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 دقیقه90مدت آزمون 

 
 مرکز ملی پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان

 اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان
 مرکز آموزشی استعدادهاي درخشان شهید بهشتی گرگان

 نام و نام خانوادگی:
 27/02/95تاریخ آزمون:
 رشته : تجربی

 شماره داوطلب:

 

 بارم شرح سوال ردیف
 

 با حذف کلمه هاي نادرست عبارتهاي داده شده را کامل کنید. 1
 جرم اتمی) است. –الف) مبناي طبقه بندي عنصرها در جدول تناوبی مندلیف افزایش تدریجی (عدد جرمی 

 می شود.ب) در کشاورزي از (اتن و اتین) به عنوان عمل آورنده استفاده 
 اتیل بوتانوات) می باشد. -اتیل اتانوات (پ) طعم خوش آناناس به خاطر وجود

 کواالنسی) به یکدیگر متصل شده اند. –ت) در ساختار یون هاي چند اتمی اتم ها با پیوند (یونی 
C3H9Nد شده به دلیل آزاد شدن ترکیبی به فرمول (سث) بوي ماهی فا − 𝐶𝐶3𝐻𝐻8𝑁𝑁.می باشد ( 

تم کربن دیگر متصل شده اچهار)  –چهاروجهی) به (سه  -هـ) در بلور گرافیت هر اتم کربن با آرایش (مثلثی مسطح
 است.
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 درستی یا نادرستی هر یک از عبارتهاي زیر را مشخص کنید و براي موارد نادرست دلیل بنویسید. 2
با هم برابر  2Ni(CN)28و  4OCuS29، الکترون هاي کاتیون در دو ترکیب 𝑚𝑚𝑙𝑙الف) جمع جبري عددهاي کوانتومی 

 است.
 ب) دي متیل اتر ایزومر اتانول است و چگالی و دماي جوش بیشتري از آن دارد.

جدول  4در اتم آن برابر است می تواند در گروه  4sو  3dپ) عنصرهاي واسطه اي که شمار الکترون هاي زیر الیه 
 شته باشد.تناوبی قرار دا

فسفات و فروکلرات با هم برابر است ولی تعداد پیوندهاي داتیو در فروکلرات بیشتر  کت) شمار کاتیون هاي در فری
 است.
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 براي شده ذکر ویژگی از تر بیش یا تر کم قلیایی، هاي فلز براي زیر هاي ویژگی از یک هر اندازه 3

 است؟ دوره خاکی هم قلیایی هاي فلز
 الکترونگاتیوي )ت چگالی             )پ ذوب             نقطه)ب پذیري            واکنش )آ

1 

 برابر یون دو این هاي پروتون تعداد مجموع و برابر هم با B+2  و 3A-یون  هاي الکترون تعداد اگر 4

 .دهید پاسخ هاي زیر پرسش به باشد، 71
 وجود دارد. l =0 چند الکترون با عدد کوانتومی Aآ) در اتم 

 می باشد.  1lm+=داراي چند الکترون با  Bب) اتم 
 را تعیین کنید. Aپ) شماره دوره و گروه عنصر 

1 
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 مرکز ملی پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان
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 مرکز آموزشی استعدادهاي درخشان شهید بهشتی گرگان

 نام و نام خانوادگی:
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 رشته : تجربی

 شماره داوطلب:

 

 بارم شرح سوال ردیف
 

حسب  بر کلر و ید مولکول در را کلر اتم دو و ید اتم دو بین پتانسیل انرژي تغییرات رو روبه نمودار 5
kJ دهد می نشان.  

 است؟ kJ.mol-برابر چند  I-Iآ) انرژي تفکیک پیوند 
 نیروهاي جاذبه و نیروهاي دافعه بین دو اتم کلر pm 266ب) در فاصله 

 را با هم دیگر مقایسه کنید. 
 
 

1 

پاسخ  شده خواسته سواالت به دهد، می نشان Cو  A ،Bعناصر  متوالی یونش هاي انرژي که زیر جدول به توجه با 6
 دهید.

𝐼𝐼𝐼𝐼8 𝐼𝐼𝐼𝐼7 𝐼𝐼𝐼𝐼6 𝐼𝐼𝐼𝐼5 𝐼𝐼𝐼𝐼4 𝐼𝐼𝐼𝐼3 𝐼𝐼𝐼𝐼2 𝐼𝐼𝐼𝐼1  
84078 71330 13326 10989 7469 5300 3388 1314 A 
15254 13315 10719 8844 7089 2389 1235 631 B 
11800 10227 8760 6910 5500 4210 1064 549 C 

 را بنویسید. Cو  Bبا یون عنصرهاي  Aعنصر  یون از حاصل یونی ترکیب آ)فرمول
  چرا؟ است؟ تر بیش ترکیب کدام شبکه ب) انرژي

1 

 دهد، می نشان را دار هیدروژن هاي ترکیب جوش نقطه تغییر روند که زیر شکل به باتوجه 7
 پاسخ دهید شده خواسته سواالت به
 است؟ HFباالتر از  O2Hجوش  نقطه چراآ)
  دار هیدروژن هاي ترکیب جوش نقطه منظم تغییر روند )ب

 کنید؟ می توجیه چگونه را IVگروه  عناصر 
 است؟ 3NHبیش تر از  3SbHجوش  نقطه چرا )پ
 چیست؟ O2Hهاي  مولکول نمایش در رفته کار به مدل نام )ت
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 ملی پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان مرکز

 اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان
 مرکز آموزشی استعدادهاي درخشان شهید بهشتی گرگان

 نام و نام خانوادگی:
 27/02/95تاریخ آزمون:
 رشته : تجربی

 شماره داوطلب:

 

 بارم شرح سوال ردیف
 

بوتن -1چند ایزومر ساختاري وجود دارد که نام آن ها به   12H6Cبراي ترکیبی با فرمول مولکولی  8
 ختم می شود و ساختار آن ها را رسم کنید.

