفر 4                                          3( 3                                         1( 2                                              2( 1

 ، چند است؟  3AsBrمجموع تعداد جفت الکترون های ناپیوندی در ساختار لوئیس  12
 10(  4                                            3(  3                                            1( 2                     ( صفر                 1

 انتظار داریم حداقل یک پیوند دوگانه وجود داشته باشد به جز : قاعده هشتایی،  با رعایت در ترکیب های زیر 13
1 )2CO                                      2 )2OF                                     3  )O2N                                     4  )CO2H  هC   ) اتم مرکزی 

 یی نقض نشده است؟ در کدام ترکیب زیر قاعده هشتا 14
1  )3CH                                    2 )3BF                                    3  )3PH                                      4 )6SF 

 ؟ اطراف اتم مرکزی چند موقعیت الکترونی پیوندی و ناپیوندی وجود دارد ، 3AsClدر مولکول   15
 ( شش                      4                                ( پنج          3                         ( چهار           2                        ( سه               1

 ، چند است؟  2XeFدر مولکول  اتم مرکزی تعداد جفت الکترون های ناپیوندی 16
                ( پنج          4                          ( چهار             3                       سه               (  2                      ( دو                   1

 در کدام یک از ترکیب های زیر هر دو پیوند یونی و کوا نسی وجود دارد؟  17
1 )2Cl                                     2  )4SO2Na                              3  )KCl                                         4  )HCN 

 1سطح پاسخ نامه ساختارهای لوویس مولکول ها  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 3 2 3 1 3 1 3 4 2 1 4 2 3 2 2 2 

. 
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           سوال( 10) 2سطح  –ساختار لوویس مولکول ها  
 95ریاضی خارج کشور  ( درست اند؟2NO – O – N2Oطالب زیر، در باره مولکول دی نیتروژن پنتوکسید هکدام موارد از م 1

 های نیترو.ژن در آن، از قاعده هشتایی پیروی می کنند. آ( اتم 
 ب( در ساختار لوویس آن، دو پیوند دوگانه شرکت دارد. 

 پ( همه اتم های اکسیژن در آن چهار قلمرو الکترونی دارند. 
 برابر شمار الکترون های پیوندی است.  1/ 5مار الکترون های ناپیوندی  یه ظرفیت اتم ها در آن، ت( ش

 ( آ، ب، پ 4( آ، ب، ت                             3( پ، ت                                  2                            ( ب، پ 1
 90تجربیالکترون های پیوندی آنها برابر است؟    هر دو مولکول شمار جفت  در در کدام گزینه 2

1 )4SiF  ،6SF                         2 )3SO  ،4CF                       3 )HCN  ،2SOCl                       4 )2CO  ،2H2C 
................ وجود دارد و هر دو مولکول در  یه ظرفیوت اتوم هوای در ساختار مولکول .................... مانند مولکول ..................... یک پیوند .  3

 87ریاضیخود ................. جفت الکترون ناپیوندی دارند.   
                       دو          –سه گانه   –نیتروژن  –( کربن مونوکسید 1
 دو  –سه گانه   –هیدروژن سیانید  –( کربن مونوکسید 2
 چهار            –دوگانه    –(  2Cl2SOسولفوریل کلرید ه –اکسید ( گوگرد دی 3
 چهار –دوگانه  –کربن دی اکسید  –( گوگرد دی اکسید 4

 87ریاضی خارج کشور در ساختار مولکول ............... مانند مولکول ................ یک پیوند .............. وجود دارد.  4
 دوگانه  –( HCNهیدروژن سیانید ه –( 4H2C( اتن ه2سه گانه                                   –( 2Nنیتروژن ه –( 2H2C( اتین ه1
 سه گانه –( 2Cl2SOسولفوریل کلرید ه –( اتین 4دوگانه                                       –( COکربن مونوکسید ه –( اتن 3

