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 صنف افتم صه صصل اا  كيمياخال

 :7-خالصه صصل اول

 ُؽ نی کَ ظاؼای کتلَ ثبنع ّ لكوتی اؾ فُب ؼا انغبل کٌع، هبظٍ اقت. -1

 هبظٍ اؾ غؼات کْچک ثٌبم اتْم ُب ّ هبلیکْل ُب قبضتَ نعٍ اقت . -2

 ى خكن یبظ هی گؽظظ.هدوْ٘ غؼاتی کَ یک خكن  ؼا تهکیل هی ظُع، ثٌبم کتلَ آ  -3

هبلیکْل کْچکتؽیي غؼٍ یک هؽکت اقت کَ ضْاو ُوبى هؽکت ؼا ظاؼظ ّ اؾ لسبٔ  -4

 چبؼچ ثؽلی ضٌثی هی ثبنع.

 هبظٍ ثَ قَ زبلت پیعا هی نْظ: خبهع، هبیٙ ّ گبؾ -5

 ضْاو فؿیکی هبظٍ آى ضْاو هبظٍ ؼا گْیٌع کَ زبلت ٖبُؽی هبظٍ ؼا ثیبى هی کٌع. -6

 بظی ؼا ثٌبم کثبفت یبظ هی کٌٌع.کتلَ فی ّازع زدن یک خكن ه -7

 اخكبهی کَ کثبفت آى ًكجت ثَ آة کن ثبنع نٌبّؼ اًع. -8

 اخكبهی  کَ کثبفت آى ًكجت ثَ آة ؾیبظ ثبنع غیؽ نٌبّؼ اًع. -9

 

 :7-خالصه صصل دوم

 هطلِْ ٚجبؼت اؾ هْاظی اقت کَ اخؿای آى ضْاو ضْظ ؼا زفٕ ًوْظٍ ثبنٌع. -1

 ْاو آًِب ظؼ توبم ًمبِ هطلِْ یکكبى ثبنع.هطلِْ ُبی هتدبًف هطلِْ ُبیی اًع کَ ض -2

هطلِْ ُبی غیؽ هتدبًف هطلِْ ُبی اًع کَ ضْاو آًِب ظؼ توبم زًى هطلِْ  -3

 یکكبى ًجبنع.

تْقّ ٚولیَ تمٓیؽ، فلتؽ ًوْظى ّ تًٛیع هی تْاًین اخؿای هطلِْ ُب ؼا اؾ ُن خعا   -4

 قبؾین.

 هسلْل، یک هطلِْ هتدبًف اقت . -5

 هسلل ّ هبظۀ هٌسلَ تهکیل نعٍ اقت . هسلْل ُب اؾ ظّ خؿ اقبقی   -6

 هبظٍ هٌسلَ، هبظٍ اقت کَ ظؼ هسلل زل نْظ.  -7

 هسلل هبظٍ اقت کَ هْاظ ظیگؽ ظؼ آى زل گؽظظ.  -8

 زبلت فؿیکی هبظۀ هٌسلَ ثبٚث تغییؽ ظؼ قؽٚت زل نعى هْاظ هی نْظ. -9

اًساللیت، ٚجبؼت اؾ اًعاؾٍ زل نعى هْاظ ظؼ همعاؼ هٛیي هسلل ظؼ ظؼخَ زؽاؼت   -11

 اقت . هٛیي

 ُؽ چیؿی کَ اؾ یک ًْ٘ هبظٍ قبضتَ نعٍ ثبنع ثٌبم هبظۀ ضبلى یبظ هی نْظ. -11

ًٌٚؽ، هبظٍ ضبلًی اقت کَ اؾ یک ًْ٘ اتْم ُب کَ ظاؼای پؽّتْى ُبی یکكبى ثبنع،  -12

 قبضتَ نعٍ اقت.

هؽکجبت، هبظۀ ضبلًی اًع کَ اؾ تؽکیت ٌٚبيؽ هطتلف  قبضتَ نعٍ اًع، ٌٚبيؽ   -13

 ت اّلی ضْظ ؼا ظؼ هؽکت اؾ ظقت هی ظٌُع.تهکیل ظٌُعۀ  هؽکت ضبيی

 

 :7-مخالصه صصل سو

تٛبهالت کیویبّی هْاظ ًْ٘ خؽیبًبتی اقت کَ ظؼ ًتیدۀ ثَ ّلْ٘ پیْقتي آى ،هْاظ خعیع  -1

 تهکیل هی گؽظظ.

ثُٛی تٛبهالت کیویبّی ثب آؾاظ نعى اًؽژی ّ زؽاؼت يْؼت هی گیؽظ ّ ثُٛی اؾ  -2

 ثَ هْاظ تٛبهل کٌٌعٍ زؽاؼت ظاظٍ نْظ. تٛبهالت کیویبّی ّلتی يْؼت هی گیؽظ کَ

ثؽای اخؽای تٛبهالت کیویبّی نؽایّ الؾهَ َؽّؼت اقت، ایي نؽایّ ٚجبؼت اؾ   -3

 ظؼخۀ زؽاؼت، فهبؼ ّ کتلكت اقت.

کتلكت ُب هْاظی اًع کَ ظؼ تٛبهالت کیویبّی قِن گؽفتَ ، تٛبهالت ؼا قؽیٙ قبضتَ،   -4

 اهب ضْظ آى ثَ هًؽف ًوی ؼقٌع.

 ؽیٙ قبضتَ، اهب ضْظ آى ثَ هًؽف ًوی ؼقع؟تٛبهالت ؼا ق  -5

تٛبهالت کیویبّی کَ ظؼ ًتیدۀ يْؼت گؽفتي آى اؾ یک هبظٍ اّلی ظّ ّیب چٌعیي هبظٍ  -6

 خعیع تهکیل هی گؽظظ، ثٌبم تٛبهالت تدؿیْی یبظ هی نًْع.

تٛبهالت کیویبّی کَ ظؼ ًتیدۀ يْؼت گؽفتي آى اؾ ظّ یب چٌعیي هبظٍ یک هبظۀ خعیعی   -7

 ع تهکیل هی گؽظظ ، ثٌبم تٛبهالت خوٛی یبظ هی گؽظًع.ثب ضْاو خعی

 ٚول هتمبثل  هْاظ قبظٍ یب هغلك ثب اکكیدي تٛبهالت اکكیعیهي گفتَ هی نْظ. -8

 ازتؽاق ًْٚی اکكیعیهي اقت کَ ثب قؽٚت اًدبم نعٍ ّ ثب نٛلَ ّؼ نعى ُوؽاٍ اقت -9

ؾ اتْم ُبی تٛبهالت کیویبّی کَ ظؼًتیدۀ آى اتْم ُبی ٌٚبيؽ )هبظٍ قبظٍ( ثُٛی ا -11

ٌٚبيؽ ؼا ظؼ هؽکجبت کیویبّی ثی خب قبضتَ ّضْظ خبی آًؽا انغبل هی ًوبیٌع، ثٌبم 

 تٛبهالت تْٛیُی یبظ هی نًْع.

تسؽیؽ ههطى ّ نؽْی تٛبهالت کیویبّی ؼا ثَ کوک قوجْل ُب ّ فْؼهْل ُب ثٌبم  -11

بهالت هٛبظلۀ کیویبّی یبظ هی ًوبیٌع. هٛبظالت کیویبّی تسؽیؽی زؽّفی یب قوجْلیک تٛ

 کیویبّی اقت .

هٛبظالت کیویبّی ّلتی تْؾیي ثْظٍ هی تْاًع کَ تٛعاظ اتْم ُبی هْاظ تٛبهل کٌٌعٍ  -12

 هكبّی ثَ تٛعاظ اتْم ُبی هسًْل تٛبهل ثبنٌع.
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 :7-خالصه صصل چهارم

ٌٚبيؽی اًع کَ ظؼ ؾًعٍ  Cکبؼثي  2Nّ، ًبیتؽّخي 2O، اکكیدي 2Hُبیعؼّخي  -1

 گی ثهؽ ظاؼای اُویت ؾیبظ هی ثبنٌع.

 ُبیعؼّخي ظؼ خبهع قبضتي ؼّغي ُبی هبیٙ اقتٛوبل هی نْظ. -2

 کبؼثي ثَ قَ نکل ؾغبل، گؽافیت ّ الوبـ یبفت هی نْظ. -3

 ثعّى اکكیدي زیبت ّخْظ ًعاؼظ. -4

 قْضتي هْاظ ثعّى اکكیدي يْؼت ًوی گیؽظ. -5

 اؼؾل ؾیبظی ظاؼظ. کبؼثي ظؼ يٌٛت اهؽّؾی  -6

 ًجبتبت ثعّى ًبیتؽّخي ؾًعٍ گی کؽظٍ ًوی تْاًٌع. -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنف اشتم كيمياصصل اا  خالصه 

 :8-خالصه صصل اول

ظیوْکؽیت ّ ثٛعًا ظالتْى هٛتمع ثْظًع کَ اتْم ُب غؼات ًِبیت کْچک کؽّی نکل هیبى  -1

 پؽ اًع کَ ثَ اخؿای کْچکتؽیي لبثل تدؿیَ ًوی ثبنٌع.

فْؼظ ثؽای اتْم قبضتبؼ ههبثَ ًٗبم نوف ؼا پیهٌِبظ ًوْظ. ْْؼی کَ ُكتَ ؼا ظؼ   -2

هبًٌع آفتبة ظؼ هؽکؿ اتْم لؽاؼ ظانتَ ّ الکتؽّى ُب هبًٌع قیبؼات ظؼ اْؽاف ُكتَ ثَ 

 لهؽ ُبی هطتلف ظؼ زبل زؽکت هی ثبنٌع.

 اهؽّؾ ًٗؽیَ کْاًتوی  هْؼظ لجلْ هی ثبنع.  -3

ع کَ ظؼ هؽکؿ اتْم لؽاؼ ظانتَ ّ غؼات اقبقی ُكتۀ اتْم ظاؼای چبؼج هثجت هی ثبن  -4

 پؽّتْى ّ ًیْتؽّى ظؼ آى هْلٛیت ظاؼًع.

قْیَ ُبی اًؽژیکی  الکتؽًّی قبزَ یب هسلی اًع کَ ظؼ آى الکتؽّى ُب ظؼ اْؽاف   -5

 ُكتۀ  اتْم ظؼ زبل چؽضم اًع.

 هدوْ٘ پؽّتْى ُبی هْخْظ ظؼ ُكتۀ اتْم ثٌبم ًوجؽ اتْهی ُوبى اتْم یبظ هی نْظ.  -6

 هدوْٚۀ پؽّتْى ُب ّ ًیْتؽّى ُبی هْخْظ ظؼ ُكتۀ اتْم ًوجؽ کتلَ ًبهیعٍ هی نْظ.  -7

 

 :8-خالصه صصل دوم

ظیویتؽی هٌعلیف اّلیي ظاًهوٌعی ثْظ کَ اقبـ خعّل ظّؼٍ یی ٌٚبيؽ اهؽّؾی ؼا ثٌب  -1

 ًِبظ.

ظؼ خعّل تٌبّثی ٌٚبيؽ، ٌٚبيؽ ثؽ اقبـ اؾظیبظ ًوجؽ اتْهی نبى ظؼ پؽیْظ ُب   -2

 گؽّپ ُب تٌٗین گؽظیعٍ اًع. تؽتیت ّ ظؼ

 لٓبؼ ُبی افمی خعّل  ظّؼٍ یی ثٌبم ظّؼٍ یب تٌبّة یبظ هی نًْع. -3

 قتْى ٚوْظی ایي خعّل ثٌبم گؽّپ ُب یبظ نعٍ اقت . -4

 ٌٚبيؽی کَ ظؼ یک گؽّپ لؽاؼ ظاؼًع، ظاؼای ضْاو ههبثَ کیویبّی هی ثبنٌع. -5

 ثَ الکتؽًّی اًع.ٌٚبيؽی کَ ظؼ ٚیي گؽّپ لؽاؼ ظاؼًع، ظاؼای لهؽ ضبؼخی ههب  -6

ٌٚبيؽ ثَ يْؼت ٚوْم ثَ قَ ظقتۀ فلؿات، غیؽ فلؿات ّ نجَ فلؿات تمكین هی   -7

 نًْع.

 

 



 کاتل، سزک سوم کارته نو -نصزتیارویع اهلل هنوای علوم و ریاضیات استاد سرهزکش 

 www.kankoraf.com –ههد کدر های آینده  –رهنوای آسهوى کانکور افغانستاى 

 4 ، کاتل، سزک سوم کارته نور تا استاد سویع اهلل نصزتیارآهادگی کانکو                                 تهیه و تزتیة: انجینز حنیف اهلل حکیوی، (نصاب جدیدهکول )کیویای 

 :8-خالصه صصل سوم

قوجْل ٚالهۀ اضتًبؼی ًبم ٌٚبيؽ اقت کَ ثَ زؽف اّل ًبم اًگلیكی یب التیٌی ًبم  -1

 ٌٚبيؽ افبظٍ هی گؽظظ.

ایدبظ ؼاثَٓ قِن ثگیؽظ،  ّالًف لْۀ اتسبظ ٌٚبيؽ هی ثبنع. ُؽگبٍ یک الکتؽّى ظؼ -2

ّالًف آى ًٌٚؽ یک ّ اگؽ ظّ الکتؽّى قِن ظانتَ ثبنع، ّالًف آى ًٌٚؽ ظّ ّ اگؽ 

 قَ الکتؽّى ظؼ ایدبظ ؼاثَٓ قِن ثگیؽظ، ّالًف آًِب قَ هی ثبنع.

 فْؼهْل کیویبّی هدوَْٚ قوجْل ُبی ٌٚبيؽ نبهل یک هؽکت اقت. -3

ت کیویبّی، الکتؽّى گؽفتَ یب ثب ضتَ اتْم یب گؽّپی اؾ اتْم ُب کَ ظؼ ًتیدۀ  تٛبهال -4

 ثبنٌع ثٌبم آیْى یبظ هی نًْع.

 الکتؽّى ُبی لهؽ آضؽی ؼا ثٌبم الکتؽّى ُبی ّالًكی یبظ هی کٌٌع.  -5

 اّکتیت زبلت تکویل ُهت الکتؽًّی لهؽ آضؽی اتْم ُبی ٌٚبيؽ هی ثبنع. -6

 ( ًیكت.-ّالًف ظاؼای ٚالهَ هثجت یب هٌفی )+ یب  -7

یی اقت کَ ظؼ اثؽ ثؽظ ّ ثبضت الکتؽّى ُبی ّالًكی ثْخْظ هی ؼاثٓۀ آیًْی ؼاثَٓ   -8

 آیع.

فلؿات ظؼ تٛبهالت ثب غیؽ فلؿات الکتؽّى ُب ؼا اؾ ظقت هی ظٌُع ّ ظؼ همبثل غیؽ  -9

 فلؿات الکتؽّى ُب ؼا هی گیؽًع.

ؼاثٓۀ انتؽاکی ظؼ اثؽ ههتؽک گػانتي الکتؽّى ُبی ّالًكی ظؼ ثیي اتْم ُب ایدبظ هی  -11

 نْظ.

 تؽاکی هی تْاًع یگبًَ، ظّگبًَ ّ قَ گبًَ ثبنع.ؼاثٓۀ ان  -11

غیؽ فلؿات ثیي ضْظ ؼاثٓۀ انتؽاکی )کّْالًت( ؼا ثؽ لؽاؼ هی ًوبیٌع، ثَ ُویي تؽتیت   -12

 ؼاثٓۀ انتؽاکی ظؼ ثیي اتْم ُبی ُن ًْ٘ ًیؿ ایدبظ هی گؽظظ.

ؼاثَٓ فلؿی لْۀ کههی اقت کَ ثیي الکتؽّى ُبی ّالًكی ّ آیْى ُبی هثجت ظؼ فلؿات  -13

 ْخْظ اقت.ه

 فلؿات ظاؼای ضْاو ُعایت ثؽلی، ُعایت زؽاؼتی ّ خالی فلؿی هی ثبنٌع.  -14

 

 :8-خالصه صصل چهارم

ٚولیَ یی کَ ظؼ اثؽ آى یک هبظٍ یب هْاظ ثَ هبظٍ یب هْاظ ظیگؽ تجعیل هی نًْع ّ توبم  -1

 ضْاو آى تغییؽ ًوبیع تٛبهل کیویبّی گفتَ هی نْظ.

ؼهْل  ُبی ٌٚبيؽ ّ هؽکجبت نبهل ظؼ یک هٛبظلۀ کیویبّی هدوْ٘ قوجْل ُب ّ فْ -2

 تٛبهل کیویبّی هی ثبنع.

ْجك لبًْى تسفٕ کتلَ، هدوْ٘ کتلَ ُبی هْاظ تٛبهل کٌٌعٍ ظؼ یک تٛبهل کیویبّی   -3

 هكبّی ثَ هدوْ٘ کتلَ ُبی هْاظ زبيل تٛبهل اقت .

تٛبهالت کیویبّی اًْا٘ هطتلف ظاؼًع کَ ٚجبؼت اؾ تٛبهالت تدؿیْی، خوٛی،   -4

 ّ تْٛیُی هی ثبنع.ازتؽالی 

فلؿات ثب غیؽ فلؿات ثَ آقبًی تٛبهل ًوْظٍ ًوک ُب ؼا هی قبؾًع ّ اکثؽ هؽکجبت  -5

 تهکیل نعٍ ظاؼای ؼاثَٓ آیًْی ُكتٌع.

ظؼ ًتیدَ تٛبهل غیؽ فلؿات ثب غیؽ فلؿات هؽکجبتی تهکیل هی نًْع کَ ؼاثَٓ ثیي آًِب  -6

 انتؽاکی اقت .

 

 :8-خالصه صصل پنجم

 ًع کَ اؾ تٛبهل اکكیدي ثب ظیگؽ ٌٚبيؽ زبيل هی نًْع.اکكبیع ُب هؽکجبتی ا -1

 اکكبیع ُب ثَ ظّ ظقتَ اکكبیعُبی فلؿات ّ اکكبیع ُبی غیؽ فلؿات تمكین نعٍ اًع. -2

اکكیعیهي ٚجبؼت اؾ ًًت اکكیدي ثبالی یک هبظٍ اقت چَ ایي هبظٍ ًٌٚؽ ثبنع یب  -3

 هؽکت.

الکتؽّى هی گیؽظ، ثٌبثؽ اکكیدي ظؼ خؽیبى تٛبهل اؾ ُؽ ًٌٚؽ )ثَ اقتثٌبی فلْؼیي(  -4

 ایي، گؽفتي الکتؽّى ؼا اؾ یک ًٌٚؽ اکكیعیهي هی ًبهٌع.

ظؼ ًتیدۀ ازتؽاق هْاظ قْضت، اکكبیع ُبی غیؽ فلؿات ّ همعاؼ ؾیبظی اًؽژی ثَ  -5

 يْؼت ًْؼ ّ زؽاؼت تْلیع هی نْظ.
 

 :8-خالصه صصل ششم

ل ثْظٍ، ظؼ ؼنع ًٌٚؽ ًبیتؽّخي ظؼ تؽکیت کلْؼّفیل، اهیٌْاقیع ُب ّ پؽّتیي ُب نبه -1

 قبلَ ّ ثؽگ ًمم هِن ظاؼظ.

پتبنین ثؽای ًوْی ًجبتبت َؽّؼی ثْظٍ، ثؽای افؿایم ًهبیكتَ، الیبف پٌجَ ّ کتبى  -2

 َؽّؼی اقت.

 فبقفْؼـ ظؼ تسؽیک ًهْ ّ ًوْ، تكؽیٙ تهکیل هیٍْ ّ ظاًۀ ًجبتبت کوک هی ًوبیع. -3

غیؽ ُْٚی کْظُب ثَ يْؼت ٚوْم ثَ ظّ گؽّپ اقبقی کْظُبی ُْٚی ّ کْظُبی  -4

 تمكین هی نًْع.

 ًٌٚؽ ثَ نکل هؽکجبت ظؼ تؽکیت ًجبتبت هْخْظ اقت. 61 -5

کْظُبی ُْٚی ههتول ثؽ هْاظ فُلَ زیْاًی، تفبلَ ُبی يٌبیٙ هْاظ غػایی، ؾغبل  -6

 ًبؼـ، ثؽگ ّ قبلۀ ًجبتبت ظفي نعٍ ظؼ ؾیؽ ضبک ّ غیؽٍ هی ثبنع.
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ٚتی ُن اؾ لسبٔ کوی ّ کْظ کیویبّی هبظٍ یی اقت کَ خِت ثلٌع ثؽظى زبيالت ؾؼا  -7

 ُن اؾ لسبٔ کیفی ثَ ضبک ٚالٍّ هی نْظ.

ثطم اٚٗن کْظُبی غیؽ ُْٚی ظؼ فبثؽیکبت تْلیع هی نًْع ّ ثُٛی اًْ٘ ایي  -8

 کْظُب ظؼ ْجیٛت هْخْظ اًع.

هؽکجبت کلْؼیي: قْظین ُبیعؼّکلْؼایت، پْتبنین ُبیپْکلْؼایت ّ کلكین ُبیپْکلْؼایت   -9

 ظ ّ اؾ ثیي ثؽظى لکَ ُب هْاؼظ اقتٛوبل ظاؼًع.هی ثبنٌع کَ ثؽای تٛمین هْا

 یْؼیب یکی اؾ کْظُبی هِن ًبیتؽّخي ظاؼ هی ثبنع. -11

کْظ یْؼیب ثَ ًكجت ایي کَ ظؼ ضبک ثَ آقبًی ثَ اهًْیب تجعیل هی نْظ، ضبيیت  -11

اًفدبؼی  ًعاؼظ، ًوی قْؾظ. ثَ هسیّ ؾیكت َؽؼ ًوی ؼقبًع ّ هْاؼظ اقتٛوبل ؾیبظ 

 ظاؼظ.

ت اؾ اهًْیب ّ کبؼثي ظای اکكبیع تست فهبؼ ؾیبظ ظؼ ظّ هؽزلَ ثَ یْؼیب ؼا ظؼ يٌٛ -12

 ظقت هی آّؼًع.

 

 :8-خالصه صصل افتم

تیؿاة ُب هْاظی اًع کَ آیْى ُبی ُبیعؼّخي  -1 H .ؼا ظؼ آة تْلیع هی ًوبیٌع 

ت تیؿاة ُب غایمۀ تؽل ظانتَ، لتوف آثی ؼا ثَ قؽش تجعیل هی ًوبیٌع ّثب ثُٛی فلؿا -2

 تٛبهل ًوْظٍ، گبؾ ُبیعؼّخي ؼا تْلیع هی کٌٌع.

 ( ؼا ظؼ آة تْلیع هی ًوبیٌع.OHالملی ُب هْاظی اًع کَ آیْى ) -3

الملی ُب ظاؼای هؿۀ تلص ثْظٍ، ضبيیت لؿخی ظانتَ ّ کبغػ لتوف قؽش ؼا آثی هی  -4

 قبؾًع.

 هسلْل ُبی تیؿاة ُب ّ الملی ُب ثؽق ؼا ُعایت هی کٌٌع. -5

الملی ُب هْاظی اًع کَ ظؼ هْخْظیت تیؿاة ّ الملی تغییؽ هٛؽف ُبی تیؿاة ُب ّ   -6

 ؼًگ هی  ظٌُع.

 تیؿاة ُب ّ الملی ُب هْاؼظ اقتٛوبل ؾیبظ ظؼضبًَ ّ يٌٛت ظاؼًع.  -7

 

 

 

 

 :خالصه صصل اشتم

ًوک ُب هؽکجبت خبهع کؽقتلی اًع کَ اؾ تؽکیت آیْى ُبی هثجت الملی ّ آیْى ُبی  -1

 تیؿاة ُب ّ الملی ُب زبيل هی نًْع. هٌفی تیؿاة ظؼ ًتیدۀ تٛبهل ضٌثب قبؾی

ًوک ُب هْاظ نکٌٌعٍ اًع کَ ظاؼای ًمبِ غّثبى، کثبفت ّ ؼًگ ُبی هطتلف هی ثبنٌع،   -2

 اهب اکثؽًا ثَ ؼًگ قفیع ظؼ ْجیٛت هْخْظ اًع.

ظؼ ًبهگػاؼی ًوک ُب اثتعا ًبم فلؿ ّ قپف ًبم اًیْى تهکیل ظٌُعۀ ُوبى ًوک گؽفتَ  -3

 ُب ظؼ آة اؾ ُوعیگؽ فؽق ظاؼًع.هی نْظ. هیؿاى زل نعى ًوک 

ظؼ اثؽ تٛبهل  ًوک ُب ثب یکعیگؽ، ًوک ُبی خعیع ّ ظؼ يْؼت تٛبهل  آى ُب ثب   -4

تیؿاة ُب ،ًوک ُب ّ تیؿاة ُبی خعیع ّ ظؼ يْؼت تٛبهل نبى ثب الملی ُب، ًوک ُب ّ 

 الملی ُبی  خعیع زبيل هی نًْع.

وک ُبی خعیع زبيل ّ کتیْى ظؼ يْؼت تٛبهل هسلْل آثی ًوک ُب ثب فلؿات فٛبل، ً  -5

 ًوک ُب ثَ فلؿ هؽثَْْ تْٛیٍ هی نْظ.

ًوک ُبی کَ ظؼ فٛبلیت ؼّؾ هؽٍ زیبتی ّ يٌٛتی اُویت ظاؼًع ٚجبؼت اًع اؾ :   -6

NaCl ،Cl ،3NaNO . ٍغیؽ ّ 
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 اا  كيميا  صنف نهمصصل خالصه 

 :9-خالصه صصل اول

 ی ُبیعؼّکبؼى ُب ّ ههتمبت آى هی ثبنع.کیویبّی ُْٚی ٚجبؼت اؾ کیویب -1

ظؼ هؽکجبت ُْٚی اتْم ُبی کبؼثي، ُبیعؼّخي، اکكیدي، ًبیتؽّخي ّ غیؽ ظاؼای  -2

 ؼّاثّ انتؽاکی هی ثبنٌع.

هسلْل ُبی هؽکجبت ُْٚی ثَ يْؼت ٚوْهی ُبظی ثؽق ًجْظٍ ّ هسلْل ُبی   -3

آیْى ُب  هؽکجبت غیؽ ُْٚی )آیًْیکی( ُبظی ثؽق ثْظٍ ّ ظؼ هسلْل ُبی نبى ثَ

 تفکیک هی نًْع.

ؼّاثّ انتؽاکی ظؼ هؽکجبت ُْٚی قَ ًْ٘ ثْظٍ، ؼاثَٓ انتؽاکی یگبًَ، ظّگبًَ ّقَ   -4

 گبًَ .

تْقّ ُّلؽ ظؼ  1828اّلیي اقتسًبل هبظۀ ُْٚی اؾ هبظٍ غیؽ ُْٚی ظؼ قبل  -5

 الثؽاتْاؼ ٚولی گؽظیع.

 تٛبهالت هؽکجبت ُْٚی ثٓی ثْظٍ ثَ کتلكت َؽّؼت ظاؼًع.  -6

ی هی قْؾًع کَ ظؼ ًتیدۀ قْضت آًِب آة، کبؼثي ظای اکكبیع ّ اًؽژی هؽکجبت ُْٚ -7

 زبيل هی نْظ.

 

 :9-خالصه صصل دوم

ُبیعؼّکبؼثي ُب هؽکجبت ُْٚی اًع کَ اؾ کبؼثي ّ ُبیعؼّخي قبضتَ نعٍ اًع، ظاؼای  -1

 ؼاثَٓ انتؽاکی هی ثبنٌع.

ؽاکی یگبًَ الکبى ُب ُبیعّؼکبؼثي ُبیی اًع کَ ثیي اتْم ُبی کبؼثي آى ؼاثٓۀ انت -2

 هْخْظ اقت.

اگؽ یک اتْم ُبیعؼّخي اؾ یک هبلیکْل الکبى خعا نْظ، ظؼ آى يْؼت گؽّپ الکبیل   -3

 تهکیل هی نْظ.

هؽکجبت ُْٚی کَ فْؼهْل هبلیکْلی نبى یک قبى ّ فْؼهْل قبضتوبًی ّ ضْاو  -4

 نبى اؾ ُن فؽق ظانتَ ثبنٌع، ایؿّهیؽ یک ظیگؽ اًع .

ًَ ّ الکبیي ُب یک ؼاثَٓ انتؽاکی قَ گبًَ ظانتَ ّ الکیي ُب یک ؼاثَٓ انتؽاکی ظّگب -5

 هؽثِْ ثَ ُبیعؼّکبؼثي ُبی غیؽ ههجْ٘ اًع.

ظؼ ُبیعؼّکبؼى ُبی ههجْ٘ تٛبهالت تْٛیُی ّ ظؼ ُبیعؼّکبؼثي ُبی غیؽ ههجْ٘  -6

 تٛبهالت خوٛی يْؼت هی گیؽًع.

 هؽکجبت اؼّهبتیک ثَ نٛلۀ ؾؼظ ؼًگ ظّظ ظاؼ هی قْؾًع. -7

ٌبیٙ هطتلف، اؾ لجیل ظّاقبؾی، قبضتي ؼًگ ُب ّ غیؽٍ هْاظ هؽکجبت اؼّهبتیک ظؼ ي -8

 هْاؼظ اقتٛوبل ظاؼًع.

 

 :9-خالصه صصل سوم

 اؾ ایتبیل الکْل ظؼ ْجبثت ثَ زیث هبظٍ َع ٚفًْی اقتفبظٍ ثَ ٚول هی آیع. -1

( هؽتجّ ثبنع، هؽکت زبيلَ ایتؽ ًبهیعٍ هی Rاگؽ اتْم اکكیدي ثب ظّ ثمیَ ُْٚی ) -2

 نْظ.

ْى ُب هؽکجبت اکكیدي ظاؼ ُْٚی ثْظٍ کَ گؽّپ ُبی ّٖیفَ یی آًِب العیِبیع ُب ّکیت -3

ثَ تؽتیت 
O

CH //  ّ
O

C //
 اقت . 

هؽکجبت ُْٚی کَ ظاؼای یک ًْ٘ گؽّپ ُبی ّٖیفَ یی ثبنٌع ، تمؽیجًب ظاؼای ضْاو  -4

 فؿیکی ّ کیویبّی ههبثَ اًع.

 آة ّ ایكتؽ ثْخْظ هی آیٌع.اؾ تٛبهل تیؿاة ُبی ُْٚی ّ الکْل،  -5

 نسن زیْاًی یک ایكتؽ تیؿاة ُبی نسوی ههجْ٘ ّ گلیكؽیي هی ثبنع. -6

 قیتبؼیک اقیع یک تیؿاة نسوی ههجْ٘ اقت. -7

ؼّغي هبیٙ ظؼ اثؽ ٚولیۀ ُبیعؼّخٌیهي ظؼ هْخْظیت کتلكت ثَ ؼّغي خبهع تجعیل هی  -8

 نْظ.

 ت .يبثْى ٚجبؼت اؾ ًوک قْظین یب پْتبنین تیؿاة ُبی نسوی اق -9

 کبؼثُْبیعؼیت ُب ثَ لٌعُبی یک لیوتَ، ظّ لیوتَ ّ چٌع لیوتَ تمكین نعٍ اًع. -11

 ًهبیكتَ ّ قلْلْؾ اؾ خولۀ هِوتؽیي لٌعُبی چٌع لیوتَ اًع. -11
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 :9-خالصه صصل چهارم

 الکبى ُب، ُبیعؼّکبؼثي ُبی ههجْ٘ اًع کَ تٛبهالت تْٛیُی ؼا اًدبم هی ظٌُع. -1

ُب ّ الکبیي ُب( تٛبهالت خوٛی ؼا اًدبم هی ُبیعؼّکبؼثي ُبی غیؽ ههجْ٘ )الکیي  -2

 ظٌُع.

تٛبهل هْاظ ثب اکكیدي یب ثبضتي الکتؽّى ؼا ظؼ یک تٛبهل کیویبّی ثٌبم اکكیعیهي یبظ  -3

 هی کٌٌع.

 ًًت یک هبلیکْل آة ؼا ثبالی یک هؽکت ُْٚی ثٌبم ُبیعؼیهي یبظ هی کٌٌع. -4

بُن تٛبهل ًوْظٍ ّ ٚولیَ یی کَ چٌع هبلیکْل یک هؽکت ُْٚی تست  نؽایّ ضبيی ث -5

 ظؼ ًتیدَ یک هؽکت خعیع ؼا ثكبؾظ، ثٌبم پْلیویؽایؿیهي یبظ هی ًوبیٌع.

ظؼ اثؽ زؽاؼت ، فهبؼ ّ کتلكت، هبلیکْل ُبی ثؿؼگ ُبیعؼّکبؼثي ُب ثَ هبلیکْل   -6

 ُبی کْچک پبؼچَ هی نًْع کَ ایي ٚولیَ ثَ ًبم اًهمبق )کؽکٌک( یبظ هی نْظ.

ع اتْم هبلیکْل یک هؽکت تْقّ یک یب چٌع اتْم تٛبهالتی کَ ظؼ آًِب یک یب چٌ  -7

 ٌٚبيؽ تْٛیٍ گؽظظ، ثٌبم تٛبهل تْٛیُی یبظ هی گؽظظ.

یک خب نعى ظّ یب چٌعیي هبلیکْل ُبی هؽکجبت ّیب اتْم ُبی ٌٚبيؽ کیویبّی ؼا  -8

 غؽٌ تهکیل هبلیکْل خعیع ثٌبم تٛبهالت خوٛی یبظ هی کٌٌع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اماا  صنف كيميا  صنف د صصل خالصه

 :07-خالصه صصل اول

ق م ٚبلوی ثٌبم ظیوْکؽاتف اثؽاؾ ًوْظ: هْاظ ؼا هیتْاى ثَ چٌبى  411ظؼقبل ُبی -1

غؼات کْچک تمكین نعٍ هیتْاًع کَ ظیگؽ ًوی تْاى آًِب ؼا ثَ غؼات کْچکتؽ تمكین کؽظ 

 ( پیهٌِبظ گؽظظ.Democritusایي تیْؼی تْقّ فیلكْف یًْبًی ثٌبم ظیوْکؽاتف )

ظی ظالتي تیْؼی اتْم ؼا ثٌیبى گػانت ایي تیْؼی هْاظ اؾ غؼات هیال 1813ظؼقبل  -2

 کْچک ثٌبم اتْم قبضتَ نعٍ اقت .

 تیْؼی خعیع ایًْی اؼایَ هیعاؼظ ایٌکَ: -3

اتْم ُب غؼات کْچک اًع کَ تْقّ ّقبیل قبظٍ کیویبّی تدؿیَ ًَ نعٍ ّ هدوَْٚ اؾ   -4

 ی یبظ هیهْظ.اتْم ُبی کَ ظاؼای ٚیي چبؼچ ُكتَ ثبنٌع، ثٌبم ًٌٚؽ کیویبّ

اتْم ُب ظایوًب ظؼ زبل زؽکت ثْظٍ، ثب اؾظیبظ زؽاؼت قؽٚت زؽکت آًِب ؾیبظ هیگؽظظ ّ  -5

 ایي زؽکت قجت تٛبهل آًِب ثبُن ظیگؽ هیگؽظظ.

 اتْم ُبی ٌٚبيؽ هطتلف اؾ لسبٔ کتلَ، زدن ّ ضْاو اؾ ُن ظیگؽ فؽق ظاؼظ. -6

ّ لهؽ الکتؽًّی  اتْم ُبی ٌٚبيؽ اؾ ظّلكوت قبضتَ نعٍ اقت، کَ ٚجبؼت اؾ ُكتَ -7

 هی ثبنع تبهف ثَ اقبـ تدبؼة الکتؽًِّب ؼا ظؼ اتْم کهف کؽظ.

ؼاظؼ فْؼظ ثَ اقبـ تسمیمبت چبؼچ ّ کتلَ ُكتَ اتْم ؼا هسبقجَ ًوْظٍ ّ ظؼیبفت کؽظ  -8

کَ ظؼ ُكتۀ اتْم غؼات چبؼچ ظاؼ هثجت هْخْظ اقت ،هْيْف ایي غؼات ؼا ثٌبم 

 پؽّتْى ُب یبظ کؽظ .

ؼا ظؼ ُكتَ اتْم کهف کؽظ، هْيْف ْجك هٛبظلَ ُكتْی غیل،  چبظّیک ًیْتؽّى ُب -9

 ًیْتؽّى ُب ؼا ثعقت آّؼظ.
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 هدوَْٚ پؽّتْى ُب ًّیْتؽّى ُب ؼا ثٌبم ًْکلیْى یبظ ًوْظٍ اًع.  -11
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قؽٚت الکتؽّى ُب ؼا هیتْاى تْقّ فْؼهْل  -11
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ثؽّگلی لؽاؼ غیل ثعقت آّؼظ    –ْْل هْج الکتؽّى ؼا هی تْاى ثَ اقبـ فْؼهْل ظی  -12
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 َّٛیت ّزبلت الکتؽّى ُب ؼا هی تْاى ثَ اقبـ چِبؼ ًوجؽ کْاًتن ههطى کؽظ . -13

بهت اثؽ الکتؽًّی، نٛب٘ اتْم ّقْیۀ اًؽژیکی ًوجؽ کْاًتن ايلی: ایي ًوجؽ کْاًتن خك -14

 الکتؽًِّب ؼا ًٗؽ ثَ ُكتَ ظؼ الهبؼ هطتلف ًهبى هیعُع.

ًوجؽ کْاًتن فؽٚی: ایي ًوجؽ کْاًتن َّٛیت الکتؽّى ُب ؼا ثَ ظّؼ ُكتَ اتْم ظؼ  -15

  n-1کْاؼظیٌبت ُب ههطى هی قبؾظ . ّ لیوت ُبی کبهاًل هٛیي اٚعاظ تبم ثیي يفؽ ّ 

(L=0----------n-1.ؼا ثَ ضْظ اضتیبؼ هی ًوبیٌع  ) 

ًوجؽ کْاًتن همٌبْیكی: ایي ًوت ؼکْاًتن َّٛیت ّ ضبيیت همٌبْیكی الکتؽّى ُب ؼا  -16

ؼا ظاؼا ثْظٍ ّ ایي  mL=2L+1ثَ ظّؼ ُكتَ اتْم ًهبى هی ظُع ّ تٛعاظ لیوت ُبی 

 لؽاؼ ظاؼظ. 1+-----1,0-----لیوت ُب ٚجبؼت اؾ اٚعاظ تبم ثیي يفؽّ

ؽّى ُب ظؼ هعاؼ ُبی ظایؽٍ ّی قبزۀ همٌبْیكی ؼا تْلیع هی ًوبییع کَ ًوجؽ کْاًتن  تسؽیک الکت

 همٌبْیكیآى ؼا ههطى هیكبؾظ. 

( کلوَ التیي ثْظٍ ّ ثَ هٌٛی چؽضم اقت ، ظؼیي خب Spinًوجؽ کْاًتن قپیي: قپیي ) -17

ًیؿ ثَ ُویي هفِْم ثَ کبؼ ؼفتَ ّ چؽضم الکتؽًِّب ؼا ثَ ظّؼ هسْؼ ضْظ نبى افبظٍ 

هیکٌٌع. چؽضم الکتؽّى ُب ؼا ثَ ظّؼ هسْؼ ضْظ نبى ًوجؽ کْاًتوی ههطى کی ثٌبم 

کْاًتن قپیي یبظ نعٍ ّ ثؽای هبیکْؼ غؼات لیوت ُبی 
2

1
,

2

1
ms  ؼا ثَ ضْظ

 اضتیبؼ هی ًوبییع.

( : کلوَ التیي ثْظٍ ّ ثَ هٌٛبی الًَ هی ثبنع کَ ظؼیي خبًیؿ ثَ orbitalاّؼثیتبل ) -18

فِْم ثَ کبؼ ؼفتَ ّ ٚجبؼت اؾ آى لكوت فُبی اْؽاف اتْم اقت کَ ازتوبل ُویي ه

 فیًع اقت . %95هْخْظیت الکتؽّى ظؼ آى 

لبٚعٍ پبّلی : ظؼ یک اتْم ظّ الکتؽّى ًوی تْاًٌع کَ چِبؼ ًوجؽ کْاًتن یک قبى ؼا  -19

 ظاؼا ثبنٌع .

ا ْْؼی لبٚعٍ ًُْع: الکتؽّى ُب اّؼثیتبل ُبی ٚیي قْیَ ُبی اًؽژیکی فؽٚی ؼ -21

 انغبل ًوبیٌع کَ هدوَْٚ لیوت ُبی ٚعظی قپیي آًِب اٚٗوی ثبنع.

لبٚعٍ کلچکْفكکی:  الکتؽًِّب اّاًل اّؼثیتبل ُبی آى قْیَ ُبی اًؽژیکی ؼا انغبل   -21

( ّ ًوجؽ کْاًتن nهی ًوبیٌع کَ هدوْٚۀ لیوت ُبی ٚعظی ًوجؽ ُبی کْاًتن ايلی )

( ظّ یب چٌع قْیَ ثبُن هكبّی n+L( کْچک ثبنع ظؼ يْؼتیکَ )n+L( آى )Lفؽٚی )

 nثبنع، ظؼیي يْؼت اّؼثیتبل ُبی آى قْیَ تْقّ الکتؽًِّب انغبل هیگؽظظ کَ لیوت 

 آى کْچک ثبنع.

 

 :07-خالصه صصل دوم

ٚلوبی کیویب قٛی ثَ ٚول آّؼظٍ اًع تب ٌٚبيؽ کهف نعٍ ؾهبى ضْیم ؼا ْْؼی ظؼ  -1

ؾ آًِب، ضْاو ٚعۀ ظیگؽ آًِب یک خعّل ّازع تٌٗین ًوبیٌع کَ ثب ظاًكتي ضْاو یکی ا

( Newlandsکیویبظاى اًگلیكی ثٌبم ًیْلیٌعؾ ) 1865ؼا ًیؿ ظاًكتَ  ثبنٌع . ظؼ قبل 

ٌٚبيؽ کهف نعٍ ؾهبى ضْیم ؼا ثَ اقبـ اؾظیبظ هتٌبّة کتلۀ اتْهی ًكجتی نبى ظؼ 

 لٓبؼ ُبی افمی تؽتیت کؽظ.

ضْظ ؼا ثَ  ٌٚبيؽ کهف نعٍ ؾهبى D.M.Mendeleveٚبلن ؼّقی  1849ظؼ قبل  -2

تؽتیت ّ ظؼ  periodاقبـ اؾظیبظ هتٌبّة کتلَ اتْهی ًكجتی نبى ظؼ لٓبؼ ُبی افمی 

قتْى ُبی ٚوْظی هتسع قبضت ّ هْيْف ایي ًْ٘ قبضتوبى تؽتیت نعٍ ضْظ ؼا ثٌبم 

 قیكتن پؽیْظیک ٌٚبيؽ یبظ کؽظ.

بلت ضْاو ٌٚبيؽ ّ تغییؽ هتٌبّة آًِب ظؼ پؽیْظُب ثب کتلۀ اتْهی ًكجتی آًِب هٓج -3

 ظاًكتَ ّ هْلٛیت آًِب ؼا ظؼ پؽیْظٍ ُب تٛییي هی ًوبیٌع.

ظؼ هسعّظٍ گؽّپ ُب اًؽژی آیًْبیؿیهي اؾ ثبال ثَ ْؽف پبییي کن نعٍ، ثؽ ٚکف اؾ  -4

 پبییي ثَ ْؽف ثبال ؾیبظ هیهْظ.

ظؼ هسعّظٍ پؽیْظ ُب اًؽژی آیًْبیؿیهي ثب اؾظیبظ ًوجؽ اتْهی تؿایع زبيل هیٌوبیع، ؾیؽا  -5

ثب اؾظیبظ ًوجؽ اتْهی  تٛعاظ الهبؼ ؾیبظ ًَ نعٍ ثلکَ چبؼچ ُكتَ ثؿؼگ ظؼ پؽیْظ ُب 

نعٍ، الکتؽّى ُب ؼا ثَ ْؽف ضْظ کم ًوْظٍ ثَ ظّؼ ضْظ هتؽاکن قبضتَ، ظؼ ًتیدَ 

زدن ّ نٛب٘ اتْم کْچک نعٍ تبثیؽ چبؼج هثجت ُكتَ ثبالی الکتؽّى ُب ؾیبظ تؽ 

 گؽظیعٍ ّ آًؽا ثَ ْؽف ضْظ هیکهبًع.

( تجعیل گؽظظ، الکتؽّى Anionsک الکتؽّى ثَ اتْم اَبفَ گؽظظ، تب ثَ آیْى هٌفی )ظؼ يْؼتیکَ ی

ٚالٍّ نعٍ تْقّ لْۀ ُكتَ خػة گؽظیعٍ ّ اًؽژی آى ثَ همعؼ هٛیي آؾاظ هی گؽظظ. ُویي اًؽژی  ؼا ثٌبم 



 کاتل، سزک سوم کارته نو -نصزتیارویع اهلل هنوای علوم و ریاضیات استاد سرهزکش 

 www.kankoraf.com –ههد کدر های آینده  –رهنوای آسهوى کانکور افغانستاى 

 9 ، کاتل، سزک سوم کارته نور تا استاد سویع اهلل نصزتیارآهادگی کانکو                                 تهیه و تزتیة: انجینز حنیف اهلل حکیوی، (نصاب جدیدهکول )کیویای 

 ( یبظ هی ًوبیٌع ظؼ هسعّظٍ یک پؽیْظ الکتؽّیْؾیتْتیElectron Affainityاًؽژی الکتؽّى ضْاُی )

ٌٚبيؽ اؾ چپ ثَ ْؽف ؼاقت کن نعٍ، ثؽٚکف  اؾ ؼاقت ثَ ْؽف چپ ؾیبظ هی گؽظظ ، ثَ ُویي 

تؽتیت  ظؼ هسعّظ یک گؽّپ الکتؽّپْؾیتْتی ٌٚبيؽ اؾ ثبال ثَ ْؽف چپ ؾیبظ نعٍ ثؽ ٚکف اؾ پبییي 

 ثَ ْؽف ثبال کن هی نْظ.

 .ٌٚبيؽ اؾ چپ ثَ ْؽف ؼاقت هتٌبثًب ؾیبظ نعٍ  ENظؼ هسعّظٍ یک پؽیْظ  

ثؽٚکف اؾ ؼاقت ثَ ْؽف چپ کن هی نْظ ، ثَ ُویي تؽیتت ظؼ هسعّظ یک گؽّپ الکتؽًّیگبتیْتی  

ٌٚبو اؾ ثبال ثَ ْؽف پبییي هتٌبّثًب کن نعٍ ّ ثؽٚکف اؾ پبییي ثَ ْؽف ثبال هتٌبّثًب ؾیبظ هی نْظ اؾ 

ثؽیي فلْؼیي ٌٚبو ؼاة نٛب٘ اتْهی ؼاثٓۀ هٛکْـ ؼا ظاؼا اقت ، ثٌب ENایي خب هٛلْم هی نْظ کَ 

 الکتؽّپْؾیتیف تؽیي ٌٚبيؽ ْجیٛت هی ثبنٌع. Cs  ّFrالکتؽًّیگبتیف تؽیي ًٌٚؽ ْجیٛت ثْظٍ ّ 

نٛب٘ اتْهی ٌٚبيؽ ٚجبؼت اؾ فبيلَ ثیي ُكتۀ اتْم ّ آضؽیي الکتؽّى لهؽ ضبؼخی  -6

 اتْم ثْظٍ ّ یکی اؾ پبؼاهتؽ ُبی ٌُعقی اتْم هی ثبنع.

اؾ ثبال ثَ ْؽف پبییي ثؿؼگ نعٍ ّ ظؼ هسعّظٍ یک گؽّپ ٌٚبيؽ نٛب٘ اتْهی  -7

 ثؽٚکف اؾ پبییي ثَ ْؽف ثبال هتٌبّثًب کْچک هیهْظ.

ظؼ هسعّظٍ یک گؽّپ ٌٚبيؽ اؾ ْؽف چپ ثَ ْؽف پبییي ثؿؼگ نعٍ ّ ثؽٚکف اؾ  -8

 پبییي ثَ ْؽف ثبال هتٌبّثًب کْچک هیهْظ.

نجبُت ظاؼًع .  Sکَ ثَ ْؽف چپ خعّل لؽاؼ ظاؼًع، ثب ٌٚبيؽ گؽّپ  dٌٚبيؽ  -9

ُی اؾ آًِب الکتؽّپْؾتیْتی ؾیبظ ؼا ظاؼا اقت ، ایي ٌٚبيؽ هؽکجبت ؾیبظ ؼا ظاؼا ثٛ

فلؿات ثْظٍ  dثْظٍ ّ اقتطؽاج آًِب اؾ هٛبظى ثَ ههکل يْؼت هی گیؽظ. توبم ٌٚبيؽ 

ّ ُبظی ثؽق اًع . ًمؽٍ ظؼ نؽایّ ٚبظی ُبظی ظؼخَ اّل ثؽق ثْظٍ، ایي فلؿات خال ظاؼ 

ا ّ ثَ اّؼاق ًبؾک هجعل نعٍ ّ قین ُب اؾ آى ُب ثْظٍ لبثلیت چکم ضْؼظى ؼا ظاؼ

 قبضتَ هیهْظ.

 

 :07-خالصه صصل سوم

( Chemical bondلٍْ خبغثَ ثیي اتْم ُب ؼا ظؼ یک هبلیکْل ثٌبم ؼاثٓۀ کیویبّی ) -1

 یب هی ًوبیٌع.

ّالًف ًْ٘ اؾ ضبيیت اتْم ُبی ٌٚبيؽ ثْظٍ کَ تٛعاظ هٛیي اتْم ُبی  ظیگؽ ؼا ًًت  -2

، یب ثَ ٚجبؼٍ ظیگؽ لٍْ اتسبظ اتْم ُبی ٌٚبيؽ کیویبّی ؼا ظؼ ّ یب تْٛیٍ هی ًوبیٌع

 تٛبهالت ثٌبم ّالًف اتْم ُوبى ًٌٚؽ یبظ هی ًوبیٌع.

اًؽژی یک ؼاثَٓ کیویبّی ٚجبؼت اؾ ُوبى همعؼا اًؽژی اقت کَ ظؼ اثٌبی تهکیل   -3

 هبلیکْل اؾ ظّ اتْم آؾاظ هی گؽظظ.

تْقّ اتْم ثَ ًبم الکتؽًّیگبتیْتی  لبثلیت کهم اثؽ الکتؽًّی خْؼٍ ُبی الکتؽًّی ؼا -4

 ( افبظٍ هی گؽظظ.ENیبظ هی ًوبیٌع کَ ثَ )

اًْا٘ ؼّاثّ هبلیکْل ُب، يفبت هبلیکْل ُب ؼا ههطى هی قبؾظ، ًمٓۀ غلیبى  ّ   -5

 ًمٓۀ غّثبى هكتمیوًب ثَ ؼّاثَٓ اتْم ُب ظؼ هبلیکْل ُب هؽثِْ اقت .

تهکیل ؼاثَٓ قِین ثْظٍ ، ظّثبؼٍ ظؼ لٓٙ ُْهْلتیکی ُؽ اتْم الکتؽّى ضْظ ؼا کَ ظؼ  -6

اضػ ًوْظٍ ّ ُؽ غؼٍ ظاؼای الکتؽّى ْبلَ ثْظٍ کَ ُوچْى غؼات ؼا ثٌبم ؼاظیکبل 

(Radical.یبظ هی ًوبیٌع ) 

لٓٙ ؼاثَٓ ای کَ ظؼ آى خْؼٍ الکتؽّى ُبی ؼاثَٓ ثَ یک اتْم الکتؽًّیگبتیف تٛلك  -7

بم لٓٙ ُتؽّلیتیکی یبظ هی هی گیؽظ ّ آیْى ُب ظاؼای چبؼچ هطتلف تْلیع هی گؽظظ، ثٌ

 نْظ.

اگؽ پْنم اثؽ ُبی الکتؽًّی ثَ اهتعاظ ضٓی کَ ُكتَ ُبی ظّ اتْم ؼا ّيل هی   -8

قبؾظ، يْؼت ثگیؽظ، یٌٛی تعاضل  اّؼثیتبل ُب هكتمین ّ اٚٗوی ثبنع ، ؼاثَٓ 

هكتسکن ثْظٍ ّ ثٌبم ؼاثَٓ قگوب  ُ بی اتْهی یبظ هی نْظ . اگؽ تعاضل اّؼثیتبل

خبًجی ثْظٍ ثبنع ّ ثبالی  Pخبًجی ثبنع: یٌٛی پْنم اثؽ الکتؽًّی اّؼثیتبل ُبی 

 یبظ هی نْظ. ٚوْظ لؽاؼ گیؽظ، ایي ؼاثٓۀ تهکیل نعٍ ثٌبم ؼاثَٓ  xهسْؼ 

(: ٚجبؼت اؾ ا ضتالِ ظّ ّیب چٌعیي اّؼثیتبل اتْهی Hybridizationُبیجؽیعیؿیهي ) -9

 ٍ کَ ظّ ّیب چٌعیي اّؼثیتبل ُبیجؽیعی خعیع ؼا ثَ هیبى هی آّؼظ.هطتلف ثْظ

ؼاثَٓ ایًْی: ؼاثٓۀ ایًْی ًْ٘ اؾ ؼاثَٓ کیویبّی اقت کَ ظؼ ًتیدَ لٍْ خػة  -11

الکتؽّقتبتیکی ثیي غؼات چبؼچ ظاؼ هطبلف الٛالهَ ثؽ لؽاؼ هی گؽظظ. ؼاثَٓ ثیي ظّ 

 1.7ًگبتیْیتی ثیي ایي ظّ اتْم اتْم ؾهبًی ثؽلی یب الکتؽّّلٌت اقت کَ تفبّت الکتؽّ

 ّ ثبالتؽ اؾ آى ثبنع.