1 

 به سوالهاي زیر پاسخ دهید. 9
 . 𝑃𝑃4𝑂𝑂10و    Al2(SO4)3الف) نام دو ترکیب 

 .ب) فرمول شیمیایی سدیم هیدروژن کربنات و سدیم نیترید 
 کشیده شده است را بدست آورید.عدد اکسایش عناصی که زیر آن خط پ)

𝑆𝑆𝑂𝑂42−                        𝑁𝑁𝐻𝐻4𝑁𝑁𝑂𝑂3                        𝐵𝐵𝐵𝐵𝑂𝑂2 
 ت) نیروي جاذبه بین مولکولی در کدام ترکیب بیشتر است؟چرا؟ 

1 (𝐹𝐹2                    2  (𝐶𝐶𝐶𝐶2                    3  (𝐵𝐵𝐵𝐵2                      4( 𝐼𝐼2 
 2Nو    Coث) کدام ماده آسانتر مایع میشود؟ چرا؟  
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 به سواالت زیر پاسخ دهید. 10

همه ي اتم ها از قاعده ي هشتایی پیروي می کنند بار الکتریکی  الف) با توجه به اینکه در یون 
 P15و               O8      ) کدام است.qاین یون (

از جرم نمک متبلور کاهش می یابد. تعداد مول آب تبلور  %56 اًدب) با حرارت دادن نمک متبلور سدیم سولفات، حدو
𝑁𝑁𝐵𝐵2𝑆𝑆𝑂𝑂4(در هر مول از این نمک متبلور ، تقریبا چه قدر است؟ = 142𝑔𝑔.𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶−1 ,𝐻𝐻2𝑂𝑂 = 18𝑔𝑔.𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶−1( 

1  (8                        2  (9                     3  (10                  4  (5 
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 ترکیبات زیر را نامگذاري کنید. 11
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 به نام خدا
 )2آزمون درس: شیمی (

 پایه : دوم
 دقیقه90مدت آزمون 

 
 مرکز ملی پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان

 استان گلستاناداره کل آموزش و پرورش 
 مرکز آموزشی استعدادهاي درخشان شهید بهشتی گرگان

 نام و نام خانوادگی:
 27/02/95تاریخ آزمون:
 رشته : تجربی

 شماره داوطلب:

 

 بارم شرح سوال ردیف
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استامینوفن آسپرین یک داروي معروف است که به طور طبیعی در پوست درخت بید وجود دارد و  12
 بعنوان یکی از داروهاي مسکن بکار می رود که فرمول ساختاري آنها در زیر داده شده است.

                      
 آسپرین                       استامینوفن                                                                                                       

 الف) فرمول مولکولی آسپرین را بنویسید.
 ب) چند جفت الکترون پیوندي در استامینوفن وجود دارد.

 ترکیب داده شده را بنویسید. 2پ) نام گروههاي عاملی موجود در 
 قلمرویی در کدام بیشتر است. 3تم هاي کربن ت) تعداد ا
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 یکسان است.  O2Hبا  O2Dویژگی کدام  13
 ) هیچکدام4)نقطه ذوب                   3)جرم مولی                     2)چگالی            1
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 کدام مقایسه نادرست است. 14
−𝐶𝐶𝑚𝑚32اکسیژن  -)طول پیوند کربن1 > 𝐶𝐶𝑚𝑚2 = 𝐶𝐶𝑂𝑂 

𝐴𝐴𝐶𝐶2𝑂𝑂3) انرژي شبکه بلور 2 > 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑂𝑂 > 𝑁𝑁𝐵𝐵2𝑂𝑂 
𝑂𝑂𝐹𝐹2  ) قطبیت پیوند3 < 𝑂𝑂𝐵𝐵𝐵𝐵2 < 𝐻𝐻2𝑂𝑂 

𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶) نقطه جوش 4 < 𝐻𝐻𝐵𝐵𝐵𝐵 < 𝐻𝐻𝐼𝐼 < 𝐻𝐻𝐹𝐹 
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 مرکز ملی پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان

 اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان
 مرکز آموزشی استعدادهاي درخشان شهید بهشتی گرگان

 نام و نام خانوادگی:
 27/02/95تاریخ آزمون:
 رشته : تجربی

 شماره داوطلب:

 

 بارم شرح سوال ردیف
 

𝑵𝑵𝑵𝑵𝟐𝟐هاي  گونه لوویس ساختار 15
+  ،𝑵𝑵𝑵𝑵𝟐𝟐

𝑵𝑵𝑵𝑵𝟑𝟑و  −
 .دهید پاسخ زیر سواالت به و کرده رسم را −

 .کنید مشخص را  −𝑁𝑁𝑂𝑂2و  +𝑁𝑁𝑂𝑂2هاي  گونه از یک هر پیوندي زاویه و هندسی آ) شکل
 چرا؟ است؟ برابر هم با اکسیژن  -نیتروژن هاي پیوند طول   −𝑁𝑁𝑂𝑂2مولکول در آیا )ب
 دادن نشان براي زیر هندسی یشاآر کنیم،کدام استفاده ها مولکول هندسی شکل دادن نشان براي بادکنک از اگر )پ

 است؟ تر مناسب −𝑁𝑁𝑂𝑂3شکل
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