         یک گاز نجیب باشد، کدام مطلب نادرست است.  Cول تناوبی باشند و رهای پشت سر هم دوره سوم جدعنص Dو  A ،B ،C اگر 5
1 )D   .86تجربییک فلز قلیائی است 
2 )B  وE 2 یک ترکیب یونی با فرمولEB  .تشکیل می دهد 
 ظرفیت خود چهار الکترون دارد.  Pدر زیر  یه  A( اتم 3
4) A وB  2 ترکیب کوا نسیAB ندبا ساختارخطی تشکیل می ده     

 ، اتم های سازنده این آنیون دارای چند الکترون  یه وا نس هستند؟  23CO-در آنیون کربنات   6
1 )24                                            2 )26                                       3 )22                                            4 )20 

 ، چند است؟  34PO-الکترون های  یه وا نس یون فسفات مجموع تعداد  7
1 )40                                           2 )29                                      3 )35                                          4 )32 

 ، چند جفت الکترون اشتراکی وجود دارد؟ 3HNOدر ترکیب   8
1 )4                                           2 )6                                         3 )12                                           4 )17   

 گونه زیر پیوند دوگانه وجود داشته باشد؟ دو انتظار دارید در کدام  9
       4NH+(  ت                              2O( پ                          2ClO-(  ب                          3AsH( آ
 ( آ ، پ 4( ب ، ت                                         3( ب ، پ                                   2( آ ، ت                                    1

 کدام گونه از قاعده هشتایی پیروی نمی کند؟ 10
1  )-4HB                                         2  )3NH                                       3 )3AsCl                                        4 )6SF 

 2پاسخ نامه ساختارهای لوویس مولکول ها سطح  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10        
3 3 1 1 4 1 4 2 2 4        

 . 
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 هاین تست ها از منابع دیگر به جز کنکور گردآوری شده اند.(       سوال(  17) 1سطح  –در شیمی تبدیل یکاها  
 (  P=  31چند گرم جرم دارد؟ ه  (،4Pه مولکول فسفر سفید 3/ 01×  2110 1

1)24 /1                              2 )31 /0                                   3 )62 /0                                  4 )4 /12         
 (   Fe= 56و  Cu= 64گرم مس است؟ ه 0/ 64های موجود درمول گرم آهن چند برابر  11/ 2موجود در  مول هایتعداد  2

1 )05 /0                             2 )1 /0                                       3 )10                                      4 )20 
 است. جرم یک مولکول آن بر حسب گرم کدام است؟ 2O6Cl6H13Cهگزاکلروفن یک میکروب کش با فرمول مولکولی  3

 (O ،5 /35=Cl ،1=H ،12=C=16ه
1 )22- 10 × 85 /3               2 )22- 10 × 55 /5                    3 )21- 10 × 76 /6                     4 )22- 10 × 76 /6       

گورم  454( یدید در I( یدید به نمک خوراکی اضافه می شود. چند مول مس هIدرصد جرمی مس ه  0/ 01برای تنظیم ید در رژیم غذایی تا   4
 ؟ نمک خوراکی وجود دارد

1 )2- 10 × 38 /2                 2 )1- 10 × 61 /2                        3 )4- 10 × 02 /2                       4 )4- 10 × 38 /2             
 ، برابر است؟ NaOH، با جرم چند مول سدیم هیدروکسید KOHمول پتاسیم هیدروکسید  0/ 1جرم  5

 (g.mol   :39   =K  ،23   =Na   ،16  =O   ،1  =H-1ه
1 )12/0                             2  )14/0                                 3 )16/0                                   4  )20/0 

 گرمی آب خالص است؟  144در یک نمونه  O2Hگرمی از آن، چند برابر شمار مول های  184شمار مول های اتانول در یک نمونه خالص  6
1 )4 /0                                2 )5 /0                                   3 )6 /0                                     4 )8 /0 