 هؽکجبت آیًْی ّیب هؽکجبت الکتؽّّلٌت هتهکل اؾ آیْى ُب هی ثبنع. -11

ثبنع، ؼاثَٓ ثیي ایي ظّ  1.5اگؽ تفبّت الکتؽًّیگبتیْتی ثیي ظّ اتْم يفؽ ّیب کوتؽ اؾ  -12

ي ظّ اتْم ( ثْظٍ ّ ثبالتؽ الکتؽًّگبتیْیتی ثیNon polar bondاتْم غیؽ لٓجی )

فیًع آیًْی  51فیًع لٓجی ّ  51ثبنع، ؼاثَٓ ثیي آًِب تمؽیجًب  1.7الی  1ٌٚبيؽ 

 ثبنع، ؼاثَٓ آیًْی اقت. 1.7ثْظٍ ّ اگؽ ثبالتؽ اؾ 
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اتْم هؽکؿی ظؼ هبلیکْل ُب ٚجبؼت اؾ ُوبى اتْم ُبی اًع کَ ثلٌعتؽیي ًوجؽ اکكیعیهي  -1

 ت ظاؼا ثبنٌع .ّ ّالًف ؼا ظؼ هبلیکْل هؽک

تهکیل ؼّاثّ هؽثِْ ثَ قبضتوبى لهؽ ّالًكی، یٌٛی لهؽ ضبؼخی اتْم ُبی ٌٚبيؽ  -2

 ثْظٍ کَ الکتؽّى ُبی ّالًكی ظؼ آًِب لؽاؼ ظاؼًع.

ؾهبًیکَ اتْم ُب ثبُن ًؿظیک هی گؽظظ، اتْم اّؼثیتبل ُبی آًِب ثب ُن تعاضل ًوْظٍ ّ  -3

ْؼٍ الکتؽّى ؼاثَٓ ّی هبلیکْل هبلیکْل اّؼثیتبل  ُب ؼا تهکیل هی ظٌُع. اگؽ خ

اّؼثیتبل ُب ؼا ثب ظانتي اًؽژی پبییي انغبل ًوبیٌع، ظؼ ایي يْؼت ؼاثٓۀ کّْلٌت ؼا 

 تهکیل هی ظٌُع.

هبلیکْل ُبی ضٓی:تٌٗین ضٓی اتْم ُب ظؼ هبلیکْل ُب تدؽیع اٚٗوی ظّ خْؼۀ  -4

 الکتؽًّی ؼا اؾ یک ظیگؽ تؤهیي هی ًوبیع.

ؽاف اتْم هؽکؿی هبلیکْل ُبی هؽکجبت قَ خْؼٍ هبلیکْل ُبی قٓسی: اگؽ ثَ اْ -5

الکتؽّى لؽاؼ ظانتَ ثبنع، ظؼ ایي يْؼت ؼّاثّ ظؼ یک قٓر لؽاؼ ظانتَ ّ ؾاّیَ 

 ظؼخَ ثْظٍ ّ قَ اتْم ظؼ ؼأـ هثلث ثَ اْؽاف اتْم هؽکؿی لؽاؼ ظاؼًع. 121ثیي آًِب 

  ظؼ هبلیکْل ُبی چِبؼ ّخِی، چِبؼ خْؼٍ الکتؽًّی ثَ ؼأـ ُبی چِبؼ قٓسی -6

 قوت ظُی گؽظیعٍ اقت.

هبلیکْل آة ظاؼای ظای پْل هْهٌت ثْظٍ، اگؽ هبلیکْل آة ضٓی هی ثْظ، ظؼ ایي  -7

هتمبثاًل ثب یکعیگؽخجؽاى نعٍ، ظای پْل هْهٌت  O-Hيْؼت ظای پْل هْهٌت ؼّاثَٓ 

هبلیکْل آة هكبّی ثَ يفؽ ثْظٍ ّ هبلیکْل آى لٓجی ًوی ثْظ. پعیعٍ ظای پْل هْهٌت 

 اتْهی ههطى هی گؽظظ کَ ظؼ تهکیل ؼاثَٓ قِین هی ثبنع.تْقّ اّؼثیتبل 

ظؼخَ  117تسمیمبت ًهبى ظاظٍ اقت کَ ؾاّیَ ثیي ؼّاثّ ظؼ هبلیکْل اهًْیب هكبّی ثَ   -8

ثْظٍ ّ اتْم ًبیتؽّخي زبلت 
3SP  ُبیجؽیع ؼا ظاؼا هی ثبنع کَ اؾ  خولَ چِبؼ

اّؼثیتبل 
3SP ّؼثیتبل آى تْقّ خْؼٍ الکتؽّى ُبی آؾاظ انغبل گؽظیعٍ اقت: یک ا

 اهب قَ اّؼثیتبل ظیگؽ آى تْقّ خْؼٍ الکتؽّى ُبی ؼاثْٓی انغبل گؽظیعٍ اقت.

ؼاثٓۀ کَ ظؼ ظّ اًدبم آى چبؼج ُبی لكوی هثجت ّ هٌفی ّخْظ ظاؼظ، ثٌبم ؼاثَٓ لٓجی  -9

(Polar bondٓیبظ هی نْظ ّ هبلیکْل ُبی ظاؼای  ؼّاثّ ل ) ّجی ثٌبم هبلیکْل ظ

 ( یبظ هی گؽظًع.Dipoleلٓجی )

ظای پْل هْهٌت ظّلٓجی  ٚجبؼت اؾ زبيل َؽة چبچ لكوی ّ فبيلَ چبؼج ُبی   -11

LqMلكوی اؾ ُوعیگؽ اقت .  . 

 

 :07-خالصه صصل پنجم

هبلیکْل ُبی هؽکجبت هطتلف ظاؼای ضْاو ّ قبضتوبى هطتلف ثْظٍ ّ اخكبم هطتلف   -1

کبل هطتلف تهکیل هی ظٌُع . ظؼ ُوچْ اخكبم  هبلیکْل ُب ثَ اقبـ یک لٍْ ؼا ثب ان

 ثبُن هتسع گؽظیعٍ ّ اخكبم ظایب زبلت ُبی هطتلف ؼا تهکیل هی ظٌُع.

ظؼ ؼّاثّ کیویبّی الکتؽّى ُبی ّالًكی اتْم ُب قِین ثْظٍ ، هبلیکْل ُب، آیْى ُب ّ یب  -2

قبـ لٍْ ُبی هطتلف ثبُن هتسع گؽظیعٍ ؼاظیکبل ُب ؼا تهکیل ظاظٍ: اهب هبلیکْل ُب ثَ ا

 اخكبم ثؿؼگ ؼا تهکیل هی ظُع.

انکبل هطتلف ٚول هتمبثل ثیي اتْم ُب ّ هبلیکْل ُب هْخْظ اقت کَ قجت تهکیل  -3

ظای پْل، ٚول هتمبثل لْۀ ّ  -ؼّاثّ ثیي آًِب هی گؽظظ، اؾ خولَ ٚول هتمبثل ظای پْل

 ّالف، لٌعّى ّ ؼاثَٓ ُبیعؼّخي هی ثبنع. -اًعؼـ

ظؼ اخكبم خبهع، هبلیکْل ُبی لٓجی غؽٌ تهکیل قبضتوبى ُبی هٌٗن، ٚول هتمبثل ؼا  -4

ظای پْلی ثیي هبلیکْل ُب ؾهبًی اًدبم هی پػیؽظ کَ  -اًدبم ظاظٍ، ٚول هتمبثل ظایپْل

هبلیکْل ُب ثبُن ًؿظیک نعٍ، ظؼ ایي يْؼت ایٌِب یک ظیگؽ ؼا خػة ّ اخكبم خبم ؼا 

 تهکیل هی ظٌُع.

ثؽای خعا کؽظى ؼّاثّ ظؼ نجکَ کؽقتبلی تْـ آى همعاؼ اًؽژی اًؽژی َؽّؼی  -5

تؤهیي هی گؽظظ کَ ایي اًؽژی ظؼ ًتیدَ ٚول هتمبثل ثیي هبلیکْل ُبی لٓجی هبظۀ هٌسلَ 

 ثب هبلیکْل ُبی هسلل لٓجی آؾاظ هی  گؽظظ.

ثیي هبلیکْل ُبی غیؽ لٓجی لٍْ خػة هْخْظ اقت. هٓبثك ثَ تیْؼی لٌعّى ایي لٍْ   -6

ثَ پْالؼیؿیهي لسْٗی هبلیکْل ُب هی ثبنع کَ قجت ٚول هتمبثل ثبثت لٍْ  ُب هؽثِْ

 ُبی خػة هی نًْع.

ؼاثَٓ  ُبیعؼّخٌی یک ًْ٘ ؼاثَٓ ضبو کیویبّی ثْظٍ کَ ثیي ُبیعؼّخي ّ ٌٚبيؽ   -7

الکتؽًّیگبتیف  FON ظؼ يْؼتی ثؽ لؽاؼ هی گؽظظ کَ اتْم  ُبیعؼّخي ثَ  ,,

 ًیگبتیف ؼاثَٓ ظانتَ ثبنع.ُویي ٌٚبيؽ الکتؽّ

هْاظ ثلْؼی  کَ يؽف تْقّ لٍْ لٌعى ثبُن هتؽاکن نعٍ اًع ،ثَ زؽاؼت پبییي غّة نعٍ  -8

 ّ هبیٙ زبيل اؾ آى ثَ آقبًی غلیبى هی ًوبیع.

لٍْ خبغثَ ثیي ایْى ُبی هْاظ ظؼ هسلْل ُب ؾهبًی کن ثْظٍ ّ ثَ آقبًی  یک ظیگؽ ؼا   -9

وی گؽظظ کَ ثبثت ظای الکتؽیک هسلل ثؿؼگ خػة کؽظٍ ًتْاًكتَ ّ ؼقْة تهکیل ً

ثبنع. لٍْ هػکْؼ ؼا هی تْاى تْقّ لبًْى کْلوت تَْیر کؽظ: 
20
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اؾظیبظ چبؼچ ُبی ثؽلی آیْى ُبی هتهکلۀ هْاظ ثلْؼی  ثبٚث افؿایم اًؽژی نجکۀ  -11

 کؽقتبلی گؽظیعٍ ّ ظؼخَ غّثبى ّ غلیبى آًِب افؿایم  هی یبثع.
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 ُؽ هبظٍ هی تْاًع ًٗؽ ثَ نؽایّ هسیٓی قَ زبلت " خبهع هبیٙ ّ گبؾ" ؼا ظانتَ ثبنع. -1

گبؾات هْاظی اًع کَ غؼات تهکیل ظٌُعٍ آى ثبالی یک ظیگؽ تؤثیؽ کوتؽ ظانتَ، لٍْ   -2

خػة غؼات آى ُب ثبُن کوتؽ اقت ّ زؽکت ًبهٌٗن ؼا ظاؼا اًع . ثَ زؽاؼت ثلٌع ّ فهبؼ 

 قؽیٙ اقت.کن زؽکت غؼات گبؾات 

ضْاو خبهعات اؾ ضْاو گبؾات فؽق ظانتَ ، گبؾات ظاؼی کثبفت کوتؽ ثْظٍ ،ظؼ  -3

زبلیکَ خبهعات کثبفت ثؿؼگ ؼا ظاؼا اًع. گبؾات ظؼ ًتیدۀ فهبؼ هتؽاکن نعٍ: اهب 

خبهعات کوتؽ ضبيیت تؽاکن نعى ؼا ظاؼا اًع. خبهعات قطت ّ نکٌٌعٍ ثْظٍ ظؼ زبلی 

 تٌع.کَ گبؾات ایي ضْاو ؼا ظاؼا ًیك

هبیٛبت ضبيیت ضبيی ؼا ًكجت ثَ خبهعات ّ گبؾات ظاؼا ثْظٍ: ثَ ْْؼ هثبل: لٍْ  -4

 خػة ثیي غؼات هْاظ ثَ زبلت هبیٙ ثیهتؽ ثْظٍ: اهب ًكجت ثَ خبهعات َٛیف هی ثبنع.

( زدن گبؾات ثَ همعاؼ هٛیي آى ثَ نکل هٛکْـ T=constantثَ زؽاؼت ثبثت )  -5

 هتٌبقت ثَ فهبؼ اقت .

( زدن گبؾات ثَ همعاؼ هٛیي ثَ نکل هكتمین هتٌبقت ثَ P=constantثَ فهبؼ ثبثت ) -6

 زؽاؼت اقت، لُیَ فْق هؽثِْ ثَ چبؼلف  ثْظٍ ّثَ لبًْى گیلْقک اؼتجبِ ظاؼظ.

زدن ُبی هكبّی گبؾات هطتلف تست ٚیي نؽایّ فهبؼ ّ زؽاؼت تٛعاظ هكبّی   -7

)هبلیکْل ُب اتْم ُب  هبلیکْل ُب ؼا ظاؼا اقت )لبًْى اّل اّگعؼّ(. تٛعاظ هكبّی غؼات

ّیب ایْى ُب( گبؾات هطتلف تست ٚیي نؽایّ فهبؼ ّ زؽاؼت زدن ُبی هكبّی ؼا 

 انغبل هی ًوبیع.

 لبًْى ظّم اّگعؼّ( -8

فهبؼ هدوْٚی ّاؼظ نعٍ تْقّ یک هطلِْ گبؾی هكبّی ثَ زبيل خوٙ فهبؼُبی  -9

 خؿیی ُؽ یک اؾ اخؿای هطلِْ گبؾات اقت .

ًفْغ گبؾات ظؼ هسیّ گبؾی ظیگؽ ثَ نکل هٛکْـ  گؽاُبم ظؼیبفت ًوْظٍ کَ: قؽٚت -11

 هتٌبقت ثَ خػؼ هؽثٙ کثبفت گبؾُب اقت .

اقت کَ  PV=RTهٛبظلۀ زبلت گبؾات ثؽای گبؾی ثَ همعاؼ یک هْل ٚجبؼت اؾ  -11

 ٚجبؼت اؾ زدن گبؾ اقت . Vظؼایي هٛبظلَ 

 

 

 

 

 :07-خالصه صصل افتم

 ًْع.تٛبهالت کیویبّی تْقّ هٛبظالت کیویبّی ًوبیم ظاظٍ هی ن -1

تٛبهالت کیویبّی ًْ٘ خؽیبًبتی اًع کَ ظؼ آًِب هْاظ اّلیَ ثَ هْاظ خعیع یب هسًْل  -2

 تٛبهالت کَ ظاؼای ضْاو خعیع هی ثبنٌع، تجعیل هی گؽظًع.

تٛبهل تْٛیُی قبظٍ ٚجبؼت اؾ تٛبهلی اقت کَ ظؼ آى یک یب چٌع اتْم خبی یک یب  -3

 وبیٌع.چٌعیي اتْم ُب ؼا ظؼ هبلیکْل هتهکل آًِب انغبل هی ً

تٛبهل تْیُی ظّگبًَ ٚجبؼت اؾ تٛبهل اقت کَ ظؼ آى یک یب چٌع اتْم اؾ یک هؽکت ثب  -4

 یک یب چٌع اتْم هؽکت ظیگؽ تْٛیٍ هی گؽظظ.

تٛبهل تدؿیْی ٚجبؼت اؾ تٛبهلی اقت کَ اؾ تدؿیَ یک هبظٍ، چٌع هبظٍ خعیع ثعقت   -5

 هی آیع.

یب چٌع هبظ، یک هبظٍ خعیع  تٛبهل تؽکیجی ٚجبؼت اؾ تٛبهلی اقت کَ اؾ یک خب نعى ظّ -6

 تهکیل هی گؽظظ.

تٛبهل ازتؽالی ٚجبؼت اؾ تٛبهل اقت کَ ظؼ آى یک هبظٍ ظؼ هْخْظیت اکكیدي   -7

 قْضتَ، تْلیع اکكبیع ُب زؽاؼت ّ ؼّنٌی هی ًوبیع.

)هْل ظؼ فی لیتؽ آة( زل  0,1mol/Lًوک ُب ، الملی ُب ّ تیؿاة ُبی کَ ثیهتؽ اؾ  -8

هْل فی لیتؽ آة زل نًْع، کوتؽ هٌسل  0,001-0,1گؽ ثیي نًْع،  ثٌبم هْاظ هٌسل ّ ا

 هْل فی لیتؽ آة زل ثبنٌع، ثٌبم هْاظ غیؽ هٌسل یبظ هی نًْع. 1.111ّ اگؽ کوتؽ اؾ 

هسًْالت تٛبهالت اکؿّتؽهیک ثب ظانتي همعاؼ کن اًؽژی ثب ثجبت ّ هسًْالت  -9

 تٛبهالت  اًعّتؽهیک ثب ظانتي همعاؼ ؾیبظ اًؽژی ثی ثجبت اًع.

بهالت اکؿّتؽهیک ًیؿ گبُی ثؽای فٛبل نعى هْاظ ظاضل تٛبهل ثَ اًؽژی َؽّؼت تٛ -11

ظانتَ: هگؽ اًؽژی کَ ظؼ خؽیبى تٛبهل آؾاظ هی گؽظظ، ثیهتؽ اؾ آى همعاؼ اًؽژی اقت 

 کَ ثؽای فٛبل قبضتي هْاظ ظاضل تٛبهل ثَ هًؽف هی ؼقع.
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 :07-خالصه صصل اشتم

جؽ اکكیعیهي اتْم ُبی ثُٛی اؾ کكیعیهي ٚجبؼت اؾ ٚولیَ یی اقت کَ ظؼ آى ًو -1

 ٌٚبيؽ  ثلٌع هی ؼّظ .

ٚولیَ پبییي آهعى ًوجؽ اکكیعیهي اتْم ُبی ٌٚبيؽ ؼا ظؼ یک تٛبهل کیویبّی ثٌبم  -2

 ؼیعکهي یبظ هی ًوبیٌع.

( افبظٍ هی گؽظظ ٚالهت هثجت ظؼخَ -ظؼخَ اکكیعیهي اتْم تْقّ ٚالهَ )+( ّیب ) -3

م هٓبثمت ظاؼظ کَ اؾ آى خعا گؽظیعٍ اقت ّ اکكیعیهي ًٌٚؽ ثَ اؼلبم الکتؽّى ُبی اتْ

کویت ظؼخَ اکكیعیهي هٌفی هلسك نعى الکتؽّى ؼا ًهبى هی ظُع کَ ثب اتْم ًٌٚؽ 

 هلسك گؽظیعٍ اقت.

 ؼیعکهي ؼا هی تْاى ثَ اًْا٘ غیل تمكین ًوْظ: -توبم تٛبهالت کكیعیهي  -4

َ الکتؽّى ُب ثیي ؼیعکهي ٚجبؼت اؾ تجبظل -تٛبهالت ثیي اتْم ُب ّ هبلیکْل اکكیعیهي -1

اتْم ُبی هطتلف هبلیکْل ُبی هطتلف ّیب آیْى ُبی هطتلف ثْظٍ کَ ثیي آًِب يْؼت 

 هی گیؽظ.

( )ضْظی تٛبهالت غیؽ هتْاؾى(: ایي Disproportionؼیعکهي ) –تٛبهل اکكیعیهي  -2

ًْ٘ تٛبهل ههطًَ هؽکجبت ّیب هْاظ قبظٍ ثْظٍ کَ ثُٛی اؾ اتْم ُبی ٚیي ًٌٚؽ 

 ٍ ّ ُن ؾهبى ٚعۀ اؾ اتْم ُبی ُویي ًٌٚؽ اؼخب٘ هی گؽظظ.هؽکت اکكیعی نع

تٛبهالت اکكیعیهي ؼیعکهي ظاضل هبلیکْل ُب ،ظؼ ایي ًْ٘ تٛبهالت یک لكوت   -3

هبلیکْل هؽکت ّٖیفۀ اکكیعی کٌٌعٍ ّ لكوت ظیگؽ آى ّٖیفَ اؼخب٘ کٌٌعٍ ؼا اخؽا هی 

 ًوبیع.

 یالًف ًوْظ.ؼا تؽتیت ّ ث Redoxثَ اقبـ ظّ هیتْظ هی تْاى تٛبهالت  -4

هیتْظ ثیالًف الکتؽًّی: ثَ اقبـ ایي هیتْظ هی تْاى الکتؽّى ُبی هدوْٚی ؼا تٛییي  -5

ًوْظ کَ اؾ اؼخب٘ کٌٌعٍ ُب ثَ اکكیعی کٌٌَ ُب اًتمبل  هی ًوبیٌع. تٛعاظ الکتؽّى ُبی 

اؼخب٘ کٌٌعٍ زتوًب هكبّی ثَ هدوْٚۀ الکتؽّى ُبیی اقت کَ ثَ هبظٍ اکكیعی کٌٌعٍ 

 ظ.هلسك هی گؽظ

هیتْظ ًیوَ تٛبهالت )هیتْظ آیْ الکتؽًّی(: ظؼیي هیتْظ لكوت ُبی خعاگبًَ هٛبظلَ  -6

ؼیعکهي ثب خوٙ کؽظى ثٛعی آًِب  -)هٛبظلۀ ًیوَ تٛبهل آیًْی( ثؽای پؽّقف اکكیعیهي

ظؼ هدوْ٘ هٛبظلَ آیًْی ظؼ ًٗؽ گؽفتَ هی نْظ، ایي هیتْظ ؼا ثٌبم هیتْظ ًیوَ تٛبهالت 

ٌع. ظؼیي هیتْظ آیْى ُبی زمیمی کَ ظؼ هسلْل آثی هْخْظ اقت، آیًْی ًیؿ یبظ هی ًوبی

یبظظانت  گؽظیعٍ کَ ثٛع اؾ یبظظانت ًوْظى تٛعاظ آیْى ُب ثَ ُؽظّ  ْؽف هٛبظلَ تٛبهل 

oxidation – reduction    ًَ هكبّی قبضتَ هی نْظ. ظؼ ایي هیتْظ الؾم اقت تب

ؼیبفت گؽظظ: ثلکَ َؽیت  هبلیکْل تٌِب َؽیت  اکكیعی کٌٌعٍ ُب ّیب اؼخب٘ کٌٌعٍ ُب ظ

 ُبی هسیّ تٛبهل )آة، تیؿاة، الملی( ًیؿ ظؼیبفت هی گؽظظ.

 :07-خالصه صصل نهم

ظؼ یک تٛبهل کیویبّی هدوَْٚ کتلَ ُبی هسًْل تٛبهل هكبّی ثَ هدوَْٚ کتلَ ُبی  -1

 زبيل هْاظ تٛبهل کٌٌعٍ اقت.

ّؾًی یب کتلْی هٛیي  ٌٚبيؽ هتهکل هبلیکْل هؽکت ظؼ هْلٙ تهکیل هؽکت ثَ ًكجت -2

 ّ ثبثت ثبُن تٛبهل ًوبیٌع.

ظّ ًٌٚؽ ثبُن تٛبهل ًوْظٍ ًَ تٌِب یک ًْ٘ هؽکت ؼا تهکیل هی ظٌُع، ظؼ يْؼتی   -3

کَ ًكجت کتلْی نبى تغییؽ ظاظٍ نْظ، هؽکجبت هطتلف ؼا تهکیل هی ظٌُع . ًكجت 

 .کتلْی یکی اؾیي ٌٚبيؽ ظؼ هؽکجبت هطتلف آى اٚعاظ تبم ثبثت ّ کْچک اقت 

ظّ ًٌٚؽ ُؽ یک ثَ يْؼت خعاگبًَ ثب ًٌٚؽ قْهی ثَ یک ًكجت هٌٛی کتلْی  -4

تٛبهل ًوْظٍ ثعّى ثمیَ هؽکجبت ؼا تهکیل هی ظٌُع  ایي ظّ ًٌٚؽ ثیي ُن ًیؿ ثَ ُوبى 

همعاؼ کتلْی کَ ثب ًٌٚؽ قْهی تٛبهل ًوْظٍ اًع، تٛبهل کؽظٍ هؽکت ؼا تهکیل هی 

 ظٌُع.

گؽام  8همعاؼ کتلۀ ًٌٚؽ ثَ گؽام اقت کَ ثب  کتلَ هٛبظل یک ًٌٚؽ ٚجبؼت اؾ ُوبى -5

 اکكیدي تٛبهل ًوْظٍ ، ثعّى ثمیَ اکكبیع هؽثَْْ ضْظ ؼا تهکیل هی ظٌُع.

کتلَ هٛبظل یک ًٌٚؽ ٚجبؼت اؾ ُوبى همعاؼ کتلَ آى اقت کَ ظؼ یک تٛبهل کیویبّی    -6

 گؽام ُبیعؼّخي ؼا تْٛیٍ ّ آؾاظ  هی قبؾظ. –یک گؽام ّیب یک اتْم 

ظل هؽکجبت کیویبّی ٚجبؼت اؾ کتلۀ  هبلیکْلی ًكجی هؽکجبت تمكین ثؽ ّالًف  کتلَ هٛب  -7

 هؤثؽ ظؼ هبلیکْل هؽکت اقت .

ثَ زؽاؼت ّ فهبؼ ثبثت ًكجت زدوی هْاظ گبؾی  تٛبهل کٌٌعٍ ّ هسًْل تٛبهل   -8

گبؾی یب ثطبؼ  آًِب اٚعاظ تبم ، کْچک ّ ثبثت اقت ّ ُن ًكجت زدوی هْاظ تٛبهل 

 کْچک ّ ثبثت هی ثبنع.کٌٌعٍ گبؾی اٚعاظ 

یک هْل ُؽ هبظٍ ثَ اًعاؾٍ ٚعظ اّگعؼّ   -9 231002.6   غؼات ؼا ظاؼا ثْظٍ ظؼ

 STP22.4Lيْؼتی کَ هبظٍ زبلت گبؾ ؼا ظاؼا ثبنع، یک هْل ُؽ گبؾ ظؼ نؽایّ 

 زدن ؼا انغبل هی ًوبیٌع.

ب ثَ ٚجبؼٍ ظیگؽ هْل: ٚجبؼت اؾ کتلَ غؼات ثَ اًعاؾٍ ٚعظ اّ گعؼّ ثَ گؽام اقت، ی  -11

اگؽ کتلۀ غؼات ثَ اًعاؾۀ ٚعظ اّ گعؼّ ثَ گؽام افبظٍ نْظ، ایي کویت ؼا ثٌبم هْل 

(Mole.یبظ هی ًوبیٌع ) 
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ًوْظٍ ّ  111همعاؼ ًٌٚؽ هٓلْة ؼا کَ ظؼ یک هْل هؽکت هْخْظ اقت َؽة ظؼ   -11

تمكین ثؽ همعاؼ هْل آى هؽکت  هی ًوبیین. کویت زبيلَ همعاؼ فیًعی ًٌٚؽ هٓلْة 

 ا افبظٍ هی ًوبیع.ؼ

 

 اا  صنف يازدامصصل خالصه 

 :00-خالصه صصل اول 

 هسلْل یک هطلِْ هتدبًف هبظٍ هٌسلَ ظؼ هسلل هیجبنع. -1

 اًساللیت یک هبظٍ ظؼ هبظٍ ظیگؽ تبثٙ هبُیت کیویبّی آًِب ّ ظؼخۀ  زؽاؼت اقت . -2

 ثَ يْؼت ٚوْم هْاظ لٓجی ظؼ لٓجی ّ غیؽ لٓجی ظؼ غیؽ لٓجی زل هیگؽظظ. -3

 ههجْ٘ هبظٍ هٌسلَ ثب خبهع ظؼ زبلت تٛبظل اقت . ظؼ هسلْل -4

 ظؼ هسلْل هبفْق ههجْ٘ همعاؼ هبظٍ زل نعٍ ًٗؽ ثَ هسلْل ههجْ٘ آى ؾیبظ تؽ اقت -5

 ظؼ هسلْل غیؽ ههجْ٘ همعاؼ هبظۀ زل نعٍ ًٗؽ ثَ هسلْل ههجْ٘ کوتؽ اقت . -6

ؼا  ّازعات غلٗت ًكجت همعاؼ هبظۀ هٌسلَ ظؼ هسلْل ّ یبًكجت هبظۀ هٌسلَ ظؼ هسلل -7

 ًهبى هیعُع .

 هْالؼیتی ٚجبؼت اؾ تٛعاظ هْل هبظۀ هٌسلَ ظؼ فی ّازع زدن هسلْل اقت . -8

( هبظٍ هٌسلَ ظؼ فی ّازع زدن g-Eqغلٗت ًبؼهلتی ٚجبؼت اؾ همعاؼ هٛبظل گؽام ) -9

 هسلْل اقت .

 هسلل اقت . 1kgهْالل ٚجبؼت اؾ تٛعاظ هْل هبظۀ هٌسلَ ظؼ  -11

اؾ تٛعاظ هْل ُبی هبظۀ هٌسلَ یب هسلل تمكین هْل فؽکهي هبظۀ هٌسلَ یب هسلل ٚجبؼت  -11

 هدوْ٘ تٛعاظ هْل ُبی هسلْل اقت .

 

 :00-خالصه صصل دوم

ثُٛی اؾ ضْاو هسلْل ُب هؽثِْ ثَ ضْاو هبظۀ هٌسلَ ّ یبهسلل آًِب ًجْظٍ، ثلکَ  -1

هؽثِْ ثَ غلٗت ّ زؽکت غؼات آًِب اقت، ایي ضْاو ؼا ثٌبم کْلیگبتیف یبظ هیٌوبیٌع 

، ٚولیَ اقوْـ ّ فهبؼ آقوْتیک، تٌؿیل  فهبؼ ثطبؼ هسلل ظؼ ّ ٚجبؼت اؾ اًتهبؼ

 هسلْل، ظؼخۀ اًدوبظ ّ ظؼخۀ غلیبى هسلْل اقت.

پؽّقَ تكبّی ضْظ ثَ ضْظی غلٗت هبظٍ هٌسلَ ّ هسلل ؼا ظؼ ًتیدَ زؽکت غؼات آًِب  -2

 ثٌبم ظیفیْژى یبظ هی ًوبیٌع.

ٚولیَ آقوْـ یبظ هی  ٚجْؼ آة یب کعام هسلل ظیگؽ ؼا اؾ غهبی ًیوَ لبثل ًفْغ ثٌبم -3

 ًوبیٌع. 

لٍْ کَ ٚجْؼ هسلل ؼا اؾ غهبی ًیوَ لبثل ًفْغ ثَ قوت هسلْل غلیٕ  هدجْؼ هی  -4

قبؾظ، ظاؼای ُوبى ضْاو اقت کَ ٚجْؼ گبؾات ؼا اؾ ٖؽف تست فهبؼ ؾیبظ ثَ 

ٖؽف ظاؼای فهبؼ کن هدجْؼ هی قبؾظ ُویي لٍْ ّاؼظٍ فی ّازع قٓر ؼا ظؼ هسلْل 

 یک یبظ هی ًوبییع.ُب ثٌبم فهبؼ آقوْت

( یبظ osmoeterآلَ هكلکی کَ تْقّ آى فهبؼ هسلْل ؼا اًعاؾٍ هیٌوبیٌع، ثٌبم آقوْتؽ ) -5

 هیهْظ .

هسلْل ُبی کَ ظاؼای ٚیي غلٗت ّ فهبؼ آقوْتیک ثبنٌع ایي هسلْل ُب ؼا ثٌبم هسلْل  -6

 ( ثبُن ظیگؽ یبظ هی ًوبیٌع .Isotanicُبی ایؿّتبًیک )

يْؼتی کَ غلٗت  ّفهبؼ آقوْتیک کعام یکی اؾ هسلْل  هسلْل ُبی ُبیپؽتًْیک: ظؼ -7

ُب ثب هسلْل قتٌعؼظ ّلبثل همبیكَ ثَ آى ؾیبظ ثبنٌع ایي هسلْل  ؼا ثٌبم ُبیپؽ تبًیک 

(Hypertonic.ثبُن ظیگؽ یبظ هی ًوبیٌع ) 

هسلْل ُبی ُبیپْتًْیک: ظؼ يْؼتی کَ غلٗت ّ فهبؼ آقوْتیک کعام یکی اؾ هسلْل  -8

ّ لبثل همبیكَ ثَ آى کن ثبنٌع، ایي هسلْل  ؼا ثٌبم ُبیپؽتبًیک )  ُب ثب هسلْل قتٌعؼظ

Hypotonic. ثبُن ظیگؽ یبظ هیٌوبیع ) 

تٌؿیل فهبؼ ثطبؼ ًكجی هسلل ظؼ هْخْظیت هبظٍ هٌسلَ )فهبؼ ثطبؼ هسلْل ُب( هكبّی  -9

 ثَ قِن هسلْل هبظٍ هٌسلَ هی ثبنع.

كبّی ثَ فهبؼ ضبؼخی یٌٛی یک هبظٍ ّلتی غلیبى هی ًوبیع کَ فهبؼ ثطبؼ ظاضل آى ه -11

 اتوْقفیؽ گؽظظ.

تٌؿیل فهبؼ ثطبؼ هسلْل ُب قجت هی نْظ تب ثبالی هسلْل ُب ثَ اًعاؾٍ فهبؼ ضبؼخی  -11

ّاؼظ گؽظظ کَ هكبّی ثَ فهبؼ ظاضلی ثیي غؼات ثْظٍ ثبنع ّ هسلْل زبلت خبهع ؼا 

 اضتیبؼ ًوبییع، یٌٛی ثَ اًعاؾٍ فهبؼ اتوْقفیؽ یب فهبؼ ضبؼخی ثْظٍ ثبنع.

الکتؽّلیتِب هْاظی اًع کَ ظؼ اثٌبی زل نعى ظؼ هسلل  ثَ آیْى ُبی چبؼچ ظاؼ تفکیک  -12

 ّ پبؼچَ هی گؽظًع، کویت ّ چبؼچ آیًِْب هؽثِْ ثَ ضْاو هبظٍ تفکیک نعٍ هی ثبنع.

یک هبظٍ الکتؽّلیت ظؼ هسلْل الکتؽّلیت یب ثَ همعاؼ کن ثَ آیْى تفکیک هیهْظ ّیب ایي  -13

 ِب تفکیک هیگؽظظ.کَ ثَ همعاؼ ؾیبظ ثَ آیًْ
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 :00-خالصه صصل سوم

قؽٚت تٛبهالت کیویبّی تجعیل هْاظ اّلیَ ؼاثَ هسًْالت ّ هؽازل هطتلف تٛبهل ؼا  -1

ههطى هیكبؾظ، ثَ ٚجبؼٍ ظیگؽ هیطبًیکیت یک تٛبهل، هكیؽ تجعیل هْاظ اّلیَ ؼا ثَ 

 هسًْالت تٛیي هی کٌع .

ظ اّلیَ هًؽف نعٍ ظؼ قؽٚت تٛبهالت هؽثِْ ثَ همعاؼ هْاظ زبيل ّ یب همعاؼ هْا -2

 فی ّازع ؾهبى ظؼ یک تٛبهل اقت کَ ٚوْهًب ثَ هْلؽ فی ثبًیَ اؼایَ هی گؽظظ.

یک ؼّل اًعاؾٍ گیؽی قؽٚت تٛبهالت تدؿیَ ّی گبؾات ٚجبؼت اؾ ؼّل  -3

کؽّهبتْگؽافی هی ثبنع. ظؼ ایي ؼّل، ثٛع اؾ ًوًَْ گیؽی، ًوًَْ ؼا ثَ قؽٚت ظؼ 

یٌع، ّ ظؼ هعت چٌع ثبًیَ ثَ ًْٚیت هبظٍ ّ غلٗت ظقتگبٍ کؽّهبتْ گؽافی ظاضل هی ًوب

 آى پی هی ثؽًع.

ؼّل ظیگؽ، ٚجبؼت اؾ اقتفبظٍ اؾ ظقتگبٍ ُبی ًْؼی هبًٌع زدؽۀ  فْتْ الکتؽیکی ّ  -4

قپکتؽ نٌبقی اقت. ٚالّتًب ؼّل ُبی ظیگؽ ًیؿ هْخْظ اقت کَ تٛیي غلٗت ؼا 

 ثؽزكت یک هیلیًْن زًۀ ظؼ فی ثبًیَ اًدبم هیعٌُع.

طتلفی ظؼ قؽٚت تٛبهالت کیویبّی تؤثیؽ ظاؼظ کَ هِن تؽیي آًِب لؽاؼ غیل ْٚاهل ه -5

 اقت؟

 ضْاو هْاظ تٛبهل کٌٌعٍ ُب  

 زبلت ُبی فؿیکی هْاظ تٛبهل کٌٌعٍ، غلٗت ،  زؽاؼت، کتلكت ُب

ثؽای اًدبم ُؽ تٛبهل کیویبّی الؾم اقت تب غؼات هْاظ تٛبهل کٌٌعٍ ثبُن تًبظم ًوبیٌع  -6

ـ تًبظم غؼات هْاظ تٛبهل کٌٌعٍ اقتْاؼ اقت ، ایي تًبظم ُب ایي ًٗؽیَ ًیؿ ثَ اقب

 ثبیع قَ ثؽتؽی ظانتَ ثبنع.

 الف: تٛعاظ تًبظم ُب ثبیع ؾیبظ ثبنع 

 ة: قوت گیؽی غؼات ثبیع هٛیي ثبنع 

 ج: اًؽژی غؼات ٌُگبم ثؽ ضْؼظ ثبیع ؾیبظ ثبنع .

ْظ . تؤثیؽ زؽاؼت ؼا هی تْاى ظؼ قؽٚت تٛبهل اکثؽًا تٛبهالت کیویبّی ثب اؾظیبظ زؽاؼت ؾیبظ هیه-7

 تٛبهالت ثیبلْژیکی ، هبًٌع : ؼنع ّ ًوْی ًجبتبت ّ هیتبثْلیؿم زیْاًبت هالزَٗ کؽظ.

 پؽّقَ کَ تٛبهل تست آى اًدبم هیهْظ ،ثٌبم هیطبًیکیت تٛبهل یبظ هیگؽظظ.

اؾ تٛبهالت  تٛبهالت کیویبّی اؾ ًٗؽ هیطبًیکیت ثَ ظّ ظقتَ ٚوْهی تمكین گؽظیعٍ اقت کَ ٚجبؼت -8

 یک هؽزلَ یی ّ چٌع هؽزلَ یی هیجبنع.

کتلكت ُب هْاظی اًع کَ ظؼ تٛبهالت قِن گؽفت، تٛبهالت ؼا قؽیٙ قبضتَ، اهبضْظ ثَ هًؽف  -9

یگؽ تٛبهل ظّثبؼٍ ًویؽقٌع. ایي ٚول کتلكت ُب ظؼ یک هؽزلۀ تٛبهل ثَ هًؽف ؼقیعٍ ّ ظؼ هؽزلۀ ظ

 تهکیل هیگؽظًع.

 :00-خالصه صصل چهارم

 تٛبهالت کیویبّی کَ ظؼ ْجیٛت ثَ ّلْ٘ هیپیًْعظ، ؼخٛی )ثؽگهت پػیؽ( اًع.اکثؽ  -1

 تٛبظل ظؼ ٚولیَ ُبی فؿیکی ّ تٛبهالت کیویبّی ثؽ لؽاؼ نعٍ هیتْاًع . -2

ظؼ اثؽ تجطیؽ، ًطكت هبلیکْلِبی آة ثَ يْؼت ثطبؼ کَ گبؾ ضْاًعٍ هیهْظ، ثَ فُبی  -3

ؽ تًبظم ثب یکعیگؽ، ظّثبؼٍ ٖؽف قؽثكتَ ّاؼظ هی نًْع ّ پف اؾ ؾهبى هٛیي ظؼ اث

 هتؽاکن نعٍ ّ ظّثبؼٍ ثَ هبیٙ تجعیل هیهًْع .

ظؼ تٛبظل کیویبّی نْاُع هٛتجؽ ٚیٌی ّ لبثل ظیع ظؼ اقتمؽاؼ زبلت تٛبظل ثَ ههبُعٍ  -4

 ًویؽقع، ایي زبلت ظؼ اثؽ تغییؽات ضْظ ثطْظی ثْخْظ آهع .

بل آى ثْظٍ ّ قؽٚت یک قؽٚت یکی اؾ اخؿای تٛبهل کٌٌعٍ هكتمیوًب هتٌبقت ثَ کتلۀ فٛ -5

 تٛبهل کیویبّی هكتمیوًب هتٌبقت ثَ زبيل َؽة کتلَ ُبی اخؿای تٛبهل کٌٌعٍ اقت.

تكبّی قؽٚت ُب ّ ثبثت غلٗت تب ؾهبًی پب ثؽخب اقت کَ کعام ٚبهلی تٛبظل ؼا ثؽُن  -6

ًَ ؾًع، ْٚاهل هؤثؽ ٚجبؼت اؾ تغییؽ غلٗت، فهبؼ، ظؼخۀ زؽاؼت ّ کتلكت ثْظٍ کَ 

 ى تٛبظل هی نًْع .قجت ثؽُن ضْؼظ

اگؽ کعام ٚبهلی هْخت ثؽ ُن ؾظى زبلت تٛبظل یک قیكتن نْظ، قیكتن ظؼ خِتی  -7

خبثدب هی نْظ کَ ثب ٚول هؿازن همبثلَ کؽظٍ ّ اثؽ آى ؼا ثؽ ْؽف ّ یب تملیل ظُع، 

 ثعیي تؽتیت ظؼ قیكتن یبظ نعٍ یک تٛبظل خعیع ثؽ لؽاؼ هیهْظ.

ن ؾظى زبلت تٛبظلی یک قیكتن نْظ، قیكتن ثَ ایي تؽتیت اگؽ کعام ٚبهلی هْخت ثؽُ -8

ظؼ خِتی خبثدب هی نْظ کَ ثب ٚول هؿازن همبثلَ کؽظٍ ّ اثؽ آى ؼا ثؽ ْؽف ّیب تملیل 

 ظُع. ثعیي تؽتیت ظؼ قیكتن یبظ نعٍ یک تٛبظل خعیع ثؽ لؽاؼ هیهْظ.

تیؿاة ُب، للْی ُب ّ ًوک ُب ظؼ هسیّ آثی تٛبهل هیٌوبیٌع، ظؼ هسیّ آثی ایي هؽکجبت  -9

 ثَ آیًِْب پبؼچَ نعٍ کَ ثیي آًِب ٚول هتمبثل کیویبّی هْخت ُوچْ تٛبهالت هیهْظ.
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ٚالٍّ کؽظى یک آیْى ظؼ قیكتن کَ ثب یکی اؾ آیًِْبی نبهل ُوبى قیكتن ُن ًْ٘  -11

 ثبنع، ثٌبم آیْى ههتؽک یبظ هیگؽظظ.

قیكتن ثیهتؽ زؽاؼت ظاظٍ نْظ، تٛبظل ثَ ْؽف چپ یٌٛی  NHُؽگبٍ ظؼ ٚولیَ تْلیع  -11

 تغیؽ هیکٌع. 2N  ّ2Hهکیل گبؾات ت

 :00-خالصه صصل پنجم

ثَ اقبـ ًٗؽیَ اؼُیٌیْـ تیؿاة ُب هؽکجبتی اًع کَ ظؼ هسیّ آثی آیْى ُبیعؼّخي ّ  -1

 الملیِب هؽکجبتی اًع کَ ظؼ هسیّ آثی آیْى ُبیعؼّکكبیع ؼا تْلیع هیٌوبیع.

تیؿاة ُب هؽکجبت ظٌُعۀ پؽّتْى ثَ اقبـ ًٗؽیَ ثؽًّكتیع  -2
H  الملی ُب هؽکجبت ّ

 گیؽًعٍ پؽّتْى هی ثبنع .

ثَ اقبـ ًٗؽیَ لیْیف تیؿاة ُب هؽکجبتی اًع کَ خْؼٍ الکتؽًِّب ؼا اضػ هیٌوبیٌع ،  -3

یٌٛی الکتؽّى اکكیپتْؼ ثبنٌع ّ الملی ُب هؽکجبتی اًع کَ یک خْؼٍ الکتؽّى آؾاظ ظانتَ 

 هبظۀ ظیگؽ آى ؼا ظاظٍ ثتْاًٌع. ّ ثَ

ثبلی هبًعٍ تیؿاة ؼا الملی هؿظّج ُوبى تیؿاة ّ ثبلی هبًعٍ الملی ؼا ثٌبم تیؿاة هؿظّج  -4

 ُوبى الملی یبظ هی کٌٌع.

اگؽ تیؿاة یب الملی ثَ ْْؼ هکول ثَ آیْى ُب پبؼچَ گؽظظ، لْی ّ اگؽ ثَ ْْؼ هکول  -5

 ثَ آیْى پبؼچَ ًگؽظظ َٛیف ًبهیعٍ هیهْظ.

ُبیعؼّخي  آیْى -6
H .ؼا ظؼ هسیّ آثی ثَ نکل ُبیعؼًّین آیْى هی ًْیكٌع 

ثبثت زبيل َؽة غلٗت آیًْی آة همٓؽ یب آة ضبلى -7

   14100.1  .هیجبنع 

8- PH  ٚجبؼت اؾ هٌفی لْگبؼیتن غٗت آیْى ُبیعؼّخي یب log ی ثبنع یب ه

ایي ْْؼ log. 

 ثبنع هسیّ الملی اقت . 7ثبنع، هسیّ تیؿاثی ّ اگؽ  7= ثبنع، هسیّ ضٌثی اگؽ 7اگؽ  -9

11- K  ،ثبثت اًفکبک تیؿاةbK ّ ثبثت اًفکبک الملیcK  ثبثت تٛبظل هی ثبنع، یبak 

 اًفکبک الملی اقت . ثبثت تٛبظل اًفکبک تیؿاة ّ ثبثت تٛبظل

 

 

 

 

 :00-خالصه صصل ششم

تٛبهالت تؽکیجی : ظؼ ایي ًْ٘ تٛبهالت ظّ ّیب چٌعیي هْاظ ثبُن تؽکیت نعٍ یک هبظٍ ؼا  -1

 تهکیل هیٌوبیع.

تٛبهالت تدؿیْی هٛکْـ تٛبهالت تؽکیجی ثْظٍ، ظؼ ایي ًْ٘ تٛبهالت هؽکجبت  -2

 .کیویبّی تدؿیَ نعٍ اؾ یک هؽکت ظّ ّیبچٌعیي هؽکت زبيل هیگؽظظ

تٛبهالت تْٛیُی قبظٍ: ظؼ ایي ًْ٘ تٛبهالت یک ًٌٚؽ هبلیکْل هؽکجبت تْقّ  -3

ًٌٚؽ ههبثَ تْٛیٍ هیگؽظظ. تٛبهالت تْٛیُی اکثؽًا ظؼ هسیّ ُبی آة يْؼت 

 هیگیؽظ.

تٛبهالت تْٛیُی ظّگبًَ : ظؼ ایي ًْ٘ تٛبهالت تْٛیُی آیًِْبی ظّ هؽکت هْلف  -4

ٍ، هؽکجبت خعیع ؼا تهکیل هیعٌُع. ایي یک ظیگؽ ؼا ظؼ هبلیکْل ُبی نبى تْٛیٍ ًوْظ

 ًْ٘ تٛبهالت ٚوْهًب ظؼ هسیّ ُبی آثی اهکبى پػیؽ اقت .

یکی اؾ تٛبهالت تْٛیُی ظّگبًَ ثكیبؼ هِن ٚجبؼت اؾتٛبهالت ضٌثی قبؾی تیؿاة ُب  -5

 تْقّ الملی ُب ّ ثؽٚکف آى هی ثبنع کَ هٌدؽ ثَ تهکیل ًوک ّ آة هیگؽظظ.

بهل ًوْظٍ، ًوک ّ آة ؼا تْلیع هی ًوبیٌع ّ ٚالّتًب همعاؼ تیؿاة ُب ّ الملی ُب ثبُن تٛ -6

زؽاؼت ّ گؽهب ًیؿ آؾاظ هیگؽظظ کَ ثٌبم گؽهبی ضٌثی قبؾی یبظ هیهْظ . گؽهبی ضٌثی 

 اقت. 1,7kcalory molقبؾی تیؿاة ُبی لْی ّ الملی ُبی لْی هٛبظلَ 

ظؼیبفت ٚالٍّ ًوْظى تیؿاة ثبالی الملی ّ ثؽٚکف آى ثَ نکل لٓؽٍ، لٓؽٍ غؽٌ  -7

 زدن ّیب غلٗت الملی ُب ّیب تیؿاة ُب ثٌبم تیتؽیهي یبظ هی نْظ .

تیتؽیهي یب ٚیبؼ قبؾی ٚولیَ اقت کَ ثَ ّقیلَ آى هیتْاى ثب اقتفبظٍ اؾ ضبيیت  -8

ههطى یک هسلْل، ضبيیت ّ ههطًبت هسلْل ظیگؽ ؼا کَ هٛلْم ًجبنع، اقتٌتبج 

 کؽظ.

اى غلٗت ّ زدن تیؿاة ّ یب الملی ؼا ثٛع اؾ ٚولیَ تیتؽیهي تْقّ فْؼهْل غیل هی تْ -9

 هسبقجَ ًوْظ:

2211 vcvc  
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هٛؽف ُبی تیؿاة : الملی اکثؽًا هؽکجبت ُْٚی اًع کَ ثَ زیث اقیع ّ یب الملی ٚول  -11

یب غلٗت  PHهی ًوبییع ّ ؼًگ ایي هٛؽف ُب ظؼ همبثل 
H  هسیّ زكبـ ثْظٍ، ظؼ

 ْی تغییؽ ؼًگ هی ًوبیٌع.هسیّ ُبی اقیعی یب لل

 

 

 :00-خالصه صصل افتم

الکتؽّنیوی هٓبلٛۀ تجعیل اًؽژی کیویبّی ثَ اًؽژی ثؽلی )پیل گلْاًیک( ّ ثؽ ٚکف  -1

 آى تجعیل اًؽژی ثؽلی ثَ اًؽژی کیویبّی )الکتؽّلیؿ( اقت .

ٚبیك ثؽق: ٚجبؼت اؾ هْاظی اًع کَ خؽیبى ثؽق اؾ آى ٚجْؼ کؽظٍ ًوی تْاًع، هثبل آًِب  -2

 ْاى ؼاثؽ، چْة ضهک، تیل ّ غیؽٍ ًبم ثؽظ .ؼا هیت

 اخكبهی کَ خؽیبى ثؽق اؾ آًِب ٚجْؼ هی ًوبیع ، ثٌبم اخكبم ُبظی یبظ هیهًْع. -3

ُبظی ُب کَ خؽیبى ثؽق ؼا ثَ نکل هسلْل اؾ ضْظ اخبؾٍ ٚجْؼ هیعٌُع، ثٌبم الکتؽّلیت  -4

 ُب اؼایَ کؽظ.یبظ هیهًْع کَ هثبل آًِب ؼا هی تْاى هسلْل ًوک ُب، تیؿاة ُب ّ الملی 

تٛبهل اکكیعیهي ٚجبؼت اؾ ًًت اکكیدي ثْظٍ کَ ثَ يْؼت ٚوْم تٛبهالت   -5

اکكیعیهي ٚجبؼت اؾ تٛبهالت کیویبّی اقت کَ یکی اؾ اخؿا ّ یب هبلیکْل ُبی هْاظ 

 تٛبهل کٌٌعٍ الکتؽّى ُب ؼا اؾ ظقت ظاظٍ ّ چبؼچ هثجت آى ثبال هیؽّظ.

عؼّخي ظؼ یک تٛبهل کیویبّی ثْظٍ، اهب ثَ کلوَ ؼیعکهي یب اؼخب٘ ٚجبؼت اؾ ًًت ُبی -6

يْؼت ٚوْم پبئیي آهعى چبؼچ هثجت ّ ثبال ؼفتي چبؼچ هٌفی ؼا ثٌبم ٚولیَ اؼخب٘ یب 

(Reduction. یبظ هی ًوبیٌع ) 

( ّقیلَ یی اقت کَ ظؼ آى اًؽژی Electro chemistry cellپیل ثؽلی کیویبّی یب )  -7

 ًؽژی کیویبّی هجعل هیگؽظظ.کیویبّی ثَ اًؽژی ثؽلی ّ اًؽژی ثؽلی ثَ ا

( اؾ یک ًمَٓ )اؾ یک الکتؽّظ( ثَ ًمَٓ ظیگؽ qهمعاؼ کبؼ ثؽای اًتمبل چبؼچ ثؽلی ) -8

 )الکتؽّظ ظیگؽ( هكتمیوًب هتٌبقت ثَ تفبّت پْتبًهیل ثیي آى ظّ ًمَٓ اقت .

( ؼا ثَ کبؼ هی ثؽظ ، ٚعظ فبؼاظی Faradayٚوْهًب ثَ زیث ّازع همعاؼ ثؽق فبؼاظی ) -9

اقت  00  6لی اقت کَ هٛبظل ثَ چبؼچ یک هْل الکتؽّى اقت ّ هكبّی ثَ همعاؼ ثؽ

. 

 آى الکتؽّظ ؼا قتبًعؼظ هیٌبهٌع کَ توبهی اخؿای ًیوَ پیل آى قتبًعاؼظ ّ هٛیبؼی ثبنع . -11

ّلتبژ ؼا کَ یک پیل ثَ هیبى هی آّؼظ ، هكتمل اؾ هعلبؼ )اقتطیْهتؽی(  هْاظ اّلیَ ّ  -11

ّلتبژ پیل فمّ ثَ هبُیت ّ زبلت هْاظ اّلیَ  هسًْل تٛبهلی ظؼ پیل اقت، ؾیؽا

 ّهسًْل تٛبهل ّاثكتَ اقت .

 لٍْ هسؽکَ یک پیل ٚجبؼت اؾ هدوَْٚ الدجؽی پتبًهیل کتْظ ّ اًْظ اقت.  -12

الکتؽّظ قتٌعؼظ ُبیعؼّخي ٚجبؼت اقت اؾ هسلْل یک هْلؽ اؾ آیْى ُبیعؼّخي ُوؽاٍ  -13

ظؼخَ  2پالتیي ثَ زؽاؼت  ثب گبؾ ُبیعؼّخي ظؼ فهبؼ یک اتوْقفیؽ ظؼ اْؽاف فلؿ

 قبًتی گؽاظ اقت .

