
 کنکور شیمی مدرس -شیمی المپیاد ی نقره مدال -تجربی علوم کنکور 2 منطقه 16 ی رتبه -تهران دانشگاه پزشکی دانشجوی بیدختی، علی

 2. گزینه  201سوال 

 درصد است: 90درصد و درصد فراوانی ایزوتوپ سبک  10درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین 

14.2 = 14 + 𝑥 × 2 → 𝑥 = 0.1 = 10% 

 1. گزینه  202سوال 

 در اتم هیدروژن هر چه از هسته دور می شویم، اختالف سطح انرژی الیه ها کاهش پیدا می کند.

 استفاده کرد. n( بور برای توجیه طیف نشری خطی اتم هیدروژن تنها از عدد کوانتومی 2گزینه 

 بیشتر است. 2H( انرژی جنبشی دو اتم هیدروژن جدا شده از هم از انرژی جنبشی مولکول 3گزینه 

( تابش های بخش مرئی طیف نشری خطی اتم هیدروژن، از انتقال الکترون ها از تراز های باالتر 4گزینه 
 به وجود می آیند. n=1به تراز 

 4. گزینه  203سوال 

، و دومین گاز 4، نخستین عنصر واسطه، اسکاندیم در دوره ی 3دومین فلز قلیایی، سدیم در دوره ی 
 است. 2نجیب نئون در دوره ی 

 1. گزینه  204سوال 

 ختم می شود.  1s4 10d3نیز به   A29ختم می شود. آرایش الکترونی  1s4به   K19آرایش الکترونی 

 3. گزینه  205سوال 

کمتر است، در نتیجه انرژی شبکه ی یونی و نقطه ی ذوب و جوش  NaFشعاع یون های تشکیل دهنده ی 
 آن باالتر است.

اندازه گیری قدرت پیوند یونی در ترکیب های یونی است و هر چه انرژی انرژی شبکه معیار خوبی برای 
 شبکه ی یونی بیشتر باشد، قدرت پیوند یونی بیشتر است.

 است. 4در هر مول  ClO3Al)3(3و شمار یون های  5در هر مول  HPO3Al)4(2شمار یون های 

جامد یونی از یون های گازی سازنده انرژی شبکه بلور، مقدار انرژی آزاد شده در هنگام تشکیل یک مول 
 ی آن است.
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  4. گزینه  206سوال 

در هر جامد یونی، لزوماً مجموع بار منفی آنیون ها با مجموع بار مثبت کاتیون ها برابر است. اما ممکن 
 است تعداد آنیون ها و کاتیون ها با هم برابر نباشد.

آنیون و کاتیون، محدود به آن دو یون نیست و به یون ( در جامد های یونی، نیروی جاذبه بین هر 1گزینه 
 های اطراف نیز اعمال می شود.

 ( 2گزینه 

 ( پیوند بین یون ها در جامد های یونی بسیار قوی است، اما در حالت مذاب برقکافت می شوند.3گزینه 

 3. گزینه  207سوال 

و  16روه ، متعلق به گAدارای یک جفت الکترون ناپیوندی باشد،  4AFاگر 
می تواند  Aگوگرد است. این مولکول ساختار مسطح ندارد! قطبی است. اتم 

3AO  3را تشکیل دهد که همانSO  4است. ساختارAF  4مشابهSiF  نیست
(4SiF )ساختاری شبیه به متان دارد 

 1.  گزینه  208سوال 

است. پس می توانیم  1.7یونی است. در نتیجه، اختالف الکترونگاتیوی بین آن ها حداقل  Xو  Aپیوند بین 
 کمتر است. 0.8، از Xنتیجه بگیریم که الکترونگاتیوی 

است. پس  1.7و حداکثر  0.4حداقل  Zو  Aقطبی است. پس اختالف الکترونگاتیوی  Zو  Aاز طرفی پیوند 
 .(0.8) و بیشتر از  2.1است و یا کمتر از ( 4، در عمل 4.2)و کمتر از  2.9بیشتر از  Zیا الکترونگاتیوی 

 است. 1.3و در حالت دوم، حداکثر  2.1، حداقل Zو  Xدر حالت اول، حداقل اختالف بین الکترونگاتیوی 

 در نظر گرفت. Zو  Xرا نمی توان به عنوان اختالف الکترونگاتیوی  1.8در نتیجه، مقدار 

 3. گزینه  209سوال 

همچنین در فلزات، با کاهش  در عناصر دسته ی دو، واکنش پذیری بریلیم با اکسیژن بسیار کم است.
 شعاع واکنش پذیری کاهش می یابد و در نافلزات با کاهش شعاع واکنش پذیری افزایش پیدا می کند.