           (g.mol  :14  =N  ،5 /35  =Cl  ،40  =Ca  ،1  =H-1گزینه درست است؟ هکدام  7
 می باشد.              g.mol 111-1(  برابر با 2CaCl( جرم مولکولی کلسیم کلرید ه1
 دارد.           amu 2 /207(، جرمی برابر g.mol 2 /207  =Pb-1( یک مول سرب ه2
 جرم دارد.  g 17است، بنابر این یک مول گاز آمونیاك  amu 17  =3NHبا ( جرم مولکولی آمونیاك برابر 3
 گرم جرم دارد.   𝟏𝟓𝟓.𝟖𝟓(، بنابر این یک اتم گرم آهن   g.mol 85 /55  =Fe-1( جرم مولی آهن برابر است با ه4

 ( Hg=  200ه اتم گرم جیوه، چند میلی گرم جرم دارد؟  1/ 5×  10 -4 8
1 )30                                   2 )15                                    3 )19- 10  ×4                    4 )19- 10  ×03 /9                                                   

 مولکول آب چند گرم است؟جرم یک  9
1 )18                                    2 )21- 10 × 1 /1                     3 )22- 10 × 0 /3                       4 )24- 10 × 7 /1                

 برابر چند گرم است؟ ،  (، 4NHه4PO3آمونیوم فسفات (، و  4NHه4HPO2تفاوت جرم مولی آمونیوم هیدروژن فسفات  10
1 )17                                      2 )1                                       3 )34                                     4 )18 

  نئون از نظر جرم هبر حسب گرم( و نیز از لحاظ عده اتم ها به ترتیب چگونه اند؟ مول  0/ 5مول کلسیم و  0/ 5 11

 یکسان  –( یکسان  4                  متفاوت          -  ( یکسان3                یکسان        –( متفاوت 2                    متفاوت         –( متفاوت 1
 گرم مس است؟  6/ 4موجود در های آهن، چند برابر تعداد اتم   کیلوگرم 2/ 8موجود در  های  تعداد اتم 12

1 )05 /0                                    2  )1 /0                                        3 )50                                      4 )100                                                
2+از یوون هوای  3HCO)Caه2کربنات وجوود دارد؟ ، چند مول یون هیدروژن 3CO)Caه2مول کلسیم هیدروژن کربنات   0/ 22در   13

Ca       و
-3HCO ن تشکیل شده استبه نسبت استوکیومتری فرمولی آ 
1 )44 /0                                   2  )1 /1                                     3 )22 /0                                    4 )2110× 044 /12 

 مول گوگرد دی اکسید با شمار اتم ها در چند گرم اوزون برابر است؟   0/ 002شمار اتم ها در   14
1 )048 /0                                  2 )096 /0                                  3 )144 /0                                 4 )192 /0 
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 شده است؟ لی کدام ترکیب درست نشان داده جرم مو 15
 (240ه  ClO)Baه2 پوکلریت( باریم هی2         (                                311ه 4PO)3Caه2 ( کلسیم فسفات 1
 ( 48( ه2NHه CO2( اوره  4(                        146ه 3HCO)Mgه2( منیزیم هیدروژن کربنات  3

     می باشد؟  2CO دارای چند مولکول (44هجرم مولی برابر   2CO مول گاز کربن دی اکسید 0/ 2 16
1 )2210  ×022 /6                      2 )2310  ×220 /6                      3 )2210  ×044 /12                      4 )2310  ×044 /12 

 مولکول وجود دارد؟  2/ 51×  2410مول و  4/ 17گرم از کدام ترکیب  75در  17
1 )2H                                2 )O2H                               3 )4SO2H                            4 )4CCl 

 

 1سطح  –پاسخ نامه تبدیل یکاها در شیمی  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
3 4 4 4 2 2 3 4 3 1 2 3 1 2 2 4 2 