ّلتبژ ؼا کَ یک پیل ثَ هیبى هی آّؼظ، هكتمل اؾ همعاؼ )اقتطیْ هتؽی( هْاظ اّلیَ  -14

ّهسًْل تٛبهل ظؼ پیل اقت ، ؾیؽا ّ لتبژ پیل فمّ ثَ هبُیت ّ زبلت هْاظ اّلیَ ّ 

 هسًْل تٛبهل ّاثكتَ اقت .

 :00-خالصه صصل اشتم

تْقّ خؽیبى ثؽق ثٌبم الکتؽّلیؿ یبظ هیٌوبیٌع، ظؼ ایي ٚولیَ اًؽژی کیویبّی  ٚولیَ تدؿیَ یک هؽکت ؼا

 ثَ اًؽژی ثؽلی تجعیل هیگؽظظ.

پیلی کَ اًؽژی ثؽلی ؼا ثَ اًؽژی کیویبّی هجعل هیكبؾظ ثٌبم پیل ٖؽف الکتؽّلی یبظ   -1

 هی گؽظظ .

اًؽژی  ( ًْ٘ پیل ُب اقت کَ ثب تبهیيElectrolytic cellپیل ُبی زدؽۀ الکتؽّلیؿ) -2

 ثؽلی اؾ هٌبثٙ ضبؼخی تٛبهل کیویبّی ظؼ آى يْؼت هیگیؽظ.

هكبّی  tثبنع، همعاؼ ثؽق هًؽف نعٍ ظؼ ؾهبى  tنعت  خؽیبى ثؽق ظؼ ؾهبى  Iاگؽ  -3

  tاقت ثَ  

ثؽق َؽّؼت اقت، پف ثؽای  F( اؾ هبظٍ اؼخب٘ نعٍ molثؽای تهکیل یک هْل ) -4

 ق الؾم اقت ؟گؽام هبظٍ چمعؼ ثؽ Pایدبظ 

mol

PnF
Q

.
 

یکی اؾ هْاؼظ اقتٛوبل پیل ّلتب ٚجبؼت اؾ هلوٙ کبؼی ّ هسبفٗت لْلَ ُبی ًفت ّ گبؾ  -5

 ّ غیؽٍ هطبؾى فلؿی اقت کَ هٛوْاًل اؾ آُي ّ فْالظ قبضتَ هی نًْع .

ي هْخْظ اقتطؽاج فلؿات اؾ قٌگ ُبی هٛعًی آًِب یک تٛبهل اؼخب٘ اقت، فلؿات ظؼ ْجیٛت کَ اکكید

اقت، هیل ظاؼًع تب آضؽیي هؽزلۀ ًوجؽ اکكیعیهي ضْظ اکكیعی نًْع، ثؽای اؼخب٘ فلؿات هیتْاى اؾ 

 الکتؽّلیؿ اقتفبظٍ ثَ ٚول آّؼظ .ؼّل 
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 :00-خالصه صصل دام

غیؽ فلؿات ٌٚبيؽی اًع کَ اّؼثیتبل ُبی قْیَ آضؽی اًؽژیکی آًِب تْقّ الکتؽًِّب ظؼ  -1

ؽّى ُب قْیۀ اًؽژیکی آضؽی ضْیم ؼا ثَ ُهت الکتؽّى زبلت پؽنعى ثْظٍ ّثب گؽفتي الکت

 پْؼٍ هیٌوبیع.

ًیؿ یبظ هی نًْع، ُلْخي ثَ  Helogensٌٚبيؽ گؽّپ ُفتن ايلی ثٌبم گؽّپ ُلْخي ُب  -2

یکی اؾ هثبلِبی آى هی ثبنع ّ ٌٚبيؽ  Table saltهٌٛی قبؾًعٍ ًوک ثْظٍ کَ ًوک ْٛبم 

2222 ,,, FClBrI  اًع 

ن ايلی ؼا ثٌبم ٌٚبيؽ تهکیل کٌٌعۀ قٌگ ُبی هٛعًی ٌٚبيؽ گؽّپ نه -3

(chalcogens یبظ هی ًوبیٌع ّ ٚجبؼت اؾ )Te,Se,S,O  ّPo . هی ثبنع 

ثلٌع تؽاؾ قٓر  100km-0تْقّ ّاى هْقن کهف نعٍ ، ظؼ اؼتفب٘  1787اّؾّى ظؼ قبل  -4

ا ّالٙ نعٍ ّ یک ْجمَ تًفیۀ نٛبٚبت هبّؼای ثٌفم آفتبة ؼ 24km-1ؾهیي ثَ َطبهت 

 تهکیل هیعُع.

npnsقبضتوبى الکتؽًّی لهؽ ضبؼخی ٌٚبيؽ گؽّپ پٌدن ايلی  -5 2
ثْظٍ ظؼ هؽکجبت ًوجؽ  

 ؼا اضتیبؼ هیٌوبیٌع .  -ُبی اکكیعیهي + الی

توبم ٌٚبيؽ گؽّپ پٌدن ثب ُبیعؼّخي تٛبهل ًوْظٍ، هؽکجبت ؼا تهکیل هیعٌُع کَ هؽکت  -6

 هِن آى اهًْیب اقت .

 نبهل اقت . Sn,Ge,Si,C  ّPbؼم ٌٚبيؽ ظؼ گؽّپ چِب -7

ظّ الْتؽّپی کبؼثي ضیلی ثب اؼؾل ثْظٍ کَ ٚجبؼت اؾ گؽافیت ّ الوبـ هی ثبنع ّ گؽافیت تست 

 زؽاؼت ّفهبؼ ؾیبظ ظؼ ّلت کن ثَ الوبـ هًٌْٚی تجعیل هی گؽظظ.

 

 

 

 

 

 

 صنف دوازدام كيمياصصل اا  خالصه 

 :07-ل اولخالصه صص

 هؽکجبت کبؼثي، ُبیعؼّخي ّ ههتمبت آى اقت .کیویبی ُْٚی  ٚجبؼت اؾ کیویبی  -1

کبؼثي ظاؼای قبضتوبى الکتؽًّی  -2
222 221 SSS ثْظٍ ّ اتْم کبؼثي ثَ زبلت تسؽیک

قبضتوبى الکتؽًّی 
31221 PSS . ؼا ظاؼا اقت 

( لهؽ الکتؽّى ُبی ّالًكی، اتْم octateثؽای پْؼٍ کؽظى زبلت ُهت الکتؽًّی ) -3

ِبؼ الکتؽّى ّالًكی ضْظ ؼا ثب ظیگؽ اتْم ُب ثَ نوْل ظیگؽ اتْم ُبی کبؼثي کبؼثي چ

 نؽیک قبضتَ،  ظؼ ًتیدَ ّالًف کبؼثي چِبؼ اقت .

 اتْم ُبی کبؼًت هی تْاًع ؼاثَٓ یگبًَ، ظّگبًَ ّ قَ گبًَ ؼا تهکیل ظٌُع. -4

5-  Hybridization ٚجبؼت اؾ اضتالِ ظّ ّیب چٌعیي اّؼثیتبل  اتْهی هطتلف ثْظٍ ک َ

 ظّ یْا چٌعیي اّؼثیتبل  ُبیجؽیعی خعیع ؼا ثَ هیبى هی آّؼًع.

6- 
3SP  ُبیجؽیعیؿیهي : ایي ًْ٘ ُبیجؽیعیؿیهي ؼا اتْم ُبی کبؼثي ظؼ ُبیعؼّکبؼثي

ظؼ ًتیدَ  Pثب قَ اّؼثیتبل  Sُبی ههجْ٘ ظاؼا ثْظٍ ّ ْْؼی اقت کَ یک اّؼثیتبل 

چِبؼ اّؼثیتبل ُبیجؽیع نعٍ  خػة اًؽژی  ثبُن هطتلّ گؽظیعٍ ّ
3SP  تهکیل هی

 ظٌُع.

7- 
2SP  ُبیجؽیعیؿیهي: ظؼ ایي ًْ٘ ُبیجؽیعؾیهي یک اّؼثیتبلS  ظّ اّؼثیتبل ّP  ثبُن

اهتؿاج زبيل ًوْظٍ، ظؼ ًتیدَ قَ اّؼثیتبل ُبیجؽیع نعٍ 
2SP .ؼا تهکیل هی ظٌُع 

ثبُن اهتؿاج ًوْظٍ، ظؼ  Pّ یک اّؼثیتبل  sجؽیع: ظؼ ایي ًْ٘ ُبیجؽیع یک اّؼثیتبل ُبی -8

 ( تهکیل هی گؽظظ.Sp-hybrid) spًتیدَ ُبیجؽیع

اتْم ُبی کبؼثي هی تْاًع ؾًدیؽ ُبی کبؼثٌی، ؾًدیؽ ُبی هٌهٛت ّ زلمَ ُب ؼا ثب  -9

 ُوعیگؽ تهکیل ظٌُع.



 کاتل، سزک سوم کارته نو -نصزتیارویع اهلل هنوای علوم و ریاضیات استاد سرهزکش 

 www.kankoraf.com –ههد کدر های آینده  –رهنوای آسهوى کانکور افغانستاى 

 18 ، کاتل، سزک سوم کارته نور تا استاد سویع اهلل نصزتیارآهادگی کانکو                                 تهیه و تزتیة: انجینز حنیف اهلل حکیوی، (نصاب جدیدهکول )کیویای 

تعاظ ضٓی کَ ُكتَ ُبی ظّ اتْم ؼا ؼاثَٓ قگوب: اگؽ پْنم اثؽُبی الکتؽًّی ثَ اه  -11

ّيل هی قبؾظ، يْؼت ثگیؽظ، یٌٛی تعاضل اّؼثیتبل  ُب هكتمین ّ اٚٗوی ثبنع 

ؼاثَٓ هكتسکن ثْظٍ ّ ثَ ًبم ؼاثَٓ قگوب   .یبظ هی نْظ 

قَ گبًَ ثبنع ایي : ؼاثَٓ ثیي ظّ اتْم ظؼ هبلیکْل ُب هی تْاًع ظّگبًَ ّیب ؼاثَٓ  -11

ًْ٘ ؼاثَٓ تْقّ ثیهتؽ اؾ یک خْؼٍ الکتؽّى ُب تهکیل هی گؽظظ:  ثَ ْْؼ هثبل: ظؼ 

هبلیکْل اکكیدي ؼاثَٓ ثیي ظّ اتْم اکكیدي ظّگبًَ ّ ظؼ هبلیکْل ًبیتؽّخي ؼاثَٓ ثیي 

ظّ اتْم ًبیتؽّخي قَ گبًَ اقت. اگؽ تعاضل  اّؼثیتبل ُبی اتْهی خبًجی  ثبنع، یٌٛی 

ٚوْظ لؽاؼ  xخبًجی ثْظٍ ثبنع ّ ثبالی هسْؼ  Pؽالکتؽًّی اّؼثیتبل  ُبی پْنم اث

 یبظ هی نْظ. گیؽظ، ایي ؼاثَٓ تهکیل نعٍ ثٌبم ؼاثَٓ 

ؼاثَٓ ظّ گبًَ هتهکل اؾ یک ؼاثَٓ قگوب  -12   َٓیک ؼاث ّ  ًَؼاثَٓ قَ گب ّ

ؾ یک قگوب هتهکل ا   ظّ پبی ّ .هی ثبنع 

 

 :07-خالصه صصل دوم

یک هؽکت کیویبّی ؼا هٛوْاًل تْقّ ْؽؾ تؽتیت قوجْل ُبی ٌٚبيؽ تهکیل ظٌُعۀ آى  -1

( ًیؿ یبظ هی نْظ Stoichiometryثب َؽایت ًكجتی کَ ثٌبم َؽایت اقتیکیْ هتؽی )

ؽؾ تؽتیت  قوجْل ُبی ٌٚبيؽ تهکیل ظٌُعٍ ثب َؽایت ًكجتی ، ًهبى هی ظٌُع کَ ْ

 هؽکجبت ؼا ثٌبم فْؼهْل هبلیکْلی یبظ هی ًوبیٌع.

فْؼهْل هبلیکْلی ؼا هی تْاى ثَ اقبـ تدؿیَ کیویبّی تٛییي ًوْظ. ًْ٘ ظیگؽ اؾ  -2

فْؼهْل ُبی کیویبّی ٚجبؼت اؾ فْؼهْل تدؽثی اقت ، ظؼ ایي فْؼهْل تٛعاظ ًكجتی  

ٌبيؽ هطتلف ظؼ یک هؽکت ًهبى ظاظٍ هی نْظ. )کلوَ تدؽثَ ظؼ ایي خب ثَ اتْم ُبی ٚ

ایي هٌٛی اقت کَ فْؼهْل اؼائَ نعٍ تٌِب ثَ اقبـ ههبُعٍ ّ اًعاؾٍ گیؽی، یٌٛی تسلیل  

 تْيیفی ّ همعاؼی ههطى گؽظیعٍ اقت (.

٘ فْؼهْل هبلیکْلی، هؽکجبت ؼا ثَ ؾثبى کیویبّی هٛؽفی هی ًوبیع، فْؼهْل ًَ تٌِب ًْ -3

 اتْم ُب ؼا ظؼ هبلیکْل ًهبى ظاظٍ: ثلکَ تٛعاظ ّ اًْا٘ اتْم ُب ؼا ًیؿ ًهبى هی ظُع.

فْؼهْل ُبی قبضتوبًی هٛلْهبت ؾیبظی ؼا ظؼ هْؼظ هبلیکْل هؽکت ثؽای هب اؼایَ هی  -4

 ظُع، هْلٛیت اتْم ُب ؼا ظؼ هبلیکْل ُب ثؽای هب ًهبى هی ظُع.

 ؼ تٛییي ضْاو کیویبّی آى ُب اقت.انکبل ٌُعقی  هبلیکْل ُب ٚبهل ثكیبؼ هِوی ظ -5

یکی اؾ ًٗؽیبتی کَ ثؽای پیهجیٌی انکبل ٌُعقی هبلیکْل ُب اؼائَ نعٍ اقت، ٚجبؼت  -6

 vaoleance shellاؾ ًٗؽیَ لٍْ ظافَٛ خفت الکتؽّى ُبی لهؽ ّالًكی 

electronpairs repulsion( َکَ ث )VSEPR اؼائَ هی گؽظظ. هٓبثك ثَ ایي )

الکتؽّاقتبتیکی  هْخْظ ثیي خفت الکتؽّى ُبی ؼاثَٓ یی ّیب  ًٗؽیَ، لٍْ ُبی ظافَٛ

غیؽ ؼاثَٓ یی ظؼ یک هبلیکْل قجت هی نْظ تب ایي الکتؽّى ُب زع اهکبى اؾ ُن 

فبيلَ گؽفتَ ّ خِت ظانتَ ثبنع ّ ایي خِت گیؽی خفت الکتؽّى ُب ْْؼی اقت کَ 

 پبیعاؼتؽیي قبضتوبى ٌُعقی ؼا ثَ هبلیکْل فؽاُن هی کٌع.

ؼا کَ قَ اتْم هؽتجّ نعٍ ثبُن تهکیل هی ظُع، ثٌبم ؾاّیَ ؼاثَٓ یی یبظ هی کٌٌع  ؾاّیۀ -7

کَ زع اکثؽ ایي 
 ؾاّیَ اقت . 0180

هؽکجبتی کَ ظاؼای ٚیي فْؼهْل هبلیکْل ثْظٍ: اهب فْؼهْل  قبضتوبًی آًِب اؾ ُن فؽق  -8

اؾ ُن فؽق ظانتَ ثبنٌع،  ظانتَ ثبنع: یٌٛی ْؽؾ ؼّاثّ اتْهِب ظؼ هبلیکْل ُبی نبى

 ( ُوعیگؽ گفتَ هی نًْع.isomerایؿّهیؽ )

 

 :07-خالصه صصل سوم

هؽکجبت ُْٚی ٚجبؼت اؾ هؽکجبت کبؼثي ّ ُبیعؼّخي ّ ههتمبت ُبیعؼّکبؼثي ُب هی  -1

 ثبنع.

ثَ يْؼت ٚوْم هؽکجبت ُْٚی ؼا ًٗؽ ثَ اقکلیت کبؼثٌی ّ هْخْظیت گؽّپ ُبی  -2

 ّٖیفَ یی تمكین ًوْظٍ اًع.

 ّکبؼثي ُب ؼا ثَ ظّ ظقتَ الیكیکلیک ّ کبؼثْقکلیک تمكین ًوْظٍ اًع.ُبیعؼ -3

الیكیکلیک ُب هؽکجبت ؾًدیؽی ثْظٍ کَ ؾًدیؽ آى ُب هی تْاًٌع ًبؼهل ّیب هٌهٛت ثْظٍ  -4

 ثبنع.

 قکلیک ُب ثَ ظّ گؽّپ کبؼثْقکلیک ّ ُتؽّقکلیک تمكین نعٍ اًع. -5

( هی ثبنٌع ّثَ قکلیک ُب ّ کبؼثْقبیکلیک هؽکجبتی اًع کَ ظاؼای ؾًدیؽ ثكتَ )زلمَ -6

اؼّهبت ُب هٌمكن هی گؽظًع، الیكکلیک ُب ًیؿ ثَ ًْثَ ضْظ ثَ قبیکلْالکبى ّ قبیکلْ 

 الکیي تمكین گؽظیعٍ اًع.

اگؽ یک ّیب چٌعیي اتْم ُبیعؼّخي ُبیعؼّکبؼى ُب تْقّ گؽّپ ُبی ّٖیفَ یی   -7

ُب یبظ هی گؽظًع  تٛیٌْ گؽظظ، هؽکجبتی زبيل هی گؽظظ کَ ثٌبم ههتمبت ُبیعؼّکبؼثي

ّ ٚجبؼت اؾ ههتمبت ُلْخٌی، اکكیدٌی، ًبیتؽّخٌی، قلفؽی، فبقفْؼی ّ غیؽٍ هی 

 ثبنٌع.

 اقت . R-xفْؼهْل ٚوْهی ُلْخي ُب ٚجبؼت اؾ  -8

هؽکجبتی ظاؼای گؽّپ ُبی ّٖیفَ یی اکكیدي ظاؼ ٚجبؼت اؾ الکْل ُب، العیِبیعُب،  -9

 کیتْى ُب، تیؿاة ُب، ایتؽُب، ایكتؽُب ّ غیؽٍ 
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کجبتی ظاؼای گؽّپ ّٖیفَ یی ًبیتؽّخي ظاؼ، اهیي ُب ّ اهبیع ُب ّ غیؽٍ ثْظٍ کَ هؽ -11

2NHRفْؼهْلف ُبی آى ُب ثَ تؽتیت   ّ2

// NHCR
O
 . اقت 

ّ غیؽٍ  R-S-H  ،R-S-Rهؽکجبتی ظاؼای گؽّپ ّٖیفَ یی قلفؽظاؼ ٚجبؼت اؾ  -11

 .اقت

 

 

 

 :07-خالصه صصل چهارم

بتی اًع کَ ثیي اتْم ُبی کبؼثي آًِب ؼاثَٓ قبظٍ )یگبًَ( هْخْظ ثْظٍ ّ الکبى ُب هؽکج -1

 الًف ُبی هتجبلی اتْم ُبی کبؼثي تْقّ ُبیعؼّخي ههجْ٘ گؽظیعٍ اقت.

چِبؼ هؽکت اّل ُْهْلْگ الکبى ُب ظؼ نؽایّ قتٌعؼظ ثَ زبلت گبؾ یبفت نعٍ ّ   -2

 لت خبهع یبفت هی نْظ.کبؼثي ثَ زبلت هبیٙ ّ ثبالتؽ اؾ آى ثَ زب 16الی  5ظاؼًعٍ 

( Paraffinsفٛبلیت کیویبّی الکبى ُب کوتؽ ثْظٍ: اؾ ایي قجت آى ُب ؼا ثٌبم پبؼافیي ) -3

 یٌٛی کن هیل یبظ هی ًوبیٌع.

ظؼ یک قلكلَ اؾ هؽکجبت ههجْ٘ ظّ اتْم کبؼثي هی تْاًٌع ثیي ضْظ ؼاثَٓ انتؽاکی  -4

HybridSPیگبًَ )کبهاًل ههبثَ ثَ ؼاثَٓ ُبی  3
ظّ اتْم کبؼثي ّقٓی کَ  

ثیي آًِب هْخْظ ثبنع( ثَ نکل زلمَ ثؽ لؽاؼ  2CHثیهتؽ اؾ یک ّیب چٌعیي ثمیَ 

( یبظ هی نْظ کَ اّلیي Cyclo alkanesًوبیٌع، ایي هؽکجبت  ثٌبم قبیکلْالکبى ُب )

 هؽکت آى ُب قبیکلْ الکبى پؽّپبى اقت .

یتؽی ًجبتی یبفت هی گؽظظ. اقکلیت کبؼثٌی ُْهْلْگ قبیکلْالکبى ُب ظؼ ؼّغي ُبی ا -5

( اقبـ ثكیبؼ اؾ تؽپیي methyl-4-isoproply cyclohexane-1قبیکلُْگؿاى )

 ( ؼا تهکیل هی ظُع.Terpenesُب )

nnHCفْؼهْل ٚوْهی قلكلۀ ُْهْلْژ قبیکلْ پبؼافیي ُب  -6 یب  2 
n

CH اقت کَ  2

یت هبلیکْل قبیکلْپبؼافیي  ُب ًكجت ثَ اکالى ایؿّلْژ نبى ظّ اتْم ثَ ایي تؽت

 ُبیعؼّخي کوتؽ ؼا ظاؼا اًع .

قبیکلْالکبى ُب یعاؼای زلمَ کْچکتؽ توبیل ثَ تٛبهالت خوٛی ؼا ظاؼا ثْظٍ کَ زلمَ آى  -7

ُب ثبؾ گؽظیعٍ، الکبى ُب ّ ههتمبت آى ُب ؼا تهکیل هی ظٌُع  کَ ضبيیت الکیي ُب ؼا 

 ظٌُع. ًهبى هی

کبؼثي ظاؼای ثجبت ؾیبظ ثْظٍ ، هبًٌع ُبیعؼّکبؼثي ُبی ههجْ٘  7-5زلمَ ُبی ظاؼًعٍ  -8

 تٛبهالت تْٛیُی ؼا اًدبم هی ظٌُع .

 

 

 

 

 :07-خالصه صصل پنجم

قلكلَ ُْهْلْژ هؽکجبت الکیي ثَ اًعاؾٍ یک گؽّپ هتیلیي  -1  2CH  اؾ ُوعیگؽ

nnHCفؽق ظانتَ ّ فْؼهْل ٚوْهی آى ُب   اقت . 2

اگؽ اؾ الکبى ُب ظّ اتْم ُبیعؼّخي تؽخیع قبضتَ نعٍ ،ا کلیي ایؿّلْگ آى ثعقت هی   -2

 آیع.

( هؽثِْ ثَ هؽکجبتی اقت کَ قبضتوبى Stereo isomerisایؿّهیؽی فُبیی ) -3

 فُبیی هكتسکن ؼا ظاؼا ثْظٍ ّ نکل ٌُعقی آى ظؼ فُب تغییؽ ًوی کٌع .

یي ُب ؼا ؼاثٓۀ خفتَ ّ هْلٛیت فُبیی ؼاثَٓ قگوب ّ پبی تٛیي ضْاو کیویبّی  الک -4

هی ًوبیع، کثبفت اثؽ الکتؽًّی ؼاثٓۀ قگوب ظؼ ثبالی ضٓی کَ ُكتَ ظّ اتْم ؼا ّيل 

هی قبؾظ ،هتوؽ کؿ نعٍ ّ کثبفت الکتؽًّی ؼاثٓۀ پبی اؾ ایي زعّظ ضبؼج گؽظیعٍ ّ 

يیبت اقبقی ؼاثٓۀ پبی قبزَ ّقیٙ چبؼج هٌفی ؼا تهکیل هی ظُع. تسؽیک اؾ ضًْ

ثْظٍ ّ ؼاثَٓ ایي الکتؽّى ُب ثب ُكتَ ًكجت ثَ ؼاثٓۀ الکتؽّى ُبی قگوب َٛیف 

اقت: اؾ ایي قجت ثَ آقبًی لٓجی نعٍ ّ ؾهیٌۀ  زولَ ثَ غؼات الکتؽّى ظّقت 

(Electophilic ّ ٙٓهیكؽ نعٍ ، ثَ ایي اقبـ ؼاثَٓ پبی ثَ نکل  ُتؽّلیتیکی ل  )

ی گیؽظ ، فؽق ثیي اًؽژی ؼاثَٓ پبی ّ قگوب تٛبهالت  خوٛی يْؼت ه

170kjoul/mol  . اقت 

الکیي ُب تٛبهل خوٛی ؼا ثب ُوعیگؽ اًدبم ظاظٍ ّ ثعیي تؽتیت  پْلی هیؽ ُب ؼا تهکیل  -5

 هی ظٌُع.

الکبیي ُب ُبیعؼّکبؼثي ُبی غیؽ ههجْ٘ اًع کَ ثیي ظّ اتْم کبؼثي ظؼ هبلیکْل آى ُب   -6

 قت .ؼاثَٓ انتؽاکی قَ گبًَ هْخْظ ا

22الکبیي ُبی ظاؼای یک ؼاثَٓ قَ گبًَ ثب فْؼهْل ٚوْهی  -7 nnHC  ُكتٌع کَ ظؼ

اقت ّ کْچکتؽیي آًِب اقیتیلیي ثْظٍ کَ ًبم قیكتوبتیک آى  2nایي فْؼهْل 

Ethyne .هی ثبنع 
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هی کٌع، ٚالٍّ گؽظظ،  ثَ اؼلبم التیي کَ تٛعاظ اتْم ُبی کبؼثي ؼا افبظٍ yneاگؽ پكًْع   -8

 ًبم الکبیي هؽثِْ آى زبيل هی نْظ.

لبثلیت  اًسالل الکبیي ُبی کْچک ظؼ آة ًكجت ثَ الکیي ُب ّ الکبى ُبی ایؿّلْگ  -9

 نبى ثیهتؽ اقت : اهبم ثب آى ُن ظؼ آة کن زل هی نًْع.

ظؼ هبلیکْل  C-Hٚلت ظانتي ضبيیت تیؿاثی اقیتیلیي هؽثِْ ثَ لٓجیت ثبؼؾ ؼاثٓۀ   -11

اقت . لٓٙ ُْهْلیتیکی ؼاثَٓ ّ تهکیل ؼاظیکبل ههکل ثْظٍ ّلی لٓٙ ُتؽّلیتیکی آى 

 ؼاثَٓ ثَ آقبى يْؼت هی گیؽظ.

11- 
 HCCHCHCH : 

اؾ ازتؽاق اقیتیلیي همعاؼ ؾیبظ زؽاؼت  -12








mol

kjoul130
تْلیع هی گؽظظ کَ اؾ آى  

 غؽٌ لٓٙ ّ ّلعًگ فلؿات اقتفبظٍ هی ًوبیٌع.

 

 :07-ل ششمخالصه صص

هؽکجبت فبهیل اؼّهبتیک ظؼ هبلیکْل ضْظ کبؼثي ُبی زلمَ یی ثب ثجبت ؼا ثب ؼّاثّ  -1

 هطًْو ظاؼا هی ثبنٌع.

تْقّ فؿیکعاى اًگلیكی ثٌبم هبیلک  19اّلیي هؽکت اؼّات ُب ثٌؿیي ثْظٍ کَ ظؼ لؽى   -2

 ( اؾ هؽکجبت ُْٚی اقتسًبل گؽظیع.Mycal Faradyفبؼاظی )

بت غیؽ ههجْ٘ ؼا اؾ ضْظ ًهبى ًوی ظُع، یٌٛی آة ثٌؿیي تٛبهالت ههطًۀ هؽکج -3

ثؽّهیي ّ هسلْل الملی پْتبنین پؽهٌگٌبت ؼا ثیؽًگ قبضتَ ًوی تْاًع. ثَ ٌْٚ تٛبهل 

خوٛی، تٛبهل تْٛیُی ؼا ثب ثؽّهیي اًدبم ظاظٍ ْْؼی کَ ُبیعؼّخي ُبی هبلیکْل 

BrHCثٌؿیي تْقّ ثؽّهیي تْٛیٍ گؽظیعٍ، هؽکت   تهکیل هی ظُع. ؼا 56

ضْاو کیویبّی ثٌؿیي ّ هؽکجبت ههبثَ آى فْق الٛبظٍ زیؽت اًگیؿ اقت، ثبّخْظی کَ  -4

هؽکجبت ثٌؿیي غیؽ ههجْ٘ ثْظٍ ّ ههبثَ ثَ الکیي ُب ّ الکبیي ُب هی ثبنٌع، اهب 

تٛبهالت خوٛی ظؼ ایي هؽکجبت ثَ ًعؼت اًدبم نعٍ ّ ثؽٚکف تٛبهالت تْٛیُی ؼا ثَ 

 .ضْثی اًدبم هی ظٌُع

ههبثَ  eneُبیعؼّکبؼثي اؼّهبتیک غیؽ ههجْ٘ ثْظٍ، اؾ ایي قجت آًِب ؼا ثب پكًْع  -5

( ًبهگػاؼی ًوْظٍ اًع، ثٌبثؽ ایي ًبم Aromateههتك اؾ کلوَ ) Arالکیي ُب ّ پیهًْع 

 اقت. Areneقیكتوبتیک آى ُب 

 ( لبٚعٍ ایدبظ ًوْظ کَ لؽاؼHuckelظؼ هْؼظ کؽکتؽ اؼّهبت ُب ٚبلوی ثٌبم ُیْگل ) -6

ایي لبٚعٍ زلمۀ ظاؼای ضبيیت اؼّهبتیک اقت کَ تٛعاظ الکتؽّى ُبی پبی آى ثَ 

 22 n .هٓبثمت ظانتَ ثبنع 

ظؼ الکیي ُب ّ الکبیي ُب تٛبهالت خوٛی ًكجت ثَ تٛبهالت تْٛیُی ثَ آقبًی يْؼت  -7

خفت ضْظ هی گیؽظ ، ثَ ْْؼ هثبل:  الکیي ُب ثَ آقبًی ظؼ ظّ کبؼثي ظاؼًعۀ  ؼاثَٓ 

ثؽّهیي ؼا ًًجت ّ ثَ ُالیع الکبى ُب )ظای ثؽّهْالکبى( هجعل هی گؽظظ، اهب ظؼ زلمَ 

ثٌؿیي، فلْؼیي اتْم ُبی ُبیعؼّخي ؼا تْٛیٍ ًوْظٍ ّ ایي تْٛیٍ ُن ظؼ هْخْظیت 

کتلكت ُب  3FeF  يْؼت گؽفتَ، اتْم ُبیعؼّخي ؼا ظؼ زلمَ ثٌؿیي تْٛیٍ هی

 ًوبیٌع.

ت ُب ظؼ همبثل اکكیعاًت ُب همبّم ثْظٍ اکكیعاًت ُب اؾ لجیل ًبیتؽیک اقیع، اؼّهب -8

هسلْل کؽّهیک اقیع، هسلْل پْتبنین پؽهٌگٌبت ّ هسلْل ُبیعؼّخي پؽ اکكبیع ظؼ 

نؽایّ ٚبظی ثبالی ثٌؿیي تؤثیؽ ًوی ًوبیٌع. ثبثت اؼّهبت ُب ظؼ همبثل اکكیعاًت ُبی 

 لْی ًكجت ثَ پبؼافیي ُب ثیهتؽ اقت.

ؼ هبلیکْل ًفتبلیي توبم اتْم ُبی کبؼثي ُن اؼؾل ًجْظٍ کبؼثي ُبی الفب ظ -9

 carbon  کبؼثي ُبی ثیتب  8، 5، 4، 1ثب هْلٛیت ُبی ّ

 carbon   اؾ ُن فؽق ظاؼظ. 2، 3، 6، 7ثب هْلٛیت ُبی 

کَ ظاؼای قَ ُكتۀ اًتؽاقیي ٚجبؼت اؾ ُبیعؼّکبؼثي اؼّهبتیک کثیؽ الِكتَ یی ثْظٍ  -11

ثٌؿیي هتؽاکن نعۀ ضٓی ثٌؿیي ثْظٍ ّ قبضتوبى ُكتَ ُب هكٓر اقت. فْؼهْل 

 قبضتوبًی اقکلیتی آى لؽاؼ غیل اقت.

 

 :07-خالصه صصل افتم

الکبیل ُالیع ُب ههتمبت ُلْخٌی ُبیعؼّکبثي ُب ثْظٍ ّ اؾ تْٛیٍ یک یب چٌعیي اتْم  -1

 ُبی ُبیعؼّخي ُبیعؼّکبؼثي ُب زبيل نعٍ اًع.

XHCْؼهْل ٚوْهی الکبیل ُالیع ُب ف -2 nn 12   ثْظٍ کَ ظؼ ایي فْؼهْلx  هوکي

I,BR, Cl ,F .ثبنع 

( ّ قْهی secondry( ،ظّهی )Primaryالکبیل ُالیع ُب ًیؿ ثَ ُالیع ُبی اّلی ) -3

(tertiary.ًٗؽ ثَ ایٌکَ ُلْخي ثَ کعام ًْ٘ اتْم کبؼثي اؼتجبِ ظاؼظ، تمكیوبت گؽظًع ) 

ْخٌیهي هكتمین الکبى ُب هی تْاى الکبیل کلْؼایع ّ الکبیل ثؽّهبیع ؼا ثعقت اؾ ُل -4

یبظ هی کٌٌع ّ ثَ نکل  chlorination  ّBrominationآّؼظ، ایي تٛبهالت ؼا ثٌبم 
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ؼاظیکبلی يْؼت هی گیؽظ ّ ظاؼای اُویت يٌٛتی هی ثبنع کَ هؽکجبت هطتلف الکبیل 

 تمٓیؽ اؾ ُن خعا هی گؽظًع. ُالیع ُب اؾ آى تهکیل گؽظیعٍ ّ ثَ ّاقٓۀ

الکبیل ُالیع ُبی کَ کتلۀ هبلیکْلی نبى ثؿؼگتؽاقت : ًكجت ثَ الکبیل ُالیعُبی کَ  -5

 ٚیي تٛعاظ کبؼثي ؼا ظؼ ثمیۀ الکبیل ضْظ ظاؼًع، ظاؼای ًمبِ غلیبى ثلٌعتؽ اًع.

ا ثبّخْظ کَ الکبیل ُالیع هؽکجبت لٓجی اًع: اهب ثب آى ُن ظؼ آة غیؽ هٌسل ُكتٌع: ؾیؽ -6

 تهکیل ؼاثٓۀ ُبیعؼّخٌی ؼا کؽظٍ ًوی تْاًٌع.

a.  اتْم ُلْخي ظؼ ههتمبت ُبیعؼّکبؼثي ُب اؾ خولَ الکبیل ُلْخٌیع ُب ًكجت ثَ اتْم

 ُلْخي لٓجی هی ثبنع: –کبؼثي الکتؽًّیگبتیف ثْظٍ ّ ؼاثَٓ کبؼثي 

7-  IBrClFXXC ,,, 
 

ا ظؼ ُالیع ُب هْؼظ ( ههتك ُلْخي ؼNucleo philicتٛبهل کٌٌعٍ ظّقتعاؼ ُكتَ ) -8

زولَ لؽاؼ ظاظٍ ّ ثب اتْم کبؼثٌی کَ کثبفت اثؽ الکتؽًّی ظؼ آى کن اقت، ؼاثَٓ ثؽ 

لؽاؼ ًوْظٍ اؾ هبلیکْل ُلْخي ؼا ثیدب هی قبؾظ ّ ظؼ ًتیدَ اتْم ُلْخي ثَ ثمیۀ 

 ًْکلیْفیلی تْٛیٍ هی گؽظظ.

 

 :07-خالصه صصل اشتم

ؽکیت هبلیکْلی ضْظ ثبنع، ظؼ ت OH–ُؽ هؽکت ُْٚی کَ ظاؼای گؽّپ ّٖیفْی  -1

 ثٌبم الکْل یبظ هی نًْع.

هی تْاًع ثمیَ الکبیل ظاؼای ؾًدیؽ  Rثْظٍ کَ  R-OHفْؼهْل ٚوْهی الکْل ُب  -2

ًبؼهل ّیب هٌهٛت، الکیٌیل ، الکبیٌیل )ظاؼای ؼاثَٓ ظّگبًَ ّ یب قَ گبًَ( ، زلمَ 

 اؼّهبتیک ّ غیؽٍ ثبنع:

 بهل ًوْظٍ الکْل ُب ؼا تهکیل هی ًوبیٌع.هٛؽف گؽیٌبؼظ ثب العیِبیعُب ّ کیتًِْب تٛ -3

4- RMgXMgRX  

هیتبیل الکْل ضبلى ثی ؼًگ ّ ظاؼای ثْی ضبو ضْظ اقت هطلِْ آى ثب آة ؾُؽی  -5

 ثْظٍ ّ تؤثیؽ نعیع ثبالی قیكتن ًٚجی هؽکؿی ظاؼظ.

اگؽ ظؼ تؽکیت هبلیکْلی الکْل ُب یک گؽّپ ُبیعؼّکكیل هْخْظ ثبنع، ایي ًْ٘  -6

ثٌبم الکْل یک لیوتَ یبظ هی ًوبیٌع. ّ ظؼ يْؼتیکَ ظؼ تؽکیت هبلیکْل  الکْل ؼا

الکْل ُب چٌعیي گؽّپ ُبیعؼّکكل هْخْظ ثبنع، ایي ًْ٘ الکْل ُب ؼا ثٌبم الکْل 

 چٌعیي لیوتَ یبظ هی کٌٌع.

( اقت کَ ًبم OH-گلیكؽیي الکْل قَ لیوتَ ثْظٍ ّ ظاؼای قَ گؽّپ ُبیعؼّکكیل ) -7

اقت ، ایي هؽکت ظؼ نؽایّ ٚبظی هبیٙ ثْظٍ  propanetriol-1,2,3قیكتوبتیک آى 

ّ چكپٌعٍ هی ثبنع کَ ظؼ آة ثَ ضْثی زل گؽظیعٍ ّ ثَ زیث هبظٍ ًؽم کٌٌعۀ آة ثَ 

 هًؽف هی ؼقع.

اًع، ایي ُب هؽکجبتی اًع کَ  AR-O-Arیب  R-O-Rایتؽُب ظاؼای فبؼهْل ٚوْهی  -8

 ( ثبنٌع.C-O-Cظاؼای ّازع )

قبظٍ ًكجت ثَ الکْل ُب کوتؽ اقت ؼاثٓۀ کبؼثي ّ اکكیدي  فٛبلیت کیویبّی ایتؽُبی -9

 ظؼ ایتؽُب ضیلی هكتسکن ثْظٍ ّ لٓٙ آى ثَ ههکل يْؼت هی گیؽظ.

( ؼا ظؼ ؾهبى ُبی قبثك ثَ زیث اظّیَ ُْنی Di ethyl etherظای ایتبیل ایتؽ ) -11

 اقتٛوبل هی ًوْظًع.

هْخْظ ًوی ثبنع. فٛبلیت  ایتؽُب هْاظ هفؽ ثْظٍ: ؾیؽا ظؼ ایي هؽکجبت ؼاثٓۀ ُبیعؼّخي -11

 کیویبّی ایتؽُب ثكیبؼ کن ثْظٍ ّ هسلل ضْثی ثؽای هؽکجبت ُْٚی هی ثبنٌع.

 

 :07-خالصه صصل نهم

گؽّپ کبؼثًْیل  -1
O

C //
ظؼ هؽکجبت ُْٚی ضبيی هْخْظ ثْظٍ کَ ثؽای ُوچْ  

 هؽکجبت ضْاو ثَ ضًْو ظاظٍ اقت .

ؼثي ُب ثْظٍ کَ گؽّپ ّٖیفْی کبؼثًْیل العیِبیع ُب ههتمبت اکكیدٌی ُبیعؼّکب -2

(C=O.یک اتْم ُبیعؼّخي ُبیعؼّکبؼثي ُب ؼا تْٛیٍ ًوْظٍ اقت ) 

ًبهگػاؼی هٛوْلی العیِبیع ُب اؾ تیؿاة هؽثْْۀ کَ اؾ اؼخب٘ آى زبيل گؽظیعٍ اقت،  -3

ًبم تیؿاة هؽثَْْ  oicّ پكًْع  aldehydeثَ  acid–انتمبق یبفتَ، ْْؼیکَ کلوَ 

 ی گؽظظ.تجعیل ه ylثَ 

هبلیکْل ُبی لٓجی العیِبیع ًكجت ثَ هؽکجبت غیؽ لٓجی کَ کتلَ هبلیکْلی آى ُب ثبُن  -4

 ًؿظیک ثبنٌع. ثَ اقتثٌبی الکْل ُب ًمبِ غلیبى ثلٌع ظاؼًع.

فٛبلیت کیویبّی العیِبیع ُب ًكجت ثَ کیتْى ُب فؽق ظاؼًع، ؾیؽا هْخْظیت ُبیعؼّخي ّ  -5

ؼاثَٓ   ّپ کبؼثًْیل العیِبیع ُب فٛبلیت آى ُب ؼا ثیهتؽ قبضتَ کَ تٛبهالت ظؼ گؽ

 خوٛی ؼا ثب ُبیعؼّخي ّ ظیگؽ هؽکجبت اًدبم ظاظٍ هی تْاًع.

فبؼم العیِبیع هبیٙ اقت کَ ٚوْهًب ثَ نکل هسلْل ثب آة غؽٌ ًگِعاؼی اخكبظ  -6

 آى فبؼهلیي ًبهیعٍ نعٍ کَ %40هْخْظات زیَ اؾ آى اقتفبظٍ هی نْظ ّ هسلْل 

اقتٛوبل ؾیبظ ظاؼظ. فبؼم العیِبیع ظؼ يٌبیٙ هْاظ قبضتوبًی ّ ّقبیل ضبًَ اقتٛوبل هی 

 نْظ.

 اؾ اؼخب٘ اقیتیک اقیع ، اقیت العیِبیع ّاؾ اکكیعیهي آى اقیتْى ثَ ظقت هی آیٌع.  -7
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اقیت العیِبیع ضبلى هبیٙ ثیؽًگ ّ ؾُؽی ثْظٍ ّ ظؼ آة هٌسل هی ثبنع. ًمَٓ غلیبى  -8

آى 
021c  اقت. اؾ اقیت العیِبیع اقیتیک اقیع ،ایتبًْل ّ ؼاثؽ هًٌْٚی ؼا

 اقتسًبل هی ًوبیع.

فْؼهْل ٚوْهی کیتْى ُب  -9  OHCRCR nn

O

2

//   یب
/// RCR

O
 

اقت. العیِبیع ُب ّ کیتْى ُبی کَ ٚیي فْؼهْل خوٛی ؼا ظانتَ ثبنٌع، ایؿّهیؽ 

 یکعیگؽ اًع.

 ْل اّلی العیِبیع ّ اؾ اکكیعیهي الکْل ظّهی کیتْى زبيل هی گؽظظ.اؾ اکكیعیهي الک -11

اقیتْى ثٌبم پؽّپبًْى ّ یب ظای هیتبیل کیتْى ُن یبظ هی نْظ ایي هؽکت هبیٙ ثی ؼًگ  -11

ظاؼای ثْی تیؿ ّ هفؽ ثْظٍ، ظؼ 
056c.ثَ خْل هی آیع 

کَ هی تْاى آًؽا ثَ اقیتْى هْخْظ اقت  %0,5ظؼ هدوْ٘ هسًْالت تمٓیؽ چْة،  -12

 ّاقٓۀ تمٓیؽ تعؼیدی خعا قبضت.

 

 :07-خالصه صصل دام

یکی اؾ ههتمبت هِن ظیگؽ اکكیدي ظاؼ ٚجبؼت اؾ تیؿاة ُب یب کبؼثْکكلیک اقیع ُبی  -1

ُْٚی ثْظٍ کَ گؽّپ ّٖیفْی کبؼثْکكیل  OHC
O
 //

ظؼ تؽکیت آى ُب  

 نبهل اقت .

ی گؽّپ کبؼثْکكیل ؼا ظؼیبفت ّ اًتطبة ًدیؽ ْْیل ظاؼا IUPACظؼ ًبهگػاؼی  -2

ًوْظٍ ّ ًوجؽگػاؼی هی ًوبیٌع، ًوجؽ گػاؼی ؼا اؾ کبؼثي گؽّپ کبؼثْکكیل آغبؾ هی 

ًوبیٌع. ظؼ ًبهگػاؼی اّاًل ًوجؽ کبؼثي هؽثِْ ثَ هٛبََّ ُب ّ ثٛع اؾ آى ًبم هٛبََّ 

ًوْظٍ،  ُب ؼا تسؽیؽ ًوْظٍ ّ ظؼ اضیؽ ًبم ؾًدیؽ ْْیل زبّی کبؼثْکكیل ؼا تسؽیؽ

( e–اضیؽ ًبم ُبیعؼّکبؼثي هؽثِْ )الکبى، الکیي ّ الکبیي( )پكبًّع  eْْؼیکَ زؽف 

 ( ؼا ثَ آى ٚالٍّ هی ًوبیٌع.acidتْٛیٍ ّ کلوَ اقیع ) oic–ؼا ثَ 

قَ هؽکت اّلی تیؿاة ُبی ُبیعؼّکبؼثي ُبی ههجْ٘ یک لیوتَ ثَ زبلت هبیٙ ثی  -3

ّکبؼثي ُبی ههجْ٘ یک لیوتَ کَ تٛعاظ ؼًگ ّ ظاؼای ثْی تیؿ اًع. تیؿاة ُبی ُبیعؼ

 اًع. 4-9کبؼثي نبى اؾ 

تٛبهالت تیؿاة ُبی ُْٚی کَ ثَ گؽّپ تیؿاثی آى ُب هؽثِْ اقت، ثَ ظّ ْؽیمَ  -4

( لٓٙ گؽظیعٍ ّ O-H-يْؼت هی گیؽظ. یکی ایٌکَ ؼاثَٓ ثیي ُبیعؼّخي ّ اکكیدي )

پؽّتْى   H تْلیع گؽظظ، ظیگؽ ایٌکَ ؼاث( ثیي کبؼثي ّ اکكیدي َٓC-O ٙٓل )

 تهکیل هی گؽظظ. OH–گؽظیعٍ ّ 

کبؼثْکكلیک اقیع ُب هبًٌع تیؿاة ُبی غیؽ ُْٚی ثب الملی ُب تٛبهل ًوْظٍ، ًوک ّ  -5

 آة ؼا تهکیل هی ظٌُع.

اقیع ُب ثب  OH–ظؼ تٛبهالت ایكتؽیفیکیهي گؽّپ  -6 H  الکْل ُب آة ؼا تهکیل

اقبیل  ًوْظٍ ّ گؽّپ
O

C //
ایكتؽ ؼا تْلیع هی  -R-Oثب گؽّپ الکْکكبیع  

 کٌٌع.

اگؽ الکْل اّلی اکكیعیهي گؽظًع، العیِبیع ّ ظؼ يْؼتیکَ العیِبیع اکكیعیهي گؽظًع،  -7

 تیؿاة ُْٚی زبيل هی گؽظظ.

تیؿاة ُبی ُْٚی ههِْؼ ٚجبؼت اؾ فبؼهیک اقیع ، اقتیک اقیع ، اگؿالیک ا قیع،  -8

 یک اقیع، پبلوتیک اقیع، قیتبؼیک اقیع ّ اّلیئیک اقیع اقت.هلًْ

فبؼهیک اقیع هبًٌع العیِبیع ُب ضْاو َع ٚفًْی ضْثیؽا ظاؼا اقت ، یکی همعاؼ آى ظؼ  -9

 ٚكل هْخْظ ثْظٍ کَ اؾ گٌعٍ نعى ّ ضؽاة نعى آى خلْگیؽی هی کٌع.

بت ثب تیؿاة قؽکَ هسلل ضْة هْم ُب، يوغ ّ تیل اقت. اؾ ًوک ُبی آى هؽکج  -11

 اؼؾل ُْٚی زبيل هی گؽظظ.

اّلیي هؽکت اقیع نسوی ثیْتبؼیک اقیع اقت کَ ظاؼای چِبؼ کبؼثي ثْظٍ ّ فْؼهْل  -11

آى  COOHHC 74  اقت . اقیع ُبی نسوی ثَ اقیع ُبی ههجْ٘ ّ غیؽ

 ههجْ٘ تمكین نعٍ اًع.

 

 :07-خالصه صصل يازدام

هی نْظ.  Aminoثْظٍ کَ ثٌبم گؽّپ اهیٌْ یبظ  2NHگؽّپ ّٖیفْی اهیي ُب  -1

ًبیتؽّخي ایي گؽّپ زبلت 
3SP . ُبیجؽیع ؼا ظاؼا اقت 

اهیي ُبی اّلی ٚجبؼت اؾ اهیي ُب اًع کَ ًبیتؽّخي اهًْیب ثب ظّ گؽّپ ُبیعؼّکبؼثي  -2

 اؼتجبِ ظانتَ ثبنع.

ّخي اهًْیب ثب ظّ گؽّپ اهیي ُبی ظّهی ٚجبؼت اؾ اهیي ُبی اًع کَ اتْم ًبیتؽ -3

 ُبیعؼّکبؼثي اؼتجبِ ظانتَ ثبنع.

اهیي ُبی قْهی ٚجبؼت اؾ اهیي ُبی اًع کَ قَ اتْم ُبیعؼّخي اهًْیب ثب قَ گؽّپ  -4

 ُبیعؼّکبؼثي ُب تْٛیٍ نعٍ اقت.
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ؼاظیکبل ُبی ُْٚی کَ ظؼ قبضتوبى اهیي ُب ثب اتْم ًبیتؽّخي ؼاثَٓ ظاؼًع، ظاؼای  -5

ِی ثْظٍ، ؾیؽا ؾاّیَ چِبؼ ّخِی قبضتوبى ًؿظیک ثَ چِبؼ ّخ
ّ اهًْیب  05,109

 اقت . 03,107

ظؼ اثتعا ثب  y1ظؼ ًبهگػاؼی اهیي ُب ثمیَ ُبی هتْيل نعٍ ثَ ًبیتؽّخي ثب پكًْع ُبی  -6

ظؼ ًٗؽ ظانت زؽف اّل ًبم نبى هٓبثك ثَ الفجبی اًگلیكی  غکؽ گؽظیعٍ ّ ثَ تٛمیت آى 

 ( ٚالٍّ هی گؽظظ.amineي )کلوَ اهی

اگؽ گؽّپ اهیي اتْم ُبی ُبیعؼّخي اتْم ُبی کبؼثي ؾًدیؽی ُبیعؼّکبؼثي ُبی   -7

ههجْ٘ یب غیؽ ههجْ٘ ؼا تْٛیٍ ًوْظٍ ثبنع، ایي ًْ٘ اهیي ُب ؼا ثٌبم اهیي ُبی 

الیفبتیکی ّ اگؽ ثَ زلمَ اؼّهبت اؼتجبِ ظانتَ ثبنع، ثٌبم اهیي ُبی اؼّهبتیکی یبظ هی 

 نْظ.

هیي ُب ظؼ همبیكَ ثب ُبیعؼّکبؼثي ُب ّ ایتؽُبی ایؿّلْژ نبى ًمٓۀ غلیبى ثلٌعتؽ ّ اؾ ا -8

 الکْل ُب ّ اقیع ُبی ایؿّلْگ نبى ًمٓۀ غلیبى پبئیي ؼا ظاؼا اًع.

اتْم ًبیتؽّخي گؽّپ اهیي هؽکجبت اهیي ُب ظاؼای یک خْؼٍ الکتؽّى آؾاظ ثْظٍ کَ ایي  -9

م ُبی ظاؼای ضالی الکتؽًّی لؽاؼ ظاظٍ، پف الکتؽّى ُبی آؾاظ ضْظ ؼا ثَ ظقتؽـ اتْ

 ضبيیت للْی لیْیف ؼا ظاؼا اقت.

هؽکجبت ثب اؼؾل اهیي ٚجبؼت اؾ ًیلیي، ؼًگ ُبی هطتلف الٌْ٘ اهیٌْاقیعُب، ًْکلیک  -11

 اقیعُب، پؽّتیي ُب، هْؼفیي ّ غیؽٍ هی ثبنع.

کجبتی ؼا اهیي ُبی ًْ٘ اّل ّ ظّم ثب اقیع ُب )ههبثَ ثَ الکْل ُب( تٛبهل ًوْظٍ هؽ -11

 تهکیل هی ظٌُع کَ ثٌبم اهبیعُب یبظ هی نًْع.

ًبم الکبى  oicْْؼی ًبهگػاؼی هی گؽظًع کَ پكًْع   IUPACاهبیع ُب ثَ اقبـ  -12

تْٛیٍ گؽظیعٍ ّ کلوَ اقیع غکؽ ًوی  amideتهکیل ظٌُعٍ اقیع اهبیع ُبثَ کلوَ اهبیع 

 ( ًبم اقیع ًیؿ زػف هی گؽظظ.oicگؽظظ ّ پكًْع )

 

 :07-صصل دوازدام خالصه

پْلیویؽُب هؽکجبتی اًع کَ هبلیکْل ُبی آى ُب اؾ اتًبل چٌعیي هبلیکْل ُبی کْچک  -1

تهکیل گؽظیعٍ اًع، هبلیکْل ُبی کْچکی کَ پْلیویؽ ُب ؼا تهکیل هی ظٌُع، ثٌبم 

 ( یبظ هی نًْع.monomersهًْْهیؽ ُب )

ظؼ ٚؽيَ ُبی کبؼثُْبیعؼیت ُب هؽکجبت هِن زیبتی ثْظٍ کَ ظؼ زیبت ؼّؾهؽٍ هب  -2

 ـهطتلف ثَ کبؼ هی ؼًّع.