www.konkur.in

forum.konkur.in



 کنکور شیمی مدرس -شیمی لمپیادا ی نقره مدال -تجربی علوم کنکور 2 منطقه 16 ی رتبه -تهران دانشگاه پزشکی دانشجوی بیدختی، علی

 2. گزینه  210سوال 

، شاخه ی اصلی 2در ترکیب نشان داده شده در گزینه 
رو به رو است. شماره گذاری باید از سمت مطابق شکل 

 -2،2،4چپ انجام شود. در نتیجه، نام درست این ترکیب، 
 تری متیل هگزان است.

 

 

 3. گزینه  211سوال 

 یکسان است. 3نسبت شمار اتم ها هیدروژن به شمار اتم های کربن در گزینه 

 8H10Cو  6H6C( 2گزینه   4H2Cو  10H4C( 1بررسی گزینه ها: گزینه 

 12H6Cو  6H6C( 4گزینه   HCNو  2H2C( 3گزینه 

 2. گزینه  212سوال 

ضریب یک در نظر می گیریم. در نتیجه، ضریب  2O2Naبرای موازنه ی واکنش مورد نظر، ابتدا برای 
NaOH خواهد شد. سپس با توجه به موازنه ی هیدروژن، ضریب  2، برابرO2H  خواهد شد. در  1برابر با

برابر با  2Oنهایت، ضریب 
1
 می شود. برای از بین ضرایب کسری، همه ی ضریب ها را دو برابر می کنیم: 2

2 Na2O2 + 2 H2O  4 NaOH + 1 O2 

 2. گزینه  213سوال 

 اگر واکنش را به صورت خالصه موازنه کنیم:

H2SO4  MgSO4.7H2O 

درصد جرمی تقسیم بر  0.8گرم بر میلی لیتر ضربدر  1.8میلی لیتر محلول سولفوریک اسید با چگالی  49
 0.648درصد، معادل  90مول که با بازده  0.72گرم که جرم مولی سولفوریک اسید هست، میشه  98

246آبه تولید می شود:  7مول هم از منیزیم سولفات  0.648مول هست. پس  × 0.648 = 159.4 
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 3. گزینه  214سوال 

 آزاد گیبس برابر با صفر است. در نتیجه،در یک واکنش تعادلی انرژی 

∆𝐺 = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆 → ∆𝐻 = 𝑇∆𝑆 → 𝑇 =
∆𝐻

∆𝑆 =
58000
145 = 400 𝐾 = 127 ℃ 

 2. گزینه  215سوال 

دقت کنید که آنتالپی استاندارد تشکیل اکسیژن و نیتروژن صفر است. در نتیجه، تبدیل یک مول اوزون 
از نیتروژن و اکسیژن نیازمند  NOکیلوژول انرژی است. از طرفی تولید یک مول  144به اکسیژن نیازمند 

کیلوژول، می توانیم  144کیلوژول انرژی است. پس با  90
144
مول یا  90

144
90 × 30 =  تولید کنیم. NOگرم   48

 4. گزینه  216سوال 

 معادله ی موازنه شده به صورت زیر است:

LiAlH4 + 4H2O  LiOH + Al(OH)3 + 4H2 

گرم  4.75معادل  4LiAHمول  0.125مول هیدروژن است. در نتیجه، برای تولید آن  0.5لیتر معادل  11.2
الزم است. پس بازده واکنش 

4.75
5 × 100 =  درصد است.  95

 4. گزینه  217سوال 

در می آید. پس می  3Fe(OH)در این سوال دقت کنید که همه ی یون های آهن در نهایت به صورت 
 توانیم به طور خالصه بنویسیم:

Fe2O3  2 Fe(OH)3 

به دست آمده است. این مقدار معادل  3Fe(OH)گرم رسوب  5.35گرم جرم کلی  20از 
5.35
107 = مول  0.05

گرم آهن است پس درصد جرمی آهن در این سنگ معدن،  2.8آهن یعنی 
2.8
20 × 100 =  درصد است. 14

 1. گزینه  218سوال 

این واکنش گرماده است. در نتیجه، سطح انرژی فراورده ی آن پایین تر از واکنش دهنده ها است. 
ه محیط منتقل می شود. با تولید همچنین، با انجام واکنش، دمای ظرف باال می رود و انرژی از سامانه ب

 کیلوژول انرژی تولید می شود. 183مول آمونیاک  2هر 
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 4. گزینه  219سوال 