 . 
 هاین تست ها از منابع دیگر به جز کنکور گردآوری شده اند.(        سوال( 17) 2سطح  –تبدیل یکاها در شیمی  
 کدام عدد است؟ nعدد مولکول آب وجود دارد،  n10  ×01 /3میلی گرم آب  0/ 009در  1

1 )17                            2 )19                                           3 )20                                     4 )21           
، 14رم های مولی نیتروژن، اکسیژن و هیدروژن به ترتیب  ( وجود دارد؟ ج3NO4NHآمونیوم نیترات ه  g  7 /51چند مول اتم نیتروژن در   2

 گرم بر مول است.( 1و  16
1 )645 /0                               2 )29 /1                                 3 )45 /6                                 4 )9 /12                        

 ل نیکل در این آلیاژ وجود دارد؟نیکل تشکیل شده است، چند مو %25مس و  %75است. این آلیاژ از گرم  5/ 10وزن یک نمونه آلیاژ  3
1 )12                                     2 )35 /0                                   3 )9 /2                                  4 )022 /0 

 های کربن بیشتری وجود دارد؟در کدام یک از گزینه های زیر اتم  4
     2F8H4Cمول  3N5H3C                4 )0 /3مول  2F6H3C                 3 )5 /1مول  F5H2C                      2 )5 /3مول  4/ 0( 1

–، شامل چه تعداد یون است؟ آمونیوم کلرید از یون های Cl4NHگرم آمونیوم کلرید  2/ 675 5
Cl  4+وNH است.  تشکیل شده 

 (g.mol   :14    =N  ،5/35   =Cl   ،1  =H-1ه
1 )2210  ×  011/3                             2 )2110  ×  022/6                             3  )2110  ×  011/3                       4 )2210  ×  022/6                                           

 است؟، شامل چند اتم 4PO3Hهر مول فسفریک اسید  6
1 )2310  ×  176/48                        2)  2210  ×  176/42                            3 )2310  ×  132/36                   4 )2210  ×  132/36 

کدام  Xداشته باشد،  g 46 /1بر برا تقریبا مولکول آن جرمی  12/ 04×    2110می دهد. در صورتی که    SFxگوگرد با فلوئور ترکیبی به فرمول   7
 است؟

1 )4                                         2 )2                                         3 )3                                           4 )6                                                                                     
می باشد. چه تعوداد   g.cm  96 /8-3  میلی متر ضخامت دارد. چگالی مس  0/ 60میلی متر،    50/ 0میلی متر در    15/ 0ورقه ای از مس به ابعاد   8

       (g.mol 64  =Cu-1ه؟ وجود دارداتم مس در این ورقه 
1 )2310 × 8 /3                        2 )2210 × 38 /0                         3 )2410 × 38 /0                           4 )2210 × 8 /3    

 ؟ را در ترکیب های داده شده، درست نشان می دهدبیشترین جرم اتمهای فلوئور  ترتیبکدام گزینه  9
    2F8H4C mol 0 /3ت(               F5H2C mol 0 /4پ(               3F7H4C mol 1 /1ب(              3F5H3C mol 5 /1آ(             

 ب                   >پ  >آ  >( ت 4ب                   >ت  >آ  >( پ 3ت                   >آ  >پ  >( ب 2ت                 >پ  >ب  >( آ 1

 (  Br=   80گرم برم ترکیب می شود، فرمول برومید حاصل کدام است؟ ه 2/ 4با   Xمول فلز  0/ 01 10
 1 )XBr                                   2 )2XBr                                      3 )3XBr                                    4 )4XBr 

b
e
h
za
d
m
ir
za
ie

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 تنظیم و نگارش  بهزاد میرزائی                                                   سوال   170  -  تست های شیمی کنکور مطابق با کتاب های نظام جدید
 99ویرایش سوم شهریور                                                                     فصل اول، کیهان زادگاه الفبای هستی                –شیمی دهم  

16 Bemirzaie.blogfa.com                                 @bemirzaie77 

 