کبؼثُْبیعؼیت ُب ؼا ثٌبم ُبیعؼیت ُبی کبؼثي ًیؿ یبظ هی ًوبیٌع، چْى فْؼهْل ثكیّ آى  -3

ُب  
nm OHC nnmّیب  2 OHc اقت، ثٌبثؽ ایي ثَ نکل کبؼثي آثعاؼ ثَ هالزَٗ  2

 هی ؼقٌع.

لعیِبیعی ثْظٍ ّ ؾًدیؽی ًكجتًب ثلٌع ّ لبثلیت گلْکْؾ ظاؼای گؽّپ ّٖیفْی الکْلی ّ ا -4

 اًٛٓبف ؼا ظاؼا اقت .

کبؼثُْبیعؼیت ُب ثَ ظّ ظقتَ تمكین نعٍ اًع کَ ٚجبؼت اؾ قبظٍ ّ هغلك هی ثبنٌع.  -5

( یبظ Monosacharidos( یب هًْْقکؽایع ُب )Simplesugarsلٌعُبی قبظٍ ثٌبم )

 هی نًْع.

ع کَ ُبیعؼّلیؿ ًَ گؽظیعٍ ّ تٛعاظ اتْم ُبی هًْْقکؽایع ُب ًْ٘ کبؼثُْبیعؼیت ُبی اً -6

کبؼثي اؾ تؽاکن ّ اتسبظ ظّ هبلیکْل هًْْقکؽایع ُب ّ ظی ُبیعؼیهي آًِب هبلیکْل ظای 

قکؽایع زبيل هی گؽظظ. کَ ظؼ ثیي ظّ هًْْقکؽایع یک پل اکكیدي ثؽلؽاؼ هی ثبنع. 

112212فْؼهْل ٚوْهی ظای قکؽایع ُب  OHC .اقت 

کؽایع ُب اؾ اتسبظ ّازع ُبی گلْکْپیؽاًْؾ ثب ُوعیگؽ ظؼ ًتیدَ ظی ُبیعؼیهي پْلی ق -7

(Dehydration.آًِب تهکیل هی گؽظظ، ایي هؽکجبت نبهل ًهبیكتَ ّ قْلْؾ اقت ) 

فیًع ثعى اًكبى ُب ؼا  15پؽّتیي ُب ًْٚی اؾ پْلیویؽ ُبی ْجیٛی ثْظٍ کَ تمؽیجًب  -8

 دبم هی ظٌُع.تهکیل ظاظٍ ّ ّٖبیف هتٛعظی ؼا ظؼ ثعى اً

اگؽ یک ّیب چٌعیي اتْم ُبیعؼّخي کبؼثي ُبی هبلیکْل کبؼثْکكلیک اقیع ُب ثَ  -9

2NH .اهیي( تْٛیٍ گؽظظ. اهیٌْاقیع ُبی هؽثِْ آًِب زبيل هی گؽظظ( 

ي ظؼ تؽکیت اهیٌْاقیع ُب ،ای 2NH  ّCOOHًكجت هْخْظیت گؽّپ  -11

هؽکجبت ضبيیت اهفْتؽیک ؼا ظاؼاة ثْظٍ، یٌٛی ُن ضْاو تیؿاثی ّ ُن ضْاو للْی 

 ؼا ظاؼا هی ثبنٌع.

ظؼ قبضتوبى پؽّتیي ُب ثیم اؾ ثیكت ًْ٘ اهیٌْاقع نبهل ثْظٍ ّ ًْٚی اؾ پْلیویؽُبی   -11

 هغلك هی ثبنٌع.

 اهیٌْاقیع ظانتَ ثبنع، ثبؾُن ثَ ًبم پیپتبیع . 35اگؽ هبلیکْل کوتؽ اؾ  -12

 

 م خالصو فصل ىای کیمیا از صنف ىفتم الی دوازدىمخت
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 بخش سواالت

 تطبيقات كانکور كيميا

 . كميا غير عضو 0

 . اخكبم ظؼ ْجٛیت ثَ کعام یکی اؾ زبلت ُبی غیل هْخْظ اقت :  

  ( آة، هبیٙ، گبؾ      2  ( خبهع، هبیٙ ، گبؾ          1  ●

 ( ُْا، گبؾ، هبیٙ 4    ( خبهع، گبؾ، قیوبة      3  

 :ثطم ثؿؼگ ؾیؽ ظقتَ ثٌعی هی نًْع . اثتعاء هْاظ ثَ ظ1ّ

 ( ًٌٚؽ ّهؽکت             2  ( هتدبًی ّ غیؽ هتدبًف 1●  

 ( اتن ّهبلیکْل4  ( هطلِْ ّ هْاظ ضبلى        3  

 :. ازتؽاق تیل یک ٚولی2َ

 ( کیویبّی اقت  2●   ( فؿیکی اقت  1  

 ( ًَ فؿیکی ًَّ کیویبّی اقت 4 ن کیویبّی اقت   ( ُن فؿیکی 3ُّ  

 . اقن ٚبلوی کَ اّلیي ثبؼ زؽکت غؼات هبظٍ ؼا تدؽثَ ّ ههبُعٍ ًوْظ لؽاؼ ؾیؽ اقت :3

         Debye )( ظی ثبی2             (Brown )( ثؽّى 1●

 ( Joul ) ( ژّل4          (Mendeleev )( هٌعلیف3  

گبؾ ُب ًكجت ثَ لٌٍْ خػة ثیي هبلیکْلِبی خبهعات ّهبیٛبت کوتؽ اقت، ثًٌب . لٌٍْ خػة ثیي هبلیکْلِبی 4

 گبؾ ُب :

 ( زدن هٛیي ًعاؼًع  2  ( نکل هٛیي ًعاؼًع  1  

 ( نکل ّزدن هٛیي ًعاؼًع4●       ( نکل ّزدن هٛیي ظاؼًع3  

. تٛعاظ پؽّتْى ُبی ظاضل ُكتَ  اتن ُبی 5
Cl35

17      ّ
Cl37

 هكبّیكت ثَ :     17

 پؽّتْى 19( 4 پؽّتْى  21( 3 پؽّتْى   18( 2 پؽّتْى   17( 1●

 . قوجْل اًتیوًْی ٚجبؼت اقت اؾ:6

   1 )    ●2 )    3 )    4 )   

 ثَ تؽتیت ؾیؽ اقت :   Cadmium   ّCesium. قوجْل ٌٚبيؽ 7

  1 )Ca ّCo  2 )Cl ّC  ●3 )Cd ّCs  4 )Ce ّCr 

 . کیویب ثْاقَٓ یکی اؾ ٚلْم غیل هٓبلَٛ هی گؽظظ:8

 ( ثیْلْژی4 ی( ٚلْم اختوب3ٚ●  ( زی2َ ( غیؽ زی1َ  

 . زؽکت هبلیکْل ُبی هبیٛبت ًكجت ثَ خبهعات:9

 ( ُیچکعام4 ( یکكبى اًع 3 ( قؽیٙ تؽ اقت 2● تؽ اقت   ( کٌع1  

 اتْهِب ؼا کْچکتؽیي غؼٍ:           . کبًیبظا 11

 (لبثل تدؿیَ هیعاًكت     2  (غیؽ لبثل تدؿیَ هیعاًكت   1  

 (هطلِْ هیعاًكت4  (هؽکت هیعاًكت            3  

 . فهبؼ ثبالی لبثلیت اًسالل یکی اؾ هْاظ غیل تبثیؽ ؾیبظ ظاؼظ:11

 (گبؾ ظؼ گبؾ4 (خبهع ظؼ خبهع  3 (هبیٙ ظؼ خبهع2 (خبهع ظؼ خبهع  1

 :بم ٌٚبيؽ ٚجبؼت اًع اؾاتن ُبی تو. غؼات اقبقی ُكتَ 12

  ( پؽّتْى ّ الکتؽّى        2  ( پؽّتْى ّ ًیْتؽّى      1●

 ( الکتؽّى ّ پْؾیتؽّى 4  ( ًیْتؽّى ّالکتؽّى      3  
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 :. یک اتن ظؼ زبلت ٚبظی13

 ( چبؼچ ثلٌع هثجت ظاؼظ 4 ( ضٌثی اقت 3● ( چبؼچ هٌفی ظاؼظ2 ( چبؼچ هثجت ظاؼظ1

 ی تٛعاظ هكبّی ایي غؼات هیجبنع:. اتْم ُبی یک ًٌٚؽ ظاؼا14

 𝛽( غؼات 4  ( غؼات 3 ( ًیْتؽًِّب2 ( پؽّتًِْب1●

 . کعام یکی اؾ ٌٚبيؽ غیل اقت کَ الکتؽّى لًٓٛب اؾ ظقت ًویعُع:15

 (فلْؼیي4  (آیْظیي3 (ثؽّهیي  2 (کلْؼیي 1  

 . غّة ٚجبؼت اؾ تجعیل یک:16

 ( خبهع ثَ هبیٙ 4● بهع(هبیٙ ثَ خ3 ( گبؾ ثَ هبیٙ 2 ( خبهع ثَ گبؾ 1   

 کَ: اتن ُبی هطتلف ٚیي ًٌٚؽی اًع ٚجبؼت اؾ (Isotope). ایؿّتْپ 17

   ظاضل ُكتَ نبى ثؽاثؽ ثبنع( تٛعاظ ًیْتؽًِّبی 1

 ( تٛعاظ پؽّتًِْبی ظاضل ُكتَ نبى ثؽاثؽ ثبنع2

 ( ًوجؽ کتلَ  نبى ثبُن ثؽاثؽ ثبنع                          3●

 ی اْؽاف ُكتَ نبى هكبّی ثبنع ( تٛعاظ الکتؽّى ُب4

  . ٌٚبيؽ 18
     ّ  

 ثب ُن چَ ؼاثَٓ ظاؼًع:    

 ایؿّتًْیک اًع  (4 ( ایؿّتْى اًع  3 ایؿّثبؼ اًع   (2 ایؿّتْپ اًع        (1

  . ٌٚبيؽ 19
      ّ  

 ثب ُن چَ ؼاثَٓ ظاؼًع:   

 ایؿّتًْیک اًع  (4 تْى اًع( ایؿ3ّ ایؿّثبؼ اًع  (2 ایؿّتْپ اًع    (1

   . ٌٚبيؽ 20
      ّ   

 ثب ُن چَ ؼاثَٓ ظاؼًع:   

 ایؿّتًْیک اًع  (4 ( ایؿّتْى اًع 3 ایؿّثبؼ اًع  (2 ایؿّتْپ اًع    (1

  . تٛعاظ هدوْٚی پؽّتْى ُبی ظاضل ُكتَ اتن 21
     ّ  

 هكبّی اقت ثَ:   

1)  6     2)  12     3) 18     4)  24 

  . پؽّتین 22
 کَ یکی اؾ ایؿّتْپ ُبی ًٌٚؽ ُبیعؼّخي اقت ظؼ ُكتَ ضْظ:  

 (یک پؽّتْى ّ یک ًیْتؽّى ظاؼظ2  (یک ًیْتؽّى ظاؼظ     1

 (ظّ پؽّتْى ظاؼظ4  (یک پؽّتْى ظاؼظ        3

 :ظؼ هدوْ٘ n=3. قْیَ ايلی 23

 اّؼثیتبل ظاؼظ  18( 4 اّؼثیتبل ظاؼظ 8( 3 اّؼثیتبل ظاؼظ  6( 2  اّؼثیتبل ظاؼظ 9(  1●

 گؽظظ:هْل ؾیؽ اؼائَ هی فْؼالکتؽًِّب ظؼ یک قْیَ ايلی تْقّ . تٛعاظ اٚٗوی 24

  1 )Z=A-N     ●2 )Z=2n2   3 )Z=n2    4 )Z=A+N  

 ّؾى هبلیکْلی یک هؽکت هكبّی اقت ثَ: .25

 اتْم ُب ظؼ هبلیکْل(هدوْ٘ اّؾاى اتوْهی 2 (هدوْ٘ تٛعاظ پؽّتًِْب ظؼ هبلیکْل    1

 (هدوْ٘ تٛعاظ الکتؽًِّب ظؼ هبلیکْل4 (هدوْ٘ تٛعا ًیْتؽًِّب ظؼ هبلیکْل     3

ّؾى هبلیکْلی )کتلَ( ثبنع، ظؼ آًًْؼت ّؾى    تٛعاظ ًیْتؽًِّب ّ   تٛعاظ پؽّتًِْب   . اگؽ 26

 هبلیکْلی یک ًٌٚؽ اؾ فْؼهْل ؾیؽ ثعقت هی آیع:

1)         2 )       3 )        4 )      

 ٚجبؼت اقت اؾ: f. زع اٚٗوی گٌدبیم تٛعاظ الکتؽًِّب ظؼ قْیَ فؽٚی 27

 ( نم الکتؽّى4 ( چِبؼظٍ الکتؽّى3● ( ظّ الکتؽّى2 ( ظٍ الکتؽّى1  

 :َْْ ؼا افبظٍ ؾیؽ ثیبى هیعاؼظقْیَ ايلی هؽث . تٛعاظ اّؼثیتبل ُبی28

  ●1 )    2 )     3 )     4 )      
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 :ى ُب ظؼ یک اّؼثیتبل هكبّیكت ثَ. زع ًِبیی گٌدبیم الکتؽ29ّ

 ( چِبؼ الکتؽّى4 ( قَ الکتؽّى 3 ( ظّ الکتؽّى2● ( یک الکتؽّى1  

 :ی اؾ ْٚاهل ؾیؽ ظقتَ ثٌعی ًوْظًع. هٌعلیف ّ لْتؽهبیؽ ٌٚبيؽ ؼا ثؽ هجٌبی یک30

 ( افؿایم ًیْتؽًِّب4 ایم ًوجؽ کتلَ ( افؿ3 ( افؿایم کتلَ اتوی 2 ( افؿایم ًوجؽ اتوی1

 :. کتلَ الکتؽّى ثؽاثؽ اقت ثب31

  1 )             2 )            

  3 )             4 )            

 . یکی اؾ ٚلوبی ؾیؽ افؿایم ًوجؽ اتوی ؼا ثؽای ْجمَ ثٌعی ٌٚبيؽ اقبـ لؽاؼ ظاظ:32

 ( چبظّیک4  ( هٌعلیف3 ؽ(  لْتؽهبی2 ( ٌُؽی هْؾلی 1●

 :ثَ تؽتیت آتی اقت 6S  ،5d  ّ4f. تفبّت قٓر اًؽژی هیبى قْیَ ُبی فؽٚی 33

●1 )
dfs 546 

         2 )
dfs 5~46 

            

  3 )
dfs 556 

       4 )
fds 456 

 

 :تمبلی اًعفلؿات اًثًْؼت ٚوْم  d. ٌٚبيؽ 34

 ( فلؿ اًع 4● ( گبؾ اًع  3 ( نجَ فلؿ اًع   2 ( غیؽ فلؿ اًع 1  

 ؼا هیكبؾظ: (Bohr). یکی اؾ افبظٍ ُبی ؾیؽ، اقبـ تیْؼی ًیلؿثْؼ 35

 ( الکتؽّى ضبيیت ظّگبًَ ظاؼظ          1  

 ( الکتؽًِّب ثَ نکل اثؽ ثَ ظّؼُكتَ زؽکت ظاؼًع2  

 ( الکتؽّى ضبيیت هْخی ظاؼظ 3  

 ( ظؼاثٌبی زؽکت الکتؽّى ؼّی هعاؼ ثبثت ُیچ ًْ٘ اًؽژی اؾ ضْظ پطم ًویکٌع4●

تٛعاظ  ⅤBلهؽ ُبی اضیؽ ّ هبلجل آضؽ( ًٌٚؽ پیؽیْظ چبؼ ّ گؽّپ . ظؼ لهؽ ُبی ّالًكی )36

 :َ ُبی فؽٚی آى، ثَ تؽتیت ؾیؽ اقتالکتؽًِّب ظؼ قْی

  ●1 )       2 )       3 )          4 )          

 :لؽاؼ ؾیؽ اقت Cuًٌٚؽ  4S ّ3d. تؽتیت الکتؽًِّب ثَ 37

  1 )
9234 dS ●2 )

10134 dS 3 )
10234 dS 4 )

8234 dS 

 :کعام یکی اؾ قبضتوبًِبی غیل اقت 25ثب ظانتي ًوجؽ اتوی    . 38

●1)                         2 )                      

  3)                        4 )                      

 :کعام یکی اؾ قبضتوبًِبی غیل اقت 14ثب ظانتي ًوجؽ اتوی    . 39

●1 )                 2 )                

  3)                        4 )                

 هتٛلك ثَ کعام ًٌٚؽ اقت:          . تؽتیت الکتؽًّی 40

  1 )     2 )        3 )     4 )   

اقت ثَ اقبـ تمكیوبت الکتؽًّی اًؽژی قْیَ آضؽی آى ٚجبؼت اقت  12ًوجؽ اتْهی یک ًٌٚؽ . 41

 اؾ:

  1 )       ●2 )       3 )       4 )       

 . تؽتیت الکتؽًّی ًٌٚؽ کلْؼیي ٚجبؼت اقت اؾ:42

1)                   2)                 

3)                      4)                 
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 هتٛلك اقت ثَ ًٌٚؽ:                   . تؽتیت الکتؽًّی 43

1)        2)                     3)     4)   

 هتٛلك اقت ثَ ًٌٚؽ:                   کتؽًّی: . تؽتیت ال44

1)       2)              3)      4)    

 :الکتؽًِّبی ّالًكی ال هكبّیكت ثَخعّل تٌبّة لؽاؼ ظاؼظ، تٛعاظ ⅤA  . ًٌٚؽیکَ ظؼ گؽّپ45

 الکتؽّى ( نم 4 ( پٌح الکتؽّى3● ( چِبؼ الکتؽّى2 ( قَ الکتؽّى 1  

 :ظ قْم هدوًْٚب نبهل. پیؽی46ْ

   ( ُژظٍ ًٌٚؽ اقت  2  ( ُهت ًٌٚؽ اقت  1●

 ( ظًٌّٚؽ اقت 4  ( قی ّ ظّ ًٌٚؽ اقت3  

 . ظؼ قْیَ چبؼم ايلی تٛعاظ اٚٗوی ٖؽفیت الکتؽّى ُب ثؽاثؽ اقت ثب :47

 الکتؽّى  8( 4 الکتؽّى 32( 3● الکتؽّى  18( 2 الکتؽّى 16( 1

 :ًع تٛعاظ الکتؽًِّبی ّالًكی آًِب هكبّیكت ثَلؽاؼ ظاؼ ⅦAگؽّپ  . ٌٚبيؽیکَ ظؼ48

 ( نم الکتؽّى4● ( پٌح الکتؽّى3 ( چبؼ الکتؽّى2 ( قَ الکتؽّى1  

 :هعاؼ ضبؼخی ًٌٚؽ قلفؽ ٚجبؼت اقت .49

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

 قت:. الوًْین ظاؼای چٌع هعاؼ ايلی قْیَ اًؽژیکی غیل ا50

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

 خعّل ظّؼاًی هٌعلیف ثؽاثؽ اقت ثَ:  . ٌٚبيؽ نبهل پؽیْظ 51

1)41          2)16            3)32         4)8 

 :ٌعلیف تٛعاظ ٌٚبيؽ هكبّی اقت ثَپٌدن خعّل ظّؼاًی ه . ظؼ پیؽیْظ52

 ( ظًٌّٚؽ4 ( قی ّ ظّ ًٌٚؽ3 ( ُژظٍ ًٌٚؽ 2 ( ُهت ًٌٚؽ1

 ًبیتؽّخي ًٗؽ ثَ هْلٛیت الکتؽًِّبی ّالًكی ال هتٛلك ثَ یکی اؾگؽّپ ُبی ؾیؽ اقت: . ًٌٚؽ53

  ( گؽّپ 4     ( گؽّپ 3     ( گؽّپ 2    ( گؽّپ 1

 ظاؼای اؼثیتبل ُبی غیل اقت:  . قْیَ فؽٚی 54

 اّؼثیتبل 5( 4 اّؼثیتبل 4( 3● اّؼثیتبل 3( 2 اّؼثیتبل 2( 1  

 کعام یکی اؾ قْیَ ُبی اًؽژیکی الکتؽًّی ثَ تکویل نعى نؽّ٘ هی ًوبیع: d. ظؼ ٌٚبيؽ اًتمبلی 55

 (ظّ قْیَ هبلجل اؾ اضیؽ         2  (قْیَ هب لجل اؾ اضیؽ    1  

 (قَ قْیَ هبلجل اؾ اضیؽ4  (قْیَ آضؽی                 3  

 تٛعاظ ٌٚبيؽ هكبّی اقت ثَ: 4. ظؼ پؽیْظ 56

1)18        2)32         3)33          4)9 

 :ن ظّؼ نًْع، اًؽژی غضیؽٍ ّی آًِبات. ُؽ لعؼ قْیَ ُب اؾ ُكتَ ای 57

 ( ثکلی اؾ ثیي هیؽّظ4 ( کبُم هی یبثع 3● ( افؿایم هی یبثع 2 ( تغییؽ ًویکٌع1  

 :ال ثَ پبییي ضْاو فلؿیخعّل ٌٚبيؽ اؾ ثب A. ظؼ گؽّپ ُبی 58

 ( ثكیبؼ کن هی گؽظظ 4 کٌع ( تغییؽ ًوی 3 ( کن هی گؽظظ  2 ( ؾیبظ هیگؽظظ 1●

 :ٌبيؽ اؾ پبییي ثَ ثبال نٛب٘ اتویخعّل ٚ A. ظؼ گؽّپ ُبی 59

 ( ثكیبؼ ثؿؼگ هیهْظ 4 ( تغییؽ ًوی ًوبیع 3  ( کْچک هی گؽظظ2● ( ثؿؼگ هی گؽظظ 1  

 :خعّل اؾ ؼاقت ثَ چپ نٛب٘ اتوی A. ظؼ پؽیْظ ُبی ٌٚبيؽ 60
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 ( ثكیبؼ کن هی گؽظظ 4 بظ هی گؽظظ  ( ؾی3 ( کن هی گؽظظ 2 ( تغییؽ ًوی کٌع 1  

 :هی نْظ . ظؼ پیؽیْظ ُب ضْاو فلؿی ٌٚبيؽ اؾ چپ ثَ ؼاقت ًٗؽ ثَ ظلیل آتی کن61

 ( افؿایم تٛعاظ الکتؽًِّب   2               ( افؿایم نٛب٘ اتوی1  

 ( افؿایم تٛعاظ قْیَ ُب 4  ( افؿایم لٍْ  هٌفیت ثؽلی   3● 

 م ًوجؽ اتوی ؼا ثؽای ْجمَ ثٌعی ٌٚبيؽ اقبـ لؽاؼ ظاظ:. یکی اؾ ٚلوبی ؾیؽ افؿای62

 ( چبظّیک4  ( هٌعلیف3  (  لْتؽهبیؽ2  ( ٌُؽی هْؾلی1●

 :َ ثٌعی ٌٚبيؽ ثبیع ثَ اقبـ ًٗؽیَ هٌعلیف ظؼ خعّل. ظؼْجم63

●1 )K اؾAr 2 پیهتؽ لؽاؼ هی گیؽظ )Co  اؾNi  پیهتؽ لؽاؼ هی گیؽظ 

  3  )Te  اؾI  4  پیهتؽ لؽاؼ هی گیؽظ )N  پیهتؽ اؾC  لؽاؼ هی گیؽظ 

 :ّل ظّؼاًی ٌٚبيؽ هیجبنٌع. کعام یک اؾ ٌٚبيؽ غیل نبهل گؽّپ ُفتن ايلی خع64

 ( اًتیوًْی ّثكوْت4  ( فبقفْؼـ ّاؼقیٌیک3 ( قلفؽ ّقیلیٌن 2  ( آیـْظیـي ّاقتبتیي1●

 . قؽة ظؼ کعام یکی اؾ گؽّپ ُبی ايلی خعّل ظّؼاًی ٌٚبيؽ لؽاؼ ظاؼظ:65

 ( ُفتن 4 ( نهن       3 ( پٌدن      2 بؼم   ( چِــ1●

 :ؽیي پیؽیْظ ظؼ خعّل ٚجبؼت اقت اؾ. ْْیلت66

 ( پیؽیْظ پٌدن 4 ( پیؽیْظ نهن 3● ( پیؽیْظ ُفتن2 ( پیؽیْظ اّل 1  

 :ظؼ خعّل ٚجبؼت اقت اؾ d. ثَ تؽتیت افؿایم ًوجؽ اتوی، اّلیي ًٌٚؽ 67

●1 )Sc   2 )Y        3)La    4 )Ac 

 :عّل هیآیٌع ثٌبم غیل یبظ هی نًْعچبؼظٍ ًٌٚؽیکَ ظ ؼخ Laَ تٛمیت . ث68

 ( نجَ فلؿات d    4( ٌٚبيؽ 3 ( لٌتٌبیعُب  2● ( اکتیٌبیعُب 1  

 :ی اؾ ضْظ پطم هیکٌعًبهؽئ . یکی اؾ ٌٚبيؽ ؾیؽ ان69َٛ

1 )La    ●2 )Ce    3 )Tc    4 )Sc 

 :هكبّیكت ثٌَبيؽ گؽّپ اکتٌبیع ُب . تٛعاظ قْیَ ُبی ّالًكی 70ٚ

 ( چِبؼ قْیَ 4 ( قَ قْیَ 3 ( ظّقْیَ  2● (  یک  قْیَ 1  

                                . فبؼهْل کیویبّی ُبیعؼّخي پؽاکكبیع ٚجبؼت اقت اؾ:71

 ●1  )H2O2   2  )H4O2     3 )H4O4   4 )H3O 

 ؼ ظاؼظ ٚجبؼت اقت اؾ:. ًٌٚؽیکَ ظؼ پیؽیْظ ظّم ّ گؽّپ ُفتن ايلی خعّل ظّؼاًی ٌٚبيؽ لؽا72

●1 )       2 )       3 )     4 )  

 ثَ کعام یکی اؾ ًبم ُبی غیل یبظ هی نْظ:   . ٌٚبيؽ گؽّپ 73

 ( فلؿات الملی قجک          2●  ( فلؿات الملی ؾهیٌی           1  

 ( ٌٚبيؽ ًبظؼٍ ؾهیٌی4  ( فلؿات ؾهیٌی                 3  

 ف ؼاقت خعّؼ ظّؼاًی ٌٚبيؽ:. اؾ ْؽف چپ ثٓؽ74

 ( ضْاو فلؿی آى اَبفَ هی نْظ2 ( ضْاو غیؽ فلؿی آى اَبفَ هی نْظ 1●

 ( ضْاو غیؽ فلؿی ّ فلؿی آى اَبفَ هی نْظ4 ( ضْاو غیؽ فلؿی آى کن هی نْظ3  

 :اًعاؾٍ فلؿ هػکْؼ الکتؽّى ضْظ ؼا. ثَ ُؽ اًعاؾٍ ایکَ نٛب٘ اتوی یک فلؿ ؾیبظ هیگؽظظ ثَ ُوبى 75

 ( ثَ آقبًی هی گیؽظ  2  ( ثَ آقبًی اؾ ظقت هیعُع   1●

 ( ًَ هی گیؽظ ًَّ هی ثبؾظ4 ( ثَ ههکل اؾ ظقت هی ظُع      3  

 . ثؽّهیي ثَ یکی اؾ گؽّپ ُبی خعّل ظّؼاًی ٌٚبيؽ هؽثِْ اقت:76

 ( گؽّپ فؽٚی ُفتن         2  ( گؽّپ ايلی ُفتن      1●
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 ( گؽّپ فؽٚی پٌدن4 ( گؽّپ ايلی نهن               3  

. ًٌٚؽیکَ ظؼ پیؽیْظ چِبؼم ّ گؽّپ ُفتن ايلی خعّل ظّؼاًی ٌٚبيؽ لؽاؼ ظاؼظ ٚجبؼت اقت 77

 اؾ:

●1 )     2 )        3 )        4 )   

 . ًٌٚؽیکَ ظؼ پیؽیْظ قْم ّ گؽّپ ُفتن ايلی خعّل ظّؼاًی ٌٚبيؽ لؽاؼ ظاؼظ ٚجبؼت اقت اؾ:78

●1 )         2 )       3 )     4 )   

 . ًٌٚؽیکَ ظؼ پیؽیْظ قْم ّ گؽّپ ُهتن ايلی خعّل ظّؼاًی ٌٚبيؽ لؽاؼ ظاؼظ ٚجبؼت اقت اؾ:79

  1 )        2 )     3 )        ●4 )   

 . ًٌٚؽیکَ ظؼ پیؽیْظ قْم ّ گؽّپ نهن ايلی خعّل ظّؼاًی ٌٚبيؽ لؽاؼ ظاؼظ ٚجبؼت اقت اؾ:80

  1 )      2 )     3 )        4 )  

. ًٌٚؽیکَ ظؼ پیؽیْظ چِبؼم ّ گؽّپ ظّم ايلی خعّل ظّؼاًی ٌٚبيؽ لؽاؼ ظاؼظ ٚجبؼت اقت 81

 اؾ:

  1 )    ●2 )        3 )         4 )   

 ظؼ خعّل ظّؼاًی ٌٚبيؽ ظؼ کعام یکی اؾخبُبی غیل هْلٛیت ظاؼظ: 56ثب ظانتي ًوجؽ اتوی    . 82

 ( پیؽیْظ ُفتن ّ گؽّپ اّل ايلی2 ن ّ گؽّپ ظّم ايلی ( پیؽیْظ نه1●

 ( پیؽیْظ چِبؼم ّ گؽّپ قْم فؽٚی4 ( پیؽیْظ پٌدن ّ گؽّپ ظّم فؽٚی 3 

. ًٌٚؽیکَ ظؼ گؽّپ ظّم فؽٚی ّ پیؽیْظ چِبؼم خعّل ظّؼاًی ٌٚبيؽ لؽاؼ ظاؼظ ٚجبؼت اقت 83

 ثبنع( 31اؾ: )ظؼ يْؼتیکَ ًوجؽ اتْهی ًٌٚؽ 

●1 )      2 )     3 )             4 )   

 . فٛبلیت کیویبّی ٌٚبيؽ گؽّپ ُفتن اؾ ثبال ثٓؽف پبئیي:84

 ( ثكیبؼ ؾیبظ هی نْظ4 ( فؽق ًوی کٌع3 ( ؾیبظ هی نْظ2 ( کن هی نْظ1●

 . کلكین ظؼ کعام یکی اؾ پیؽیْظ ُبی خعّل ظّؼاًی ٌٚبيؽ لؽاؼ ظاؼظ:85

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

 . ًٌٚؽیکَ ظؼ پیؽیْظ قْم ّ گؽّپ قْم ايلی خعّل ظّؼاًی ٌٚبيؽ لؽاؼ ظاؼظ ٚجبؼت اقت اؾ:86

●1 )Al  2 )Si  3 )P  4 )Mg 

 . ًٌٚؽ کَ ظؼ پیؽیْظ ظّم ّ گؽّپ نهن ايلی خعّل ظّؼاًی ٌٚبيؽ لؽاؼ ظاؼظ ٚجبؼت اقت اؾ:87

  1)     2 )   3 )   4)    

 اقت، ظؼ خعّل ظّؼاًی ٌٚبيؽ ظؼ یکی اؾ هْلٛیت ُبی غیل لؽاؼ ظاؼظ: 38،    . ًوجؽ اتْهی 88

 ( پیؽیْظ پٌدن ّ گؽّپ ظّم ايلی2 ( پیؽیْظ چِبؼم ّ گؽّپ ظّم ايلی1  

 ( پیؽیْظ ُفتن ّ گؽّپ ظّم فؽٚی4 ( پیؽیْظ نهن ّ گؽّپ قْم ايلی3  

 خعّل ظّؼاًی کعام ٌٚبيؽ غیل نبهل اًع:    . ظؼ گؽّپ 89

   ( هف, ًمؽٍ, ْال2  , کعهین, قیوبة( خكت1  

 ( ًیکل, پالظین, پالتیي4  ( ثؽیلین, هگٌؿین, کلكین3  

 . ظؼخَ زؽاؼت ثعى اًكبى ثَ قبًتی گؽیع ٚجبؼت اقت اؾ:90

1)       2)       3)       4)      

 . اکكیدي ًٌٚؽی اقت کَ:91

   ( ظؼ ظّؼٍ ظّم ّ گؽّپ نهن ايلی خعّل ظّؼاًی ّالٙ اقت    1●

 ( ظؼ گؽّپ ظّم ايلی ّ ظّؼٍ ظّم خعّل ظّؼاًی ّالٙ اقت2  

 ( ظؼ گؽّپ چِبؼم ايلی ّ ظّؼٍ چِبؼم خعّل ظّؼاًی ّالٙ اقت3  
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 ( ظؼ ظّؼٍ قْم ّ گؽّپ پٌدن ايلی خعّل  ظّؼاًی ّالٙ اقت4  

َ . ظؼ خعّل ظّؼاًی ٌٚبيؽ ، فؽاًكین ظؼ کعام یکی اؾ هْلٛیت ُبی غیل لؽاؼ ظاؼظ؟ )ظؼيْؼتیک92

 ثبنع( 87ًوجؽ اتْهی فؽاًكین 

 ( گؽّپ ظّم ايلی ّ پیؽیْظ چِبؼم2 ( گؽّپ اّل ايلی ّ پیؽیْظ چِبؼم  1  

 ( گؽّپ ُفتن ايلی ّ پیؽیْظ اّل4 ( گؽّپ اّل ايلی ّ پیؽیْظ ُفتن     3●

 هكبّیكت ثَ:          . ّالًف الوًْین ظؼ هؽکت 93

 (هثجت ق4َ ت ظّ  (هثج3 (هٌفی قَ   2 (هٌفی ظّ  1

 . ّالًف قلیکبى ٚجبؼت اقت اؾ:94

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

 :ثؽاثؽ اقت ثَ H3N. ّالًف ًبیتؽّخي ًٗؽ ثَ ُبیعؼّخي ظؼ 95

 ( يفؽ 4  ( یک  3 ( قَ     2● (  ظّ      1  

 :ٚجبؼت اقت اؾ OF2. ًوجؽ اکكعیهي اکكیدي ظؼ هؽکت 96

  1  )2-     2 )1       + 3 )1-         ●4 )2+ 

 ٚجبؼت اقت اؾ:   ًوجؽ اکكعیهي       . ظؼ هؽکت 97

  1 )       2 )          3 )    ●4 )   

 ٚجبؼت اقت اؾ:   ظؼخَ اکكعیهي  [       ]   . ظؼ هؽکت کبهپلکف غیل 98

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

 ٚجبؼت اقت اؾ:       ؽ اکكعیهي قلفؽ ظؼ هؽکت . ًوج99

  1 )6+  2 )4+  3 )2-  4 )2+ 

       ظؼ هؽکجبت  Cr. ًوجؽ اکكعیهي 100
 ٚجبؼت اقت اؾ:   

1)3   +  2)3-      3)6-     4)6+ 

 . ًوجؽ اکكعیهي للٛی هكبّی هیهْظ ثَ:101

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

    . ًوجؽ اکكعیهي کلْؼیي ظؼ 102
 ثؽاثؽ اقت ثَ:  

1)5     +  2)7   +  3)4      + 4)3+ 

 ثؽاثؽ اقت ثَ:    . ًوجؽ اکكعیهي کلْؼیي ظؼ 103

1)1     +  2)1-        3)7      + 4)7- 

4CrO. ظؼ هؽکت 104

 :ٚجبؼت اقت اؾ Crًوجؽ اکكعیهي 

1 )3      + 2 )4        + 3 )7     + 4 )8+ 

 ٚجبؼت اقت اؾ:  ًوجؽ اکكعیهي       . ظؼ هؽکت 105

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

 ثؽاثؽ اقت ثَ:     . ًوجؽ اکكیعیهي ُبیعؼّخي ًٗؽ ثَ کلكین ظؼ 106

  1 )1  +  ●2 )1-    3)  2       + 4 )2- 

 . ًوجؽ اکكعیهي فبقفْؼـ ظؼ تهکیل هؽکجبت کویبّی ٚجبؼتٌع اؾ:107

1)3 ّ +5+ 2)3-  ّ5-   3)2-  ّ5  + 4)4-  ّ4- 

 ٚجبؼت اقت اؾ:   ًوجؽ اکكعیهي    [      ]  . ظؼ هؽکت کبهپلکف غیل 108

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

. ظؼهؽکت کبهپلکف غیل 109
 42 )(CNNiNa

 :ٚجبؼت اقت اؾ Niظؼخَ اکكعیهي  
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  1 )2       + 2 )1         + 3 )3       + 4 )4+ 

2. ظؼ هؽکت 110 2 7K Cr O
 ٚجبؼت اقت اؾCrًوجؽ اکكعیهي 

  1 )6     + 2 )3+  3 )6-  4 )3- 

 ٚجبؼت اقت اؾ: Sوجؽ اکكعیهي ً CS2. ظؼ هؽکت 111

  1 )2    + 2 )1    +  ●3 )2-      4 )1-  

 :. اکكبیع ُب ٚجبؼت اؾ هؽکجبتی اًع ک112َ

     ( اؾ اتسبظ فلؿ ثب کلْؼیي ثعقت هی آیٌع1  

 ( اؾ اتسبظ اکكیدي ثب یک ًٌٚؽ ثعقت هی آیٌع 2●  

  ( اؾ اتسبظ ًبیتؽّخي ثب فلؿ ثعقت هی آیٌع3  

 بظ ًبیتؽّخي ثب یک ًٌٚؽ اهفْتیؽثعقت هی آیٌع( اؾاتس4  

 :. اکكبیع ُبی اهفْتؽیک هؽکجبتی اًع ک113َ

 ( ضبيیت لـلْی ظاؼًع     2  ( ضبيیت تیؿاثی ظاؼًع1  

 ( ُن ضبيیت تیؿاثی ّ ُن ضبيیت للْی ظاؼًع 3  

 ( ًَ ضبيیت تیؿاثی ّ ًَ ضبيیت للْی ظاؼًع4  

 :ع کَ. اکكبیع ُب ٚجبؼت اؾ هؽکجبتی ا114ً

  ( اؾ اتسبظ فلؿ ثب کلْؼیي ثعقت هی آیٌع 1  

 ( اؾ اتسبظ اکكیدي ثب یک ًٌٚؽ ثعقت هی آیٌع 2● 

  ( اؾ اتسبظ ًبیتؽّخي ثب فلؿ ثعقت هی آیٌع                3  

 ( اؾاتسبظ ًبیتؽّخي ثب یک ًٌٚؽ اهفْتیؽثعقت هی آیٌع4  

 :ت غیل ثعقت هی آیعة یکی اؾ هؽکجب. اؾ تٛبهل اکكبیع غیؽ فلؿی ثب آ115

 ( اکكبیع 4 ( ًوک          3 ( للْی       2 ( تیؿاة1●

 . کعام یکی اؾ هؽکجبت غیل ُبیعؼّ اکكبیع اهْفْ تؽیک اقت:116

  1 )        2 )        3 )        4 )     

 . کعام یک اؾ هؽکجبت غیل اکكبیع اهفْتؽیک اقت:117

  1 )         2)         3 )          4)      

 . یکی اؾ اکكبیع ُبی غیل اؾ خولَ اکكبیع ُبی اهْفتیؽ هیجبنع:118

1)       2)          3)           4)       

 . کعام یکی اؾ هؽکجبت غیل اکكبیع تیؿاثی اقت:119

●1 )      2)        3 )     4 )    

 . کعام یکی اؾ هؽکجبت غیل اکكبیع تیؿاثی اقت:120

  1 )     2 )      3 )     4 )     

 یکی اؾ اکكبیع ُبی غیل اؾ خولَ اکكبیع ُبی غیؽ فلؿی هیجبنع: .121

1)          2)          3)          4)      

 ثب کعام یکی اؾ هؽکجبت غیل تٛبهل ًوی کٌع:   . اکكبیع 122

 ( توبم آًِب4  ( آة3  ( الملی2 ( تیؿاة1  

 . ثبی قلفیت ًبم کیویبّی یکی اؾ آیًِْبی ؾیؽ اقت:123

  1 )   
          2 )   

         3 )    
   ●4 )    

   

 :ثٌبم پؽکلْؼیک اقیع یبظ هی گؽظظ ل کعام یکی اؾ آًِب. ظؼ هؽکجبت غی124
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●1 )4HClO
  2 )3HClO

  3 )2HClO
  4 )HClO 

 :کیویبّی هؽکت کلْؼـ اقیع ٚجبؼت اقت اؾ . فْؼهْل125

1 )4HClO
  2 )3HClO

  ●3 )2HClO
  4 )HClO 

 :هؽکت ُبیپْکلْؼـ اقیع ٚجبؼت اقت اؾ. فْؼهْل کیویبّی 126

1 )4HClO
    2 )3HClO

     3 )2HClO
  ●4 )HClO 

 :یپْثؽّهف اقیع ٚجبؼت اقت اؾهؽکت ُب . فْؼهْل کیویبّی127

1 )4HBrO
   2 )3HBrO

   3 )2HBrO
  ●4 )HBrO 

 . فْؼهْل کیویبّی کلْؼـ اقیع ٚجبؼت اقت اؾ:128

  1 )      2 )      3 )      4 )      

 یکی اؾ ایٌِب ثٌبم آیْى ُبیعؼًّین یبظ هیهْظ:. کعام 129

1)          2)           3)             4)    
  

 :یک هسلْل CaOHCl. هسلْل 130

 ( اقیع نعیع اقت 4 ( ضٌثی اقت3 ( للْی اقت2● ( اقیعی اقت  1

 ٍ یکی اؾ ًوک ُبی غیل اقت:ًوبیٌع       . هؽکت 131

 ُوَ ظؼقت اقت( 4 ( اؾ ًوک ٚبظی یب ضٌثی3● ( اؾ ًوک تیؿاثی 2 ( اؾ ًوک للْی1 

 ٚجبؼت اقت اؾ:       . ًبم هؽکت 132

 ( قْظین کلْؼایت4   ( قْظین ُبیپْ کلْؼایت3 ( قْظین پؽ کلْؼیت2 ( قْظین کلْؼیت1  

 کكیدي آًِب ؼاثَٓ انتؽاکی:. ظؼ پؽ اکكبیع ُب ثیي اتن ُبی ا133

 (ُیچ ّخْظ ًعاؼظ4 (قَ گبًَ ّخْظ ظاؼظ3 (ظّگبًَ ّخْظ ظاؼظ2 (یگبًَ ّخْظ ظاؼظ 1

 . ًبم یکی اؾیي هؽکجبت پبیؽایت اقت:134

1 )            2 )              3 )       4 )    

 قت  :. اؾ خولَ هؽکجبت غیل کعام یکی اؾ آًِب ًوک تیؿاثی ا135

●1 )4NaHSO
   2 )42SONa

 3 )3KNO
   4 )1AlOHSa

 

 ًوبیٌعٍ گی اؾ کعام یک ًوک ُبی غیل هی کٌع:      . هؽکت 136

 ( ضٌثی4  ( ٚبظی3 ( تیؿاثی2●  ( للْی1  

 ثی اقت:. اؾ ًوک ُبی غیل کعام یکی ًوک تیؿا137

  1 )       2 )       3 )     4 )      

 .اؾ ًوک ُبی غیل کعام یک ًوک الملی اقت:138

  1 )     2 )        3 )     4 )    

 :ل کعام یکی اؾ آًِب ًوک للْی اقت. اؾ خولَ هؽکجبت غی139

  1 )4CaSO
 ●2 )CaOHCl  3 )4CaHPO

 4 )Nacl 

 :ل کعام یکی اؾ آًِب ًوک ٚبظی اقت. اؾ خولَ هؽکجبت غی140

  1 )42SOH
   2 )CaHSO   ●3 )4CaSO

 4 )2CaCOH
 

 کی اؾ ًوک ُبی غیل ًوک ٚبظی اقت:. کعام ی141

  1 )       2 )      3 )           4 )      
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 . فْؼهْل کیویبّی فیؽـ قلفیت ٚجبؼت اقت اؾ:142

●1 )          2 )         3 )           4 )      

 ؾ ًوک ُبی غیل ًوبیٌعٍ گی هی کٌع:اؾ یکی ا   . هؽکت 143

 ( ُوَ ظؼقت اقت4 ( اؾ ًوک ٚبظی یب ضٌثی3● ( اؾ ًوک تیؿاثی2 اؾ ًوک للْی  (1  

 . فْؼهْل کیویبّی قْظین ثؽّهیت ٚجبؼت اقت اؾ:144

  1 )       2 )       3 )       4 )      

 ٚجبؼت اقت اؾ:      . ًبم کیویبّی هؽکت 145

 فیؽیک کبؼثًْیت               (2  فیؽیک کبؼثي ظای اکكبیع   (1  

 کبؼثًْیک اقیع (4 فیؽـ کبؼثًْیت                 (3  

 . فبؼهْل کویبّی هؽکت قْظین پؽ کلْؼیت ٚجبؼت اقت اؾ:146

  1)        2)              3)            4)       

 ٚجبؼت اقت اؾ:      . ًبم کیویبّی هؽکت 147

 فیؽیک کبؼثًْیت                     (2  ( فیؽیک کبؼثي ظای اکكبیع  1  

 ( کبؼًّیک اقیع4  ( فیؽـ کبؼثًْیت              3  

 :. ٚولیَ اکكیعیهي ٚجبؼت اقت اؾ148

 بؼچ هثجت   ( پبییي آهعى چ2●  ( ثلٌع ؼفتي چبؼچ هثجت   1

 ( تغییؽ ًطْؼظى ظؼخَ اکكعیهي 4  ( ثلٌع ؼفتي چبؼچ هٌفی       3 

 :. ٚولیَ اکكیعیهي ٚجبؼت اًع اؾ149

 ( اؾظقت ظاظى ًیْتؽّى      2  ( اؾ ظقت ظاظى الکتؽّى 1●

 ( گؽفتي ًیْتؽّى 4  ( گؽفتي الکتؽّى         3  

 ًٌٚؽ قلفؽ:                  . ظؼ ایي هٛبظلَ 150

 ( ُن اکكیعی ّ ُن اؼخب٘ نع4ٍ   ( تغییؽ ًٌوْظ3ٍ ( اؼخب٘ نعٍ     2 ( اکكیعی نع1ٍ

 آیْى هگٌیؿین :           . ثب ظؼ ًٗؽ ظانت تٛبهل 151

 تسوٍ لْی اقت  (4 تسوٍ ّ اؼخب٘ اقت    (3 ( تسوٍ اقت 2 ( اؼخب٘ اقت  1

تْم ُبی کبؼثي ّ اکكیدي چَ گًَْ ؼّاثّ کیویبّی غیل ّخْظ . ظؼ هؽکت کبؼثي هًْْاکكبیع ثیي ا152

 ظاؼظ:

   ( ظّ ؼاثَٓ کّْالًت ّ یک ؼاثَٓ یک ْؽفَ انتؽاکی1  

 ( یک ؼاثَٓ کّْالًت ّ ظّ ؼاثَٓ یک ْؽفَ انتؽاکی2● 

      ( قَ ؼاثَٓ کّْالًت3  

 ( ظّ ؼاثَٓ کّْالًت ّ ظّ ؼاثَٓ یک ْؽفَ انتؽاکی4  

 یکی اؾ گبؾات غیل زبيل هیهْظ:      ثب    . ظؼ ًتیدَ تٛبهل 153

1)       2)       3)       4)    

، ًكجت ثیي هبلیکْلِبی هْاظ اّلیَ ّ هْاظ هسًْل                      . ظؼ تٛبهل 154

 آى ثَ تؽتیت ؾیؽ اقت:

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

 ًكجت ثیي اکكیدي ّ ًبیتؽّخي هكبّی اقت ثَ:     . ظؼ هؽکت 155

1)2:3         2)6:8       3)7:12     4)8:8 

 چٌع گؽام آة ثعقت هیآیع؟ O2ثب  H2گبؾ   4g. اؾ تٛبهل 156

1 ) 36g     2 )18g       3 )20g     4 )72g 
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 اؼظ ظؼ آة :. هؽکجبتیکَ هبلیکْل ُبی آًِب ؼّاثّ کّْالًت ظ157

 ( ثَ اتْهِب تدؿیَ هیهْظ2  ( ثَ آیْى ُب تدؿیَ هیهْظ 1

 ( ثَ ؼاظیکبل ُب تدؿیَ هیهْظ4  ( ثَ آیًِْب تدؿیَ ًویهْظ 3

 یک تٛبهل:                  . ایي هٛبظلَ 158

  ( تؽکیجی اقت2   ( تدؿیْی اقت1  

 اقت ( تْٛیُی ظّ گب4ًَ   ( تْٛیُی یگبًَ اقت3  

 ٚجبؼت اؾ یک تٛبهل:                         . ایي هٛبظلَ 159

  ( تؽکیجی اقت2   ( تدؿیْی اقت1  

 ( تْٛیُی ظّ گبًَ اقت4    ( تْٛیُی قبظٍ اقت3  

 ٚجبؼت اؾ یک تٛبهل:            . ایي هٛبظلَ 160

   اقت( تؽکیجی 2   ( تدؿیْی اقت1  

 ( تْٛیُی ظّ گبًَ اقت4  ( تْٛیُی یگبًَ اقت3  

 ٚجبؼت اؾ یک تٛبهل:                . ایي هٛبظلَ 161

   ( تؽکیجی اقت2   ( تدؿیْی اقت1  

 ( تْٛیُی ظّ گبًَ اقت4  ( تْٛیُی قبظٍ اقت3  

 :ٚجبؼت اؾ یک تٛبهل              . ایي هٛبظلَ 162

   ( تؽکیجی اقت2   ( تدؿیْی اقت1  

 ( تْٛیُی ظّ گبًَ اقت4  ( تْٛیُی یگبًَ اقت3  

  ٚجبؼت اقت اؾ:         . هسًْل ایي تٛبهل 163

  1 )      ّ   2 )    ّ   3 )      ّ    4 )     ّ   

. ظؼ تٛبهل 164
OHCuHCuO 22 

 :چٌع الکتؽّى گؽفتَ اقت Hاؾ هبلیکْل اتن هف  

 ( ُیچ الکتؽّى 4● ( یک الکتؽّى3 ( قَ الکتؽّى2 ( ظّ الکتؽّى 1

 . ًٗؽ ثَ تغییؽ اًؽژی، تٛبهل کیویبّی ثَ چٌع ًْ٘ اقت ؟165

 ( چبؼ ًْ٘ 4 ( ظًّْ٘    3 ( قَ 2ًْ٘● ( یک ًْ٘  1

ـ       . ثؽای تْؾیي هٛبظلَ 166  :ثَ چٌع هبلیکْل اکكیدي َؽّؼت اقت         

1 )2.5     2 )3.5      3 )4        4 )5.5 

 . اتوی کَ ظؼ ًتیدَ ظاظى ّیب گؽفتي الکتؽّى اؾ زبلت ضٌثی ثَ زبلت چبؼچعاؼ تجعیل هی نْظ ثٌبم:167

 ( ًٌٚؽ یبظ هیهْظ 4 ( هبلیکْل یبظ هیهْظ 3 ( آیْى یبظ هیهْظ  2● ( اتن یبظ هیهْظ 1  

 گبٍ ّؾى هبلیکْلی یک هبظٍ ثَ گؽام اؼائَ نْظ ثَ یکی اؾ ًبهِبی غیل یبظ هی گؽظظ: .ُؽ168

 (پؽّتْى گؽام4 (هبلیکْل گؽام 3 (آیْى گؽام2 (اتن گؽام   1

  ٚجبؼت اقت اؾ:        . آیْى 169

●1 )    
  2 )     

  3 )    
   4 )    

  

 ًْ٘ ؼاثَٓ : Ca Cl2کْل . ظؼ هبلی170

                 ( کّْالًكی ) انتؽاکی ( اقت2●  ( ثؽلی ) آیًْی ( اقت  1  

 ( ُبیعؼّخٌی اقت4 ( کّْالًكی لٓجی اقت          3 

. ًبم آیْى 171


2NO
 ٚجبؼت اقت اؾ : 

  1 )Nitrate   2 )Nitrite    3 )Nitride      4 )Nitrus 
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 ٚجبؼت اقت اؾ:            آیْى . 172

  1 )    
  2 )    

   3 )    
   4 )     

 

 ٚجبؼت اقت اؾ:            . آیْى 173

  1 )    2 )         3 )    
    4 )   

  

 هیجبنع: (Acetate)بت . ًبم یکی اؾ آیًِْبی ؾیؽ اقیت174

1)       2)           3)    
     4)     