کیلوژول(. با توجه  1228-باید واکنش اول به همان صورت حفظ شود ) 4Pدر این سوال، با توجه به حضور 
، و توجه به اینکه 2Cl 8کیلوژول(. با توجه به  206-باید واکنش چهارم معکوس و دو برابر شود ) 2SO2به 

کیلوژول(. در نهایت با توجه  202تولید می شود، باید واکنش سوم، بر عکس شود )+  2Cl 6در واکنش یک 
-مورد نظر برابر با کیلوژول(. پس آنتالپی واکنش  1300-باید واکنش دوم، دو برابر شود ) 3POCl 4به 

 کیلوژول خواهد شد. 2532

 4. گزینه 220سوال 

 روی نمودار انحالل پذیری است، پس محلول سیر شده است. Bنقطه 

در دمای صفر درجه روی نمودار انحالل پذیری است، پس میزان انحالل پذیری را در دمای صفر  Aنقطه ی 
 درجه نشان می دهد.

ذیری قرار دارد، پس محلول سیر نشده است و می تواند مقدار بیشتری حل زیر نمودار انحالل پ Dنقطه ی 
 شونده در خود حل کند.

باالی نمودار انحالل پذیری قرار دارد، پس محلول فراسیر شده است و مقداری بیشتری از حد  Cنقطه ی 
 سیر شدن از این نمک در آن حل شده است.

 1. گزینه  221سوال 

میلی  2با میلی گرم بر کیلوگرم است. یعنی در محلول سیر شده ی نقره کلرید،  برابر ppmانحالل پذیری 
لیتر  500کیلوگرم، معادل  500میلی گرم از آن در  1000گرم از آن در یک کیلوگرم آب حل می شود. پس 

 آب حل می شود.

 2. گزینه  222سوال 

گرم  207درصد، یعنی  23گرم،  900گرم است. از این  900یک لیتر از محلول را در نظر بگیرید: جرم آن 
گرم اتانول، معادل  207اتانول است. 

207
46 =  4.5مول اتانول است. پس در یک لیتر از این محلول  4.5

 موالر است. 4.5مول اتانول حل شده است و محلول 
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 3. گزینه  223سوال 

میلی گرم یون کلرید  10×109.5به این منظور به  برسانیم. ppm 109.5ی خواهیم غلظت یون کلرید را به م
معادل یک میلی گرم بر کیلوگرم یا یک میلی گرم بر لیتر است(. این مقدار معادل  ppmنیاز داریم )هر 

 گرم یون کلرید است. 1.095

است  36.5است که )جرم مولی هیدروکلریک اسید  1.2xمیلی لیتر محلول در نظر بگیریم، جرم آن  Xاگر 
0.355گرم آن مربوط به کلر است.( جرم کلر موجود در آن،  35.5که  × 1.2𝑥   ،است. در نتیجهX  برابر
 میلی لیتر خواهد شد. 2.57با 

 3. گزینه  224سوال 

 O 2NO 4  5O2N 2 +2  ابتدا واکنش مورد نظر را موازنه می کنیم:

مول رسیده است.  0.6مول به  1.2نصف شده است، یعنی مقدار آن از  5O2Nدقیقه، غلظت  20در مدت 
مول رسیده است. از  2.1تولید شده است. یعنی مجموع مول گازی به  2Oمول  0.3و  2NOمول  1.2پس 

بر حسب مول بر لیتر بر ثانیه، برابر است با :  2NOطرفی سرعت تولید 
1.2

20×20×60 = 5 × 10
−5

 

 1. گزینه  225سوال 

مول از آن مصرف شده است. پس سرعت مصرف معادل  0.04معادل  3PIگرم  16.48در این مدت، مقدار 
0.04
2×60 = 3.3 × 10

−4
مول بر ثانیه خواهد بود. از طرفی با توجه به موازنه ی ید، به ازای مصرف هر مول   

3PI سه مول ،HI  مول  0.12مول از آن،  0.04تولید می شود. پس با مصرفHI  تولید شده است که با
 موالر است. 0.12توجه به حجم یک لیتر، غلظت آن همان 

 3. گزینه  226سوال 

در این واکنش با کاهش دما، میزان ثابت تعادل کاهش پیدا می کند، پس واکنش گرماگیر است. در 
ه جایی تعادل در جهت رفت می شود. اما فشار تاثیری بر تعادل ندارد، زیرا نتیجه، افزایش دما باعث جا ب

 تعداد مول های گازی در دو طرف برابر است.