 آن به تقریب کدام است؟اتم ها در یک مولکول  کل ، به تعداد3NO)5H3Cه3 در هر مول نیتروگلیسیرین Hنسبت تعداد اتم های  11
1  )2310 × 5 /1                           2 )2210 × 66 /6                           3 )5 /1                           4 )66 /6 

 گرم وزن دارد. این مولکول کدام است؟ 0/ 3مولکول از این ترکیب  6/ 02×  2110عددهای صحیح هستند. تعداد  yو  NxOy  ،xدر ترکیب  12
1 )NO                         2 )3O2N                        3 )O2N                          4 )2NO 

 کدام عدد است؟  nعدد مولکول آب وجود دارد،   n10  ×505 /1میلی گرم آب   0/ 45در  13
1 )17                                         2  )18                                      3 )19                                       4 )21                                                     

   اتم هیدروژن وجود دارد؟گرم جرم دارد. در این نمونه چند  3NH  ،2 /5  یک نمونه از گاز آمونیاك 14
1 )2410 ×52 /5                             2  )3210 ×52 /5                    3 )2210 ×06 /18                        4  )2310 ×06 /18 

 ، چند اتم اکسیژن وجود دارد؟  4SO2Hاز  g  0 /49در  15
1 )2410 × 04 /12                            2 )2310× 02 /6                               3 )2310× 01 /3                                  4 )2310× 04 /12              

 ، شامل چند گرم آب است؟ ،  O2H5  .4CuSO( سولفات آبدار IIمول مس ه 15/ 05 ×  4-10 16
1 )3-10× 5 /1154                        2 )3-10× 5 /1254                          3 )3-10× 5 /1354                           4 )3-10× 90 

به نسبت   Li+ و  23HPO-از یون های  3HPO2Liکدام است؟   ، 3HPO2Liگرم لیتیم هیدروژن فسفیت  0/ 94تعداد کل یون ها در   17
 استوکیومتری فرمولی آن تشکیل شده است. 

1 )2210× 022 /6                      2 )2110× 022 /6                      3 )2210× 066 /18                     4 )2110× 066 /18                  
 2سطح   -کاها در شیمی پاسخ نامه تبدیل ی 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 2 4 4 4 1 2 4 2 3 1 1 3 2 4 3 4 

 . 
 

 بخش دوم تست های تالیفی از قسمت های جدید کتاب شیمی دهم 

 سوال(  7) شیمی هسته ای و رادیو ایزوتوپ ها 
 X برای عنصر  Zو  Aدر معادله واپاشی هسته ای مقابل مقادیر   1

 به ترتیب کدام اند؟  
 
1 )219   ،86                       2 )219   ،90                    3  )227  ،86                  4  )227  ،90 

 ( کدام  ?به جای عالمت ه در معادله واپاشی هسته ای مقابل  2
 ذره قرار می گیرد؟  

 
 ( اتم هیدروژن 4( نوترون                             3                                 روتون ( پ2( الکترون                                    1

  می باشد. انرژی آزاد شده در ایون واکونش  KJ.mol  934-1، برابر با  g)H2+ ه  g)Oه  →  g)O2Hانرژی آزاد شده در واکنش شیمیایی: ه 3
 دوازدهم(هبرای دانش آموزان سال  استفاده کنید.( از فرمول اینشتینه معادل چه جرمی بر حسب گرم است؟

1 )11-10  × 037 /1                         2 )8-10 ×  037 /1                         3 )11-10  × 63 /9                         4 )8-10  × 63 /9             
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، یکی از واکنش های واپاشی انجام شده به صورت زیر است. جرم های اتمی هر  در راکتور هسته ای استفاده می شود Pu239هنگامی که   4
 g 24-10  × 66 /1   =amu 1 ) 𝐧𝟎𝟏  3           +𝐗𝐞𝟓𝟒𝟏𝟑𝟗                  +𝐌𝟒𝟎𝟗𝟖      →           𝐏𝐮𝟗𝟒𝟐𝟑𝟗                        +𝐧𝟎𝟏داده شده است. ه  amuیک از ذرات در زیر آن بر حسب  