 :ٚبظی اقت. ظؼیکی اؾ هؽکجبت ؾیؽ ؼاثَٓ ثیي اتن ُبی آى کّْالًكی 175

  1 )HCl   2 )Na2S     3 )H2O   ●4 )Cl2 

 :م یکی اؾ ؾثبى ُبی غیل هؽثِْ اقتثَ کعا Hydro. ايٓالذ 176

 ( ُكپبًیْی4 ( فؽاًكْی          3 ( اًگلیكی        2  تیٌـی   ( ال1●

 :تدؿیَ هْاظ تْقّ آة ٚجبؼت اقت اؾ. ايٓالذ ٚولیَ 177

 ( الکتؽّلیؿ4 ( ُبیعؼّلــیؿ 3● ( اّکكیعیهي 2 ( ُبیعؼیهي   1  

32CONa. ظؼ يْؼت ُبیعؼّلیؿ ًوک 178
 :هسیّ تٛبهل 

 ( تیؿاثی للْی اقت 4 ( ضٌثی اقت 3 ( للْی اقت 2● ( تیؿاثی اقت    1

ٌْلع آة ًبم گػانت. الّاؾیَ کعام یکی اؾ 179  :گبؾات غیل ؼا ه

 ( اّؾّى 4 ( ًبیتؽّخي3 ( اکكیدي   2 ( ُـبیـعؼّخي 1●

 :. اخؿای هسلْل ٚجبؼتٌع اؾ180

 ْل ( هسلْل ّهسل4 ( هسلْل ّهبظٍ هٌسلَ 3 ( هسلْل ّهسلل2  ( هسلل ّهبظٍ هٌسل1َ●

 :ًوک ْٛبم ظؼ آة ٚجبؼت اقت اؾ 15%. هسلْل 181

●1 )15g  100ًوک ظؼg     15( 2 هسلْلg  100ًوک ظؼg هسلل 

3 )15g  1000ًوک ظؼg     15( 4 هسللg  500ًوک ظؼg  هسلل 

 اقت :  (Homogen)ل، ًوًَْ ای اؾ هطلِْ ُبی هتدبًف. یکی اؾ تؽکیجبت غی182

 ( لْثیب ّ ًطْظ4 ( کهوم ّ ًطْظ3 ( نکؽ ّ آة2● ( هبل ّ ثؽًح1  

 :. ٚولیَ آؾهْقف ٚجبؼت اقت اؾ183

 ( ٚجْؼ ًوْظى هسلل اؾ پؽظٍ ًیوَ لبثل ًفْغ ثَ ْؽف هسلْل1●

 ( ٚجْؼ ًکؽظى  هسلل اؾ پؽظٍ ًیوَ لبثل ًفْغ ثَ ْؽف هسلْل2   

 ( ٚجْؼ ًوْظى هسلْل اؾ پؽظٍ ًیوَ لبثل ًفْغ ثَ ْؽف هسلل3   

 ّهسلْل یکی ثَ ْؽف ظیگؽ  ( ٚجْؼ ًوْظى هسلل4   

 . هسلْل الکتؽّلیت غلیٕ ًكجت ثَ هسلْل ؼلیك آى:184

 ( ُبظی ضْة ثؽق ًیكت          2●  ( ُبظی ثؽق اقت  1  

 ( غیؽ ُبظی اقت4  ( ظؼ ُبظی ثْظى فؽق ًعاؼظ  3  

 :. فهبؼ اؾهْتیک ٚجبؼت اقت  اؾ185

 کٌع ( لٌٍْ کَ هسلل ثبالی پؽظٍ ًیوَ لبثل ًفْغ ّاؼظهی1●

 ( لٌٍْ کَ هسلْل ثبالی پؽظٍ ًیوَ لبثل ًفْغ ّاؼظ هی کٌع2   

 ( لٌٍْ کَ هسلل ّهسلْل ثبالی پؽظٍ ًیوَ لبثل ًفْغ ّاؼظ هیکٌٌع  3   

 ( لٌٍْ کَ هسلْل ثبالی خعاؼ ٖؽف ّاؼظ هیکٌع4   

 ُبیعؼّکكبیع: 0.5Mپتبقین کلْؼایع ًكجت ثَ هسلْل    0.5Mهسلْل  .186
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 (ایؿّگْؼیک اقت4 (ایؿّتًْیک اقت 3 (ایؿّتؽهیک اقت  2  (ایؿّثبؼیک اقت 1

 . ظؼ اثؽ اؾظیبظ ظؼخَ زؽاؼت فهبؼ آقوْتیک ظؼهسلْل:187

 (ثكیبؼ کن هیهْظ4 (یک ثؽاثؽ هیهْظ  3 (کن هیهْظ    2 (ؾیبظ هیهْظ 1

 . هسلْل کَ غؼات هبظٍ هٌسلَ ظؼ توبم زًى آى یکكبى ثبنع ٚجبؼت اقت اؾ:188

 (ُتؽّلْگ4 (ُوْلْگ       3 هتدبًف    (غیؽ 2  (هتدبًف1

 :َ غلیبى هسلْل ًكجت ثَ هسلل ضبلى. ًم189ٓ

 ( ثكیبؼ ثلٌع اقت 4 ( پبییي اقت  3 ( هكبّی اقت   2 ( ثلٌع اقت  1  

 :اًدوبظ هسلْل ًكجت ثَ هسلل ضبلى . ًم190َٓ

 ( ثكیبؼ ثلٌع اقت 4 ( پبییي اقت 3 ( هكبّی اقت  2 ( ثلٌع اقت  1  

 :َ ثَ یکی اؾ انکبل غیل ّخْظ ظاؼظؼ هسلْل ُبی الکتؽّلیتی هبظٍ هٌسل. ظ191

 ( اتوی ّهبلیکْلی 4 ( هبلیکْلی 3  ( اتوی   2 ( آیًْی  1●

 هْل آة چٌع گؽام کتلَ ظاؼظ:  . 192

 گؽام 49( 4  گؽام 9( 3 گؽام 36( 2 گؽام 18( 1  

 ُن هكبّی ًیكت: . ّؾى هٛبظل ّ ّؾى هبلیکْلی کعام یکی اؾ هؽکجبت غیل ثب193

  1 )      2 )     3 )      4 )   

 هْل آة چٌع گؽام کتلَ ظاؼظ:  . 194

 گؽام 49( 4  گؽام 9( 3 گؽام 36( 2 گؽام 18( 1  

 گؽام آة چٌع هْل آة هی نْظ: 54. 195

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

 چٌع گؽام کتلَ ظاؼظ:    هْل  2. 196

  1 )44  2 )54  3 )64  4 )88 

 

 چٌع گؽام کتلَ ظاؼظ:    هْل  3. 197

  1 )192  2 )292  3 )91  4 )291 

 ثؽ زكت گؽام ثؽاثؽ اقت ثَ : Al( OH)3. ّؾى ) کتلَ ( 198

●1 )78g   2 )18g       3 )46g         4 )80g 

 آى چٌع هْل هیهْظ:      یک هْل هیجبنع،           . 199

 هْل 1(4 هْل        3.1(3 هْل     1.2(2 هْل  1.11(1

زل نعٍ ثبنع هكبّی اقت ثَ:        گؽام      آى        . هْلؽیتی هسلْلیکَ ظؼ 200

            

  1)             2 )        ●3 )           4)         

 تیؿاة هػکْؼ زل گؽظیعٍ اقت:چٌع گؽام       هْالؼٍ  5،2. ظؼ هسْل 201

1)        2)        3)           4)     

هْخْظ ثبنع ٚجبؼت اقت      گؽام  81هلی لیتؽ هسلْل آى  511. هْلؽیتی هسلْل کَ ظؼ 202

 ثبنع(    ,    ,     اؾ: )ظؼ يْؼتیکَ کتلَ اتوی 

  1 )    2 )          3 )      4 )   

ظانتَ ثبنع چٌع اقت؟ )ظؼ هلی لیتؽ ّخْظ  511آى ظؼ      کَ       ؽیتی هسلْل . هْل203

 (                  يْؼتیکَ کتلَ ُبی اتْهی 

●1 )      2 )             3 )            4 )     
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 37 ، کاتل، سزک سوم کارته نور تا استاد سویع اهلل نصزتیارآهادگی کانکو                                 تهیه و تزتیة: انجینز حنیف اهلل حکیوی، (نصاب جدیدهکول )کیویای 

ت اؾ: )ّؾى یک گؽام گلْکْؾ ظؼ ُؿاؼ گؽام آة زل نعٍ ثبنع هْللتی آى ٚجبؼت اق 91. اگؽ 204

 گؽام( 181هْل گلْکْؾ= 

●1 )1.5   2 )2     3 )1     4 )2.5 

گؽام قْظین ُبیعؼّکكبیع ظؼ یک کیلْ گؽام آة زل نعٍ ثبنع هْللتی آى ٚجبؼت اقت  121. اگؽ 205

 اؾ: )ّؾى یک هْل 

 گؽام( 41قْظین ُبیعؼّکكبیع = 

 ( پٌح هلل4 ( چِبؼ هلل3 ( قَ هْلل2● ( ظّ هلل1  

گؽام آة زل نعٍ ثبنع هْللتی آى ٚجبؼت اقت اؾ:  2111گؽام قْظین ُبیعؼّکكبیع ظؼ  61اگؽ . 206

 گؽام( 41)یک هْل قْظین ُبیعؼّکكبیع = 

●1 )1.75    2 )1.75     3 )1.57   4 )1.57 

زل نعٍ ثبنع ٚجبؼت اقت اؾ: ) ظؼ     گؽام  73. ًبؼهلیتی هسلْل کَ ظؼ یک لیتؽ آى 207

 ثبنع(: Cl=35.5   ،H=1اتوی  يْؼتیکَ کتلَ

●1 )       2 )       3 )     4 )     

هلی لیت ؼ ّخْظ ظانتَ ثبنع چٌع اقت: )ظؼ  511گؽام آى ظؼ  73کَ     . ًبؼهلتی هسلْل 208

 ثبنع(             يْؼتیکَ کتلَ ُبی اتوی 

  1 )       2 )       3 )    ●4 )   

 هْلؽ پْتبنین قلفیت چٌع اقت؟    ْل . ًبؼهلتی هسل209

  1 )1.5  ●2 )3  3 )1.3  4 )2 

 تیؿاة گْگؽظ ظؼ یک لیتؽ هسلْل زل ثبنع ًبؼهلیتی هسلْل هػکْؼ هكبّی اقت ثَ: 73.99. اگؽ 210

1)        2)      3)       4)       

211 .
 

   
عٍ اقت هسلْل هػکْؼ ام زًَ ّؾى هٛبظل گؽام ًوک ْٛبم ظؼ یک لیتؽ هسلْل زل گؽظی 

 چٌع ًبؼهلَ ضْاُع ثْظ:

●1 )
N01,0

 2 )
N001,0

 3 )
N0001,0

 4 )
N00001,0

 

 :ؼهلیتی هسلْل هػکْؼ هكبّی اقت ثَظؼ یک لیتؽ هسلْل زل ثبنع ًب g21 NaOH . اگؽ212

1)3N    2)2N      3)1N     4 )
0,5N

 

هسلْل زل گؽظیعٍ ثبنع ًبؼهلیتی هسلْل هػکْؼ هكبّی        ظؼ        ،     . اگؽ 213

 اقت ثَ:

1)        2)         3)        4)    

 چٌع اقت:     هْلؽ  2.5. ًبؼهلیتی هسلْل 214

  1 )2.5  2 )5  3 )1.25  4 )1.75 

 ًبؼهل تیؿاة گْگؽظ چٌع اقت:     . هْلؽیتی هسلْل 215

  1 )     2 )      3 )      4 )     

 تیؿاة ُب: (Bronsted). هٓبثك ًٗؽیَ ثؽًّكتیع 216

 پؽّتْى اقت       (گیؽًعٍ 2  (ظٌُعٍ پؽّتْى اقت    1  

 (ظٌُعٍ ًیْتؽّى اقت4  (گیؽًعٍ ًیْتؽّى اقت  3  

 :. تیؿاثِب هؽکجبتی اًع کَ ظؼ هسلْل آثی217

( تْلیع آیْى 1●



H      تْلیع آیْى 2  کٌٌع )



HO  ًوبیٌع 

 ( تْلیع آة ًوبیٌع 4  ( تْلیع آیْى ًکٌٌع           3
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 38 ، کاتل، سزک سوم کارته نور تا استاد سویع اهلل نصزتیارآهادگی کانکو                                 تهیه و تزتیة: انجینز حنیف اهلل حکیوی، (نصاب جدیدهکول )کیویای 

 تیؿاة ًوک ظؼ اقتسًبل کعام یک اؾ هْاظ غیل اقتٛوبل ؾیبظ ظاؼظ: .218

 ( توبم آًِب4 ( تیؿاة قلٓبًی3 ( اظّیَ خبت2 ( ؼًگ ُب1  

 . ًیْتؽالیؿیهي تٛبهل ثیي ایي هْاظ اقت:219

 (فلْی ّ تیؿاة4 (للْی ّ آة     3 (تیؿاة ّ آة    2 (ًوک ّ آة   1

 

 اتْم ُبیعؼّخي آى آیًْبیؿ نْظ ٚجبؼت اقت اؾ:. تیؿاثِبی کَ ظؼ هسلْل آثی چٌعیي 220

 (پْلی پؽّتیک4 (اکْاپؽّتیک3 (هًْْپؽّتیک 2 (ظای پؽّتیک 1

. ظؼ اثؽ تٛبهل تیؿاة قؽکَ ثب خكت ٚالٍّ ثؽگبؾ ُبیعؼّخي کعام یکی اؾ هؽکجبت غیل ثعقت هی 221

 آیع؟

 ( خكت فلؿی4 ( قلفیت خكت3 ( اقیتبت خكت2 ( تیؿاة خكت  1

 هل تیؿاة ثب اکكبیع ُبی فلؿات ایي هْاظ زبيل هی نْظ:. اؾ تٛب222

 ( آة ّ اکكبیع غیؽ فلؿی4 ( آة ّ ًوک   3 ( للْی ّ ًوک   2 ( للْی ّ آة1

 . للْی ُب هؽکجبتی اًع کَ ظؼ هسلْل آثی :223

( تْلیع آیْى 1



H      تْلیع 2  ًوبیٌع )



lC    ًوبیع 

( تْلیع آیْى 3●



HO         تْلیع یک هبلیکْل ضٌثی  ًوبیٌع 4 ًوبیٌع ) 

 . ْجك ًٗؽیَ اؼیٌْـ الملی ُب هؽکجبتی اًع کَ ظؼ هسلْل آثی:224

 ًوبیٌع    (تْلیع آیْى 2  ًوبیٌع           (تْلیع آیْى 1

 هبلیکْل ضٌثی ًوبیٌع(تْلیع یک 4  ًوبیٌع         (تْلیع آیْى 3

 :آة یکی اؾ هؽکجبت غیل زبيل هیهْظ. اؾ تٛبهل اکكبیع فلؿ ثب 225

 ( اکكبیع 4 ( ًوک    3 ( للْی       2● ( تیؿاة 1  

 کْچکتؽ نعٍ ثؽّظ ظ ؼچٌیي هسلْل : 7اؾ  PH. ثَ ُؽ اًعاؾٍ ایکَ ظؼ یک هسلْل لیوت 226

 ( ضبيیت تیؿاثی ؾیبظ نعٍ هی ؼّظ2● ؼّظ  ( ضبيیت للْی ؾیبظ نعٍ هی1

 ( ضبيیت ًوکی ؾیبظ نعٍ هی ؼّظ4 ( ضبيیت اهفْتیؽیک ؾیبظ نعٍ هی ؼّظ 3

 ثبنع ظؼ ایي يْؼت ایي هسلْل:     آى  [  ]. هسلْلیکَ غلٗت آیْى ُبیعؼّخي 227

 ( ُن تیؿاثی ّ ُن للْی اقت4   ( ضٌثی اقت3 ( للْی اقت2 ( تیؿاثی اقت1●  

 . ظؼ هسیّ تیؿاثی غلٗت آیْى ُبیعؼّخي هكبّی اقت ثَ:228

  1 )[  ]           2 )[  ]          

  3) [  ]            4 )[  ]       

 . ظؼ هسیّ للْی غلٗت آیْى ُبیعؼّخي هكبّی اقت ثَ:229

  1 )[  ]         2 )[  ]                   

  3) [  ]                    4 )[  ]       

 ًوک ُبی تیؿاثی هكبّی هیهْظ ثَ              . 230

 ثكیبؼ ثؿؼگتؽ اؾ ُفت  (4  ( کْچکتؽ اؾ ُفت3● ( ثؿؼگتؽ اؾ ُفت  2  ُفت  (1  

 ثبنع غلٗت آیْى ُبیعؼّخي هكبّی اقت ثَ: 7یک هسلْل هكبّی ثَ  PH. اگؽ 231

1)[ ]       2)      [ ]   3)       [ ]   4 )      [ ]  

 :آى هكبّی هیهْظ ثَ PHثبنع  5یک هسلْل هكبّی ثَ  POH. اگؽ 232

1 )12        2 )11             3 )11           4 )9 
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 :ثبنع هسلْل هػکْؼ     ؼ یک هسلْل هكبّی ثَ ظ [  ]. اگؽ غلٗت آیْى 233

 ( تیؿاثی نعیع اقت 4 ( ضٌثی اقت  3● ( للْی اقت   2 ( تیؿاثی اقت   1

ظؼ یک هسلْل ثب ُن هكبّی        [  ]  ّ       [ ]. ُؽ گبٍ غلٗت آیْى ُبی 234

 چٌیي هسلْل هكبّی هیهْظ ثَ:   ثبنٌع 

1 )14-     2 )14 +  3 )7   +  4 )7- 

هلی لیتؽ تیؿاة ؼا کَ  25اقت،  2هلی لیتؽ هسلْل قْظین ُبیعؼّاکكبیع کَ ًبؼهلیتی آى  41. 235

 غلٗت آى هٛلْم ًیكت ضٌثی هی کٌع غلٗت تیؿاة هكبّی اقت ثَ:

1)3.2     2)2.3          3)1.3     4)1.2 

هلی لیتؽ تیؿاة ضٌثی گؽظیعٍ  25ْقّ ًبؼهلَ ت 2هلی لیتؽ هسلْل قْظین ُبیعؼّکكبیع  36. 236

 ًبؼهلیتی تیؿاة هػکْؼ هكبّی اقت ثَ:

  1 )6.11 2 )5.88  3 )4.88  4 )2.88 

ّ زدن  1.5هسلْل قْظین ُبیعؼّکكبیع ؼا کَ ثَ ّاقَٓ تیؿاة ًوک ثب ًبؼهلتی    . زدن 237

 ضٌثی نعٍ ثبنع هٛلْم ًوبئیع:     

●1)           2 )          3)           4 )       

ًبؼهل هؽکت  1.5هلی لیتؽ هسلْل  31تیؿاة گْگؽظ تْقّ      . چٌع هلی لیتؽ هسلْل 238

 ضٌثی نعٍ هی تْاًع:     

  1 )       2 )            3 )       ●4 )      

اقت      کَ ًبؼهلتی آى       چٌع هلی لیتؽ      قَ ًبؼهلَ      . ثؽای ضٌثی ًوْظى 239

 اقتٛوبل نْظ:

  1 )      2 )      3 )      4 )      

ّ زدن     . زدن ظّ ًبؼهل هسلْل قْظین ُبیعؼّکكبیع کَ ثَ ّاقَٓ تیؿاة ًوک ثب ًبؼهلتی 240

 ضٌثی نعٍ ثبنع ٚجبؼت اقت اؾ:      

  1 )      2 )      3 )      4 )      

     ثَ چٌع هلی لیتؽ تیؿاة ًوک    هسلْل قْظین ُبیعؼّکكبیع      . خِت ضٌثی قبضتي 241

 َؽّؼت اقت:

1)         2)           3)            4)     

 

هلی لیتؽ تیؿاة ؼا ضٌثی هی  21اقت  2هلی لیتؽ هسلْل قْظین ُبیعؼّاکكبیع کَ ًبؼهلتی آى  31. 242

 کٌع ظؼ ایًٌْؼت غلٗت تیؿاة ٚجبؼت اقت اؾ:

  1 )    2 )    3 )      4 )     

هسلْل کلكین ُبیعؼّاکكبیع 30ml. خِت ضٌثی قبضتي 243
0,5N

، ثَ چٌع هلی لیتؽ تیؿاة ًوک 

1N َؽّؼت اقت: 

  1 )5ml                           2 )10ml                          3 )15ml                     4 )

20ml 

 :. ًوکِب هؽکجبتی اًع ک244َ

  ( اؾ کتیْى تیؿاة ّاًیْى للْی ثعقت آهعٍ ثبنٌع     1  

 ( اؾ اتسبظ اکكیدي ثب غیؽ فلؿ ثْخْظ آهعٍ ثبنٌع2  

  ( اؾ اتسبظ اکكیدي ثب فلؿ ثْخْظ آهعٍ ثبنٌع          3  

 ( اؾ اًیْى تیؿاة ّکتیْى للْی ثعقت آهعٍ ثبنٌع 4●  

 :ظؼآة ثبٚث قطتی ظایوی آى هیگؽظظ . هْخْظیت ًوکِبی غیل245

 یؽ هٌسل کلكین ّهگٌیؿین ( ًوکِبی غ2● ( ًوکِبی هٌسل کلكین ّهگٌیؿین  1

 ( ًوکِبی هٌسل لیتن ّقیؿین 4  ( ًوکِبی هٌسل قْظین ّپتبنین  3
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 . هْخْظیت ًوکِبی غیل ظؼ آة ثبٚث قطتی هؤلتی آة هیگؽظظ:246

 ( ثبی کبؼثًْیت ُبی قْظین ّپتبنین2 ( ًوکِبی ثبی کبؼثًْیت ُبی کلكین ّ هگٌیؿین1●

 ( ثبی کبؼثًْیت ُبی خكت ّالوًْین 4    ( ثبی کبؼثًْیت ُبی لیتن ّقیؿین      3

 . قطتی هؤلتی آة ؼا هی تْاى تْقّ ٚولیَ غیل هؽفٙ ًوْظ:247

 ( الکتؽّلیؿ ًوْظى 4 ( ُبیعؼّلیؿ ًوْظى 3 ( زؽاؼت ظاظى  2● ( هٌدوع قبضتي 1

 . قطتی هْلتی آة ؼا هی تْاى تْقّ ٚولیَ غیل هؽفْ٘ ًوْظ:248

 (الکتؽّلیؿ ًوْظى4 بیعؼّلیؿ ًوْظى (3ُ (زؽاؼت ظاظى 2 (هٌدوع قبضتي 1

 . هسلْل ُبی زمیمی ٚجبؼت اؾ هسلْل ُبی اًع کَ لٓؽ غؼات هْاظ هٌتهؽٍ ظؼ آى هكبّی اقت ثَ:249

1 )          2 )        3 )          4 )       

 هْل هبلیکْل گبؾ ُبیعؼّخي هكبّی اقت ثَ:    . زدن 251

  1 )           2 )             3 )            4 )         

.نٛبٚی کَ تست قبزَ همٌبْیكی ثَ ْؽف لٓت هثجت ّ یب هٌفی اًسؽاف ًوی کٌع ٚجبؼت اقت 251

 اؾ:

1)        2) 𝛽        3  )𝛾      4)   

 ظؼ کعام یک اؾیي هؽکجبت زل هیهْظ:   . ًٌٚؽ 252

 (تیؿاة گْگؽظ4 (تیؿاة قلٓبًی 3 تیؿاة ًوک (2 (تیؿاة نْؼٍ 1

 . کتلَ پْؾیتؽّى هٛبظل ثَ کتلَ یکی اؾ غؼات غیل اقت:253

 (الکتؽّى4 (اًتی ًیْتؽّى  3 (ًیْتؽّى  2  (پؽّتْى1

   . اگؽ یک ًٌٚؽ ؼاظیْ اکتیف 254
ثوجبؼظ گؽظظ ثَ یکی اؾ ٌٚبيؽ غیل تجعیل  αتْقّ غؼٍ    

 هیگؽظظ:

1)      
    2)      

    3)      
           4)      

   

 هسلْل هكبّی اقت ثَ:   ثبنع      یک هسلْل هكبّی ثَ     . اگؽ غلٗت آیْى 255

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

 هسلْل هكبّی اقت ثَ: POHثبنع      یک هسلْل هكبّی ثَ    . اگؽ غلٗت آیْى 256

1)4      2)5            3)7    4)9 

 . ظؼ قیتكن ُبی هؽکجبت ٚبلی ، لٓؽ غؼات هبظٍ هٌتهؽٍ هكبّی اقت ثَ:257

 هلی هیکؽّى 11-1( 2  هلی هیکؽّى 1-51( 1

 هلی هیکؽّى 211-1( 4  هلی هیکؽّى 1-111( 3

 ٍ زل نًْعٍ:. ظؼ هسلْل ههجْ٘ ًكجت ثَ هسلْل غیؽ ههجْ٘ همعاؼ هبظ258

 ( ثكیبؼ ؾیبظ اقت4 ( هكبّیكت3 ( کن اقت    2 ( ؾیبظ اقت   1

 . ظؼ قیكتن ُبی تٛلیك غؼات ّخَ هٌتهؽٍ ًكجت ثَ غؼات کلْئیع :259

 ( لبثل يؽف ًٗؽ اقت4 ( ثؿؼگ اقت  3  ( ثكیبؼ کْچک اقت 2 ( کْچکتؽ اقت  1

 ظؼ کعام یک اؾیي هؽکجبت زل هیهْظ:   . ًٌٚؽ 261

 ( تیؿاة گْگؽظ4 تیؿاة قلٓبًی  (3 ( تیؿاة ًوک  2 اة نْؼٍ  ( تیؿ1

. اؾ تٛبهل قْظین ُبیعؼّکكبیع ثب کبؼثي هًْْ اکكبیع ظؼ هْخْظیت فهبؼ ُْا کعام یکی اؾ هؽکجبت 261

 غیل ثعقت هی آیع:

 (تیؿاة قؽک4َ (تیؿاة هْؼچَ 3 (قْظین فبؼهیت2 (قْظین اقیتیت 1

 گؽام اقت ایي ّؾى ثٌبم یکی اؾ هفبُین غیل یبظ هیگؽظظ: 35.5. ّؾى آیْى گؽام کلْؼیي 262

 (هْل الکتؽّى4 (اتن گؽام 3 (آیْى گؽام   2 (هبلیکْل گؽام1

 . ثب اؾظیبظ ّؾى هبلیکْلی الکْلِب ظؼخَ غلیبى آًِب:263
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 (تغییؽ ًوی کٌع4 (ثكیبؼ هیهْظ3 (کن هیهْظ2 (ؾیبظ هیهْظ 1

 تیؿاة هْؼچَ کعام یکی اؾیي هؽکجبت غیل زبيل هیهْظ: . ظؼ الثؽاتْاؼ ثب اقتٛوبل آة خػثبى اؾ264

 (کبؼثي هًْْ اکكبیع ّ ُبیعؼّخي2  (کبؼثي هًْْ اکكبیع ّ آة    1

 (کبؼثي ظای اکكبیع ّ آة4 (کبؼثي هًْْ اکكبیع ّ اکكیدي           3

 

 ٚجبؼتٌع اؾ :   Deuterium. اخؿای هتهکلَ ُكتَ 265

 یک پـؽّتـْى ّیـک ًیْتؽّى ( 2●  ( یک پؽّتْى ّیک الکتؽّى   1

 ( ظّ پؽّتْى ّ ظًّیْتؽّى 4  ( ظّ پؽّتْى ّظّ الکتؽّى 3

 ٚجبؼتٌع اؾ :  Tritium. اخؿای هتهکلَ ُكتَ 266

 ( یک الکتؽّى ّظّ پؽّتْى 2 ( یک پؽّتْى ّظّ الکتؽّى          1

 ( یک پؽّتْى ّظّ ًیــْتؽّى 4●  ( ظّ پؽّتْى ّظًّیْتؽّى   3

 ثَ ْؽف لٓت هٌفی اًسؽاف ًوبیع، ایي نٛب٘ ٚجبؼت اقت اؾ:. اگؽ نٛب٘ 267

 (اکف4 (گبهب          3 (ثیتب           2 (الفب       1

 . اگؽ نٛب٘ ثَ ْؽف لٓت هثجت اًسؽاف ًوبیع، ایي نٛب٘ ٚجبؼت اقت اؾ:268

 (اکف4 (گبهب         3 (ثیتب       2 (الفب       1

 یب هٌفی اًسؽاف ًٌوبیع، ایي نٛب٘ ٚجبؼت اقت اؾ: . اگؽ نٛب٘ ثَ ْؽف لٓت هثجت 269ّ

 (اکف4 (گبهب      3 (ثیتب             2 (الفب        1

 ظؼ هْخْظیت قبزَ ثؽلی ّیب همٌبْیكی تْقّ یکی اؾ لٓت ُبی غیل خػة هی گؽظظ : . غؼٍ 271

 ( لٓت هٌفی     2   ( لٓت هثجت1●

 ( هكتمیوًب ٚجْؼ هی ًوبیع 4 هثجت خػة هیگؽظظ( ثَ نعت ثَ لٓت 3  

. غؼٍ 271


 ظؼ هْخْظیت قبزَ ثؽلی ّهمٌبْیكی ثَ یکی اؾ لٓت ُبی غیل خػة هیگؽظظ : 

 ( لٓت هٌفی     2●  ( لٓت هثجت        1  

 ( هكتمیوًب ٚجْؼ هی ًوبیع4 ( ثَ نعت ثَ لٓت هٌفی خػة هیگؽظظ  3  

 

. غؼٌٍ 272


 ظؼهْخْظیت قبزَ ثؽلی ّهمٌبْیكی یکی ا ؾٚولیَ ُبی غیل ؼا اًدبم هی ظٌُع : 

 ( ثَ ْؽف لٓت هٌفی خػة هیگؽظظ 2 ( ثَ ْؽف لٓت هثجت خػة هیگؽظظ1  

 ( هكتمیوًب ٚجْؼ هی ًوبیع 4● ( ثَ نعت ثَ لٓت هٌفی خػة هیگؽظظ3  

ؼا اؾ ضْظ ضبؼج ًوبیع ًوجؽ کتلَ اتْهی آى :ثَ اًعاؾٍ  .  اگؽ یک ًٌٚؽ ؼاظیْاکتیف غؼٍ 273

 ظّّازعًوجؽاتوی کن هیگؽظظ ّظّضبًَ هبلجل ضْظظؼخعّل ظّؼٍ ی تجعیل هیگؽظظ

 ّازع کن هیگؽظظ  5( ثَ اًعاؾٍ 2 ّازع کن هیگؽظظ         6( ثَ اًعاؾٍ 1  

 کن هیگؽظظ ّازع  3( 4 ّازع کن هیگؽظظ               4( 3●  

 ؼا اؾ ضْظ آؾاظ ًوبیع ظؼ ًوجؽ تؽتیجی آى : . اگؽ یک ًٌٚؽ ؼاظیْاکتیف غؼٍ 274

 ّازع کن هیگؽظظ  3( ثَ اًعاؾٍ 2 ّازع کن هیگؽظظ        2( ثَ اًعاؾٍ 1●

 ّازع ؾیبظ هیگؽظظ 3( ثَ اًعاؾٍ 4 ّازع ؾیبظ هیگؽظظ     2( ثَ اًعاؾٍ 3  

ؽ اًتهبؼ غؼٍ . ظؼ اث275


 اؾ یک ًٌٚؽ ؼاظیْ اکتیف ًوجؽ تؽتیجی آى ثَ اًعاؾٍ : 

 ( یک ّازع ؾیبظ هیگؽظظ       2  ( ظّ ّازع ؾیبظ هیگؽظظ     1  

 ( یک ّازع کن هیگؽظظ 4●  ( ظّّازع کن هیگؽظظ 3  

  . ظؼ یک ًٌٚؽ ؼاظیْاکتیف 276
 یکی اؾ ٌٚبيؽ غیل تجعیل هی گؽظظ :ضبؼج گؽظظ ثَ  𝛽اگؽ غؼٍ   
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1 )
XA

Z 0     2 )
XA

Z 1   ●3 )
XA

Z 1    4 )
XA

Z 2 

. اگؽ یک ًٌٚؽ ؼاظیْ اکتیف غؼٍ 277




 ؼا آؾاظ ًوبیع ًوجؽ تؽتیجی آى : 

 ( یک ّازع کن هیگؽظظ       2  ظ      ( یک ّازع ؾیبظ هیگؽظ1●

 ( ظّ ّازع کن هیگؽظظ4  ( ظّ ّازع ؾیبظهیگؽظظ       3  

. ظؼ تٛبهل ُكتْی غیل 278
xZnHCu  63

30

1

1

63

 ٚجبؼت اقت اؾ : xغؼٍ  29

 ( پْؾیتؽّى 4 ( الکتؽّى  3 ( ًیْتؽّى 2● ( پؽّتْى 1

. ظؼتٛبهل ُكتْی غیل 279
RnXRa 222

86

226

88 
ثؽٚالٍّ ؼاظّى  

 Rn222

کعام غؼٌٍ ظیگؽ  86

 زبيل هی نْظ :

 ( غؼٌٍ 4● ( غؼٌٍ ًیْتؽّى𝛽         3( غؼٌٍ 𝛽    2( غؼٌٍ 1

. ظؼتٛبهل ُكتْی 281
HMnxFe 1

1

56

25

56

26 
 ٚجبؼت اقت اؾ : xغؼٍ  

 ( پْؾتیؽّى 4 ( الکتؽّى 3 ( ًیْتؽّى    2● ( پؽّتْى   1

 . قوجْل نٛب٘ ًیْتؽّى ٚجبؼت اقت  اؾ :281

●1 )
n1

0        2 )
n0

1        3 )
n1

1      4 )
n1

2 

 :. قوجْل نٛب٘ پْؾیتؽّى ٚجبؼت اقت اؾ 282

1 )
e0

1    ●2 )
e0

1     3 )
e0

1       4 ) 

. ظؼ تٛبهل ؼنتْی غیل 283
xHAmHePu 21

1

240

95

4

2

239

94 
 ٚجبؼت اقت  اؾ : xغؼٌٍ  

 ( پْؾیتؽّى 4 ( الکتؽّى      3 ( پؽّتْى   2 ( ًیْتؽّى   1●

 ضبؼج گؽظظ ًٌٚؽ زبيلَ ظؼ خعّل پؽیْظیک : ف نٛب٘ . اگؽ اؾ یک ًٌٚؽ ؼاظیْاکتی284

 ( ظّ ضبًَ ثٛع اؾ ًٌٚؽ هػکْؼ لؽاؼ ظاؼظ2   ( ظّضبًَ لجل اؾ ًٌٚؽ هػکْؼ لؽاؼ ظاؼظ 1●

 ( یک ضبًَ لجل اؾ ًٌٚؽ هػکْؼ لؽاؼ ظاؼظ4    ( یک ضبًَ ثٛع اؾ ًٌٚؽ هػکْؼ لؽاؼ ظاؼظ3

 

 ؼا خػة ًوبیع ًٌٚؽ زبيلَ ظ ؼخعّل پؽیْظیک : یف نٛب٘ . اگؽ یک ًٌٚؽ ؼاظیْاکت285

 ( قَ ضبًَ ثٛع اؾ ًٌٚؽ اّلی لؽاؼ هی گیؽظ2    ( ظّضبًَ لجل اؾ ًٌٚؽ اّلی لؽاؼ هی گیؽظ1

 ( ظّضبًَ ثٛع اؾ ًٌٚؽ اّلی لؽاؼ هی گیؽظ 4●  ( قَ ضبًَ ثٛع اؾ ًٌٚؽ اّلی لؽاؼ هی گیؽظ3

ؼا ضبؼج ًوبیع ًٌٚؽ زبيلَ ظؼ خعّل  βؽ ؼاظیْ اکتیف اؾ ضْظ نٛب٘ . اگؽ یک 286ًٌٚ

 پیؽیْظیک:

 ( یک ضبًَ ثٛع اؾ ًٌٚؽ اّلی لؽاؼ ظاؼظ2●   ( یک ضبًَ لجل اؾ ًٌٚؽ اّلی لؽاؼ ظاؼظ 1  

 ( ظّ ضبًَ ثٛع اؾ ًٌٚؽ اّلی لؽاؼ ظاؼظ4      ( ظّ ضبًَ لجل اؾ ًٌٚؽ اّلی لؽاؼ ظاؼظ3  

    غیل . ظؼ تٛبهل ُكتْی 287
          

     ثؽ ٚالٍّ     
کعام غؼٍ ظیگؽ زبيل هی      

 نْظ:

  غؼٍ   (4 غؼٍ ًیْتؽّى         (3           ( غؼٍ 2         غؼٍ  (1
  

 . تٛعاظ قلكلَ ُبی ؼاظیْاکتیْتی ْجیٛی ٚجبؼت اقت اؾ :288

 ( چِبؼ قلكلَ 4 كلَ  ( قَ قل3 ( ظّقلكلَ  2● ( یک قلكلَ 1

 . قلكلَ ُبی ؼاظیْاکتیْتی ْجیٛی ثَ ایؿّتْپ ُبی یکی اؾ ٌٚبيؽ غیل ضتن هی نًْع :289

 ( آُي 4  ( قؽة 3 ( کعهین  2●  ( خكت 1

 . ؼاثَٓ  ثؽلی هسًْل اتسبظ :291

e0

2
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 ( هبلیکْل ُب اقت  2  ( اتن ُب اقت             1  

 ( آیًِْبی ثب چبؼچِبی هطتلف الٌْ٘ اقت 4● ( آیًِْبی ثب چبؼچ ُبی ُوٌْ٘ اقت 3  

 . کتْظ ٚجبؼت اقت اؾ :291

  -( الکتؽّظ + 4ّ ( الکتؽّظضٌثی 3 ( الکتؽّظ هٌفی    2● ( الکتؽّظ هثجت1

 

 . اًْظ ٚجبؼت اقت اؾ :292

 ( آیْى 4 ( الکتؽّظ هثجت 3● ( الکتؽّظ هٌفی2 ( الکتؽّظ ضٌثی  1  

 ی ثؽق اقت؟. کعام یکی اؾ هْاظ غیل غیؽ ُبظ293

 ( هف4 ( هسلْل آثی ًوک3  ( آة2  ( نیه1َ●

 . هسلْل ُبی غیؽ الکتؽّلیتی هسلْل ُبیی  اقت کَ :294

   ( ُبظی ثؽق ًویجبنع2●   ( ُبظی ثؽق اقت1  

 ( ُبظی زؽاؼت ًویجبنع 4  ( زبلت آیًْی ظاؼظ 3  

 . هسلْل ؼلیك یک الکتؽّلیت ًكجت ثَ هسلْل غلیٕ آى :295

 ( ُبظی ضْة ثؽق ًویجبنع 2  ثؽق اقت    ( ُبظی ضْة1●

 ( ُیچ ُبظی ًویجبنع  4 ( ُبظی ثْظى نبى تفبّت ًعاؼظ3  

 . کتیْى ثَ ْؽف کتْظ زؽکت هی کٌع ّٚولیَ ایکَ ظؼ آى يْؼت هی گیؽظ ٚجبؼت اقت اؾ :296

 ( ثعّى تغیؽ ثبلی هیوبًع4   ؼیعکهي -( اکكعیهي3 ( ؼیعکهي  2● ( اکكعیهي1  

َ الکتؽّلیؿ، اًیْى ثَ ْؽف اًْظ زؽکت هی کٌع ّٚولیَ ایکَ ظؼآى يْؼت هی گیؽظ . ظؼ ٚولی297

 ٚجبؼت اقت اؾ :

  ( اکكیعیهي 2●   ( ؼیعکهي1  

 ؼیعکهي  -( اکكیعیهي4   ( ثعّى تغیؽ ثبلی هی هبًع3  

298 .96500cb  َیکی اؾ لیوت ُبی غیل هٓبثمت ظاؼظثؽق اؾ لسبٔ فبؼاظی ث: 

 ( یک فبؼاظی 4● ( ظّفبؼاظی3 قَ فبؼاظی   (2 ( چِبؼ فبؼاظی 1  

 . ظؼ پیل ضهک ظیْاؼ خكتی آى :299

 

 ( ثسیث اًْظ کبؼ هی ًوبیع      2●  ( ثسیث کتْظ کبؼ هی ًوبیع  1  

 ( ًَ ثسیث کتْظ ًَّ اًْظ کبؼ هی ًوبیع 4  ( ثسیث ُؽ ظّ کبؼهی ًوبیع   3  

 عام یکی اؾ ًبم ُبی غیل یبظ هیهْظ:. الکتؽّظیکَ ظؼ آى ٚول اؼخب٘ يْؼت هی گیؽظ ثَ ک311

 ( ؼیعّکف4 ( الکتؽّلیؿ3  ( اًْظ2  ( کتْظ1●

 ظؼ هسلْل ُبی الکتؽّلیتی هبظٍ هٌسلَ ثَ یکی اؾ انکبل غیل ّخْظ ظاؼظ :. 311

 ( اتوی ّهبلیکْلی 4 ( هبلیکْلی  3 ( اتوی    2  ( آیًْی1●

ع ّٚولیَ ایکَ ظؼ آى يْؼت هی گیؽظ . ظ ؼٚولیَ الکتؽّلیؿ کتیْى ثَ ْؽف کتْظ زؽکت هی ک312ٌ

 ٚجبؼت اقت اؾ :

 ( ثعّى تغیؽ ثبلی هیوبًع4 ؼیعکهي -( اکكعیهي3 ( ؼیعکهي2● ( اکكعیهي 1

. ظؼ ٚولیَ الکتؽّلیؿ، اًیْى ثَ ْؽف اًْظ زؽکت هی کٌع ّٚولیَ ایکَ ظؼآى يْؼت هی گیؽظ 313

 ٚجبؼت اقت اؾ :

 ؼیعکهي  -( اکكیعیهي4  بلی هی هبًع ( ثعّى تغیؽ ث3   ( اکكیعیهي  2● ( ؼیعکهي1

 . کعام یکی اؾ هؽکجبت غیل غیؽ الکتؽّلیت اقت:314

  1 )     2 )        3 )       4 )      

 . کعام یکی اؾ هؽکجبت غیل غیؽ الکتؽّلیت اقت:315
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  1)          2 )      3 )      ●4)           

 . کعام یکی اؾ هؽکجبت غیل الکتؽّلیت لْی اقت:316

 ( ایتبیل الکْل4 ( ثْؼیک اقیع3 ( قْظین کبؼثًْیت2 ( ًبیتؽیت ًمؽ1ٍ● 

 . کعام یکی اؾ هؽکجبت غیل الکتؽّلیت لْی اقت:317

  1 )     2 )       3 )      4 )       

 ام یکی اؾ هؽکجبت غیل الکتؽّلیت لْی اقت:. کع318

  1 )     2 )    3 )     4 )        

 . کعام یکی اؾ هؽکجبت غیل الکتؽّلیت لْی اقت:319

  1 )    2 )      3 )        4 )       

 اقت:. کعام یکی اؾ هؽکجبت غیل الکتؽّلیت لْی 311

  1 )     2 )       3 )      4 )       

 . کعام یکی اؾ هؽکجبت غیل الکتؽّلیت لْی اقت؟311

●1 )      2 )     3 )      4 )      

 . کعام یکی اؾ هؽکجبت غیل الکتؽّلیت َٛیف اقت:312

  1 )       2 )       3 )        4 )      

 . کعام یکی اؾ هؽکجبت غیل الکتؽّلیت َٛیف اقت:313

●1 )          2 )         3 )       4 )          

 . کعام یکی اؾ هؽکجبت غیل الکتؽّلیت َٛیف اقت؟314

●1 )    2 )      3)      4 )      

 . یکی اؾ ٌٚبيؽ ؾیؽ ثلٌع تؽیي لٌٍْ هٌفیت ثؽلی ؼا ظاؼا هیجبنع :315

 ( فلْؼیي 4● ( اکكیدي3 ( ًبیتؽّخي 2 ( کلْؼیي   1  

 . ثًْؼت ٚوْم اتن ُبی فلؿات ظؼ ّلت تٛبهل کیویبّی :316

 ( پؽّتْى ُب ؼا اؾ ظقت هی ظٌُع2  ( الکتؽّى  هی گیؽًع  1   

 ( ًیْتؽّى ُب ؼا ثعقت هی آّؼًع 4 الکتؽّى ُب ؼا اؾ ظقت هی ظٌُع  (3●

 . غیؽ فلؿات ثًْؼت ٚوْم ظؼ تٛبهالت کیویبّی :317

 ( الکتؽّى  هی ثبؾًع     2  ( الکتؽّى  هی گیؽًع       1●

 ( پؽّتْى  هی ثبؾًع 4  ( پؽّتْى   هی گیؽًع     3  

 ؿات ظاؼای خكبهت ضْؼظتؽ:. فلؿات ظاؼای خكبهت ثؿؼگتؽ ًكجت ثَ فل318

 ( الکتؽّى ُب ؼا ثَ ههکل اؾ ظقت هیعٌُع2   ( الکتؽّى ُب ؼا ثَ قِْلت اؾ ظقت هیعٌُع 1● 

 ( الکتؽّى ُب ؼا اؾ ظقت ًَ هیعٌُع4  ( الکتؽّى ُب ؼا ثَ ثكیبؼ ههکل اؾ ظقت هیعٌُع3  

 هؽثِْ ثَ کبؼثًْیت فلؿات:      . 319

 اقت   ( گؽّپ 4 اقت   Ιگؽّپ   (3 اقت  ΙΙؽّپ ( گ2● اقت  Ι( گؽّپ 1  

 . یکی اؾ اؼلبم غیل فیًعی کبؼثي ظای اکكبیع ؼا ظؼ ُْا هٛیي هی قبؾظ:321

1)21     % 2)1.3            % 3)79   % 4)1.13% 

 . همعاؼ اکكیدي اؾ ؼّی ّؾى ظؼ تؽکیت آة ٚجبؼت اقت اؾ:321

1)82       % 2)84       % 3)89%  4)91% 

 . اؾ هؽکجبت ًبیتؽّخي ظاؼ ظؼ قبضتي کعام یک اؾ هْاظ غیل کبؼ گؽفتَ هی نْظ:322

 ( توبم آًِب4  ( ظّا3 ( هْاظ اًفاللی2َ  ( غػا1  



 کاتل، سزک سوم کارته نو -نصزتیارویع اهلل هنوای علوم و ریاضیات استاد سرهزکش 

 www.kankoraf.com –ههد کدر های آینده  –رهنوای آسهوى کانکور افغانستاى 

 45 ، کاتل، سزک سوم کارته نور تا استاد سویع اهلل نصزتیارآهادگی کانکو                                 تهیه و تزتیة: انجینز حنیف اهلل حکیوی، (نصاب جدیدهکول )کیویای 

 . ُیلیْم ظؼ کؽٍ آفتبة چٌع فیًع هْخْظ اقت:323

  1 )41% 2 )14%  3 )51%  4 )15% 

 . فٛبل تؽیي ًٌٚؽ غیؽ فلؿات ٚجبؼت اقت اؾ:324

  1 )       2 )    ●3 )      4 )  

 

 ثَ یکی اؾ ًبم ُبی غیل یبظ هیهْظ:  ّ    . الیبژ قبضتَ نعٍ اؾ 325

   1 )      2 )       3 )        ●4 )              

 . هْاؼظ اقتٛوبل الوًْین ٚجبؼت اقت اؾ:326

  اکكبیع ُبی فلؿی( ثؽای اؼخب٘ 2 ( ظؼ قبضتي ٖؽّف پطت ّ پؿ1  

 ( توبم آًِب4●  ( ظؼ قبضتي قین ُبی ثؽق3  

 . آة ظؼ تؽکیت ضْظ اؾ لسبٔ کتلَ:327

  ( یک زًَ ُبیعؼّخي ّ ُهت زًَ اکكیدي ظاؼظ1  

 ( ُهت زًَ ُبیعؼّخي ّ یک زًَ اکكیدي ظاؼظ2  

  ( قَ زًَ ُبیعؼّخي ّ ُهت زًَ اکكیدي ظاؼظ3  

 کكیدي ظاؼظ( ظّ زًَ ُبیعؼّخي ّ ُهت زًَ ا4  

 .کعام یکی اؾ ٌٚبيؽ غیل تست ُیچ ًْ٘ نؽایّ زؽاؼت ثب آة تٛبهل ًویکٌع:328

1)Ba     2)Rb       3)Ca       4)Ag 

 . کعام یکی اؾیي ٌٚبيؽ تست ُیچ ًْ٘ نؽایّ ّ زؽاؼت ثب آة تٛبهل ًوی کٌع:329

1)           2)                   3)         4)    

 اؾ ؼّی ّؾى چٌع فیًع ُبیعؼّخي ظاؼاظ:. آة 331

1)1،11   % 2)14،1% 3)11،2  % 4)8،88% 

لیتؽ ُبیعؼّخي ظؼ  41. ثؽای تهکیل آة ثَ چَ همعاؼ اکكیدي َؽّؼت اقت، ظؼ يْؼتیکَ 331

 تٛبهل زًَ گؽفتَ ثبنع:

 لیتؽ 81(4 لیتؽ       61(3 لیتؽ    21(2 لیتؽ    41(1

ؼ ْجیٛت ثَ نکل هبلیکْلی یبفت نعٍ ّ ثَ نکل اتوی یبفت ًوی . یکی اؾ ٌٚبيؽ ؾیؽ ُویهَ ظ332

 نْظ:

 ( قلفؽ4 ( فبقفْؼـ   3 ( ًبیتؽّخي2● ( کبؼثي 1  

 . ُبیعؼّخي قلفبیع ظؼزبلت ٚبظی ًكجت ثَ ُْا : 333

 ( ثكیبؼ قجک اقت 4 ( هكبّی اقت3 ( قجک اقت 2 ( قٌگیـي اقت 1●

 اقت اؾ : . فْؼهْل کیویبّی چًَْ آة ًبؼقیعٍ ٚجبؼت334

●1 )CaO  2 )2)(OHCa
  3 )3CaCO

 4 )4CaSO
 

 . فْؼهْل کیویبّی چًَْ آة ؼقیعٍ ٚجبؼت اًع اؾ :335

  1 )CaO  ●2 )2)(OHCa
 3 )3CaCO

 4 )2CaCl
 

 . فبؼهْل کیویبّی کبقتک قْظا ٚجبؼت اقت  اؾ :336

  1 )42SONa
  2 )4NaHSO

 ●3 )NaOH 4 )32CONa
 

 . فْؼهْل هبلیکْلی فلعقپبؼ ٚجبؼت اقت اؾ :337

  1 )722 OSiKAl
 ●2 )83OKAlSi

 3 )82 AlSiOK
  4 )8322 OSiAlK

 

 . فْؼهْل کیویبّی لْکكبیت ٚجبؼت اقت  اؾ :338
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  1 )
OHONa 22 2

    2 )
OHOAl 232 4

   

  3 )
OHOAl 232 2

   4 )ZnO 

 

 اقت اؾ : . فْؼهْل کیویبّی گچ ٚجبؼت339

  1 )
oHClSO 24 5

        2 )
OHBaCl 22 2

          

  3 )
OHCaSO 24 2

        4 )
OHSONa 242 10

 

 . ًٌٚؽ پالتیي تْقّ کعام یکی اؾ هؽکجبت غیل زل هیهْظ :341

 ْگؽظ( تیؿاة گ4( تیؿاة قلـٓـب ًی 3● ( تیؿاة ًوک 2 ( تیؿاة نْؼٍ 1

 . کبؼثي  ظؼ زبلت آؾاظ ثَ چٌع نکل الْتؽّپی غیل هْخْظ اقت :341

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

 . ًمَٓ غلیبى آة ظؼ قٓر ثسؽ ثَ یکی اؾ اؼلبم غیل هٓبثمت ظاؼظ :342

1 )
090C    ●2 )

0100C  3 )
0110C      4 )

0120C 

 . ًمَٓ اًدوبظ آة ظؼ قٓر ثسؽ ثَ یکی اؾ اؼلبم غیل هٓبثمت ظاؼظ :343

1 )
02C      2 )

01C   ●3 )
00C      4 )

01C 

 بؼ ظؼ آفتبة کهف گؽظیع:. کعام یکی اؾ ٌٚبيؽ غیل اّلیي ث344

●1 )        2 )         3 )          4 )   

 . کثبفت اکكیدي هكبّی اقت ثَ :345

  1 )1,40gr/liter   ●2 )1,42gr/liter  3 )1,30gr/liter 4 )1,32gr/liter 

 ؼقیع:. هْخْظیت گبؾات ًدیجَ ظؼ اتوْقفیؽ ثبؼ اّل تْقّ کعام یکی اؾ ٚلوبی غیل ثَ اثجبت 346

 ( پؽقتلی4 ( ؼهؿی     3 ( ؼیلی     2 ( کًْعیهي  1●

زدن ظانتَ ثبنع، پف      ،        . اگؽ یک گبؾ ظؼ یک ظؼ خَ ثبثت زؽاؼت ّ فهبؼ 347

 ثؽقع زدن آى ٚجبؼت اقت اؾ:        اگؽ فهبؼ ثَ 

●1 )      2 )          3 )       4 )     

پبئیي     ثَ     ثبنع، ظؼ يْؼتیکَ زؽاؼت آى اؾ        لی یک گبؾ . اگؽ فهبؼ ا348ّ

 نْظ ظؼ ایًٌْؼت فهبؼ ظّهی گبؾ هكبّی اقت ثَ:

  1 )118.11    2 )218.11   ●3 )318.51      4 )421.61 

هلی لیتؽ زدن ظانتَ  31,           . اگؽ یک گبؾ ظؼ یک ظؼخَ ثبثت زؽاؼت ّ فهبؼ 349

 ثؽقع زدن خعیع آى ٚجبؼت اقت اؾ:          گؽ فهبؼ ثَ ثبنع, پف ا

  1 )        2 )        3 )         4 )         

زدن ظاؼظ اگؽ ظؼ فهبؼ ثبثت زؽاؼت گبؾ        ظؼخَ قبًتی گؽیع،  27. یک گبؾ ثَ زؽاؼت 351

 ّی هیهْظ ثَ:ظؼخَ قبًتی گؽیع ثلٌع ثؽظٍ نْظ ظؼیًٌْؼت زدن آى هكب 38ثَ 

  1)269.17    2)259.17  3)271.45 4)24.917 

    زدن ظاؼظ، اگؽ ظؼ فهبؼ ثبثت زؽاؼت گبؾ ثَ        ،     . یک گبؾ ثَ زؽاؼت 351

 ثلٌع ثؽظٍ نْظ ظؼیًٌْؼت زدن آى هكبّی هیهْظ ثَ:

  1)        2)         3)          4)        

 ٚجبؼت اقت اؾ : (STP )لت اؾ نؽایّ هٛیبؼی . ه352ٓ

  1 )
mmHgP

cT

760

25



 

          ●2 )
atmP

KT

1

273
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  3 )
TorrP

CT

760

25



 

          4 )
TorrP

kT

760

298





 

 

. ٚعظ 353
231002,6 x

 ثَ ًبم یکی اؾ ٚلوبی غیل یبظ هیگؽظظ: 