𝐺∆در هر شرایطی در وضعیت تعادلی  = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆 = 0 →  ∆𝐻 = 𝑇∆𝑆 .است 

 بیشتر است. B-Bو  A-Aاز متوسط آنتالپی های تشکیل  A-Bآنتالپی تشکیل پیوند 
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 3گزینه .  227سوال 

 2SO2O + 2H2  2O3S + 2H2واکنش مورد نظر را می نویسیم: 

مول هیدروژن دی  5مول گوگرد دی اکسید نیز تولید می شود. همچنین،  5مول بخار آب،  5با تولید 
 باقی می ماند. 2Oمول  2.5و  S2Hمول  5مول اکسیژن نیز مصرف می شود. یعنی  7.5سولفید و 

𝐾 =
52 × 52

52 × 2.53 = 1.6  

 1. گزینه  228سوال 

بنویسیم. چون حجم دو  3NH 2  2+ N 2H 3با توجه به واحد ثابت تعادل، باید واکنش را به صورت 
موالر است. در نتیجه، ثابت  1موالر و غلظت نیتروژن و هیدروژن برابر با  0.5لیتر است، غلظت آمونیاک 

𝐾تعادل،  =
0.52

13×1 = است. چون این واکنش گرماده است، با کاهش دما، ثابت تعادل بزرگتر می  0.25
 شود و واکنش در جهت رفت جا به جا می شود.

 4. گزینه  229سوال 

موالر از آن  Xموالر خواهد بود. با مصرف  1لیتر است. پس غلظت اولیه ی هیدروژن و کلر،  10حجم کلی 

2(𝑥 2) تولید می شود. در نتیجه، HClموالر  2xها، 

(1−𝑥)2
= 900 →

2 𝑥

1−𝑥
= 30 → 𝑥 = 0.9375 

 درصد است. 93.75بازده درصدی این واکنش 

 2. گزینه  230سوال 

 0.05میلی لیتر محلول  80میلی مول از اسید است.  2گرم، معادل  160گرم از اسید با جرم مولی  0.32
روکسید است. پس اسید مورد نظر دو عاملی است میلی مول یون هید 4موالر سدیم هیدروکسید، حاوی 

 میلی مول یون هیدرونیوم باشد. 4که آن هم حاوی 

 3. گزینه  231سوال 

درصد یونش اسید: 
4×10

−3

0.1 = 4%  pH  :اسید 𝑝𝐻 =  − log[𝐻 +] =  − log 4 × 10−3 = 2.4  
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 3. گزینه  232سوال 

 pHهیدفلوئوریک اسید اسید ضعیف و هیدروکلریک اسید یک اسید قوی است. پس در غلظت یکسان، 
از آن کمتر  HFمحلول  pHبیشتر است. از طرفی سدیم هیدروکسید محلولی قلیایی است و  HFمحلول 
 یک نمک قلیایی است. در نتیجه، متیل سرخ را به رنگ سرخ در می آورد. NaFاست. 

 2نه . گزی 233سوال 

مول الکترون مبادله شده  0.8مول از آن کاهش یافته است. یعنی  0.4گرم روی یعنی  26در این واکنش 
 است.

مول  0.2الکترون مبادله می شود. پس نیاز به مصرف  O2H 2  2+ O 2H2 ،4از طرفی در واکنش 
لیتر در شرایط  5.6مول اکسیژن معادل  0.25درصد، باید  80با توجه به بازده درصدی  اکسیژن داریم.

STP .مصرف شود 
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 است. 2Hبیشتر از  Mn، قدرت کاهندگی a( با توجه به واکنش 1گزینه 

منفی تر از هیدروژن است و منیزیم باالتر از هیدروژن  Mg، پتانسیل کاهشی dبا توجه به واکنش ( 2گزینه 
 قرار می گیرد.

است و در نتیجه، پتانسیل  Cuبه اکسید شدن بیشتر از  Mg، تمایل c( با توجه به واکنش 3گزینه 
 استاندارد کاهشی آن منفی تر است.

مثبت است. در نتیجه،  Hgمنفی و  Mn، پتانسیل استاندارد کاهشی aو  b( با توجه به واکنش 4گزینه 
 ( نیترات، جیوه را به دست آورد.IIمی توان از واکنش منگنز و جیوه )
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1.56نقش آند را دارد. پس،  Mبا توجه به این واکنش، نقره نقش کاتد و  = 0.8 − 𝑀 → 𝑀 = −0.76 
 ، اکسنده تر است.Mهمچنین کاتیون نقره در مقایسه با  است.
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