U                                                           919 /138               u 913 /97              u  052 /239               u 008665 /1 
 هسته ای چند ژول انرژی آزاد موی شوود؟ در این واپاشی( چه مقادیری قرار می گیرد و 𝐌𝟒𝟎𝐀در اتم عنصره Aدر معادله واکنش به جای  

 دوازدهم(هبرای دانش آموزان سال  هاعداد را از راست به چپ بخوانید.(
1) 96  –  J  203 /0                  2)  98 –  J 11-10  × 03 /3                     3) 96  -   J 1010  × 63 /7                4) 98  -   J 00083 /0 

Puهنگامی که   5
در راکتور هسته ای استفاده می شود، یکی از واکنش های واپاشی انجام شده به صورت زیر است. جرم های اتمی هر   239

 𝐧𝟎𝟏  4           +𝐂𝐬𝟓𝟓𝟏𝟒𝟎                 +𝐘𝟑𝟗𝟗𝟔      →           𝐏𝐮𝟗𝟒𝟐𝟑𝟗                         +𝐧𝟎𝟏 دوازدهم(هبرای دانش آموزان سال  (g 10-24 × 66 /1  =amu 1داده شده است. ه amuیک از ذرات در زیر آن بر حسب 
U                                             917 /139             u 916 /95             u 052 /239             u 008665 /1 

 ؟خواهد شدگرم پلوتونیم در واکنش شرکت کند، چند کیلو ژول انرژی آزاد  10اگر و  اد می شود؟چند ژول انرژی آز واکنشدر این 
1) KJ 41-10 × 88 /2   ،KJ  1410 × 9                                              2 )KJ 71-10 × 88 /2   ،KJ  1710 × 9                                            
3  )KJ 11-10 × 88 /2   ،KJ  4110 × 5 /4                                          4 )KJ 15-10 × 88 /2   ،KJ  7110 × 5 /4                                            

 مشخص شده است کدام ذره باید قرار گیرد؟ (?در واکنش هسته ای زیر به جای ذره ای که با عالمت ه 6
 
 
 
 
1 )𝐄𝟑𝟕𝟗𝟎                                   2 )𝐄𝟑𝟕𝟗𝟐                                   3 )𝐄𝟑𝟓𝟗𝟎                                  4 )𝐄𝟑𝟓𝟗𝟐     

 ند.( شکل زیر یک واکنش هسته ای را نشان می دهد. هگوی های روشن نوترون ها و گوی های تیره پروتون هست 7
 
 
 
 

 7/ 7  ×  10-2( برابر بوا  ∆mاگر تفاوت جرم دو طرف معادله در این واکنش هدرست نشان داده شده است و  معادله واکنش  در کدام گزینه  
 هبرای دانش آموزان سال یازدهم و دوازدهم( ؟استگرم باشد، انرژی مبادله شده در واکنش چند کیلو ژول 

1 )𝐎𝟏𝟔𝟖   →   𝐂𝟏𝟐𝟔     +𝐇𝐞𝟒𝟐    ،1110 × 63 /7                                 2 )𝐎𝟏𝟔𝟖   →   𝐂𝟏𝟐𝟔      +𝐇𝐞𝟒𝟐    ،810 × 63 /7                                    
3 )𝐎𝟖𝟏𝟔   →   𝐂𝟔𝟏𝟐     +𝐇𝐞𝟐𝟒    ،3110 × 93 /6                                4 )𝐎𝟖𝟏𝟔   →   𝐂𝟔𝟏𝟐      +𝐇𝐞𝟐𝟒    ،1010 × 93 /6    

 پاسخ نامه شیمی هسته ای و رادیو ایزوتوپ ها 
1 2 3 4 5 6 7           
4 3 2 2 1 1 4           

. 
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