 ( اّّگعؼّ                     2●  بک             (  کی1ًْ  

 ( ثبیل ّهبؼیْت 4  ( چبؼلف                     3  

 قْظین ثَ تٛعاظ غیل اتن ُبی قْظین ّخْظ ظاؼظ : 23g. ظؼ 354

●1 )
231002,6 x

( 2  اتن        
231002,6 x

 اتن          

  3 )
23102,60 x

( 4  اتن            
2310602x اتن 

 اکكیدي  تٛعاظ  هبلیکْل ُب زكت آتی  اقت : 32g. ظؼ 355

  1 )
241002,6 x

( 2  هبلیکْل    
251002,6 x

 هبلیکْل      

  ●3 )
231002,6 x

( 4 هبلیکْل    
221002,6 x

 ْلهبلیک 

 )ًبؼهل( چٌع لیتؽ زدن ظاؼظ:      . ظّ هبلیکْل گبؾ ُبیعؼّخي تست نؽایّ 356

1)         2)            3)             4)         

 هْل هبلیکْل گبؾ ُبیعؼّخي هكبّی اقت ثَ:    . زدن 357

  1 )           2 )             3 )            4 )         

،    Na=23هكبّی اقت ثَ: )ظؼ يْؼتیکَ کتلَ اتوی        ظؼ هؽکت   . فیًعی 358

N=14    ّO=16  )ثبنع 

  1 )          2 )        3 )        4 )       

 

،   Mg=24هكبّی اقت ثَ: )ظؼ يْؼتیکَ کتلَ اتوی       ظؼ هؽکت  Mg. فیًعی 359

C=12   ،O=16  )ثبنع 

●1 )        2 )        3 )           4 )       

ّ   O=16   ،N=14هكبّی اقت ثَ: )ظؼ يْؼتیکَ کتلَ اتوی       ظؼ هؽکت   . فیًعی 361

H=1   )ثبنع 

●1 )          2 )         3 )         4 )       

 هكبّیكت ثَ:    ثبنع فیًعی کلْؼیي ظؼ  35.5ّ کلْؼیي  39. ُؽ گبٍ ّؾى اتوی پتبقین 361

1 )47.651 2 )52.652     3 )57.5   4 )65.65 

ّ   O=16   ،S=32هكبّی اقت ثَ: )ظؼ يْؼتیکَ کتلَ اتوی        ظؼ هؽکت   . فیًعی 362

H=1   )ثبنع 

  1 )        2 )        3 )        4 )    

           ؼ يْؼتیکَ هكبّی هیهْظ ثَ: )ظ      ظؼ هؽکت  C. فیًعی 363

 ثبنع(      

  1 )       2 )       3 )       ●4 )       

 ثبنع(              هكبّی هی نْظ ثَ: )ظؼ يْؼتیکَ     ظؼ هؽکت    . فیًعی 364

●1 )       2 )       3 )       4)         

الکْل         ؽّؼت اقت ّ ثؽای قْضتبًعى اکكیدي َ    الکْل      . ثؽای قْضتبًعى 365

 همعاؼ اکكیدي هكبّی اقت ثَ:
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1)           2 )       3 )       4 )      

 یکی اؾ هؽکجبت غیل ّازع اقبقی هبلیکْل پؽّتیي ُب هی ثبنع: .366

 (کلكتؽّل4 (اهیٌْاقیع 3 (تیؿاة نسوی 2 (گلْکْؾ   1

 ظاظٍ اقت: . چٌع فیًع کتلَ تؽثْؾ ؼا آة تهکیل367

 فیًع 81( 4 فیًع 85( 3 فیًع 95( 2 فیًع 91( 1  

 . یکی اؾ هؽکجبت غیل ّازع اقبقی هبلیکْل ؼّغي هی ثبنع:368

 (کْلكتؽّل4 (اهیٌْ اقیع3 (اقیع نسوی 2 (گلْکْؾ      1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميا عضو ي. ك7

 . هسْل ُبی هؽکجبت ُْٚی اکثؽًا:1

 (ٚبیك زؽاؼت اًع4  (ظؼزبلت ضٌثی اقت 3 یكتٌع(ُب ظی ثؽق 2ً (ُب ظی ثؽق اًع1  

. ثًْؼت ٚوْم اتْهِبی کبؼثي ظؼ هؽکجبت ُْٚی ایي تٛعاظ الکتؽًِّبی ضْظ ؼا ههتؽک هیگػاؼًع 2

: 

  1  )2            2 )6      ●3 )4          4 )3  

 . ًبیتؽّخي ظؼ هؽکجبت ُْٚی ایي تٛعاظ الکتؽًِّبی ضْظ ؼا ههتؽک هیگػاؼظ :3

 7یب  1( 4    6یب  2( 3   4یب  2( 2    5یب  3( 1●

 . ظؼ هبلیکْل هیتبى ایي ؼّاثّ کیویبّی ّخْظ ظاؼظ :ظؼکبؼثي تتؽاکلْؼایع ُن هبًٌع هیتبى هیجبنع:4

 ( چِبؼ ؼاثَٓ یگبًَ انتؽاکی           2●  ( چِبؼ ؼاثَٓ آیًْی  1  

 یک ْؽفَ ( چِبؼ ؼاثَٓ انتؽاکی4 ( ظّ ؼاثَٓ خفتَ انتؽاکی      3  

 . قؽٚت تٛبهل ظؼ هؽکجبت ُْٚی ظؼ همبیكَ  ثب هؽکجبت غیؽ ُْٚی :5

 ( ثكیبؼ ؾیبظ اقت4 ( کن اقت3● ( هكبّی اقت 2 ( ؾیبظ اقت 1  

 . ثًْؼت ٚوْهی هؽکجبت ُْٚی ظؼ آة :6

 ( لبثل زل ًویجبنٌع      2●  ( لبثل زل اًع        1  

 ؼّاثّ انتؽاکی یک ْؽفَ ؼا تهکیل هیعٌُع (4 ( ؼّاثّ انتؽاکی ؼا  تهکیل هیعٌُع  3  

 . یکی اؾ ٚلل ؾیبظ ثْظى تٛعاظ هؽکجبت ُْٚی ٚجبؼت اقت اؾ :7

 ( ضبيیت غیؽ ُبظی ثؽق   2  ( ضبيیت ایؿّهیؽی      1●

 ( غیؽ هٌسل ثْظى ظؼآة4  ( ضبيیت لبثل قْضت       3  
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گ ثْخْظ هی آیع کَ ظاللت ثؽ . ُؽگبٍ یک همعاؼ لٌع زؽاؼت ظاظٍ نْظ اؾ آى یک هبظٍ قیبٍ ؼ8ً

 هْخْظیت هبظٍ غیل هیکٌع :

 ( اکكیدي4 ( ُبیعؼّخي 3 ( کبؼثي   2●  ( آة 1  

 . اّلیي ّ قبظٍ تؽیي هؽکت ُبیعؼّکبؼثٌِبی ههجْ٘ ٚجبؼت اقت اؾ :9

 ( یْؼیب4 ( تیؿاة قؽکَ 3 ( هیتبى  2● ( هیتبًْل  1  

 اؾٍ اتْهِبی گؽّپ غیل اؾ ُوعیگؽ فؽق ظاؼًع :. هؽکجبت قلكلَ ُبیعؼّکبؼثي ُبی ههجْ٘ ثَ اًع11

  1 )CH3    2 )CH2   3)C3H6   4)C2H4 

 ای ایي قبضتوبى الکتؽًّی هیجبنع:. اتْم کبؼثي تسؽیک نعٍ ظاؼ11

  1 )          2 )          3 )               4 )             

 . یکی اؾ هؽکجبت غیل هؽکت ُْٚی اقت :12

  1 )Ca CO3    2 )H2CO3  3 )(NH2)2CO  4)  (NH4)2CO3 

 . ظؼ هؽکجبت الکبى ایي ًْ٘ ؼّاثّ کیویبّی ّخْظ ظاؼظ :13

 ( انتؽاکی چِبؼگب4ًَ ( انتؽاکی قَ گب3ًَ ( انتؽاکی ظّگبًَ 2 ( انتؽاکی یگب1ًَ●

 کیویبّی ّخْظ ظاؼظ :. ظؼ هؽکجبت الکیي ایي ًْ٘ ؼّاثّ 14

 ( انتؽاکی چِبؼگب4ًَ ( انتؽاکی قَ گب3ًَ ( انتؽاکی ظّگب2ًَ● ( انتؽاکی یگبًَ 1  

 . ظؼ هؽکجبت  الکبیي ایي ًْ٘ ؼّاثّ کیویبّی ّخْظ ظاؼظ :15

 ( انتؽاکی چِبؼگب4ًَ ( انتؽاکی قَ گبًَ 3● ( انتؽاکی ظّگب2ًَ ( انتؽاکی یگبًَ 1  

 اؾیي ٌٚبيؽ تهکیل نعٍ اًع :. هؽکجبت ُبیعؼّکبؼثي 16

1 )O2 ‘  H2 ‘ C  ●2 )C  ّH2   3 )C ّN2       4 )C  ،S  ّO2 

 

 . ُبیعؼّکبؼثي ُبی ههجْ٘ ثَ گؽّپ ُبی غیل تمكین نعٍ اًع :17

 ( الکبًِب ّ قبیکلْالکبًِب  2●   ( الکبًِب ّالکیي ُب  1

 ّقلكلَ اًتؽائیي( قلكلَ ًفتبلیي 4 ( الکیي ُب ّالکبیي ُب                 3

 . ُبیعؼّکبؼثٌِبی غیؽ ههجْ٘ ثَ گؽّپ ُبی غیل تًٌیف نعٍ اًع :18

 ( الکیي ُب ّالکبیي ُب 2●  ( الکبًِب ّقبیکلْالکبًِب 1

 ( ُبیعؼّکبؼثٌِبی ههجْ٘ ّ الکیي ُب4 ( الکبًِب، قبیکلْ الکبًِب ّ الکیي ُب  3

 تمكین نعٍ اًع : . ُبیعؼّکبؼثٌِبی ٚٓؽی ) اؼّهبتیک( ثَ گؽّپ ُبی غیل19

 ( قبلیکْالکبًِب، الکبیي ُب ّالکیي ُب2  ( قلكلَ ُبی اًتؽاقیي ًفتبلیي ثٌؿیي ّ ههتمبت آى 1●

 ( ُبیعؼّکبؼثٌِبی ههجْ٘ ّ الکیي ُب4            ( الکبًِب، قبیکلْ الکبًِب ّ الکیي ُب       3

 ثَ ایي زبلت پیعا هیهْظ : CH2Cl2. هؽکت 21

 ( گؽیف4 ( گبؾ       3 ع       ( خبه2  ( هبیٙ  1

 . ظؼ هبلیکْل هیتبى ایي ؼّاثّ کیویبّی ّخْظ ظاؼظ :21

 ( چِبؼ ؼاثَٓ یگبًَ انتؽاکی         2●  ( چِبؼ ؼاثَٓ آیًْی           1

 ( چِبؼ ؼاثَٓ انتؽاکی یک ْؽف4َ  ( ظّ ؼاثَٓ خفتَ انتؽاکی  3

 ت اؾ :. فْؼهْل ٚوْهی ُبیعؼّکبؼثٌِبی ههجْ٘ ٚجبؼت اق22

1 )CnH2n  ●2 )CnH2n+2 3 )C2nHn+1 4 )C2nHn+1 

 ثَ ایي ًبم یبظ هیهْظ : C5H11. گؽّپ 23

  1) Propyl    2) Butyl   3) Octyl  ●4) amyl 
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 . کثبفت هؽکجبت ُبیعؼّکبؼثٌِبی ههجْ٘ ثب اؾظیبظ تٛعاظ کبؼثي ظؼ ؾًدیؽ آًِب :24

 هیهْظ          ( ثَ تعؼیح کن 2  ( ثَ تعؼیح ؾیبظ هیهْظ      1●

 ( ثكیبؼ کن هیهْظ4  ( ثبثت ثبلی هیوبًع      3  

 : . گبؾ ضٌعق ظاؼای فْؼهْل غیل اقت25

●1 )CH4       2)C2H6    3)  C3H8    4) C4H10 

 ثَ ایي ًبم یبظ هیهْظ : CH2Cl2. هؽکت 26

 ( ظای کلْؼّپٌتبى4 ( ظای کلْؼّایتبى3 ( هیتلیي کلْؼایع2● ( کلْؼّفْؼم 1  

   :ظاؼای ضبيیت غیل هیجبنع CH2Cl2. هؽکت 27

  ( ثیِْل کٌٌعٍ 2●   ( َع زؽیك1  

 ( ثَ زبلت گبؾّخْظ ظاؼظ4  ( قجکتؽ اؾ گبؾ ُبیعؼّخي   3  

  :ثَ ایي ًبم یبظ هیهْظ CH Cl3. هؽکت 28

 ( کبؼثي تتؽاکلْؼایع4 ( تؽای کلْؼّایتبى 3 ( کلْؼّهیتبى 2 ( کلْؼّفْؼم 1●

  : ظاؼای فْؼهْل غیل اقــــت . هؽکت ثؽّهْفْؼم29

  1 )HCOOBr  ●2)CH Br3   3 )CH2Br2   4 )C Br4 

 : ٚجبؼت اقت اؾ  C7H15. ًبم ایي ؼاظیکبل 31

  1)amyl     2) Butyl     3)Probyl   ●4) Heptyl 

تْلیع گؽظظ فیًعی کبؼثي ظؼ هؽکت     گؽام  5گؽام هبظٍ ُْٚی  21. ُؽ گبٍ اؾ زؽاؼت ظاظى 31

 کْؼ هكبّی اقت ثَ:هػ

  1) 8,918   2) 9,818    3) 6,818    4) 10,518 

گؽام آة زبيل نعٍ اقت فیًعی همعاؼ ُبیعؼّخي ظؼ  18گؽام هبظٍ ُْٚی  11. اؾ قْضتبًعى 32

 هؽکت هػکْؼ هكبّی هیهْظ ثَ:

●1 )21  2 )31  3 )25  4 )41 

 . ؼاثَٓ قَ گبًَ ظؼ کعام یک اؾهؽکجبت ؾیؽ هْخْظ اقت:33

  1 )        2 )         3 )          4 )     

 . ؼاثَٓ انتؽاکی یکٓؽفَ ظؼ کعام یکی اؾ هؽکجبت غیل هْخْظ اقت:34

●1 )       2 )        3 )             4 )     

همعاؼ ُبیعؼّخي ظؼ  گؽام اة زبيل نعٍ اقت فیًعی 8گؽام هبظٍ ُْٚی  4. اؾ قْضتبًعى 35

 هؽکت هػکْؼ هكبّی هیهْظ ثَ:

●1 )22.22       2 )42.22      3 )33.33      4 )36.22 

 . پٌتبى ظاؼای چٌع ایؿّهیؽ هیجبنع:36

 چِبؼ (4  قَ    (3 ظّ                  (2 یک     (1  

 ظاؼای ضبيیت غیل اقت:       . هؽکت 37

 قؽل کٌٌعٍ (4 چؽة کٌٌعٍ (3 زؽیك  َع  (2 ثیِْل کٌٌعٍ   (1  

 ٚجبؼت اقت اؾ:               . یکی اؾ هْاظ زبيلَ ایي تٛبهل 38

  1)        2)          3)          4)      

ی کبؼثي ظؼ هؽکت تْلیع گؽظظ فیًع      18gهبظٍ ُْٚی ،  30g. ُؽ گبٍ اؾ زؽاؼت ظاظى 39

 هػکْؼ هكبّی اقت ثَ:

  1)16.36   2)18.47    3)21.19     4)25.23 
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 ظاؼای ضبيیت غیل اقت:     . هؽکت 41

 (قؽل کٌٌع4ٍ (چؽة کٌٌعٍ 3 (َع زؽیك  2 (ثیِْل کٌٌعٍ  1  

 ثَ ایي ًبم یبظ هیهْظ : CBr4. هؽکت 41

 ( هیتلیي تتؽاثؽّهبیع4 تبى( ثؽّهْهی3 ( ثؽّهْفْؼم 2 ( تتؽاثؽّهْهیتبى1  

 . ظؼ گبؾ ْجیٛی ثًْؼت ٚوْم ایي همعاؼ هیتبى ّخْظ ظاؼظ:42

  1 )49     % 2 )81  % 3 )91  % 4 )21% 

 . ظؼ هؽکجبت الکیي ایي ًْ٘ ؼاثَٓ کیویبّی ّخْظ ظاؼظ:43

 ( انتؽاکی چِبؼ گب4ًَ ( انتؽاکی قَ گبًَ 3 انتؽاکی ظّ گبًَ  (2 انتؽاکی یگبًَ  (1  

 ثَ ایي ًبم یبظ هیهْظ : CH2Cl2هؽکت . 44

 ( ظای کلْؼّپٌتبى4 ( ظای کلْؼّایتبى 3 ( هیتلیي کلْؼایع2● ( کلْؼّفْؼم1  

  :ظاؼای ضبيیت غیل هیجبنع CH2Cl2. هؽکت 45

  ( ثیِْل کٌٌعٍ 2●   ( َع زؽیك   1  

 ( ثَ زبلت گبؾّخْظ ظاؼظ4 ( قجکتؽ اؾ گبؾ ُبیعؼّخي       3  

  :ثَ ایي ًبم یبظ هیهْظ CH Cl3. هؽکت 46

 ( کبؼثي تتؽاکلْؼایع4 ( تؽای کلْؼّایتبى3 ( کلْؼّهیتبى2 ( کلْؼّفْؼم 1●

 ٚجبؼت اقت اؾ : C4H8. ًبم ایي هؽکت 47

  1 )Ethene    ●2) Propylene   3) Butylene  4) Pentene 

 ثَ ایي زبلت ّخْظ ظاؼظ : CH Cl3. هؽکت 48

 ( گبؾ قٌگیي 4 ( هبیٙ قٌگیي 3● ( گبؾ قجک2 ( هبیٙ قجک  1  

 ظؼ اثؽ ایي ٚول تدؿیَ هیهْظ : CH Cl3. هؽکت 49

 ( ظؼ قؽظی4 ( ظؼ اثؽ زؽاؼت  3 ( ظؼ اثؽ ًْؼ 2● دؿثَ ت( ظؼ اثؽ 1  

 . الکیي ُب  ظاؼای فْؼهْل ٚوْهی غیل اًع :51

  1 )CnH2n-2   2)CnH2n+2  ●3)CnH2n    4)CnH2n+1  

 ایي هؽکت ُْٚی زبيل هیهْظ:            . اؾ تٛبهل 51

 ثیْتبى (4  ایتبى (3 پٌتبى       (2 پؽّپبى   (1  

 تْقّ ُبیعؼّخي ایي هؽکت ثعقت هی آیع : Ethylene. اؾ اؼخب٘ 52

 ( پؽّپیلیي4  ( ایتبى3●  ( هیتبى 2 ( پؽّپبى  1

 ٚجبؼت اقت اؾ : C4H6. ًبم هؽکت 53

 ( ظای هیتبیل اقتلیي4     ( پٌتیي 3 ( ثیْتبى    2 ( ثیْتیي1●

 . ؼاثَٓ ظّ گبًَ ظؼ کعام یک اؾهؽکجبت ؾیؽ هْخْظ اقت:54

  1 )      2 )      3 )         ●4 )     

 . ثیْتبى ظاؼؼای چٌع ایؿّهیؽ اقت:55

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

 هؽکت غیل اقت:                      . یکی اؾ هْاظ زبيلَ ایي تٛبهل 56

  1)        2)        3)          4)       

 . ؼاثَٓ ظّگبًَ ظؼ کعام یکی اؾ هؽکجبت ؾیؽ هْخْظ اقت:57

  1)         2)       3)        4)     
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 ت ؾیؽ ثیي اتن ُبی آى کّْالًت ٚبظی اقت:. ظؼ یکی اؾیي هؽکجب58

  1)          2)          3)           4)        

 ٚجبؼت اقت اؾ:                    . ًبم ایي هؽکت 59

  1)                         2)                    

  3)                  4)             

آة تْلیع گؽظظ فیًعی ُبیعؼّخي ظؼ هؽکت      هبظٍ ُْٚی     . ُؽ گبٍ اؾ زؽاؼت ظاظى 61

 هػکْؼ ٚجبؼت اقت اؾ:

  1) 1.246      2) 1.278      3) 1.111     4) 1.222 

 ٚجبؼت اقت اؾ:       . ًبم ایي ؼاظیکبل 61

 1)          2)         3)         4)       

 ٚجبؼت اقت اؾ:                     . زبيل ایي تٛبهل 62

  1)                  2)              

  3)                    4)            

 ٚجبؼت اقت اؾ:                          . زبيل ایي تٛبهل 63

 ُکؿایي (4 ُکؿیي       (3  ( پٌتبى   2 ُکؿاى          (1  

 یکی اؾ هؽکجبت ؾیؽ اقت:         . هسًْل 64

  1 )         2 )            3 )          4 )        

 

 

 یکی اؾ هؽکجبت ؾیؽ اقت:                     . هسًْل 65

  1 )           2 )          3  )          4 )        

 ٚجبؼت اقت اؾ:             . ًبم ٚلوی هؽکت 66

  1 )             2 )            

  3 )           4 )          

 . ظؼ ُبیعؼّکبؼثٌِبی غیؽ ههجْ٘ اتْهِبی کبؼثي تْقّ ایي ًْ٘ اتْهِب ههجْ٘ ًهعٍ اًع :67

 خي         ( اتْهِبی ُبیعؼ2ّ   ( اتْهِبی کبؼثي 1  

 ( اتْهِبی اکكیدي4  ( اتْهِبی ًبیتؽّخي    3  

 ٚجبؼت اقت اؾ:                . ًبم ایي هؽکت 68

 ( ًبؼهل پٌتبى4 ( ًیْ پٌتبى  3 ( ًبؼهل ثیْتبى   2 ( ایؿّ ثیْتبى    1

 ٚجبؼت اقت اؾ:            . ًبم ایي هؽکت 69

 ( فیٌب یلیعیي4  ( ثٌؿایل3 ( فیٌیل ایتیلیي  2 بى  ( ّیٌیل ایت1

 ٚجبؼت اقت اؾ:                . ًبم کیویبّی ایي فْؼهْل 71

  1 )           2 )           

  3 )            4 )         

 ٚجبؼت اقت اؾ:                    . ًبم کیویبّی ایي فْؼهْل 71

  1 )           2 )          

  3 )           4 )         
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 ٚجبؼت اقت اؾ:                  . ًبم ایي هؽکت 72

 ثیْتیي         -1هیتبیل   -2( 2●  ظای هیتبیل پٌتبى          -3( 1  

 ( تؽای هیتبیل هیتبى4  هیتبیل ثیْتبى            -3( 3  

 ٚجبؼت اقت اؾ:            . ًبم ایي فْؼهْل کیویبّی 73

  1 )                 ●2 )                     

  3 )                       4 )                      

گؽام کبؼثي ظای اکكبیع زبيل نعٍ اقت فیًعی همعاؼ  17گؽام هبظٍ ُْٚی  6. اؾ قْضتبًعى 74

 کبؼثي ظؼ هؽکت  هػکْؼ

 هكبّی هیهْظ ثَ:

●1 )77.27 2 )67.37 3 )57.47 4 )47.67 

 ؾ:ٚجبؼت اقت ا                        . ًبم کیویبّی ایي فْؼهْل 75

  1 )           2 )            3 )           4 )         

 ٚجبؼت اقت اؾ:               .فْؼهْل ٚوْهی 76

1)          2)            3)         4)         

 ٚجبؼت اقت اؾ:              . ًبم ایي الکْل 77

  1)                    2)          

  3)                      4)          

 ٚجبؼت اقت اؾ:                     . ًبم ایي ؼاظیکبل 78

1)           2)       3)              4)         

الکْل         اکكیدي َؽّؼت اقت ّ ثؽای قْضتبًعى     الکْل      . ثؽای قْضتبًعى 79

 همعاؼ اکكیدي هكبّی اقت ثَ:

1)          2 )       3 )           4 )      

 ٚجبؼت اقت اؾ:              . ًبم ایي الکْل 81

1)                      2)          

3)                       4)          

 . اّلیفیي ُب ایي ًْ٘ هؽکجبت اًع :81

 ( ُیتؽّقیکلیک4 ( زلمْی   3 ( غیؽ ههج2ْ٘●  ( ههج1ْ٘

82 .Ethylene :ظؼ یکی اؾ هْاظ غیل ضْة زل هیهْظ 

 ( قْظین ُبیعؼّکكبیع4 ( تیؿاة ًوک 3 ( الکْل     2● ( آة       1  

 ظؼ همبثل زؽاؼت  : (thermoplastics ). تؽهْپالقتیک ُب 83

   ( ًؽم هیهًْع       2●   ( همبّهت ظاؼًع1  

 ( ثَ هًْْهیؽ ُبی ضْظ تدؿیَ هیهًْع4  ( قطت هیهًْع        3  

 . ظؼ پْلیویؽایؿیهي ایي ٚولیَ يْؼت هیگیؽظ :84

  ( یکدب نعى هًْْهیؽ ُب    2●  ( تدؿیَ پْلیویؽُب   1  

 ( قْضتي پْلیوؽ4 ( تجعیل نعى یک پْلیوؽ ثَ ظیگؽ   3  

 . ًفت ثًْؼت ٚوْهی اؾ ایي هْاظ تهکیل نعٍ اقت :85

 ( اؾ هطلِْ تیؿاة ُبی ُْٚی2  ( اؾ هطلِْ ُبیعؼّکبؼثٌِب    1●

 ي ُب( اؾ هطلِْ پؽّتی4  ( اؾ هطلِْ نسویبت     3   
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 . اؾ اًهمبق زؽاؼتی تست فهبؼ ّ ظؼخَ زؽاؼت ثلٌع هبلیکْل پٓؽّل ضبم :86

 ( ثَ هبلیکْل ُبی کْچک تجعیل هیهْظ2●  ( ثبُن یکدب نعٍ هبلیکْل ثؿؼگ ؼا هیكبؾظ1  

     تدؿیَ هیهْظ    C  ّH2( ثَ 4     تدؿیَ هیهْ CO2  ّH2O( ثَ 3  

 عٍ اقت :. ًفت ثًْؼت ٚوْهی اؾ ایي هْاظ تهکیل ن87

 ( اؾ هطلِْ تیؿاة ُبی ُْٚی2  ( اؾ هطلِْ ُبیعؼّکبؼثٌِب  1●

 ( اؾ هطلِْ پؽّتیي ُب4  ( اؾ هطلِْ نسویبت        3  

 . اؾ اًهمبق زؽاؼتی تست فهبؼ ّ ظؼخَ زؽاؼت ثلٌع هبلیکْل پٓؽّل ضبم :88

 یل هیهْظ( ثَ هبلیکْل ُبی کْچک تجع2●  ( ثبُن یکدب نعٍ هبلیکْل ثؿؼگ ؼا هیكبؾظ1  

     تدؿیَ هیهْظ    C  ّH2( ثَ 4    تدؿیَ هیهْظ    CO2  ّH2O( ثَ 3  

 . ظؼ تؽاکن هبلیکْلی، هبلیکْل ُبی هبظٍ :89

 ثبُن یکدب نعٍ هبلیکْل ثؿؼگ ؼا تهکیل هیعٌُع      ( 1●

 ( تدؿیَ نعٍ هبلیکْل ُبی کْچک ؼا ثْخْظ هی آّؼًع2  

 تدؿیَ هیهًْع CO2   ّH2O( ثَ 4  ع    ( ثَ آیْى ُب تدؿیَ هیه3ًْ  

 . ثب اؾظیبظ ّؾى هبلیکْلی ًمَٓ خْل ُبیعؼّکبؼثٌِب :91

 ( ثكیبؼ کن هیهْظ4   ( ثعّى تغییؽ ثبلی هیوبًع3 ( کن هیهْظ 2 ( ؾیبظ هیهْظ 1  

91 .CH3-CH2-OH ایي ًْ٘ هبلیکْل اقت: 

 ( الکْل ظّلیوت4َ ( الکْل قْهی3 ( الکْل اّلی2● ( الکْل ظّهی 1  

 . ظؼ اثؽ تٛبهل الکْل ثب تیؿاة قؽکَ یکی اؾ هؽکجبت غیل زبيل هی نْظ :92

 ( ایكتؽ 4● ( کیتْى   3 ( العیِبیع      2 ( ایتؽ    1  

. اگؽ اؾ یک هبلیکْل ایتبیل الکْل ظؼ هْخْظیت تیؿاة گْگؽظ یک هبلیکْل آة کهیعٍ نْظ، هؽکت 93

 زبيلَ ٚجبؼت اقت اؾ :

 ( اقتلیي 4 ( اتلیي    3● ي     ( ایتبی2 ( ایتبى   1  

 . الکْل ظاؼای ضبيیت غیل اقت:94

 ( للْی لْی4 ( ًَ تیؿاثی ًَ للْی3  ( تیؿاثی2  ( للْی 1  

 ٚجبؼت اقت اؾ:            ًبم ایي هؽکت .95

 پؽّپبى تبیْل (4 ایتبى ظایْل   (3 پؽّپبًْل      (2 ایتبًْل    (1  

 یي هؽکجبت الکْل اؼّهبتیکی هی ثبنع:. کعام یکی اؾ96

  1)                    2)                    

  3)                      4)           

 ٚجبؼت اقت اؾ:                   . ًبم هؽکت 97

  1)                         2)                        

  3)                         4)                        

98 .Ethylene :ظؼ یکی اؾ هْاظ غیل ضْة زل هیهْظ 

 ( قْظین ُبیعؼّکكبیع4 ( تیؿاة ًوک3 ( الکْل     2●  ( آة  1  

 :یکی اؾ هؽکجبت غیل ثعقت هیبیع نْظ ُبیعؼّخٌیهي( Niؽ کیتْى ظؼ هْخْظیت کتلكت )اگ .99

 ( الکْل 4 ( ایكتؽ    3 ( ایتؽ       2 ( العیِبیع   1  

 یک الکْل:                 . ایي هؽکت 111

 قَ لیوتَ اقت (4 ظّ لیوتَ اقت (3 قْهی اقت (2 ظّهی اقت (1  
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ضبؼج قبضتَ نْظ ایي هؽکت ُْٚی زبيل     گبٍ اؾ ایتبیل ثؽّهبیع یک هبلیکْل . ُؽ 111

 هیهْظ:

 پؽّپیي (4  اقتلیي  (3 ایتلیي    (2 ایتبى     (1  

 . فْؼهْل ٚوْهی کیتْى ُب ٚجبؼت اقت اؾ :112

  1 )RCOR    ●2 )RCOOR   3) RCOOH   4 )RCOONa 

ثب ُن چٌیي                 ّ                   . هؽکجبت 113

 ؼاثَٓ ظاؼًع:

 الکتؽًّگتیف اًع (4 لبثل قْضت اًع  (3 ُبظی ثؽق اًع  (2ایؿّهیؽ اًع           (1  

 ٚجبؼت اقت اؾ:          . ًبم ایي هؽکت 114

     ًبؼهل ثیْتبیل کلْؼایع  (2      ایؿّثیْتبیل کلْؼایع   (1  

 کلْؼّپٌتبى (4      تؽنؽی ثیْتبیل کلْؼایع  (3  

 هتٛلك ثَ هؽکت ؾیؽ اقت:      . فْؼهْل خوٛی 115

 تیؿاة نْؼٍ (4 اقیت العیِبیع  (3 فْؼهیک اقیع  (2 فْؼم العیِبیع  (1  

 ٚجبؼت اقت اؾ:          . ًبم کویبّی هؽکت 116

 اًتؽاقیي (4 ًفتبلیي     (3 ظای فیٌیل  (2 ظای ثٌؿیي    (1  

 ٚجبؼت اقت اؾ:              ًبم ایي الکْل  .117

         ـ  (2         ـ ـ       ـ  (1  

        ـ  (4         ـ ـ       ـ  (3  

 

 

 کعام هؽکجبت ثَ ظقت هی آیع:. اؾ تٛبهل اهیي اّلی ّ ًبیتؽـ اقیع 118

          الکْل       ( 2         الکْل       ( 1  

 الکْل      ( 4     الکْل        ( 3  

 . ظؼ اثؽ ُبیعؼّخٌیهي کیتْى ظؼ هْخْظیت کتلكت یکی اؾ هؽکجبت غیل ثعقت هی آیع:119

 الکْل چِبؼهی (4 الکْل قْهی (3 ظّهی     الکْل (2 الکْل اّلی   (1  

 . اؾ اکكعیهي العیِبیع ایي هؽکت زبيل هیهْظ:111

 کیتْى (4 الکْل ظّهی (3 تیؿاة       (2 الملی    (1  

 . ُؽ گبٍ ٚولیَ اکكعیهي ثبالی الکْل قْهی يْؼت گیؽظ:111

 العیِبیع ثْخْظ هی آیع        (2  کیتْى ثْخْظ هی آیع    (1  

 تیؿاة ثْخْظ هی آیع (4  يْؼت ًوی گیؽظ           (3  

 . اؾ ظی ُبیعؼّخٌیهي الکْل ظّهی یکی اؾ هؽکجبت غیل ثعقت هی آیع:112

 کیتْى                              (2  ایتؽ                        (1  

 ایكتؽ (4 العیِبیع                             (3  

 بیعؼّخٌی ثیي هبلیکْل ُبی الکْل ثبٚث:. هْخْظیت ؼاثَٓ 113ُ

 ثلٌع ؼفتي ًمَٓ خْل هیهْظ (2 تٌؿیل ًمَٓ خْل هیهْظ       (1  

 کن نعى ّؾى هبلیکْلی هیهْظ (4 (کن نعى کثبفت هیهْظ           3  

 . اؾ اکكعیهي العیِبیع ایي هؽکت زبيل هیهْظ:114

 کیتْى (4 الکْل ظّهی (3 تیؿاة   (2  الملی (1  
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115. RX :فْؼهْل ٚوْهی ایي هؽکت ُْٚی اقت 

 ( ُبیعؼایعُب4 ( ُالیع ُب  3 ( العیِبیع ُب    2 ( الکْل ُب 1  

 :. ظؼ اثؽ تٛبهل گلكیؽیي ثب یک اتن قْظین یکی اؾ هؽکجبت غیل ثعقت هی آیع 116

   ( هًْْقْظین گلیكیؽیي2   ( قْظین العیِبیع 1  

 قْظین الکْالت ( تؽای4  ( ظای قْظین گلیكیؽیي     3  

 . ظؼ اثؽ تٛبهل گلیكیؽیي ثب قَ هبلیکْل تیؿاة نْؼٍ یکی اؾ هؽکجبت غیل ثعقت هی آیع :117

 ( گلیكیؽایل ظای ًبیتؽیت 2 ( گلیكیؽایل  هًًْْبیتؽیت               1  

 ( گلیكیؽایل تتؽا ًبیتؽیت4 ( گلیكیؽایل تؽای ًبیتؽیت             3● 

 بؼیي ثب قْظین ُبیعؼّکكبیع یکی اؾ هؽکجبت غیل ثعقت هی آیع :. اؾ تٛبهل نسن قتی118

 ( يبثْى گلیكیؽیي 4● ( ایكتؽّالعیِبیع 3 ( کتیْى ّ العیِبیع2   ( العیِبیع ّ يبثْى1  

 فْؼهْل کیویبّی يبثْى ٚجبؼت اقت  اؾ : 119

  1 )             2 )            

  3 )             4 )            

 . فْؼهْل ٚوْهی ایتؽ ُب ٚجبؼت اقت اؾ :121

  1 )R-O-H   2 )R COH   3)R COR    ●4 )ROR 

 تْٛیٍ گؽظظ، هؽکت تهکیل نعٍ ثٌبم : OHزلمَ ثٌؿیي ثَ ّقیلَ گؽّپ  H. اگؽ یک اتن 121

  ظ         ( اًلیي یبظ هیه2ْ  ( فیٌْل یبظ هیهْظ          1●

 ( ثٌؿّئیک اقیع یبظ هیهْظ4      ( تبلْئیي یبظ هیهْظ    3  

 . ثٌؿالعیِبیع ظؼ خوٙ یکی اؾ گؽّپ ُبی ٚوعٍ  هؽکجبت ؾیؽ اقت :122

 ( پبؼافیي ُب 4 ( ُیتؽّقیکلیک ُب 3 ( ُْهْقکلیک ُب2 ( اؼّهبتیک ُب1●

 . فْؼهْل هبلیکْلی ًبیتؽّ گلیكؽیي ٚجبؼت اقت اؾ:123

  1 )       2 )        3 )         4 )         

 . اؾ اؼخب٘ کیتْى ُب ایي الکْل زبيل هی نْظ:124

 ( الکْل قَ لیوتَ 4 ( الکْل ظّ لیوتَ  3 ( الکْل ظّهی2● ( الکْل اّلی 1  

–. گؽّپ 125  ثَ ایي ًبم یبظ هی نْظ:     

 ( کبؼثْکكیل4● ( فیٌْل    3 ( العیِبیع         2 ( کیتْى       1  

 چٌع کبؼثي اّلی ّخْظ ظاؼظ:                       . ظؼ هؽکت 126

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

 ٚجبؼت اقت اؾ:       . ًبم کیویبّی فْؼهْل 127

 ( ثیْتبلْى4 ( اقیت العیِبیع3 ( ثیْتبًْل2● بًل ( ثیْت1  

 . ّلتیکَ کلكین اقیتبت زؽاؼت ظاظٍ نْظ کعام یکی اؾ هؽکجبت غیل ثعقت هی آیع:128

 ( فبؼهیک اقیع ّ کلكین کبؼثًْیت 2 ( اقیت العیِبیع ّ کلكین کبؼثًْیت1  

 ( اقیتْى ّ کلكین کبؼثًْیت 4●  ( ایتبًْل ّ کلكین کبؼثًْیت 3  

 . کعام یکی اؾ کیتْى ُبی غیل هتٌبٖؽ اًع:129

1)               2)            

3)                                 4)              

 ظٍ غیل زبيل هیهْظ:اؾ پْلیوؽایؿیهي هب        . ؼاثؽ هًٌْٚی ثب فْؼهْل ٚوْهی 131

 (ایتلیي4 (ّیٌبیل کلْؼایع    3 (پؽّپیي     2 (ایؿّپؽیي 1
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 . ظؼ ْؽیمَ ّیلین قي اؾ ایي هْاظ ایتؽ زبيل هیهْظ:131

 ایتبیل آیْظایع ّ قْظین ایتلیت (2  ایتبیل الکْل ّ اقیتْى        (1  

 ؿاة گْگؽظاقت العیِبیع ّ تی (4 تیؿاة قؽکَ ّ ایتبیل الکْل           (3  

 . ًبم کویبّی يبثْى ٚجبؼت اقت اؾ:132

 قْظین گلْکًْبت (4 قْظین اقیتبت (3 قْظین کبؼثًْیت (2 قْظین قیتؽیت (1  

 ٚجبؼت اقت اؾ : CH3CH2COOH. ًبم کیویبّی هؽکت 133

 ( فبؼهیک اقیع 4 ( ثیْتًْیک اقیع 3 ( اقتیک اقیع 2 ( پؽّپٌک اقیع1●

 اؾ اکكیع یهي یکی اؾ هؽکجبت غیل ثعقت آّؼظ:. اقتیک اقیع ؼا هی تْاى 134

 ( ثیْتبًْل 4 ( هیتبًْل  3 ( پؽّپبًْل  2 ( ایتبًْل   1●

 . تیؿاة قؽکَ ؼا هی تْاى اؾ اکكعیهي یکی اؾ هؽکجبت غیل ثعقت آّؼظ:135

 ( ایكتؽ 4 ( اقیت العیِبیع 3●  ( ایتؽ  2 ( کیتْى  1  

 ٚجبؼت اقت اؾ :. فْؼهْل کیویبّی خوٛی اّگؿالیک اقیع 136

1 )C2CO CO3 ●2 )C2H2O4  3 )C2H2O3  4 )CH2O2  

 . آة ّثٌؿیي قلفًْیک اقیع اؾ تٛبهل هؽکجبت غیل ثعقت هیآیٌع:137

 ( قلفْؼیک اقیع + ثٌؿیي     2●  ( ًبتیؽیک اقیع+ ثٌؿیي   1

 ( قلفْؼـ اقیع + ثٌؿیي 4 ( اقتیک اقیع + ثٌؿیي             3

 یكتؽ ُب ٚجبؼت اقت اؾ:. فْؼهْل ٚوْهی ا138

     ـ  (4           (3              (2          (1

 

 . فْؼهْل کویبّی هؽکت فیٌبیل ایتبیل تیْ ایتؽ ٚجبؼت اقت اؾ:139

1)                   2)                

3)                   4)                 

 . اؾ تٛبهل اقیتلیي ثب تیؿاة قؽکَ ایي هؽکت زبيل هی نْظ:141

 ( پؽّپبیل اقیتیت4 ( ّیٌبیل اقیتیت 3 ( ایتبیل اقیتیت2 ( هیتبیل اقیتیت1

 . ظؼ هبلیکْل کیتْى ُب ایي گؽّپ ّٖیفْی ّخْظ ظاؼظ:141

 ( کبؼثًْبیلی4 ( کبؼثًْیل3 عؼّکكیل( ُبی2 ( کبؼثْکكیل1

 ٚجبؼت اقت اؾ:            . ًبم ایي هؽکت 142

 ( فیٌبیلیعیي4  ( ثٌؿایل3 ( فیٌیل ایتلیي2 ( ّیٌبیل ایتبى 1

 . فبؼهْل کیویبّی پبلوتیک اقیع ٚجبؼت اقت اؾ:143

  1 )                       2 )                          

  3 )                   ●4 )           

 ٚجبؼت اقت اؾ:              .ًبم کیویبّی هؽکت 144

    پؽّپبًْئیک اقیع        (2  ایتبًْئیک اقیع             (1  

 اقیع پٌتبًْئیک (4       ثیْتبًْئیک اقیع    (3  

 .هؽکت اقیتْى ظاؼای فْؼهْل غیل اقت:145

  1 )                  2)                   

  3)              4)            
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 لؽاؼ غیل اقت:             . فْؼهْل هبلیکْلی اهیگعالیي 146

  1)                       2)                      

  3)                             4)          

 . فبؼهْل کویبّی گالیكیي ٚجبؼت اقت اؾ:147

  1)                   2)                      

  3)                    4)              

 ٚجبؼت اقت اؾ:         . ًبم کویبّی هؽکت 148

 ثٌؿ کیتْى (4 ثٌؿایل ایتؽ (3 ثٌؿ العیِبیع  (2 ثٌؿایل الکْل (1  

 ثَ ایي ًبم یبظ هیهْظ:        . هؽکت149

 ظایفلْؼثٌتبى (4 ظای فلْؼّایتبى (3 لْؼایعهیتلیي ظای ف (2 فلْؼّفْؼم   (1  

 . فْؼهْل کیویبّی ًْنبظؼ ٚجبؼت اقت اؾ:151

  1)             2)            3)         4)           

 . فْؼهْل ٚوْهی تیؿاة ُبی ُْٚی ٚجبؼت اقت اؾ:151

       (4       (3      ـ  (2            (1  

 . ایؿّهیؽ ُب هؽکجبتی اًع کَ:152

 فْؼهْل ههؽذ ّ خوٛی یکكبى ظاؼًع (1  

 فْؼهْل خوٛی یکكبى ّ فْؼهْل ههؽذ هطتلف ظاؼًع (2 

 ظاؼای ٚیي ضْاو ثبنع (4فْؼهْل ههؽذ ّ ّؾى هبلیکْلی هطتلف ظاؼًع        (3  

 

 ٚجبؼت اقت اؾ:        . فْؼهْل 153

 اقیتبت  (4 ( ایتؽ           3 ( ایكتؽ   2● ( کبؼثْکكیل 1  

 . فْؼهْل کیویبّی ًیکْتیي ٚجبؼت اقت اؾ:154

  1 )         2 )         ●3 )         4 )         

 . فبؼهْل کیویبّی اًتؽاقیي ٚجبؼت اقت اؾ:155

  1 )       2 )      ●3 )       4 )      

 . فبؼهْل کیویبّی پؽثؽّهیک اقیع ٚجبؼت اقت اؾ:156

●1)       2 )      3 )      4 )     

 . فْؼهْل کیویبّی ثٌؿیي قلفًْیک اقیع ٚجبؼت اقت اؾ:157

  1)           2 )         ●3 )         4 )         

 . فبؼهْل کیویبّی فیٌبیل اهیي ٚجبؼت اقت اؾ:158

  1 )        2 )        3 )        4 )        

 اقت اؾ:. فْؼهْل کیویبّی هؽکت اکتبیي ٚجبؼت 159

  1 )      2 )      3 )      4 )      

 . فْؼهْل هبلیکْلی اًلیي ٚجبؼت اقت اؾ:161

  1)            2)          3)          4)          

 لمْی ههجْ٘ لؽاؼ ؾیؽ اقت :فْؼهْل ٚوْهی ُبیعؼّکبؼثي ُبی ز. 161

●1 )CnH2n    2 )CnHn  3 )CnH2n+2 4 )CnH2n-2 
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 فْؼهْل ٚوْهی ُبیعؼّکبؼثي ُبی زلمْی غیؽ ههجْ٘ لؽاؼ ؾیؽ اقت :. 162

●1 )CnH2n      2 )CnHn   3 )CnH2n+2   4 )CnH2n-2 

 ثٌؿالعیِبیع ظؼ خوٙ یکی اؾ گؽّپ ُبی ٚوعٍ  هؽکجبت ؾیؽ اقت :. 163

 ( پبؼافیي ُب 4 ( ُیتؽّقیکلیک ُب 3 ( ُْهْقکلیک ُب 2 تیک ُب  ( اؼّهب1●

 ایي هؽکت زبيل هیهْظ:      . اؾ تْٛیٍ یک اتْم ُبیعؼّخي هبلیکْل ثٌؿیي ثب 164

 ( کبؼثْکكیل4 ( ثٌؿایل3● ( ثٌؿ العیِبیع2 ( ثٌؿّئیک اقیع 1  

 عقت هیآیع:.ُؽ گبٍ زلمَ ثٌؿیي ثَ ّقیلَ ُبیعؼّخي ههجْ٘ گؽظظ، هؽکت ؾیؽ ث165

 قیکلْ پؽّپبى (4 قیکلْ ثْتبى  (3 قیکلْ پٌتبى    (2 قیکلْ ُگؿاى   (1  

 ٚجبؼت اقت اؾ :  C6H5CHO. ًبم کیویبّی هؽکت 166

 ( ثٌؿکیتْى 4 ( ثٌؿایل ایتؽ3 ( ثٌؿالعیِبیع2● ( ثٌؿایل الکْل1  

 . فبؼهْل کیویبّی ههک ٚجبؼت اقت اؾ :167

  1 )C12H30O  2 )C14H20O  ●3) C16H30O  4 )C18H30O 

 ٚجبؼت اقت اؾ : HCOOH. ًبم کیویبّی هؽکت 168

 ( تیؿاة هْؼچَ 4● ( تیؿاة لیو3ْ ( تیؿاة نیؽ   2 ( تیؿاة قؽکَ 1  

 ثب ًبیتؽیک اقیع، هؽکجبت غیل ثعقت هیآیٌع : (Benzen ). اؾ تٛبهل ثٌؿیي 169

     ( اهیٌْ ثٌؿیي ّ آة      2  ( ًبیتؽّثٌؿیي ّ آة         1●

 ( فیٌْل ّآة 4  ( تْلْئیي ّآة          3  

 یکی اؾ هؽکجبت ؾیؽ ههتك ُلْخٌی ثٌؿیي اقت :. 171

  1 )C6H5-NO2 2 )C6H5-Cl   3  )C6H5-OH  4 )C6H5-CH3 

زلمَ ثٌؿیي ثَ ؼاظیکبل ُب یب هْاظ ظیگؽ تْٛیٍ گؽظًع، ظؼ  1ّ3. اگؽ ُبیعؼّخي ُبی کبؼثي 171

 یي ايٓالذ ؾیؽ ٚالٍّ هیهْظ:آًًْؼت ظؼ اثتعای ًبم ثٌؿ

  1)           2)            3)          4)     

 ٚجبؼت اقت اؾ:                      . ًبم ایي هؽکت 172

  1)         2)             3)              4)            

 لؽاؼ ؾیؽ اقت : (Amygdaline )فْؼهْ هبلیکْلی اهبیگ ظالیي  . 173

  1 )C6H12-O6   2 )C6H5-COOH  ●3 )C20H27O11N  4 )C6H5-NH2 

 فْؼهْل هبلیکْلی ثٌؿّیي لؽاؼ ؾیؽ اقت :. 174

  1 )C14H12O2  2 )C20H27O11N  ●3 )C7H6O2  4 )C6H12O6 

 یکی اؾ هؽکجبت ؾیؽ اؼّهبتیک اقت :. 175

 ( پؽّپبى4 ( قیکلُْگؿاى  3 ( ثٌؿیي    2● ( ایتبیل الکْل1  

 . آُي ُب هؽکجبتی  اًع کَ ظاؼای یکی اؾ ضْاو غیل هیجبنٌع :176

 ( للْی 4 ( تیؿاثی لْی3 ( اهفْتیؽی  2 ( تیؿاثی 1●

 . اؾ تٛبهل کعام هؽکجبت ُْٚی هی تْاًین ایكتؽ ؼا زبيل کٌین:177

 ( تیؿاة ّ العیِبیع4 ( تیؿاة ّ کیتْى3 یكتؽ( تیؿاة ّ ا2 ( تیؿاة ّ الکْل1  

 . ظؼ تؽکیت اًتؽاقیي چٌع زلمَ ثٌؿیي نبهل اقت:178

 ( چِبؼ زلم4َ ( قَ زلم3َ  ( ظّ زلم2َ ( یک زلم1َ  

 . قبیکلْ پٌتب ظائیي ظاؼای چٌع ؼاثَٓ خفتَ هی ثبنع:179

       ( قَ ؼاثَٓ ظّ گبًَ          2 ( پٌح ؼا ثَٓ ظّ گبًَ           1  

 ( ظّ ؼاثَٓ ظّ گب4ًَ  ( چِبؼ ؼاثَٓ یگبًَ         3  
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 . ظؼ قبیکلْ اّکتب تتؽائیي ثیي اتن ُبی کبؼثي چٌع ؼاثَٓ ظّ گبًَ ّخْظ ظاؼظ:181

 ( قَ ؼاثَٓ ظّگبًَ                2 ( ظّ ؼاثَٓ ظّ گبًَ             1  

 َ( یک ؼاثَٓ ظّ گب4ً  چِبؼ ؼاثَٓ ظّ گبًَ         (3  

. اگؽ قکؽّؾ ) ثْؼٍ( ظؼ هْخْظیت اًؿاین اًْؼتیؿُبیعؼّلیؿ گؽظظ ظؼ ًتیدَ یکی اؾ هْاظ غیل 181

 ثعقت هی آیع :

 ( ًهبیكتَ 4 ( گلْکْؾّفؽکتْؾ3● ( گلْکْؾّهبًْؾ2 ( فؽکتْؾ 1  

 . نیؽًی هبلتْؾ ًكجت ثَ ثْؼٍ:182

 ( ثكیبؼ ؾیبظ اقت 4 ( هكبّی اقت3 ( ؾیبظ اقت2 ( کـن اقت1●

 کعام یکی اؾ هْاظ غیل اؾ خولَ پْلی قکبؼایع ُب اقت :. 183

 ( قکؽّؾ4  ( لکتْؾ 3 ( فؽکتْؾ  2 ( ًهــبیكت1َ●

 . ًهبیكتَ ظؼ کعام یکی اؾ هْاظ غیل هْخْظ ًیكت :184

 ( گْنت 4● ( کچبلْ   3  ( گٌعم 2 ( خــْاؼی 1  

 . ُؽگبٍ اقیع نسوی ثًْؼت ههجْ٘ ثبنع ظؼایًٌْؼت :185

  ( ؼّغي هبیٙ اقت        2    ـع اقت( ؼّغي خبهـ1●

 ( ًیوَ هبیٙ اقت4  ( ؼّغي گبؾ اقت        3  

 . ههتك اقیتل ظاؼ قبلكیلیک یکی اؾ تؽکیجبت غیل اقت:186

 لیپع (4 قلْلْؾ    (3 آقپؽیي   (2 گلْکْؾ  (1  

 . کعام یکی اؾ هْاظ غیل پؽّتیي ظاؼظ:187

 ( ؾؼظک4  ( پیبؾ3  ( کب2ُْ ( ًطــْظ 1●

 

 . اًكْلیي ُْؼهًْی  اقت کَ ظؼ ثعى همعاؼ کعام یکی اؾ هْاظ غیل ؼا کٌتؽّل هیٌوبیع:188

 ( ّیتبهیي 4 ( پؽّتیي    3  ( لٌــع 2● ( نسن    1  

 . فْؼهْل هبلیکْلی قکؽّؾ ٚجبؼت اقت اؾ:189

●1 )          2 )        3 )        4 )            

 . فْؼهْل هبلیکْلی هبًْؾ ٚجبؼت اقت اؾ:191

  1 )          2 )        ●3 )        4 )           

 . فْؼهْل هبلیکْلی اقکبؼیک اقیع ٚجبؼت اقت اؾ:191

 خْاة:  

 . فْؼهْل هبلیکْلی گلکتْؾ ٚجبؼت اقت اؾ:192

  1 )        2 )          3 )        4 )           

 اّلیي ثبؼ تْقّ یکی اؾ ٚلوبی ؾیؽ ثعقت آهع : D.D.T. هؽکت 193

 ( پؽقتلی 4 ( کًّْعیم     3 ( ؾیعلؽ   2●  ( کیلْل1َ  

194 .T.N.T ثَ ایي هفِْم اقت: 

   ( تتؽاًبیتؽّتبلْئیي 2    ْؼّتبلْئیي( تؽای کل1  

 ( تتؽاکلْؼّتبلْئیي4  ( تؽای ًبیتؽّتبلْئیي        3  

195 .D.D.T ثَ ایي هفِْم اقت: 

 ( ظای ثؽهْظای فیٌبیل تؽای ثؽهْایتبى2  ( ظای کلْؼّ ظای فیٌبیل تؽای کلْؼّایتبى 1●

 فیٌبیل تؽای فلْؼّایتبى  ( ظای آیْظّ ظای4   ( ظای کلْؼّظای فیٌبیل فلْؼّ ایتبى 3  
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 . قلْلْؾ اؾ پْلیوؽایؿیهي ایي لٌع زبيل هیهْظ:196

  1) α                     2) β                     

  3)                      4)         

 . ًهبیكتَ اؾ پْلیوؽایؿیهي ایي لٌع زبيل هیهْظ:197

  1) α                   2) β                        

  3)                    4)         

 فبؼهْل کیویبّی قکؽّؾ ٚجبؼت اقت اؾ :. 198

  1 )C6H12O6    ●2 )C12H22O11                 

  3 )C6H10O5                 4 )C5H10O5 

 ی اؾ هْاظ غیل اًع :ًهبیكتَ ّقلْلْؾ نبهل کعام یک. 199

 ( کـبؼثُْبیعؼیت ُب 4● ( نسویبت3 ( ّیتبهیي ُب 2 ( پؽّتیي ُب1  

 نیؽًی گلْکْؾ ًكجت ثَ قکؽّؾ:. 211

 ( ثكیبؼ ؾیبظ اقت 4 ( کوتــؽ اقت3● ( هكبّی اقت 2 ( ثیهتؽ اقت 1  

 . گلْکْؾ تْقّ ایي اًؿاین ثَ الکْل تجعیل هیهْظ:211

  1 )Invertase 2 )Zymase      3 )Maltase     4 )Amylase 

 اؾ اؼخب٘ گلْکْؾ تْقّ ُبیعؼّخي کعام یکی اؾ هْاظ غیل زبيل هیهْظ :. 212

 ( هبلتْؾ4 ( لکتْؾ  3 ( قکؽّؾ   2 ( قــبؼثیتْل 1  

 نیؽًی هبلتْؾ ًكجت ثَ ثْؼٍ:. 213

 ( ثكیبؼ ؾیبظ اقت 4 ( هكبّی اقت3 ( ؾیبظ اقت   2 ( کـن اقت  1●

 ؾ هْاظ غیل اؾ خولَ پْلی قکبؼایع ُب اقت :کعام یکی ا. 214

 ( قکؽّؾ4 ( لکتْؾ        3  ( فؽکتْؾ2 ( ًهــبیكتَ 1●

 هٌجٙ هِن قلْلْؾ ٚجبؼت اقت اؾ :. 215

 ( پؽّتیي ُب 4 ( زیْاًبت ًّجبتبت3 ( ًجبتـبت 2● ( زیْاًبت1

 ًبیلْى اؾ کعام  هؽکجبت غیل قبضتَ نعٍ اقت :. 216

 ( قلْلْؾ فبقفْؼـ ظاؼ          2  ظاؼ   ( قلْلْؾ ًبیـتـؽّخي 1●

 ( قلْلْؾ پتبنین ظاؼ 4  ( قلْلْؾ قلفؽ ظاؼ            3  

 ُؽگبٍ اقیع نسوی ثًْؼت ههجْ٘ ثبنع ظؼایًٌْؼت :. 217

 ( ؼّغي هبیٙ اقت        2  ( ؼّغي خبهــع اقت        1●

 ( ًیوَ هبیٙ اقت4  ( ؼّغي گبؾ اقت        3  

 کی اؾ هْاظ غیل پؽّتیي ظاؼظ:کعام ی . 218

 ( ؾؼظک4  ( پیبؾ  3 ( کبُْ    2 ( ًطــْظ1●

 نطى هٛتبظ ثَ هْاظ هطعؼ ظاؼای کعام یکی اؾ يفبت غیل اقت :. 219

 ( فٛبلیت خكوی ضْظ ؼا اؾ ظقت هیعُع2 ( لعؼت تفکؽ ضْظ ؼا اؾ ظقت هیعُع1

 ( ُــؽقَ خْاة ظؼقت اقت 4●  ( ٚبْل ّثبْل هیگؽظظ       3

 اًعیگْی ضبلى ظ ؼکعام یکی اؾ هؽکجبت غیل ثَ ضْثی زل هیهْظ :. 211

 ( ایتؽ4 ( ًفتـبلیي        3 ( آة         2 ( الکْل ّثٌؿیي 1

211 .Perkin یبظاى کعام یکی اؾ هوبلک غیل اقتکیو: 

 ( آلوبى4 ( اًگــلكتبى   3 ( اهؽیکب    2 ( فؽاًكَ   1

 الکْل چٌع گؽام اکكیدي َؽّؼت اقت:گؽام ایتبیل  96. ثؽای قْضتبًعى 212

1 )181        2 )185      3 )211.35  4 )177 
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 بخش كيميا ختم سواالت تطبيقات كانکور

 نصاب جذيذ از صنف افتم الی دوازدامبخش سواالت كيميا 

 . كيميا صنف افتم0

ع، ظؼ آًًْؼت ّؾى ّؾى هبلیکْلی )کتلَ( ثبن   تٛعاظ ًیْتؽًِّب ّ   تٛعاظ پؽّتًِْب   . اگؽ 26

 هبلیکْلی یک ًٌٚؽ اؾ فْؼهْل ؾیؽ ثعقت هی آیع:

1)         2 )       3 )        4 )      

 . تیؿاة ًوک ظؼ اقتسًبل کعام یک اؾ هْاظ غیل اقتٛوبل ؾیبظ ظاؼظ:1

   ( اظّیَ خبت2   ( ؼًگ ُب1  

 ( توبم آًِب4   ( تیؿاة قلٓبًی3  

 کتلَ ّزدن ثبنع چَ گفتَ هیهْظ؟. ُؽنی کَ ظاؼای 2

 ( کثبفت4  ( اًؽژی3  ( هبظٍ  2●  ( کتلَ 1  

 . تغییؽاتیکَ ظؼآى نکل ٖبُؽی هبظٍ تغیؽهٌوبئیع چَ گفتَ هیهْظ؟3

 ( ُیچکعام4  ( تغییؽات ثیْلْژیکی3 ( تغیؽات فؿیکی2● ( تٛبهل کیویبّی1  

 . اخكبهی ظؼآة نٌب هیکٌع کَ کثبفت آى ًٗؽ ثَ آة:4

 ( ُیچکعام4 ( هكبّی ثبنع3 ( کن ثبنع2● ؾیبظ ثبنع ( 1  

 . هْاظ کَ اؾ اتْم ُب ثب پؽّتْى ُب یک قبى تهکیل نعٍ اًع ،چَ ًبهیعٍ هیهْظ؟5

 ( هسلْل ُب4 ( هؽکجبت3 ( هطلِْ        2 ( ٌٚبيؽ1●  

 . هطلِْ ُبی کَ ضْاو آى ُب ظؼ توبم ًمبِ هطلِْ یک قبى ثبنع ٚجبؼت اقت اؾ:6

 ( هطلِْ غیؽ هتدبًف4 ( هؽکجبت3 ( هطلِْ هتدبًف 2  (  ٌٚبيؽ1  

 . اًْا٘ هطلِْ ُب ٚجبؼت اقت اؾ:7

  ( ههجْ٘ ّغیؽ ههجْ٘ 2   ( غلیٕ ّ ؼلیك1  

 ( هؽکت ٌّٚبيؽ 4  ( هتدبًف ّ غیؽهتدبًف  3  

 . هطلِْ ُبی هبیٙ ظؼ هبیٙ کَ ظاؼای ًمبِ غلیبى هتفبّت ثبنٌع تْقّ کَ ٚولیَ خعا هیهْظ؟8

 ( ُیچ کعام  4  ( تًٛیع 3 ( فلتؽ ًوْظى 2   تمٓیؽًوْظى   (  1●  

 . ٚول هتمبثل هْاظ ؼاثبیکعیگؽثٌبم.....تٛبهل کیویبّی..یبظهیکٌع.9

 (ُوَ هْاؼظ4  (تٛبهل کیویبّی 3● ( پؽّقَ کیویبّی2 پعیعٍ کیویبّی  (1  

 . هْاظخعیع کَ ظؼًتیدَ تٛبهالت کیویبّی تهکیل هی گؽظظ،...یبظهیگؽظظ.11

 ( هسًْل تٛبهالت 2  ( زبيل تٛبهالت  1  

 يسیر اقت 2ّ  1( 4  ( هْاظتٛبهل کٌٌعٍ  3  

. تٛبهلی کَ ظؼًتیدَ يْؼت گؽفتي آى یک هبظٍ کیویبّی ثَ چٌعیي هبظٍ خعیع تجعیل هی گؽظظ ثَ ًبم 11

 ....تٛبهالت تدؿیْی یبظ هی گؽظظ.

 ( تٛبهالت تْٛیُی2   ( تٛبهالت خوٛی1  

 ( تٛبهالت ازتؽالی4  تدؿیْی ( تٛبهالت3●  

 . هسًْل تٛبهل خكت ّتیؿاة ًوک ٚجبؼت اقت اؾ:12

  ●1 )             2 )           

 ( ُوَ ظؼقت اقت4           ( 3  

 . ظؼتٛبهل ُبیعؼّخي ثبًبیتؽّخي غؽٌ ثهکیل اهًْیب کعام نؽایّ َؽّؼت ظاؼظ؟13

 ( زؽاؼت ّ فهبؼ4 ( کتلكت، فهبؼ ّ زؽاؼت3   فهبؼ  (2 ( زؽاؼت1  
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 . ظؼتهطیى اکكیدي چؽاآتم ضبهْنعٍ ظّثبؼٍ ؼّني هی گؽظظ؟14

 ( ثؽای قْضتي اکكیدي الؾم اقت2      ( ثطبْؽاًکَ اکكیدي هی قْؾظ1  

 ظؼقت اقت 1خْاة  (4  ( ثؽای اًیکَ اکكیدي ٱتم ؼاضبهْل هی کٌع3  

 ؼقبضتي ثبؼّت اقتٛوبل هی نْظ.. کعام یکی اؾ هْاظ غیل ظ15

 ( هؽکجبت ًبیتؽّخٌی2●   ُبیعؼّخي   (1  

 ( کبؼثي  4   اکكیدي  (3  

 . کعام هبظٍ ثؽای گؽم کؽظى ضبًَ ُب اقتٛوبل هی گؽظظ؟16

 ( ًبیتؽّخي4 ( ُبیعؼّخي 3 ( اکكیدي 2 ( کبؼثي 1●

 . یکی اؾ هْاظ غیل اؾقْضتي چْة ثعقت هیبیع.17

 ( قیبُی 4 ( ؾغبل قٌگ   3 چْة  ( ؾغبل2 ( گؽافیت 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . كيميا صنف اشتم7

 . پؽّتْى ًّیْتؽّى ظؼکدب هْلیٛت ظاؼظ؟18

 ( ُیچکعام4 ( ضبؼج اتْم 3 ( قْیَ اًؽژی   2 ( ُكت1َ●  

 . اتْم ُب اؾچٌع ثطم تهکیل نعٍ اقت؟19

 ( ظّثطم4● (  چِبؼثطم 3 ( قَ ثطم 2 ( پٌح ثطم1  

 کعام غؼات اقت؟. ًوجؽاتْهی هدوْ٘ 21

 ( الکتؽّى ُب ّپؽّتْى  ُب2   ( پؽّتْى ُب     1  

 ( پؽّتْى،ًیْتؽّى ّالکتؽّى ُب4    ( پؽّتْى ُب ًّیْتؽّى ُب  3● 

 . ظؼخعّل ظّؼٍ یی قتْى ُبی ٚوْظی چَ ًبهیعٍ هی نْظ؟21

 ( ُیچکعام4 ُؽظّ خْاة يسیر اقت (3    ( گؽّپ 2  ( ظّؼٍ 1  

 ٌبيؽ کعام اًع؟. اّلیي تمكین ثٌعی 22ٚ

 ( نجَ فلؿات ّغیؽ فلؿات2    ( فلؿات ّنجَ فلؿات  1  

 ( پؽّتْى،ًیْتؽّى ّالکتؽّى ُب4    ( فلؿات ّغیؽ فلؿات3  

 . ههکل خعّل ظّؼاًی چَ ؾهبى ثؽْؽف نع؟23

 ( ؾهبًی کَ ًوجؽاتْهی هٛیبؼ لؽاؼ گؽفت 2       ( ؾهبًی کَ کتلَ اتْهی هٛیبؼ لؽاؼگؽفت1  

 کَ تٛعاظ الکتؽّى ُب هٛیبؼلؽاؼگؽفت( ؾهبًی 3  

 ( ؾهبًی کَ تٛعاظ ًیْتؽّى ُبی هٛیبؼ لؽاؼ گؽفت4  

 . ؼاثَٓ یی کَ ظؼ اثؽ ظاظ ّگؽفت الکتؽّى ُب ثهکیل هی گؽظظ چَ ًبم ظاؼظ؟24
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 ( فلؿی  4  ( آیًْی 3 ( انتؽاکی   2● ( کّْالًت 1  

 اؾ خْاة ُبی غیل هی ثبنع؟. ٚبهل اقبقی ُعایت زؽاؼتی ُّعایت ثؽلی ظؼفلؿات کعام 25

   ( گؽفتي الکتؽّى ُب2●  ( ثبضت الکتؽّى ُب 1  

 ( خالی فلؿات4  ( الکتؽّى ُبی آؾاظ      3  

 . ؼاثَٓ ثیي اتْم ُبی ُبیعؼّخي چَ ًْ٘ ؼاثَٓ اقت؟26

 ( کّْالًت 4  ( فلؿی3  ( انتؽاکی  2● ( آیًْی 1  

 گؽفتَ یب ثبضتَ ثبنٌع، چَ ًبهیعٍ هی نًْع؟ . غؼات کَ ظؼًتیدَ  تٛبهالت کیویبّی الکتؽّى27

 (ًٌٚؽ4    ( آیْى3● ( هؽکت   2 ( هبلیکْل1  

 . آیْى ُب ثًْؼت ٚوْم ثَ چٌع ظقتَ تمكین نعٍ ؟28

 ( نم ظقت4َ َ ت( چِبؼظق3 ( قَ ظقت2َ ( ظّ ظقتَ    1●

 ت؟. تٛبهل کَ ظؼ اثؽ هؽکجبت ثَ اخؿای کْچک تدؿیَ هی گؽظظ، کعام ًْ٘ تٛبهل اق29

 ( تٛبهل تدؿیْی4● ( تٛبهل تْٛیُی3 ( تٛبهل ازتؽالی 2 ( تٛبهل خوٛی1  

 ( ثب اکكیدي ، چبؼج ثبؼین چٌع ضْاُع ثْظ؟ Ba. ظؼ اثؽتٛبهل ثبؼین ثب )31

  ●1 )2-        2 )3  +  3  )2+  4 )1+ 

 . کعام یک اؾفلؿات غیل ظؼُْای آؾاظ ّهؽْْة ظؼاثؽؾًگ ؾظى ثیهتؽ تطؽیت هی گؽظظ؟31

 ( آُي 4  ( ًمؽ3ٍ      ( کْثبلت2  هف   (1  

 . لْیتؽیي ًٌٚؽاکكیعی کٌٌعٍ ظؼْجیٛت ٚجبؼت اقت اؾ:32

 ( ًمؽ4ٍ  ( آُي   3 ( کلْؼی 2 ( اکكیدي 1  

 . همعاؼاکكیدي ظؼُْا ثَ اقبـ زدن هكبّیكت ثَ:33

  1 )
 

 
( 2 زًَ 

 

 
 % ُْا51( 4 % ُْا81( 3 زًَ 

 ،کعام ٌٚبيؽَؽّؼی ًجبتبت ؼا تـآهیي هی کٌع؟. خػة آة تْقّ ؼیهَ ًجبت34

 ( ًبیتؽّخي ّاکكیدي2  ( کبؼثي ّفبقفْؼـ  1  

 ( کلْؼیي ّقْظین4  ( اکكیدي ُّبیعؼّخي   3●  

 . کعام هؽکت ثؽای تٛمین آة زْو ُب ثَ کبؼهیؽّظ؟35

 ( یْؼیب4 ( اهًْیب3  ( قْظین ُبیپْ کلْؼیت2 ( قْظین کلْؼایع1  

 جبت غیل ثَ ًٗؽنوب ُبظی ثؽق ًیكتٌع؟کعام یکی اؾهؽک .36

  ( هسلْل قْظین کلْؼایع2  ( هسلْل اقتیک اقیع   1  

 ( هسلْل کلكین 4●  ( آة ضبلى              3  

 هگٌیؿین ُبیعؼّاکكبیع چیكت؟ .37

   ( یک الملی اقت2●  ( ًٌٚؽاقت         1  

 ( یک اکكبیع اقت4   ( یک تیؿاة اقت       3  

 ُب ثَ يْؼت ٚوْم چَ غایمَ یی ظاؼظ؟ . الملی38

 ( ثی هؿ4ٍ  ( نیؽیي3  ( تلص2● ( تؽل   1  

 . هسلْل آثی الکتؽّلیؿ چَ ضبيیتی ظاؼظ؟39

 ( ؼاثَٓ فلؿی4 ( تهٛهٙ ًْؼی3 ( ُعایت زؽاؼتی2 ( ُعایت ثؽلی1●  

 . اؾتٛبهل فلؿ کلكین ثب تیؿاة ُبیعؼّکلْؼایع گبؾآؾاظ هیهْظ؟41

 ( ثطبؼآة4 ( گبؾُبیعؼّخي3● بؾاکكیدي( گ2 ( گبؾگلْکْؾ1  
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 . كيميا صنف نهم7

. اگؽ ثْؼٍ ؼا کَ یک هؽکت اقت،ثَ ظؼخَ زؽاؼت ثلٌع زؽاؼت ظُیع،ثَ یک هبظٍ قیبٍ هجعل هی 41

 نْظ کَ ایي هبظٍ  قیبٍ ٚجبؼت اقت اؾ:

 ( کبؼثي4● ( ُبیعؼّخي3 ( ًبیتؽّخي2  ( قلفؽ1  

ؽکجبت ُْٚی قبضتَ هی نْظ.ایي ًٓؽیَ تْقّ یکی اؾ . ظؼ هْخْظیت لٍْ زیبتی اخكبم زیَ ه42

 ٚلوبی غیل پیهٌِبظ گؽظیعٍ اقت.

 ( فبؼاظی4  ( ُّلؽ 3 ( ثؽؾیلیْـ2● ( ًیْتي    1  

 . ؼاثَٓ انتؽاکی ظّگبًَ ظؼ یکی اؾ هؽکجبت غیل ّخْظ ظاؼظ:43

  ●1 )     2 )      3 )     4 )    

 ؾیدیؽی یب الفبتیک ثَ کعام یکی اؾ قلكلَ ُبی ؾیؽتمكین نعٍ اقت؟ . ُبیعؼّ کبؼثي ُبی44

 ( الکیي ّالکبى2  ( الکبى ّقبیکلْالکبى    1  

 ( الکبى ،الکیي ّالکبى4●  ( قبیکلْ الکبى      3  

. هؽکجبت ُبیعؼّکبؼثي ُبی قلكَ الکیي يؽف ثیي ظّ اتْم کبؼثي ضْظ یکی اؾؼاثَٓ ُبی انتؽاکی 45

 ی ثبنع.ؾیؽؼا ظاؼا ه

 ( ؼاثَٓ چِبؼگبًَ 4 ( ؼاَْ قَ گب3ًَ  ( ؼاثَٓ ظّگبًَ 2● ( ؼاثَٓ یگبًَ 1  

 . هؽکت اّلی قلكَ الکبیي کعام اقت؟46

 ( ایتلیي 4    ( اقتلیي 3 ( پؽّپبى      2 ( هیتبى     1  

 . ظؼ فْؼهْل ُبی ؾیؽ کعام یکی آى فْؼهْل ٚوْهی الکْل اقت:47

  1 )      ●2 )     3 )      4 )      

 :. ثٌؿالعیِبیع ثَ ًبم ؼّغي یکی اؾ هْاظ ؾیؽ نِؽت ظاؼظ48

 ( نؽل     4 ( ثبظام تلص 3●  ( کٌدع   2 ( پٌجَ ظاًَ   1  

 . ایتلیي گالیکْل الکْل چٌع لیوتَ اقت:49

 ( چٌعیي لیوتَ  4 قَ لیوتَ     (3  ( ظّلیوت2َ (  یک لیوتَ 1  
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 . كيميا صنف دام4

 . غؼٍ کْچک یک هبظٍ ؼا ثؽای اّلیي ثبؼ کعام ٚبلن ثٌبم اتْم یبظ کؽظ؟1

 ( ؼا ظؼ فْؼظ 4  ( اؼق3ْٓ ( ظیوْکؽات  2 ( ظالتي 1● 

 . کلوَ اتْم اؾ کعام کلوبت غیل انتمبق یبفتَ اقت؟2

 ( ُیچکعام 4 2ّ  1( 3●   ًفی  (  2 )تمكین(      ( 1  

 ؼ تیْؼی اتْم کعام یکی اؾ ٚلوبی غیل اقت؟. ثٌیبى گػا3

 ( تبهكي4 ( ؼاظؼ فْؼظ3 ( ظیوْکؽات   2● ( اؼق1ْٓ  

 . کبنف ُكتَ  ّ ههطًبت ُكتَ اتْم کعام یکی اؾ ٚلوبی غیل اقت ؟4

 ( قْظی4 ( ؼاظؼفْؼظ3 ( چبظّیک2 ( هْؾلی1  

 ْم هسبقجَ کؽظ؟. ثَ اقبـ کعام فْؼهْل  ُب هی تْاى قؽٚت الکتؽّى ؼا ثَ ظّؼ ُكتَ ات5

  ●1 )  
     

  
 2 )  

 

  
 3 )  

  

 ( ُیچکعام4         

 . ْْل هْج الکتؽّى ؼا تْقّ کعام فبؼهْل ُبی غیل هی تْاى ظؼیبفت کؽظ؟6

  1 )  
     

  
 2 )  

 

  
 ●3 )  

  

 اقت ( ُوَ ظؼقت4           

 . پؽّتْى کعام ًْ٘ غؼات اتْم اًع:7

 ( غؼٍ چبؼج ظاؼ هثجت ّ هٌفی4    ( غؼٍ ضٌثی3 ( غؼٍ هثجت 2● ( غؼٍ هٌفی 1  

 . ٌٚبيؽ ظؼ پؽیْظ چِبؼم ّ گؽّپ چِبؼم هْلٛیت ظاؼظ، ًوجؽ اتْهی آى هكبّی ثَ .... اقت8

1 )31     ●2 )32                3 )33     4 )14 

ْهی غیل هؽثِْ ثَ ًٌٚؽی اقت کَ ثیهتؽیي تٛعاظ الکتؽًِّب ی ّالًكی ظؼ آى هْخْظ . کعام ًوجؽ ات9

 اقت ؟

1  )13       2 )14      3 )15    4 )19 

 . کعام یک اؾ هْاؼظ غیل اثتکبؼ هٌعلیف ًیكت؟11

     ( لؽاؼ ظاظى ثُٛی اؾ ٌٚبيؽ قٌگیي تؽ لجل اؾ ٌٚبيؽ قجک تؽ1  

 ُبی ظؼ خعّل     ( ضبلی گػانتي ثؽضی اؾ ضب2ًَ  

 ( پیهگْیی ضْاو ٌٚبيؽ ًب نٌبضتَ نعٍ 4       ٌٚبيؽ ثَ فلؿات ّ غیؽ فلؿات   ( تمكین3●

 . ٌٚبيؽ نبهل یک پؽیْظ خعّل هٌعلیف ًٗؽ ثَ کعام ههطًبت غیل ثبُن ههبثَ هی ثبنٌع؟11

 ( قبضتوبى الکتؽًّی لهؽ ّالًكی  2  ( ًوجؽ اکكیعیهي ثلٌع 1  

 ی الکتؽًّی انغبل نعٍ تْقّ الکتؽّى ُب   ( تٛعاظ قْیَ ُب3  

 تٛعاظ قْیَ ُبی ايلی الکتؽًّی  (4  

اقت، هْلٛیت ًٌٚؽ هػکْؼ ؼا ظؼ پؽیْظ ّ گؽّپ ههطى لؽاؼ غیل  21. ًوجؽ اتْهی یک ًٌٚؽ 12

 اقت ؟

 ( گؽّپ قْم فؽٚی پؽیْظ 2    4( گؽّپ قْم ايلی پؽیْظ 1

 4لی پؽیْظ گؽّپ ظّم اي (4  4-( گؽّپ اّل ايلی پؽیْظ 3

. قبضتوبى الکتؽًّی لهؽ آضؽی یک ًٌٚؽ 13
42 33 ps

اقت، ًٌٚؽ  هػکْؼ ظؼ کعام پؽیْظ لؽاؼ  

 ظاؼظ؟

 ( پؽیْظ چِبؼم 4 ( پؽیْظ نهن         3 ( پؽیْظ ظم          2 ( پؽیْظ قْم      1●

 . نٛب٘ اتْهی  کعام ًٌٚؽ غیل ثؿؼگ اقت ؟14

 ( قلفؽ4 ( ؼّثیعین 3  ٌین( الْهی2 ( قتؽاًهین1●
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 . اکتیٌبیع ُب ظؼ کعام زدؽٍ خعّل هٌعلیف لؽاؼ ظاؼظ؟15

 72( ضبًَ ًوجؽ 4 89( ضبًَ ًوجؽ 3   57( ضبًَ ًوجؽ 2  64( ضبًَ ًوجؽ 1●

. ظاًكتي هْلٛیت  یک ًٌٚؽ ظؼ خعّل  پؽیْظیک  کعام هٓبلجی  ؼا ظؼ هْؼظ ٌٚبيؽ ثَ ْْؼی 16

 ظلیك ظؼ اضتیبؼ لؽاؼ ًوی ظُع؟

 ( ُیچکعام 4 ُؽظّ     2ّ  1( 3 ( ضْاو فؿیکی2● ( ضْاو کیویبّی 1

 . ؼّاثّ کیویبّی ثَ اقبـ کعام فکتْؼ ُبی اتْم ُبثؽ لؽاؼ هیگؽظظ؟17

 ُیچکعام  (4  ( ثَ ّاقَٓ الکتؽّى ُبی ظاضلی  3 ( لٍْ ّالًكی 2● ّالف -( لٍْ ّاًعؼ1

 یبظ هی ًوبیع  ------. لٍْ خػة ثیي اتْم ُب ؼا ظؼ یک هبلیکْل ثٌبم 18

 قوجْل (4 ( الکتؽًّیگبتیْیتی3 ( ؼاثَٓ            2 ( ّالًف     1

 هی گؽظظ؟ ------هْلٙ تهکیل ؼاثَٓ اًؽژی  . ظؼ19

 ( ؼاثَٓ ثَ اًؽژی ازتیبج ًعاؼظ4●  ( تهکیل   3 ( آؾاظ        2  ( خػة  1

 یل تهکیل هی گؽظظ؟کعام ُبیجؽیع غ pّ ظّ اّؼثیتبل  s. اؾ اضتالِ یک اؼثیتبل 21

1 )
3sp

      2 )sp       ●3 )
2sp

 4 )
2sdp

 

 . اؾ لٓٙ ؼاثَٓ ثهکل ُْهْلیتیکی کعام یکی اؾ غؼات غیل تهکیل هیگؽظظ؟21

 ُؽظّ 2ّ  1( 4 ( ؼاظیکبل  3 ( اًیْى 2●  ( کتیْى 1

 اقت. -----ثبنع، ؼاثَٓ  1.4یْیتی ثیي ظّ اتْم . اگؽ تفبّت الکتؽًّیگبت22

  ( ایًْی     2  آیًْی %5لٓجی ّ  50%( 1  

 ( غیؽ لٓجی4   ( انتؽاکی لٓجی   3  

. اگؽ خْؼٍ ُبی الکتؽّى ُبی ههتؽک تٌِب اؾ ْؽف یکی اؾ اتْم ُب کَ ظؼ ؼاثَٓ قِن هی گیؽًع، 23

  یبظ هی کٌع . ---تِیَ نعٍ ثبنع، ایي ؼاثَٓ ثٌبم 

  ( انتؽاکی یک ْؽفَ    2●  ( ؼاثَٓ کْؼاظیٌیهي   1  

 ُوَ ظؼقت اقت( 4  ( کْؼاظیٌت کْلٌت  3  

خبًجی  p. اگؽ تعاضل اّؼثیتبل ُبی اتْهی خبًجی ثبنع، یٌٛی پْنم اثؽ الکتؽًّی  اّؼثیتبل ُبی 24

 یبظ هیهْظ؟ ---ٚوْظ لؽاؼ گیؽظ، ایي ؼاثَٓ تهکیل نعٍ ثَ ًبم ؼاثَٓ xثْظٍ ثبنع ّ ثبال هسْؼ 

 ( ظّگبًَ ّیب چِبؼ گبًَ 4  ( یگبًَ  3  ( پبی 2● ( قگوب 1  

 -----ثبنع ، ؼاثَٓ ثیي ایي ظّ اتْم  1.5. اگؽ تفبّت الکتؽًّیگبتیْیتی ثیي ظّ اتْم قفؽ ّیب کوتؽ اؾ 25

 اقت.

 ُؽ ظّ 2ّ  1( 4 ( آیًْی  no polar bond   3(2● ( غیؽ لٓجی 1

جبؼت اؾ ؾاّیَ ظاضلی  زبيل اؾ تمبْٙ ظّ ضّ اقت کَ اؾ ُكتَ اتْم . ؾاّیَ ؼّاثّ کیویبّی 26ٚ

 تؽقین هیگؽظظ. ----هؽکؿی ثَ ُكتَ ُبی ظّ اتْم هؽتجّ نعٍ، ثَ 

 ( ثیي ظّ آیْى 4 ( ثیي اتْم ُب 3 ( هؽکؿی  2 ( ظّم اتْم 1●

 . کعام یکی اؾ ٚلوبی غیل هكتمل اؾ ُن ظیگؽ تیْؼی ؼّاثّ کیویبّی ؼا اؼایَ کؽظ ؟27

 ( قْظی ّفبیٌف  Liwes) 2( ّ )لیْیف Kocell( )کْقیل 1●

 ( ُبیؿًجؽگ ّ ایْاًٌکَ 4   ( ًیْتي ّفبؼاظی  3  

 ؼا ظانتَ ثبنع. ----. اتْم هؽکؿی ظؼ هبلیکْل ُبی هؽکجبت ٚجبؼت اؾ ُوبى اتْم ُبی اًع کَ 28

  ( ًوجؽاکكیعیهي هثجت ثؿؼگ2●  ( ًوجؽ اکكیعیهي هٌفی  1

 ( ُیچکعام 4  ٌفی ثؿؼگ  ( ًوجؽ اکكیعیهي ه3

 . تهکیل ؼّاثّ هؽثِْ ثَ کعام قبضتوبى اتْم ثْظٍ اقت؟29

  ( لهؽ ضبؼخی الکتؽّى2●   ( ُكتَ 1  

 ( ُوَ خْاثبت ظؼقت اقت 4   ( توب الهبؼ   3  
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. اگؽ خْؼٍ الکتؽّى ؼاثَٓ ّی هبلیکْل اّؼثیتبل ُب ؼا ثبظانتي اًؽژی پبییي انغبل ًوبیٌع ، ظؼ ایي 31

 ؼا تهکیل هیعٌُع. ---- يْؼت

 ( ؼاثَٓ کْاؼظیٌیهي4 ( ؼاثَٓ آیًْی3 ( ؼاثَٓ کّْلٌت 2●  ( ًٌٚؽ 1

 ثَ ؼأـ ُبی چِبؼ قٓسی قوت ظُی گؽظیعٍ اقت؟ ------. ظؼهبلیکْل ُبی چِبؼ ّخِی31

 ( ظّ خْؼٍ ُبی الکتؽًّی 2  ( چِبؼ خْؼٍ الکتؽًّی   1●

 ی ( یک خْؼٍ الکتؽ4ًّ  ( قَ خْؼٍ الکتؽًّی  3  

ؼا تهکیل  ----. ؾهبًیکَ اتْم ُب ثبُن ًؿظیک هیگؽظًع، اتْم اّؼثیتبل ُبی آًِب ثبُن تعاضل ًوْظٍ 32

 هیعٌُع.

  ( هؽکجبت غیؽ ُْٚی  2   ( هؽکجبت آیًْی  1  

 ( هبلیکْل اّؼثیتبل4●   ( اتْم اّؼثیتبل 3  

 . کعام یک اؾ نکل غیل ؼاثَٓ ُبی لٓجی ؼا ًهبى هیعٌُع؟33

1 ) 2 )    ●3 )1  ّ2 ُّیچکعام 4  ُؽظ ) 

 تٛؽیف ًوْظٍ اًع؟ ----( ؼا D( )Debbie. یک ظثبی )34

●1 )Lcmesu ..10 18

  ،cmesu.10 18

  2 )cmesu.10 28

   

  3 )Lcmesu ..10 20

 ( ُیچکعام4      

 ههطى هیگؽظظ کَ ظؼ تهکیل ؼاثَٓ قِین هیجبنع؟ ------ٍ ظای پْل هْهٌت تْقّ. پعیع35

 ( قبضتوبى هبلیکْلی4( اّؼثیتبل اتْهی   3● ( لٍْ خبغث2َ ( لٍْ ظافَٛ 1

 یبظ هیهْظ؟ ---. ؼاثَٓ کَ ظؼ ظّ اًدبم آى چبؼخِبی لكوی هثجت ّ هٌفی ّخْظ ظاؼظ، ثٌبم 36

 ( ُیچکعام 4 ُؽظّ    Polar  3 )1  ّ2( 2● ( ؼاثَٓ لٓجی 1

5PCl. هبلیکْل هؽکت 37
 هی ثبنع؟ ---ثب ظانتي پٌح خْؼٍ الکتؽًّی ؼاثَٓ ّی ظاؼای قبضتوبى  

 تؽای گًْبل پیؽاهی (4 ( تتؽاُبیعؼال     3 ( ضٓی  2● ( هكٓر  1

 ---یتؽّخي زبلت ُبیجؽیعظؼخَ ثْظٍ ّ اتْم ًب ----. ؾاّیَ ثیي ؼّاثّ ظؼ هبلیکْل اهًْیب هكبّی ثَ 38

 ؼا ظاؼا هی ثبنع؟

  1 )
0120 ّ

2Sp
     2 )

0107  ّ
3sp

    

  3 )
0180  ّsp     4 )

090  ّp 

 ؼا ت نکیل هیعٌُع . ---ن هتسع گؽظیعٍ ّ اخكبم ظاؼای ثبُ ---. هبلیکْل ُبی اخكبم ثَ اقبـ یک39

 ( ؼاثَٓ، زبلت ُبی هطتلف 2  ( لٍْ ،زبلت ُبی هطتلف 1●

 ُیچکعام( 4   ُؽظّ  2ّ  1( 3  

 ؼا تهکیل هیعٌُع؟ ----. هبلیکْل ُب ثَ اقبـ لٍْ ُبی هطتلف ثبُن هتسع گؽظیع41ٍ

 توبهًب ظؼقت اقت ( 4●    ( آیْى ُب3 ( اخكبم ثؿؼگ   2 ( هْاظ کْچک1

. هْخْظیت کعام ٌٚبيؽ ظؼ هبلیکْل ُبی هؽکجبت ثبٚث ؼاثَٓ ُبیعؼّخٌی ثیي هبلیکْل ُب 41

 هیگؽظظ؟

 ( تٌِب اکكیدي  2  ( ًبیتؽّخي، اکكیدي، فلْؼیي ، ُّبیعؼّخي 1

 ( ُبیعؼّخي 4      ( تٌِب فلْؼیي  3

 ضْاُع ثْظ ؟. نؽِ زتوی تهکیل ؼاثَٓ ُبیعؼّخٌی کعام یک اؾ هْاؼظ غیل 42

  ( هْخْظیت ُبیعؼّخي1

( هْخْظیت قَ ًٌٚؽ الکتؽًّیگبتیف  )فلْؼیي، اکكیدي ّ ًبیتؽّخي ( ّ ؼاثَٓ ُبیعؼّخي ثَ 2●

 ُویي ًٌٚؽ ظؼ هبلکْل ُبی هؽکجبت  
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 (ُیچکعام 4   ُؽظّ   2ّ  1( 3

عٍ ّهبیٙ غّة ن----. هْاظ ثلْؼی  کَ يؽف تْقّ لٍْ لٌعّى ثبُن هتؽاکن نعٍ اًع، ثَ زؽاؼت 43

 غلیبى هی ًوبیٌع. ----زبيلَ اؾ آى 

 ( ثكیبؼ ثلٌع، قبظٍ 4 ( هتْقّ، ثٓی  3 لٌع، ثَ ههکل  ( ث2 (پبییي، ثَ آقبًی  1●

. اًؽژی َؽّؼی ثؽای خعا کؽظى ؼّاثّ ظؼ نجکَ کؽقتبلی تْقّ آى لوعؼا اًؽژی تؤهیي هیگؽظظ 44

---جی هبظٍ هٌدولَ ثب هبلیکْل ُبی هسلل لٓجیکَ ایي اًؽژی ظؼ ًتیدَ ٚول هتمبثل ثیي هبلیکْل ُبی لٓ

 هیگؽظظ. --

 ُؽ ظّ 2ّ  1( 4    ( ضٌی         3 ( خػة             2 ( آؾاظ            1

. اکثؽ هْاظ ظاؼًعۀ هبلیکْل ُبی ثؿؼگ کَ ثَ آقبـ لٍْ لٌعّى ثبُن هتؽاکن گؽظیعٍ اًع، ثَ زؽاؼت 45

 ؼا ظاؼا ثْظٍ. -----ٚبظی 

 ( زبلت پالؾهب4 ( زبلت هبیٙ    3● ( زبلت گبؾ2    ( زبلت خبهع1

. اخكبهی کَ ظؼ زبلت خبهع ؼّاثّ کّْالًكی هكتسکن ظانتَ، اهب ظؼ زبلت گبؾ ؼّاثّ کّْالًكی  46

 ثْظٍ هیتْاًع. ----َٛیف ظؼاًع، ظؼخَ غّثبى ّ غلیبى آًِب 

 ( ثكیبؼپبئیي 4 ( هتْقّ   3 ( پبئیي             2●  ( ثلٌع  1

اؾظیبظ چبؼج ُبی ثؽلی آیْى ُبی هتهکل هْاظ ثلْؼی ثبٚث افؿایم  اًؽژی نجکۀ کؽقتبلی  .47

 هی ًوبیع. ----گؽظیعٍ ّ ظؼخَ غّثبى ّ غلیبى آًِب 

 ( فْق الٛبظٍ تٌؿیل4 ( تغیؽ ًوی ًوبیع3 ( افؿایم         2●  ( تٌؿیل1

ؼّاثّ ثَ زبلت خبهع آًِب ثْظٍ  . اگؽ ؼّاثّ کّْالًكی ظؼ هبلیکْل ُبی فبؾ گبؾ هكبّی ثَ تٛعاظ48

 ّ قبظٍ يْؼت هیگؽظ ؟ ----ثبنع ّ ٚیي ثجبت ؼا ثَ آًِب ظانتَ ثبنع، ٚول تجطیؽ  آًِب 

 (ُیچکعام 4 ( کوتؽ             3          ( ثٓی     2● ( قؽیٙ             1

 اًع ؟ؼا ظاؼا  ---. گبؾ ُب هْاظی اًع کَ غؼات تهکیل ظٌُعٍ آًِب ثبالی یک ظیگؽ49

 توبهًب( 4( زؽکت ًبهٌٗن  3 ( لٍْ خػة غؼات آى ُب ثبُن کوتؽ  2 ( تبثیؽ کوتؽ    1●

 ؼا ظاؼا اقت ؟ ----. خبهعات هْاظی اًع کَ 51

 ( ُیچکعام 4 ُؽظّ 2ّ  1( 3● ( نکل هٛیي 2 ( زدن هٛیي   1

 

 اقت؟ ---ثْظٍ ّ ثؽضْؼظ هبلیکْل ُب ظؼ هبیٛبت  ----. اًتهبؼ هبیٛبت ًكجت ثَ گبؾات 51

 ( ؾیبظ ّ ًْؼهبل4  ( ًْؼهبل، ثكیبؼ ؾیبظ 3 ( قؽیٙ ، ؾیبظتؽ 2 ( ثٓی ، کن   1●

 ( زدن گبؾات ثَ همعاؼ هٛیي، ثَ فهبؼ کعام ّاثكتگی ظاؼظ؟T=constant. ثَ زؽاؼت ثبثت )52

 ظؼقت اقت 1( خؿ 4     ( تٌبقت ًعاؼظ  3( هتٌبقت هٛکْـ  2● ( تٌبقت هكتمین   1

اؾ ----ت ّ اؾظیبظ یک ظؼخَ قبًتی گؽاظ زؽاؼت، زدن گبؾ ثَ ًكجت . ثَ فهبؼ ثبث53
00c  ِاًجكب

 زبيل هی ًوبیع .

  1 )1 :237          2 )1 :1            3 )2 :3               4 )111 :1 

ا ظاؼا ؼ -----. زدن ُبی هكبّی گبؾات  هطتلف تست ٚیي نؽایّ فهبؼ ّ زؽاؼت  تٛعاظ هكبّی 54

 اقت ؟

 ( توبهًب4 ( اتْم ُب 3 ( هبلیکْل ُب 2 ( آیًِْب 1  

 زدن ؼا انغبل هی ًوبیع . -----یک هْل ُؽ گبؾ STP. ظؼ نؽایّ 55

●1 )22.4L         2 )22mL       3 )22.4mL    4 )
34.22 m 

 گبؾ یبظ هی ًوبیٌع ؟ ---ٌبم . کتلَ هْلی گبؾ تمكین ثؽ زدن یک هْل گبؾ ظؼ نؽایّ قتٌعؼظ ؼا ث56

 ( ّؾى هطًْو4 ( کثبفت هْلی  3 ( کثبفت تؽکیجی     2 ( کتلَ ًكجتی    1●

 افبظٍ کؽظ ؟ ---ّالف هٛبظلَ زبلت گبؾ ُب زمیمی ؼا ثًْؼت -. ّاًعؼ57
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    2 )
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 ( ُیچکعام 4        2ّ  1( 3  

 

 گبؾ ُب اؾ تٛعاظ کثیؽ غؼات ثكیبؼ کْچک تهکیل گؽظیعٍ اًع ؟ .58

 ظؼقت اقت  ُوَ( 4 ( ایًِْب   3 ( هبلیکْل ُب 2 ( اتْم ُب  1  

 ثیي غؼات ازتْا هی ًوبیع؟ -----. زع اٚٗوی گبؾُبی ظاضل ٖؽف ؼا فُبی 59

 ( هبلیکْل ُب 4 ( اتْهِب         3 ( ضبلی              2  ( پؽ    1

 اقت ؟ ----ٚالهَ اضتًبؼی ثؽای زبلت هْاظ هسلْل ُبی آثی . 61

  1 ) L                2 )l             3 )aq     4 )sol 

 . اؾ قْضتي گبؾهیتبى، گبؾ کبؼثي ظای اکكبیع ّ آة تْلیع هیهْظ . ایي خولَ چیكت ؟61

  ( هٛبظلَ تسؽیؽی اقت  2  هٛبظلَ قوجْلیک اقت    (1  

 یک ٚجبؼت اقت (4  يیفی اقت  ( هٛبظلَ ت3ْ  

. هسًْل تٛبهل 62
   OHsK  ٚجبؼت اقت اؾ ؟ 2

  1 )222 OHOK 
     ●2 )2HKOH 

      

  3 )22 OHK 
 ( ُیچکعام 4     

 . تٛبهل تیؿاة ثب الملی اؾ کعام ًْ٘ تٛبهالت غیل هیجبنع ؟63

 ُؽظّ 2ّ  1( 4 ( ؼقْة ظٌُعٍ 3 ( تْٛیُی ظّگب2ًَ قبؾی ( ضٌثی1●

 . کعام قلفیت  ُبی ؾیؽ ظؼ آة غیؽ هٌسل اًع ؟64

1 )42SONa
        2 )42SOK

         ●3 )4BaSO
      4 )4FeSO

 

 

. تٛبهل 65
  23 COCaOSCaCO 

 عام ًْ٘ تٛبهل اقت؟ک 

 ( اکؿّتؽهیک4 ( قْضتي  3 ( تدؿیْی           2 ( تؽکیجی  1

ُب ثیي اتْم ُبی هطتلف  ---ؼیعکهي ٚجبؼت اؾ تجبظلَ  -. تٛبهالت ثیي اتْم ُب ّ هبلیکْل اکكیعیهي66

 هبلیکْل ُبی هطتلف ّیب آیْى ُبی هطتلف ثْظٍ کَ ثیي آًِب يْؼت هیگیؽظ؟

 الکتؽّى  (4 ( اًؽژی     3 اتْهِب      ( 2 (  ایًِْب     1●

. تٛبهالتی کَ ظؼ آى ثُٛی اؾ اتْم ُبی ٚیي ًٌٚؽ ظؼ هؽکت اکكیعی نعٍ ّ ُن ؾهبى ٚعٍ اؾ اتْم 67

 یبظ هیگؽظظ؟ ----ُبی ُویي ًٌٚؽ اؼخب٘ هیگؽظظ، ثٌبم 

 ؼیعکهي ضْظی    (2    ( اکكیعیهي ضْظی 1●

 هالت تْٛیُیتٛب (4    ؼیعکهي ضْظی  –(  کكیعیهي 3  

. تٛبهالت کَ یک لكوت هبلیکْل هؽکت ّٖیفَ اکكیعی کٌٌعٍ ّ لكوت ظیگؽ آى ّٖیفَ اؼخب٘ کٌٌعٍ 68

 یبظ هی نْظ؟ ----ؼا اخؽا  هی ًوبیع ثٌبم 

 ( اکكیعیهي ؼیعکهي ظاضل هبلیکْل ُب   2●  ( تٛبهالت اکكیعیهي   1  

 (ُیچکعام4   ( ؼیعکهي   3  

عاظ الکتؽّى ُبی اؼخب٘ کٌٌعٍ زتوًب هكبّی ثَ هدوَْٚ ُبیی اقت کَ ثَ . ظؼ تٛبهالت ؼیعّکف ت69ٛ

 هبظٍ اکكیعی کٌٌعٍ هلسك هی گؽظظ؟

 ( پؽّتْى 4 ( هبلیکْل ُب   3 ( اتْم ُب      2● ( الکتؽّى  1

 ؼیعکهي ثَ === هؽزلَ هتٌبّة اظاهَ پیعا هیکٌع ؟–. هٛبظلَ تٛبهل اکكیعیهي 71
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 ( قَ هؽزلَ 4● ( پٌح هؽزلَ   3 زلَ   ( ظّ هؽ2 (  چِبؼ هؽزلَ    1

 

 

. ظؼ هٛبظلَ 71
  OHNONOCuHNOCu 22233 

اکكیعی کٌٌعٍ ٚجبؼت   

 اقت اؾ؟

●1 )CU       2 )3HNO
     3 )

OH2            4 )NO 

. تٛبهل 72
  HOeOH 222 2

 اهکبى پػیؽ اقت ؟ ----ظؼ هسیّ  22

 ( آثی 4● ( الملی      3 ( تیؿاثی             2 ثی          ( ض1ٌ

. ظؼ تٛبهل 73
  OHClOHeClO 636 کعام ًٌٚؽ اؼخب٘ گؽظیعٍ  23

 اقت ؟

 ( کلْؼیي 4 ( ُبیعؼّخي      3● ( اکكیدي        2 ( کلْؼیي    1

. ظؼ هٛبظلَ 74
 HBOHOHHB  اقت ؟ ---َؽیت هبلیکْل آة  1233262

●1 )3           2 )4              3 )6           4 )7 

 تٛعاظ آیْى ُب ثَ ُؽظّ ْؽف .. هیهْظ؟  Oxidation –Reduction. ظؼ هٛبظلَ تٛبهل 75

 ( تغییؽ ظاظٍ 4 ( هكبّی قبضتَ 3●  ( هٌفی 2 ( خوٙ      1 

 پبیَ اقتْاؼ اقت ؟ -----. ثَ يْؼت ٚوْم یک هكبلَ ٚلوی ثَ 76

 ( چِبؼ 4  ( قَ 3  ( ظ2ّ  یک            (1

 ثَ هدوَْٚ کتلَ ُبی هْاظ تٛبهل کٌٌعٍ اقت ؟ ----. کتلَ ُبی هدوْٚی هسًْل تٛبهل 77

 ( ثُٛی اّلبت ؾیبظ ّثُٛی اّلبت کن4●        ( هكبّی3 ( کوتؽ2 ؾیبظتؽ             ( 1 

ٌبم هْيْف ًیؿ هكوی لبًْى ًكجت ُبی ثبثت ؼا ْؽذ ؼیؿی کؽظٍ ّ اؾیي قجت ث ---. ٚبلوی ثٌبم 78

 هی ثبنع؟

 ( ظالتيProust          4( 3 ( گیلْقک         2● ( الّاؾیَ       1

 اقت ؟ -----. ًكجت اکكیدي ظؼ هؽکت آة ّ ُبیعؼّخي پؽ اکكبیع  79

●1 )1            : 2 )3 :1             3 )3 :2          4 )2 :1 

 -----اظ گبؾی تٛبهل کٌٌعٍ ّهسًْل تٛبهل گبؾی آًِب . ثَ زؽاؼت ّ فهبؼ ثبثت ًكجت زدوی ه81ْ

 اقت ؟

  ( اٚعاظ کكؽی   2 ( اٚعاظ تبم ، کْچک ّ ثبثت   1●

 ( ُیچکعام 4   ( اؼلبم ثؿؼگ  3  

 غؼات ؼا ظاؼا اقت ؟ ----. یک هْل ُؽ هبظٍ ثبًعاؾٍ 81

( 2 ؼّ   ( ٚعظ اّگع1
 231002.6 

  2ّ  1( 4● لیتؽ   22.4( 3    

ّکتلَ یک اتْم آى  12. کتلَ اتْهی ًكجی کبؼثي 82
gr2310993.1 

 اقت ؟ amuاقت ، لیوت  

1 )
 g2410661,1 

     ●2 )
 g231002.6 

      

 ُیچکعام( 4      ُؽ ظّ 2ّ  1( 3  

. فیًعی کبؼثي ؼا ظؼگلْکْؾ 83
 6126 OHC

 

  1 ) 50%  2 )23%    3 )40%   4 )33% 

 ثَ گؽام اقت  -----. هْل ٚجبؼت اؾ کتلَ غؼات ثَ اًعاؾٍ 84
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( 2 ( کیلْگؽام 1
 g231002.6 

  ُؽ ظّ  3ّ  2( 4  ( ٚعظ اّ گعؼّ 3● 

 

 . كيميا صنف يازدام5

ٌبم . پؽّقَ تكبّی ضْظ ثَ ضْظی غلٗت هبظٍ هٌسلَ ّ هسلل ؼا ظؼ ًتیدَ زؽکت غؼات آًِب ث1

 ............ یبظ هی ًوبیٌع.

 Eiffusion( 4 ُؽظّ       2ّ  1( 3 ( ظیفیْژى   2 ( ًفْغ              1  

. اًتهبؼ هْاظ ظاؼای غؼات ثؿؼگ، ظاؼای قؽٚت اًتهبؼ...... ًكجت ثَ هْاظ ظاؼای غؼات کْچک اًع 2

 ؟

 ( هتْق4ّ ( هكبّی  3  ( کن 2●  ( ؾیبظ  1  

نت ایي کَ ُویهَ ظیفْژى اؾ غلٗت .... ثَ ْؽف غلٗت..... آى هْاظ يْؼت . ًب گفتَ ًجبیع گػا3

 هیگیؽظ؟

 (  ُیچکعام 4 ( هكبّی، هكبّی   3 ( کن ، ؾیبظ   2 ( ؾیبظ ، کن  1●

 . ٚجْؼ آة یب کعام هسلل ظیگؽ ؼا اؾ غهبی ًیوَ لبثل ًفْغ ثٌبم ........ یبظ هی ًوبیٌع ؟4

 ( ُیچکعام 4 ُؽظّ     2ّ  1( 3  ( فهبؼ آقوْتیک 2 ( ٚولیَ آقوْـ 1●

 .  یک هبظٍ ّلتی غلیبى هی ًوبیع کَ فهبؼ ثطبؼ ظاضلی آى هكبّی ثَ فهبؼ ..... گؽظظ؟5

 ( فهبؼ ظاضلی4  ( فهبؼ ّاؼظٍ ثَ آى 3  ( ضبؼج یب اتوْقفیؽ 2● ( زؽاؼت  1  

ضبؼخی ّاؼظ گؽظظ کَ  . تٌؿیل فهبؼ ثطبؼ هسلْل ُب قجت هی نْظ تب ثبالی  هسلْل ُب ثَ اًعاؾٍ فهبؼ6

 هكبّی ثَ فهبؼ...... ثْظٍ ثبنع ّ هسلْل زبلت خبهع ؼا اضتیبؼ ًوبیع ؟

  ( هكبّی ثَ فهبؼ اتوْقفیؽ  2  ( ظاضلی ثیي غؼات   1●

 ( ُیچکعام 4   ُؽظّ   2ّ  1( 3  

 ًوک ْٛبم ....... اقت ؟%5.  هسلْل 7

 ( ُیچکعام 4     ( ایؿّتبًیک3 ( ُبیپْتبًیک      2 ( ُبیپؽتبًیک     1

 . ثَ يْؼت ٚوْم ظؼخَ اًدوبظ هسلْل ُب ًكجت ثَ ظؼخَ اًدوبظ هسلل ضبلى آى ..... اقت ؟8

( ؾیبظ تؽ اؾ 2 ( پبییي تؽ 1●
00c   3 َهكبّی ث )

00c    4 )
0100c 

 نعى ظؼ هسلل ثَ .... تفکیک ّ پبؼچَ هی گؽظًع؟ .  الکتؽّلیتِب هْاظی اًع کَ ظؼ اثٌبی زل9

 ( کتیًِْب4 ( ؼاظیکبل ُب        3 ( هبلیکْل ُب         2 ( آیًِْب       1●

 . غیؽ الکتؽّلیتِب هْاظی اًع کَ ظؼ اثٌبی زل نعى ظؼ هسلل ثَ ...... پبؼچَ هی گؽظًع؟11

 ( کتیًِْب 4   ( اتْهِب       3● ( هبلیکْلِب    2 ( آیًِْب        1  

 . کٌتیک کیویبّی قؽٚت ّ........ تٛبهالت کیویبّی ؼا تست هٓبلَٛ لؽاؼ هیعُع؟11

 ( فهبؼ4 ( زؽاؼت          3 ( اًؽژی         2 ( هیطبًیکیت    1●

 . ْٚاهل هْثؽ ظؼ قؽٚت تٛبهالت ٚجبؼت اقت اؾ ؟12

   ( هسًْالت   2  ( هبُیت هْاظ اّلیَ 1  

 ( توبهًب خْاثبت4● لیَ ّ زؽاؼت تٛبهلغلٗت هْاظ اّ (3  

 . ؼاثَٓ ثیي غلٗت ّ قؽٚت ؼا ثٌبم ....... یبظ هی ًوبیٌع ؟13

 ( هْالؼیتی غلٗت 4 ( هٛبظلَ قؽٚت   3 قؽٚت غلٗت   ( 2● ( نیپ غلٗت   1  

 . اؾظیبظ غلٗت هْاظ تٛبهل کٌٌعٍ ثبٚث...... قؽٚت تٛبهل هیگؽظظ؟14

 ( ُیچ کعام 4 ( اؾظیبظ       3●        ( تكبّی    2 ( کوی       1   

 .  تًبظم ُبی غؼات کعام یک اؾ ثؽتؽی ُبی غیل ؼا ظاؼا اقت ؟15

 ( قوت گیؽی غؼات ثبیع هٛیي ثبنع  2  تٛعاظ تًبظم ُب ثبیع ؾیبظ ثبنع ( 1  
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 توبم خْاثبت ُب يست اقت  (4 ثؽ ضْؼظ ثبیع ؾیبظ ثبنع ( اًؽژی غؼات ٌُگبم 3  

 

 ٛبهل تست آى اًدبم هیهْظ، ثٌبم ...... تٛبهل یبظ هیگؽظظ؟. پؽّقَ کَ ت16

 ( ُیچکعام 4 ( هیطبًیکیت    3● ( تغییؽ     2 ( قؽٚت       1  

 .  کتلكت ُب ظؼ یک هؽزلۀ تٛبهل ثَ هًؽف ؼقیعٍ ّ ظؼ هؽزلۀ ظیگؽ تٛبهل ......17

 ( ظّثبؼٍ تهکیل هیگؽظًع  2●   ( هًؽف هیگؽظًع  1  

 ( تغییؽ هی ًوبیع4   ظ  ( اؾ ثیي هیؽ3ّ  

 . کتلكت ُبی هتدبًف ثَ نکل ..... ثب هْاظ اّلیَ هْخْظ ثْظٍ هیتْاًٌع؟18

  ( هطلِْ غیؽ هتدبًف  2   ( هسلْلِب   1●

 ( ُیچکعام 4   ُؽ ظّ    2ّ  1( 3  

. ًٗؽیَ تًبظم غؼات غؼات ثؽای هْاظی يعق هی ًوبیع کَ قبظٍ ثْظٍ ّ ظؼ فبؾ..... لؽاؼ  ظانتَ 19

 ثبنع ؟

 ( گبؾی4        (  هطلِْ  3 ( هبیٙ            2●  ( خبهع       1  

 . افؿایم قؽٚت ثب اؾظیبظ زؽاؼت ؼاثَٓ ...... ؼا ظاؼا ًویجبنع.21

 ( ظایؽٍ 4 ُؽظّ    2ّ  1( 3 ( ضٓی        2●  سٌی پبؼاثْل   ( ه1ٌ  

. تٛبهل 21
OHAlClHClOAl 22 262 

 ًْ٘ تٛبهل ...... اقت ؟

 ( تْٛیُی4         ( تؽکیجی   3●  ( تدؿیَ ّی2 ( خوٛی       1 

.  تٛبهل 22
 22 OHCaOHCaO 

 ًْ٘ تٛبهل .......... اقت ؟ 

 ( توبم خْاثبت ظؼقت اقت 4  ( آثیبؼی    3 ( ُبیعؼیهي      2● ( خوٛی     1  

 .  تٛبهل ضٌثی قبؾی تیؿاة ثب الملی ًْ٘ تٛبهل ....... اقت ؟23

 ( تدؽیعی 4 ْیُی      ( ت3ٛ ( خوٛی       2 ( ضٌثی قبؾی    1●

. ٚالٍّ ًوْظى تیؿاة ثبالی الملی ّ ثؽٚکف آى ثَ نکل لٓؽٍ، لٓؽٍ غؽٌ ظؼیبفت..... تیؿاة ّ یب 24

 الملی اقت .

 ( ُیچکعام 4ُؽظّ       2ّ  1( 3●  ( غلٗت          2 ( زدن           1  

اؾ فْؼهْل ُبی غیل هیتْاى غلٗت ّیب زدن الملی یب تیؿاة ُب ؼا ظؼ اثؽ .  ثَ ّاقَٓ کعام یکی 25

 ٚولیَ تیتؽیهي هسبقجَ ًوْظ؟

  1 )2211 vcgc 
      ●2 )2211 vcvc 

          

  3 )1

22
1

v

vc
c 

 ُؽظّ  3ّ  2( 4      

 . هٛؽف ُب اکثؽًا ............ اًع .26

   ( تیؿاة لْی   2  ُبی َٛیف    ( اقیع1●

 ( الملی لْی 4   ( الملی َٛیف  3  

 .  همعاؼ اًؽژی آؾاظ نعٍ ظؼ تٛبهالت ضٌثی قبؾی تیؿاة ُب ّ الملی ُبی لْی ٚجبؼت اؾ..... اقت ؟27

●1 )1,72kcalory mol     2 )1,7koul mol    

  3 )1,7kcalory mol    4) 1,7calory mol 

 (الملی اکثؽًا هؽکجبت ُْٚی اًع کَ ثَ زیث ....... ٚول هی ًوبیٌع؟2. هٛف ُبی تیؿا28

 ( ُیچکعام 4 ( الملی        3 ( تیؿاة        2( تیؿاة ّ یب الملی  1●

 . ظؼ ٚولیَ ضٌثی قبؾی تیؿاة ُب تْقّ الملی ّ ثؽٚکف آى .......... تهکیل هی گؽظظ؟29

 ( الملی تیؿاثی 4ًوک ّ آة        (3●( آة             2 ( ًوک              1  
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 . هْاظیکَ خؽیبى ثؽق اؾ آًِب ٚجْؼ کؽظٍ ًوی تْاًع، ثٌبم ...... یبظ هیهْظ 31

 ( ُیچکعام 4 ( ًیوَ ٚبیك       3●( ًیوَ ُبظی        2 ( ُبظی        1  

 . ُبظی ًْ٘ اّل: ًْ٘ ُبظی ُبی اًع کَ :31

 خؽیبى ثؽق ؼا یکكبى ّ هالین ٚجْؼ هیعٌُع ( 2●   (ظاؼای الکتؽًِّبی آؾاظ اًع، 1  

 ( ُیچکعام 4  ظؼقت اقت   2ّ  1( 3  

 . ُؽ لعؼ کَ هسلْل ؼلیمجبنع ثَ ُوبى اًعاؾٍ ُعایت ثؽلی آى ....... اقت؟32

 ( ثَ غلٗت اؼتجبِ ًعاؼظ4        ( هتْقّ 3 ( کن              2 ( ؾیبظ       1●

 کَ ظؼ آى ....... هجعل هیگؽظظ. .  پیل ثؽلی کیوبیْ ّقیلَ ای اقت33

  ( اًؽژی ثؽلی ثَ کیویبّی 2  ( اًؽژی کیویبّی ثَ ثؽلی 1●

 (ُیچکعام 4   ُؽ ظّ   2ّ  1( 3  

 . ظؼ اًْظ کعام یکی اؾتٛبهل غیل يْؼت هیگیؽظ ؟34

 ُؽ ظّ  3ّ  2( 4● ( ؼیعّکهي3 ( اؼخب٘      2 ( اکكیعیهي     1  

 غضیؽٍ قبؾی اًؽژی ٚجبؼت ..... اقت؟. یکی اؾ هِوتؽیي ّقبیل غؽٌ 35

 ( ُیچکعام4 ( ًکلی        3( ثٓؽی قؽثی  2●ًکل   –( ثٓؽی کعهین 1

 . ّلتبژ الکتؽّظ قتٌعؼظ ُبیعؼّخي.... لجْل نعٍ اقت؟36

 ( يفؽ4             4( 3            2( 2              1( 1●

یل نعٍ ّ ثبٚث تْلیع اًؽژی ثؽلی هیگؽظظ ثٌبم ..... .  پیل کَ ظؼ آى هْاظ اّلیَ ثَ ْْؼ هعاّم ظاضل پ37

 یبظ هی نْظ ؟

 ( پیل غلٗتی4 ( پیل ضهک     3 قؽثی          ( پیل 2 ( پیل قْضتی      1●

 . لٍْ هسؽکَ یک پیل ٚجبؼت اؾ هدوَْٚ الدجؽی پتبًهیل ........... اقت ؟38

 ُؽظّ 2ّ  1( 4●  َ( لٍْ هسؽک3 ( کتْظ            2 ( اًْظ            1  

 

 .  ّلتبژ ؼا کَ یک پیل ثَ هیبى هی آّؼظ، هكتمل اؾ همعاؼ )اقتطیْهتؽی(...... ظؼ پیل اقت ؟39

   ( زًْل تٛبهل   2  هْاظ اّلیَ تٛبهل   (1●

 ( ُیچکعام 4     ُؽ ظّ  2ّ 1( 3  

 ظظ؟. پیلی کَ اًؽژی ثؽلی ؼا ثَ اًؽژی کیویبّی هجعل هیكبؾظ ثٌبم ..... یبظ هیگؽ41

 ( ُیچکعام 4 ( پیل کعهین      3 ( پیل گبلْاًی   2( پیل ٖؽف الکتؽّلیؿ  1●

 . ٚولیَ تدؿیَ یک هؽکت ؼا تْقّ خؽیبى ثؽق ثٌبم ........ یبظ هیٌوبیٌع ؟41

 ُؽظّ  2ّ  1( 4 ( ٖؽفیت ثؽلی     3 ( الکتؽّلیؿ        2● ( ُبیعؼّلیؿ     1  

 بّی ثَ اًؽژی ....... تجعیل هیگؽظظ؟. ظؼ ٚولیَ الکتؽّلیؿ اًؽژی کیوی42

 ( يْتی4 ( زؽاؼتی       3 ( ًْؼی           2             ( ثؽلی1●

 . ظؼ اًْظ هْاظی اکكیعی هیگؽظظ کَ پْتٌهیبل ...... ظانتَ ثبنٌع ؟43

 ( ُن کن ّ ُن ؾیبظ 4 ( هكبّی       3 ( کوتؽ           2 ( ؾیبظتؽ        1●

ٛعاظ الکتؽًِّبی کَ ظؼ اًْظ تْلیع هیگؽظظ هكبّی ثَ تٛعاظ الکتؽّى ُبی ..... ظؼ اًْظ . ظؼ ُؽ ثبًیَ ت44

 اقت ؟

 ( ُیچکعام 4( پؽّتْى هًؽف نعٍ   3 ( کن نعٍ          2( هًؽف نعٍ      1●

 . اقتطؽاج فلؿات اؾ قٌگ ُبی هٛعًی آًِب یک تٛبهل......... اقت ؟45

 ( ضٌثی 4 ُؽظّ      2ّ  1 (3 ( اکكیعنٌی   2      ( اؼخبٚی 1●

 . یکی اؾ هْاؼظ اقتٛوبل پیل ّلتب ٚجبؼت اؾ .......... ّغیؽٍ هطبؾى فلؿی اقت 46

 ( هسبفٗت لْلَ ُبی ًفت ّ گبؾ  2   ( هلوٙ کبؼی   1●
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 ( ُیچکعام 4   ُؽظّ   2ّ  1( 3  

 

 . الوبـ یکی اؾ الْتؽّپی ُبی  ....... اقت 47

 ( آُي 4  ( کبؼثي3  ( الوًْین   2● بقفْؼـ ( ف1  

 . فبقفْؼـ قفیع ظؼ ُْای هؽْْة ........ هیگؽظظ؟48

 ( هبیٙ 4 ( گبؾ             3 ( هٌفلك       2 ؽاکن          ( هت1  

42SOH. ًوجؽ اکكیعیهي قلفؽ ظؼ 49
 .......... هیجبنع ؟

  1            ) 2 )4           3 )4-         ●4)6 

 . فْؼهْل فْقیدي ......... هی ثبنع ؟51

  1 )28COCl
       2 )8CO

            3 )2Cl
 ( ُیچکعام 4       

51 .
nSOOH  ثٌبم ........... یبظ هیهْظ ؟2.

 2ّ  1( 4● ( اّؼ           oleum        3( 2 ( اّلیْم    1  

 . قیبًبیع ُب هْاظ ........... لْی اًع ؟52

 ( ُیچکعام 4        ُؽ ظّ 2ّ  1( 3●  ( ؾُؽی         2 ( قوی         1  

 . ُلْخي ُب هٌٛی غیل ؼا ظاؼظ ؟53

  ( ًوک     2   ( ًوک قبؾ    1●

 ( تْلیع کٌٌعٍ قٌگ ُبی هٛعًی 4        ( غیؽ ًوک قبؾ  3  

ل . هسًْل تٛبه54
 OHOP  هؽکت غیل هی ثبنع ؟ 2104

  1 )HPO        ●2 )4HPO
        3 )4P

 ( ُیچ کعام 4     

. هسًْل تٛبهل 55
   28 OHCaCO

 ٚجبؼت اؾ ....... اقت ؟ 

  1 )
CaOCOH  22   ●2 )12OHCaCO

    

  3 )2CaHCO
 ( ُیچکعام 4     

56 .2CaC
 ثٌبم ........... یبظ هیگؽظظ؟ 

 يسیر اًع 2ّ  1( 4 ( کلكین کبؼثبیع   3 ( کبؼثبیع ُب     2( کلكین ظای کبؼثبیع  1  
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 سواالت كيميا صنف دوازدام. 6

 سواالت صصل اول

 ؼا ظاؼا اقت. -----ي ثَ زبلت تسؽیک لؽاؼ ظانتَ ّ قبضتوبى الکتؽًّی . اتْم کبؼث1

1 )
222 221 PSS   2)

31221 PSS     3)
312 221 PSS    4 )

21221 PSS 

. ًًف ْْل ٚوؽ 2
C14

 (4هجعل هیگؽظ ثَ ًبیتؽّج ---قبل اقت ّ ظؼ ًتیدَ تهٛهٙ  ---6

1 )
5568,

     2)
5568,

      3)
5580,

      4 )
5580,

 

ؼاثَٓ انتؽاکی ؼا ثب ظیگؽ اتْم ُبی کبؼثي یب تْم ُبی  ----. ظؼ توبم هؽکجبت ُْٚی ُؽ اتْم کبؼثي 3

 دي، ًبیتؽّخي ّ ُلْخي ُب تهکیل هیعُع.ٌٚبيؽ ظیگؽ، اؾ لجیل ُبیعؼّخي اکكی

 ( یک ؼاثَٓ 4 چِبؼ ؼاثَٓ     (3 قَ ؼاثَٓ         (2 ( ظّ ؼاثَٓ     1

 ظاؼا ثبنع . ----. کبؼثي هیتْاًع ؼاثَٓ ُبی 4

 ( ُؽ قَ خْاة ظؼقت اقت 4   قَ گبًَ   (3 ظّگبًَ           (2 ( یگبًَ   1

الکتؽّى ههتؽک ثیي آًِب  ---ّخي یک ؼاثَٓ هْخْظ ثْظٍ کَ . ثیي ُؽ اتْم کبؼثي ّ ُؽ اتْم ُبیعؼ5

 هْخْظ هیجبنع.

 ( چِبؼ خْؼٍ 4 قَ خْؼٍ      (3 ظّ خْؼٍ       (2 ( یک خْؼٍ    1

6 .Hybrid  خعیع ؼا ثَ  ---هطتلف ثْظٍ کَ ظّ ّیب چٌعیي اّؼثیتبل ----ٚجبؼت اؾ اضتالِ ظّ ّیب چٌعیي

 هیبى هی آّؼظ.

 (اّؼثیتبل هبلیکْلی، ُبیجؽیعی  2  ُبیجؽیعی    ( اّؼثیتبل اتْهی،1

 ( ُیچکعام 4   ُؽظّ    2ّ  1 (3

ظؼ ًتیدۀ خػة اًؽژی ثبُن هطتلّ گؽظیعٍ، کعام  اّؼثیتبل  Pثب قَ اّؼثیتبل  S. اگؽ یک اّؼثیتبل 7

 ُبیجؽیع ؼا تهکیل هیعٌُع؟

1 )SP            2)
4SP               3)

2SP            4 )
3SP 

ظؼ ُؽ اّؼثیتبل  S. قِن 8
2SP  َاقت ؟ ----ّ ؾاّیَ ّالًكی ظؼ ثیي ایي اّؼثیتبل ُب ----هكبّی ث 

1)3

1

  ّ
0120      2)3

2

  ّ
0120        3)3

2

  ّ
0180     4 )5

4

  ّ
0180 

 ثبُن اهتؿاج ًوبیٌع کعام ُبیجؽیع زبيل هیهًْع؟ Pّ یک اّؼ ثیتبل  S. اگؽ یک اّؼ ثیتبل 9

1 )SP             2)
2SP               3)

3SP               4 )SP 

 یبظ هیهْظ؟ ----اگؽ تعاضل اّؼثیتبل ُب هكتمین ّ اٚٗوی ثبنع، ؼاثَٓ هكتسکن ثْظٍ ّ ثٌبم ؼاثَٓ  .11

 ( ُیچکعام4       ُؽ ظّ             3)1  ّ2(2 ( قگوب             1

. ظؼ هؽکت 11
CHCHCHCCHCH 3  َٓچٌع ؼاث هْخْظ اقت ؟ 

 ( ظ4ّ (پٌح             3 (چِبؼ              2 ( قَ         1
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 سواالت صصل دوم 

 . فْؼهْل هبلیکْلی ؼا هیتْاى ثَ اقبـ.... کیویبّی تٛییي ًوْظ.12

 ( ُیچکعام 4 َ           تدؿی (3 کیویبّی    قٌتیؿ  (2تٛبهالت کیویبّی  (1  

 ظ:. ثؽای ظاًكتي فْؼهْلِبی قبظٍ ّ هبلیکْلی هؽکجبت ، الؾم اقت تب تسلیل....... هؽکت ظاًكتَ ن13ْ

 ( ُیچکعام 4        ُؽ ظّ 2ّ  1(3 (همعاؼی          2 ( تْيیفی        1  

اتْم ُب...... ؼا ثب یک ظیگؽ . فْؼهْل ُبی قبضتوبًی ٚالٍّ اؾ ًْ٘، تٛعاظ اتْهِبی ُؽ ًٌٚؽ،..... 14

 ًیؿ ًهبى هیعُع .

 ظؼقت اقت 2ّ  1( 4 بلیکْلِب    تٛعاظ ه (3 ْؽؾ ؼّاثّ      (2( نیْۀ اتًبل       1  

. قبضتوبى ضبيی اؾ اتْم ُب کَ ثبٚث هیهْظ تب ثیي خْؼٍ الکتؽّى ُبی ؼاثَٓ یی ّغیؽ ؼاثَٓ یی 15

 ........ یبظ هیهْظ.هبلیکْلِب کوتؽیي ظفَٛ هْخْظ ثبنع، ثٌبم ..

 ( قبزۀ الکتؽًّی 4(لهؽ فؽٚی الکتؽًّی   3ًی      (لهؽ الکتؽ2ّ( هعاؼ الکتؽًّی     1  

 . انکبل ٌُعقی هبلیکْل ُب ٚبهل ثكیبؼ هِوی ظؼ تٛییي .......  آًِب اقت ؟16

 ( ُیچکعام 4 ُؽظّ     2ّ  1(3(ضْاو فؿیکی    2( ضْاو کیویبّی     1  

 چِبؼ ّخِی خْؼٍ ُبی الکتؽًّی ثب یک ظیگؽ ؾاّیَ ...... اقت ؟ . ظؼ قبضتوبى17

  1 )
0120            2)

05,109
           3)

05,309
             4 )

0180 

 . فْؼهْل هبلیکْلی هؽکجبت 18

 ٚجبؼت اقت اؾ؟

  1 )
OHC 144     2)

OHC 62         3)
OHC  ( ُیچکعام 4         53

 ثٌبم قبضتوبى کعام ٚبلن ؾیؽ یبظ هیهْظ؟. نکل هبلیکْلی 19

 ( لیْیف4 (هبکكیجْیل     3 ًعؼ ّالف      ّا(2         ( اّگعؼّ   1  

ؼای ٚیي فْؼهْل هبلیکْلی ثْظٍ ، اهب فْؼهْل قبضتوبًی آًِب اؾ ُن فؽق ظانتَ ، . هؽکجبتی کَ ظا21

 ......... ُن ظیگؽ گفتَ هیهًْع.

 ( ُیچکعام Isomers           )3) 1  ّ2  4()2 ( ایؿّهیؽ          1  
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 سواالت صصل سوم

 ی زتوی اقت؟. هْخْظیت کعام یکی اؾ خْؼٍ ٌٚبيؽ غیل ظؼ تؽکیت هؽکجبت 21ُْٚ

 (قلفؽ ّ ُبیعؼّخي 2 قلفؽ                          ( کبؼثي ّ 1  

 ( کبؼثي ّ ُبیعؼّخي4 فْؼـ                         (کبؼثي ّ فبق3  

. ُبیعؼّکبؼثي ُبی کَ ثَ اًعاؾٍ یک گؽّپ هتیلیي 22
 2CH

------اؾ ُن ظیگؽ فؽق ظاؼًع ثٌبم  

 یبظ هیهًْع.

 ( غیؽ ههجْ٘ 4 (ُْهْلْگ           3 (ایؿّهیؽ       2 ( ایؿّلْگ     1

 . کعام یکی اؾ فْؼهْل ُبی غیل فْؼهْل ٚوْهی ایتؽ ُب هی ثبنع؟23

1 )ROR     2)      3)HSR      4 )1  ّ3 ظّ ُؽ 

 اقت. -------. فْؼهْل ٚوْهی تیْل ُب ٚجبؼت اؾ 24

1 )OHR         2)2NHR 
       3)HSR         4 )RSR  

 اقت . -----. گؽّپ ّٖیفَ یی ظؼ هؽکجبت تیؿاثی ٚجبؼت اؾ 25

  1 )         2)    

  3 )      4 )R-OH 

یبظ ----ُبیعؼّخي ًیؿ ظؼ تؽکیت نبى هْخْظ اقت، ثٌبم . هؽکجبت قبظٍ کَ ٚالٍّ اؾ کبؼثي، 26

 هیهًْع.

 ( ههتمبت الکبًِب4ُبیعؼّکبؼثٌِب        (3 الکیي          (2 ( الکبى         1  

 اقت؟ -----فْؼهْل ٚوْهی الکبیل ُالیع ُب ٚجبؼت اؾ . 27

  1 )R-OH       2)R-X           3)R-S-H            4 )R-S-R 

ّپ ُبی ّٖیفَ یی ٚجبؼت اؾ اتْم ّیبگؽّپی اؾ اتْم ُبی هؽتجّ نعٍ اًع کَ ظؼ یک هبلیکْل . گؽ28

 ؼا ههطى هی قبؾظ.---هؽکت نبهل ثْظٍ 

 ُؽظّ 3ّ  1( 4 (ههتمبت هؽکت   3 ت هبلیکْلی    (تؽکی2 ( يٌف هؽکت    1  

29 .R-OH اقت ؟ -----فْؼهْل ٚوْهی 

 ( العیِبیع4 (الکْل               3     (الملی        2 ( تیؿاة          1  

 . ُبیعؼّکبؼثي ُب ثَ يْؼت ٚوْم ثَ )                   ( تمكین گؽظیعٍ اًع؟31

 ( پٌح4     چِبؼ            (3 قَ                 (2 ( ظّ             1  

 نبهل اًع؟ -----. ُتؽّقکلیک ُب هؽکجبتی اًع کَ ظؼ تؽکیت زلمۀ آًِب ٌٚبيؽ ثیگب31ًَ

 ( ُیچکعام 4ُؽظّ    2ّ  1 (3  ًبیتؽّخي ، فبقفْؼـ ّ غیؽٍ (2( قلفؽ ، اکكیدي        1  

. تیْایتؽُب ههبثَ ثَ الکْل ُب ثْظٍ، اهب فؽق نبى ثب ایتؽ ُب ظؼ ایي اقت کَ ظؼ ایتؽ ُب گؽّپ ّٖیفَ 32

 نبهل هی ثبنع. ----یی اکكیدٌی نبهل ثْظٍ، الکي ظؼ تیْایتؽ 

 ( ًبیتؽّخي4 قلفؽ            (3 فبقفْؼـ         (2یتؽّخي           ( ًب1  

 اقت؟ -----. گؽّپ ّٖیفَ یی کیتْى ُب ٚجبؼت اؾ گؽّپ 33

 ( ُیچکعام 4( ُبیعؼّکكیل        3 کبؼثْکكیل       (2 کبؼثًْیل         (1  

 هًْع؟یبظ هی -----. ُبیعؼّکبؼثي ُبی کَ ظاؼای ؾًدیؽ ثكتَ ثبنع، ثٌبم 34

 ( توبهًب4 اؼّهبتِب    (3 الیكکلیک ُب    (2 ( قکلیک ُب    1  
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 سواالت صصل چهارم

 هْخْظ ثبنع ؟ ----الکبى ُب هؽکجبتی اًع کَ ثیي اتْم ُبی کبؼثي آًِب ؼاثَٓ  .35

 ُؽظّ  2ّ 1( 4 ظّگبًَ              (3 یگبًَ                (2 ( قبظٍ             1  

 ب ظاؼای کعام یک اؾ فْؼهْل ٚوْهی غیل اًع ؟. الکبى 36ُ

  1)nn Hc 2        2)22 nn HC
        3)22 nn HC

       4 )12 nn HC
 

 ٚجبؼت اقت اؾ ؟. ًبم هؽکت 37

  1) di methyl pentane  2,3  2)3,3di methyl pentane   

3) 4,3di methyl petane   4) 1,3 di methyl pentane 

 ( هؽثِْ ظؼ ؼاظیکبل آى ثَ کعام پكًْع تْٛیٍ هیگؽظظ؟Alkaneًبم الکبى ) ane. پكًْع 38

  1 )ene           2) yne                3) yl                  4 )yne 

 ثَ کعام زبلت یبفت هیهًْع؟ 16الی  5. الکبًِبی ظاؼًعٍ 39

 ( پالؾهب4 (هبیٙ               3 (گبؾ              2 ع              ه( خب1  

 یبظ هیٌوبیٌع؟ ----. فٛبلیت کیویبّی الکبًِب کوتؽ ثْظٍ، اؾ ایي قجت آًِب ؼا ثٌبم 41

 ( ُیچکعام 4 ُؽظّ Paraffins         3 )1  ّ2 (2 ( پبؼافیي          1

 ًؽژی آؾاظ هیگؽظظ؟ا ----. اؾ ازتؽاق یک کیلْگؽام هیتبى 41

 ( ُیچکعام4هیگبژّل       57111 (3ژّل      57111( 2کیلْژّل    57111( 1  

ثٌبم الکبى ایؿّلْگ آًِب يْؼت  ---( prefix. ًبهگػاؼی قبیکلْ الکبًِب ثب ٚالٍّ ًوْظى پیهًْع )42

 هیگیؽظ؟

 ُؽظّ ظقت اقت  2ّ  1 (4 الکبیل           (cyclo               3( 2 ( قبیکلْ          1  

 کهف کؽظ؟ -----. قبیکلْ الکبًِب ؼا ثؽای اّلیي ثبؼ ظؼ ًفت ٚبلن ؼّقی ثٌبم 43

 ( ؾایتكفMarkownikov    3 )1 ّ2  4( 2( هبؼکْفٌیکْف    1  

هْخْظ ثْظٍ تب ؾّایبی  ؼّاثّ آًِب ثَ  C-C. ظؼ توبم الکبى ُب چؽضم آؾاظاًَ  ثَ ظّؼ هسْؼ ؼاثَٓ 44

 ظظ؟ثبلغ گؽ ---

  ظلیمَ    31ظؼخَ   91 (2  ظلیمَ 28ظؼخَ ّ  119( 1  

 ظؼخَ  65( 4   ظؼخَ    61 (3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کاتل، سزک سوم کارته نو -نصزتیارویع اهلل هنوای علوم و ریاضیات استاد سرهزکش 

 www.kankoraf.com –ههد کدر های آینده  –رهنوای آسهوى کانکور افغانستاى 

 80 ، کاتل، سزک سوم کارته نور تا استاد سویع اهلل نصزتیارآهادگی کانکو                                 تهیه و تزتیة: انجینز حنیف اهلل حکیوی، (نصاب جدیدهکول )کیویای 

 سواالت صصل پنجم

 . ظؼ هبلیکْل ایتلیي ثیي ظّ اتْم کبؼثي کعام ؼاثَٓ هْخْظ اقت ؟45

 ( آیًْی4 قَ گبًَ          (3ّگبًَ                ظ (2      ( یگبًَ    1  

 اقت ؟ ---ثَٓ ظّگبًَ هتهکل اؾ . ؼا46

( یک ؼاثَٓ قکوب 1  
 

 ظّ ؼاثَٓ قگوب     (2 اقت    ّیک ؼاثَٓ  

 (ُیچکعام 4    ظّ ؼاثَٓ پبی    (3  

 اؼًع؟. اتْم ُبی کبؼثٌی کَ ثیي ُن ؼاثَٓ ظّگبًَ ؼا ظاؼا اًع، ثَ کعام زبلت ُبیجؽیعیؿیهي لؽاؼ ظ47

  1 )
3SP            2)

2SP               3)SP               4 )
33dSP 

ٚجبؼت اقت اؾ  . ًبم هؽکت 48

 ؟

  1  )Iso octane      2)4-methyl-2-2heptene   

 ( ُیچکعام 4   ُؽظّ   2ّ  1( 3  

 اکكیعی ًویگؽظظ. -----. ؼاثَٓ قَ گبًَ ًكجت ثَ ؼاثَٓ ظّگبًَ ثَ 49

 ( اکكیعی ًویگؽظظ4            یکكبى (3قؽٚت                 (2 ( کٌعی           1  

. یکی اؾ هسًْل تٛبهل 51
OHOHCHCH

SOH

223
42  

ٚجبؼت اقت اؾ 

 ؟

1 )22 CHCH 
       2)CHCH   3)33 CHCH 

   4 )2CO
 

 .الکبیي ُبی ظاؼای یک ؼاثَٓ...... اًع؟51

 ( کْاؼظیٌت4 یک گبًَ          (3 ظّگبًَ             (2 ( قَ گبًَ    1

nnفْؼهْل ٚوْهی  .52 HC  هؽثِْ ثَ کعام ُبیعؼّکبؼثٌِبی غیل اقت؟ 2

 ُؽ ظّ  3ّ   2( 4 قبیکلْالکبًِب     (3 الکبیٌِب         (2 ًِب          ( الکب1

 يْؼت هیگیؽظ؟ ----. ًًت ُلْخي ُب ثبالی الکبیي ُب ًكجت ثَ اّلفیي ُب ثَ 53

 ( تٛبهل ًویکٌٌع4 بًی        ثَ آق (3 قؽٚت      (2 ( ههکل ّ ثٓی   1  

---تْم ُبی کبؼثي ؼا افبظٍ هیکٌع ،ٚالٍّ گؽظظ، ًبم ثَ اؼلبم التیي کَ تٛعاظ ا yne. اگؽ پكًْع 54
 هؽثَْْ آى زبيل هیهْظ؟

 ( قبیکلْالکیي ُب4الکبیي ُب            (3الکیٌِب                (2 ( الکبًِب    1  

 ؼا ًهبى هیعُع؟  ----. اؾ ثیي ؼفتي ؼًگ آة ثؽّهیي تٛبهل تْيیفی ؼاث55َٓ

 ( ُیچکعام 4 ُؽظّ     2ّ  1 (3  یک گبًَ     (2 ( چٌع گبًَ     1  

. هسًْل تٛبهل 56
   AlcoholKOHBrCHBrCH  اقت  222

  1 )
OH 22

            2 )KBr2    3)CHCH   4توبهًب ) 

 آى اقت؟ . ٚلت ظانتي ضبيیت تیؿاثی اقیتیلیي هؽثِْ ثَ لٓجیت ثبؼؾ ؼاثٓۀ.... ظؼ هبلیکْل57

  1 )C-C-           2)C-H                  3)C=C              4 )CC  

. هسًْل تٛبهل 58
 2HCHCH

 ٚجبؼت اقت اؾ؟ 

  1 )33 CHCH 
    2)22 CHCH 

   3)CHCH   4 ُیچکعام ) 
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 ؼا کعام یکی اؾ اؼلبم غیل ًهبى هیعُع؟ spلکتؽًّیگبتیْتی کبؼثي ظاؼای زبلت . ظؼخَ ا59

  1 )2.75           2 )2.5                 3) 2.65               4 )2.3 

 االت صصل ششمسو

 . اّلي  هؽکت اؼّهبت ُب یٌٛی ثٌؿیي تْقّ کعام نطى اؾ هؽکجبت ُْٚی اقتسًبل گؽظیع؟61

 ُؽظّ   2ّ  1( 4 کیکْلی        (Mycal Farady    3 (2     ( هبیکل فبؼاظی1  

 ُبیعؼّکبؼثٌِب اًع . ----. الکبیل ُالیع ُب ههتمبت 61

 ( اکكیدٌی4 قلفؽی          (3 ُلْخٌی     (2 ( ُبیعؼّخٌی    1  

 . کعام یک اؾ هٓبلت ؾیؽ ظؼ هْؼظ هبلیکْل ثٌؿیي ظؼقت اقت؟62

 کبؼثي قبظٍ اقت   –ؼاثَٓ اتْهِبی کبؼثي  (2         قت  اتْم ُبیعؼّخي ا 12( زبّی 1  

 ( یک قبضتوبى زلمَ یی ًیكت4کبؼثي ظّگبًَ اقت     –ی کبؼثي (ؼاثٓۀ اتْهِب3  

 همبّهت زؽاؼتی ثٌؿیي چمعؼ اقت؟ .63

( تب 1  
0700c    2 )

01900c         3)  تب
0900c        4 )

0920c 

 ؼا انغبل ًوْظٍ اقت؟ .ظؼ هبلیکْل ثٌؿیي چٌع الکتؽّى اّؼثیتبل ُبی 64

 الکتؽّى  16( 4 الکتؽّى    12 (3 تؽّى        اکل 6 (2 الکتؽّى     62( 1  

 هٓبثمت ظانتَ ثبنع؟ ----ثَ  .زلمَ ظاؼای ضبيیت اؼّهبتیک اقت کَ تٛعاظ الکتؽًِّبی پبی آى65

  1 )
 24 n

  2)
 42 n

        3)
 23 n

 ( ُیچکعام 4     

. ظؼ زؽاؼت 66
0200c  هْخْظیت کتلكت ّPt  ّNi  فهبؼ ثلي هیتْاى قَ هبلیکْل ُبیعؼّخي ؼا ّ

 :ثعقت آّؼظ ؿیي ٚالٍّ ّ ..... ؼاثَ ثٌ

  1 )Cyclo Hexene    2) Cyclo Hexane     

  3) Hexane        4ثٌؿیي تٛبهل خوٛی ؼا اًدبم هیعُع ) 

. ظاضل قبضتي گؽّپ ًبیتؽّ 67
 2NO

 یبظ هیکٌٌع؟ ----ظؼ زلمَ ُبی اؼّهبتیک ؼا ثٌبم تٛبهل 

 ( ُیچکعام 4 ظّ   ُؽ Nitration      3 )1  ّ2(2 ( ًبیتؽیهي      1  

 .ًًت گؽّپ الکبیل ثبالی زلمَ ثٌؿیي ُّْهْلْگ آى ثٌبم .... یبظ هیگؽظظ؟68

 ُؽظّ Alkylation    4 )2  ّ3 (3 الکبیلیهي    (2 ( ُبیعؼیهي     1  

 . کعام یکی اؾ خوالت غیل ثَ ًفتبلیي يسیر اقت ؟69

810HC( ایي هؽکت ظاؼای فْؼهْل هبلیکْلی 1  
 اقت  

 ( هؽکت هػکْؼ ثب ُبیعؼّخي ثَ زؽاؼت اْبق تٛبهل هی ًوبیع.2  

 ( یک هؽکت الیفبتیک اقت .3  

 3 ّ 1 (  خؿ5       2ّ  1( خؿ 4     3تٌِب خؿ  (3     2تٌِب خؿ  (2     1( تٌِب خؿ 1
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 ُبیعؼّکبؼثٌِب اًع . ----. الکبیل ُالیع ُب ههتمبت 71

 ( اکكیدٌی4 قلفؽی         (3 ُلْخٌی     (2 ( ُبیعؼّخٌی    1  

 اقت. ----. فْؼهْل ٚوْهی الکبیل ُالیع ُب 71

  1 )
xHC nn 12      2 )22 nn HC

       3)12 nn HC
        4 )nn HC 2 

عؼّخي ثبالی آى کبؼثي ؼاثٓۀ ظّگبًَ ًًت هیگؽظظ کَ تٛعاظ . لؽاؼ لبٚعٍ هبؼکْف ًیکْف ُبی72

 ثبنع. ----ُبیعؼّخي اّلی آى 

 ( هْخْظ ًَ 4 ؾیبظ          (3 یکكبى              (2 ( کن             1  

. هسًْل تٛبهل ظؼ هٛبظلَ 73 HxROR --- اقت ؟ 

  1 )R-OH          2) R-X           3 )1 ّ 2     ُّیچکعام 4 ُؽظ ) 

 . هسًْل تٛبهل کلْؼیي ثب ایتلیي ...... هی ثبنع؟74

 ( ُیچکعام4 ظای کلْؼّ ایتبى   (3ظای کلْؼّایتلیي     (2 ( کلْؼّایتبى     1  

. ًبم 75
BrCHCHCH 223 

 ٚجبؼت اقت اؾ ...... اقت؟ 

  1 )1-bromopropane  2) 2-bromopropane     

  3) 3-bromopropene   4 ُیچکعام) 

 . هسًْل تٛبهل ایتبیل ثؽّهبیع ّ قْظین اقتیت ٚجبؼت اقت اؾ؟76

 ظای ایتبیل  ایكتؽ ّ قْظین ثؽّهبیع   (2 یتبیل اقتیت ّ قْظین ثؽّهبیع   ( ا1  

 يسیر اقت  3ّ  1( 4  ایتبیل هیتبیل ایكتؽ       (3   

 هیهًْع؟. ههتمبت  ُلْخٌی الکبى ُب ثَ  کعام ًبم یبظ 77

 ( آؼایل ُالیع ُب 4 الکبیل ُالیع ُب    (3 ُلْخٌیع ُب     (2 ( اقبیل ُب    1  

 . فْؼهْل تؽای کلْؼ ایتلیي ٚجبؼت اقت اؾ؟78

  1 )CHClCHCl        2)2CClCHCl 
     

  3)33 CClCH 
 ( ُیچکعام 4     

 ( اقت ؟Phosegeneکلْؼّفبؼم هبظۀ ؾُؽی فْقیدي ) ----یکی اؾ هسًْالت  .79

 ( تٛبهل تدؽیعی4  تٛبهل خوٛی      (3 اکكیعیهي       (2 ( ؼیعکهي         1  
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 ُبیعؼّکبؼثي ُب اًع  ----.الکْل ُب ههتمبت 81

 ( فبقفْؼـ4 قلفؽ          (3 ا کكیدٌی    (2 ( ًبیتؽّخٌی    1  

 اؼتجبِ ظاؼظ؟ ----ثَ  OH. الکْل قْهی ًْ٘ الکْلی اقت کَ کبؼثي ظاؼًعۀ گؽّپ 81

 OH–( ثب قَ گؽّپ 4 یک اتْم کبؼثي    (3 قَ اتْم کبؼى    (2 ( ظّ اتْم کبؼثي  1  

2COّ  ----.اًؿاین ؾایویؿ گلْکْؾ ؼا ثَ 82
 تجعیل هی ًوبیع. 

 ( تیؿاة4 العیِبیع       (3          کیتْى    (2 ( الکْل       1  

 اقت . ----فْؼهْل ٚوْهی هٛؽف گؽیٌبؼظ .83

  1 )
MgR 

       2)
MgXR 

  3)
 OHMgR 

  4 )
 2OHMgR 

 

 یبظ هیکٌٌع. ----. تٛبهل الکْل ّ تیؿاة ؼا ثٌبم تٛبهل84

 ( ُیچکعام 4 تٛبهل تدؿیْی    (3 ایكتؽیفیکیهي    (2ؾی     ( يبثْى قب1  

ONaRٚجبؼت اؾ  Naهسًْل تٛبهل الکْلِب ثب  .85  ّ-----  اقت 

  1 )2H
             2)NaOH         3     کیتًِْب 4 (العیِبیع ُب ) 

 اًع. ----هی الکْل اّلی . هسًْل اکكیعیهي ظ86ّ

 ( ُیچکعام4 کیتْى ُب    (3 تیؿاة ُب        (2 ( العیِبیع ُب    1  

 یبظ هیهًْع. -----. الکْل ُب ظاؼای ظّ گؽّپ ُبیعؼّکكیل ثٌبم 87

 ُؽظّ 3ّ  2( 4 گالیکْل     (3 ظّلیوتَ      (2 الکْل ظّهی     (1  

 .. هی ثبنع؟قبیکْثیْتبًْل ظاؼای فْؼهْل خوٛی .... .88

  1 )
OHHC 136    2)

OHHC 95    3)
OHHC 104   4 )

OHHC 74 

89 .
OHHC  فْؼهْل خوٛی ... اقت ؟ 136

  1 )Hexanol     2) Cyclo Hexanol   3)    4 پٌتبًْل )Pentanol 

 اقبقی ظاؼًعۀ  گؽّپ کبؼثیٌْل ظؼ الکْل ُب ثَ پكًْع ..... ضتن هی گؽظظ؟ . ظؼ ًبهگػاؼی ؾًدیؽ91

  1 )ol          2) al              3) ane                4 )-one 

 . هْخْظیت.... ظؼ الکْل ُب قجت اؾظیبظ ظؼخۀ غلیبى آًِب گؽظیعٍ اقت ؟91

  ؼاثَٓ ُبیعؼّخٌی    (2  ( لٍْ ّاًعؼ ّالف   1  

 ( توبهًب4  ظای پْل  –ٍْ ظای پْل ل (3  

 . اؾ تٛبهل ایتلیي ثب ...... الکْل زبيل هی نْظ؟92

 ( تیؿاة4 آة          (NaOH            3 (2 ( الملی ُب       1  

 ٚجبؼت اقت اؾ ؟ di isopropyl propyl ether. فْؼهْل 93

  1 )323 CHOCHCH 
      2) 

  3)  4 ) 

 وؽ الکْلی کعام یکی اؾ هْاظ غیل ثَ الکْل تجعیل هی گؽظظ؟ظؼ تط .94

 ( ًهبیكتَ ّ ثْؼ4ٍ ْؾ          گلْک (3 ثْؼٍ           (2 ( ًهبیكتَ     1  
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 . اؾ ظی ُبیعؼیهي ایتبًْل کعام یکی اؾ هؽکجبت غیل زبيل هی گؽظظ؟95

 ؽ(  ایت4 ظای ایتبیل ایتؽ     (3 کیتْى      (2 ( العیِبیع     1  

96 .
  CHOHR  فْؼهْل کعام یکی اؾ هؽکجبت غیل اقت ؟ 2

 ( ُیچکعام 4 ایتؽ         (3 الکْل اّلی      (2 ( الکْل قْهی    1  

 . اگؽ العیِبیع ُب اؼخب٘ گؽظًع کعام یکی اؾ هؽکجبت غیل زبيل هی گؽظظ؟97

 ( گالیکْل ُب 4        ایتؽُب  (3 تیؿاة ُب            (2 الکْل            (1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سواالت صصل نهم

 هی ثبنع. ----.فْؼهْل گؽّپ ّٖیفْی کبؼثًْیل 98

  1 )   2)      3) 4  ) 

 هی ثبنع. ----، HCN. هسًْل تٛبهل العیِبیع ثب 99

 (ُیچکعام 4ُؽظّ   2ّ  1( 3قیبًُْبیعؼاؾیي    (2( العیِبیع قیبًْ ُبیعؼیي 1  

 تجعیل هی گؽظظ؟ ----ت العیِبیع هؽکت زلمْی ثْظٍ، تْقّ زؽاؼت ثَ . پبؼاقی111

 ( اقیتیک اقیع4 اقیتْى     (3 اقیت العیِبیع    (2 ( فبؼم العیِبیع   1  

 اقت ؟ ---. فْؼهْل 111

 ( فیٌْل4 (اًتؽاقیي    3 (ًفتبلیي     2( ظای فیٌبیل کیتْى    1

 ًْ٘ تیؿاة ُْٚی تهکیل هی گؽظظ؟ ----. اؾ تدؿیَ کتلكتی کیتْى غیؽ هتٌبٖؽ 112

 ( قَ 4 (یک           3 (  چِبؼ              2 ( ظّ               1

 فْؼهْل کیتْى ..... اقت ؟ . 113

 ( اقیتْى 4 (العیِبیع              3 (غیؽ هتٌبٖؽ         2 ( هتٌبٖؽ            1

 

 



 کاتل، سزک سوم کارته نو -نصزتیارویع اهلل هنوای علوم و ریاضیات استاد سرهزکش 

 www.kankoraf.com –ههد کدر های آینده  –رهنوای آسهوى کانکور افغانستاى 

 85 ، کاتل، سزک سوم کارته نور تا استاد سویع اهلل نصزتیارآهادگی کانکو                                 تهیه و تزتیة: انجینز حنیف اهلل حکیوی، (نصاب جدیدهکول )کیویای 

 ..... هی ثبنع. . ًبم هؽکت 114

1 )Buten 1-al-1   2)Buten 1-al-3   3)1-propenyl aldyhide  4 )2  ّ3 ُّؽظ 

 اقت ؟ ----. هسًْل ازتؽاق فبؼهیک اقیع ّ تیؿاة ُبی ظیگؽ ُْٚی ٚجبؼت 115

  1 )2CO
  ّ

OH 2        2)22 ,COOH
  ّ العیِبیع 

 ُؽ ظّ 3ّ  2( 4(3  

 اقت؟ ----ل ًِبیی تٛبهل هٛؽف گؽیٌبؼظ ّ العیِبیع. هس116ًْ

( الکْل ظّهی ّ 1
 XOHMg

(الکْل اّلی 2ّ     
 XOHMg

     

( الکْل قْم ّ 3
 XOHMg

 (ُیچکعام 4    

 هی ثبنع؟ ----. قجت فٛبلیت العیِبیع ُب 117

اثَٓ (ظانتي ؼ2  ( گؽّپ کبؼثًْیل    1
 

     

ّ ؼاثَٓ  H(ظانتي 3
 

 (توبهی فْق4ظؼ گؽّپ کبؼثًْیل   

 پكًْع ٌْٚ هیگؽظظ؟ ----الکبى ُبی هؽثَْْ ثَ  e. ظؼ اضیؽ ًبم العیِبیع زؽف اضیؽ 118

1 )one              2)al             3)ene            4 )ol 

 ٚجبؼت اقت اؾ؟  . ًبم هؽکت119

 ( ثٌؿ العیِبیع4يسیر اقت    2ّ  1( 3(فیٌبیل اقیت العیِبیع 2 ( فیٌبیل ایتبًل    1

 .گؽّپ الکب اّکكی ٚجبؼت اقت اؾ؟111

1 )R-H             2)
RO            3)R-O-R               4 )O 

 کعام هْاظ غیل زبيل هی گؽظظ؟ . اؾ اؼخب٘ العیِبیع111

 ( کیتْى ُب 4   (الکْل اّلی       3 (الکْل ُب      2 ( الکبى ُب     1

 سواالت صصل دام

 اقت ؟ ---. ؼاثَٓ ُبیعّؼخي ظؼ ثیي هبلیکْل تیؿاة ُبی ُْٚی ًٗؽ ثَ الکْل ُب 112

 ( ُیچکعام 4 یکكبى          (3 قكت             (2 ( هكتسکن    1

 اقت ؟ ----. فْؼهْل پبلوتیک اقیع 113

    1) 
COOHHC 3115    2)

COOHHC 73       

  3)
COOHHC 3517     4 )

COOHHC 3317 

 %40,68کعام فْؼهْل غیل ؼا کبؼثْکكلیک اقیع ضْاُع ظانت؟ ظؼ يْؼتیکَ ظؼ تؽکیت آى . 114

 ُبیعؼّخي هْخْظ ثبنع. %5,06كیدي ّ اک  %54,234کبؼثي ، 
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  1 )HCOOH       2)
COOHCH3 

  3)
  COOHCHHOOC

22   4 )
COOH

COOH
 

 ٚجبؼت اقت اؾ ؟ . ًبم ظؼقت هؽکت 115

  1 )1,2-dihydroxy-3-amino-4-methylpentanol 

  2 )2-hydorxy-3-amino-4-methylpentanoicacide 

  3 )1-hydorxy-2-amino-3-methylpentanoicacide 

  4 )1,2-dihydroxy-3-amino-4-methylpenanoicacide 

ضْاُع ثْظ ؟  PHفبؼهیک اقیع ظاؼای کعام m210هسلْل  .116
410aK

 

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

 . کعام یک اؾ هؽکجبت غیل ظاؼای ًمَٓ غلیبى ثلٌع ضْاُع ثْظ؟117

  1 )3223 CHCHCHCH
    2)

COOHCH3    

  3)
COOHCHCH 23    4  )

COOHCHCHCHHOOC 322
 

 . کعام یکی اؾ هؽکجبت غیل کیتْ اقیع اقت؟118

  1 )   2)  

 ( ُیچکعام 4  ( 3  

 60gr. کعام کویت غیل کتلۀ هبلیکْلی ایكتؽ ؼا ًهبى هیعُع؟ظؼ يْؼتیکَ ظؼ تهکیل آى ثَ همعاؼ 119

 الکْل تٛبهل ًوْظٍ ثبنع. 46grکبؼثْکكلیک اقیع ّ 

  1 )61                2)124                 3)116                 4 )98 

 ت غیل ًْ٘ ایكتؽیفیکیهي اقت ؟. کعام یکی اؾ تٛبهال121

OHHCOOKHCOOHKOH

OHCOOCHCHCOOHCHOHCH

OHOCHHCOHCHOHHC

2

23333

2352352

:3

:2

:1







 

 ( ُیچکعام4         1ّ  3بهل (ت3ٛ              2تٛبهل  (2           1( تٛبهل 1  

 اقت: -----ٚجبؼت اؾ dimethylpropanoicacide-2,2. فْؼهْل 121

  1 )  2)
  COOHCH

23   

  3) 4)
  COOHCCH 

33 
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 ٚجبؼت اقت اؾ ؟ .  ًبم هؽکی ظاؼای فْؼهْل 122

 ( ُیچکعام 4 (اظیپیک اقیع   3 (قتؽیک اقیع    2 ( قیتبؼیک اقیع   1  

 سواالت صصل  يازدام 

 هی ثبنع؟ ----. گؽّپ ّٖیفْی اهیي ُب ٚجبؼت اؾ 123

  1 )2NH
          2)NH               3)3NH

            4 )


4NH
 

 اقت ؟ ----فْؼهْل هؽکت . 124

 ( العیِبیعُب4 (اًیلیي           3            (اًعیگْ  2 ( تْلْیي           1  

 . کعام یکی اؾ هؽکجبت غیل ضبيیت للْی ؼا ظاؼا اًع ؟125

  1 )23 NHCH 
  2)

OHCH 3     3)3NH
 ُؽظّ 3ّ  1( 4        

 ظاؼای کعام ضبيیت ُبی غیل اقت؟ . هسلْل آثی هؽکت 126

  1 )7PH     2)   ثب خكت تٛبهل ًوْظٍ ُبیعؼّخي ؼا آؾاظ هیٌوبیع 

 قت .ظؼقت ا 3ّ  1( 4  ( ضبيیت للْی ظاؼظ  3  

 . کعام یکی اؾ هؽکجبت غیل اهیي اّلی اقت؟127

  1 )23 NHCH 
     2)223 NHCHCH 

   

 ( توبهًب4   (3  

 ثبنع، کعام یکی اؾ ثمیَ ُبی غیل هؽثِْ ثَ آى اقت؟ 45amu. اگؽ کتلَ هبلیکْلی اهیي 128

  1 )methyl      2) ethyl  3) propyl       4 )iso propyle   5  )Aryl 

ّ اؾ الکْل ُب  ----. اهیي ُب ظؼ همبیكَ ثب ُبیعؼّ کبؼثي ُب ّ ایتؽُبی ایؿّلْگ نبى ًمَٓ غلیبى 129

 ؼا ظاؼا اًع؟ ---ّ اقیع ُبی ایؿّلْگ نبى ًمَٓ غلیبى 

 ( ُیچکعام 4 ًؿظیک، هكبّی    (3 پبییي، پبییي     (2( ثلٌع تؽ ، پبییي تؽ   1  

 کعام هؽکت غیل زبيل هیهْظ؟ HClایتبیل اهیي ّ . اؾ تٛبهل 131

  پؽّپبیل آهًْین کلْؼایع   (2   ( پؽّپبیل اهیي   1  

 ( ایتبیل آهًْین کلْؼایع 4  ایتبیل اهیي کلْؼایع   (3  
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 . کعام یکی اؾ هؽکجبت غیل اهیي ظّهی ًیكت؟131

  1 )323 CHCHNHCH 
   2)23 NHCH 

    

  3)33 CHNHCH 
    4 )356 NHCHHC 
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