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 علی بیدختی – قدیمنظام  – 1398پاسخنامه تشریحی درس شیمی کنکور علوم تجربی 
 «2». گزینه 236سوال 

H1سنگین ترین ایزوتوپ طبیعی هیدروژن 
3

 نوترون دارد. 2، است که یک پروتون و 
 

 «3». گزینه 237سوال 
 مورد آ( طول موج نور بنفش کوچکتر از موج رگ سبز است.

 مورد ب( انرژی همه ی موج های الکترومغاطیسی با طول موج آن ها نسبت معکوس دارد.
مورد پ( نوار های رنگی طیف نشری خطی هیدروژن ناشی از انتقال الکترون از الیه های باالتر به الیه 

 است. n=2ی 
ت( هر چه فاصله بین الیه های انتقال الکترون بیشتر باشد، انرژی آن بیشتر و طول موج آن کوتاه  مورد

 تر است.
 «2». گزینه 238سوال 

عنصر بین اولین  34در مجموع ، 6در تناوب  است. 81، 6در تناوب  pعدد اتمی اولین عنصر دسته 
56              فاصله وجود دارد. Sو آخرین عنصر دسته ی  pعنصر دسته ی  + 34 + 1 = 81 

 
 «1». گزینه 239سوال 

در گروه های جدول تناوبی، از باال به پایین شعاع اتمی افزایش می یابد. زیرا شمار الیه های الکترونی 
 اشغال شده ی آن اتم افزایش می یابد.

 
 «3». گزینه 240سوال 
 اتم اکسیژن PO3Cd ،8)4(2( 2تم اکسیژن                      گزینه ا C  ،6)2O7H4Cd(3(  1گزینه 
 اتم اکسیژن 4O2(C 2Fe ،12(3( 4اتم اکسیژن                        گزینه  Cr2Al  ،21)7O2(3( 3گزینه 

 
 «4». گزینه 241سوال 

 ساختار لوویس گزینه ها را مشاهده می کنید:
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 «2». گزینه 242سوال 
 به ساختار یون های آمونیوم و سولفات دقت کنید:

 است. 6+و در یون سولفات،  3-عدد اکسایش اتم مرکزی در یون آمونیوم، 
 جفت است. 4شمار جفت الکترون های پیوندی در هر دو گونه، 

 هر دو مولکول ناقطبی هستند و شکل هندسی چهاروجهی منتظم دارند.
 جفت است. 12شمار جفت الکترون های ناپیوندی در آمونیوم صفر و در سولفات 

 

 «3». گزینه 243سوال 
آمینواسید ها، به کربن اصلی، گروه عاملی آمین و گروه کربوکسیل متصل است. اگر  -لفا( در آ1گزینه 

در این ترکیب به جای برم گروه عاملی آمین قرار گیرد، این ترکیب دارای دو نیتروژن خواهد بود که ایزومر 
 آمینو اسید ها نیست.-آلفا

 هیدروژن دارد. 10است که  10H4Cکربنه،  4است. آلکان  4( تعداد اتم های کربن 2گزینه 
 ( در این مولکول، برم سه جفت، اکسیژن دو جفت و نیتروژن یک جفت الکترون ناپیوندی دارد.3گزینه 
 ( اکسیژن و کربن متصل به آن دارای سه قلمرو الکترونی هستند.4گزینه 

 
 «3». گزینه 244سوال 
 گرم بر مول است. 11  است. اختالف جرم آن ها 6H3Cو پروپن  C=CHCN2H( سیانواتن، 1گزینه 
 و مشابه سیکلوهگزان است. 12H6Cهگزن، -2( فرمول مولکلولی 2گزینه 
 ایجاد می شود )کلرواتن( C=CHCl2H( پلی وینیل کلرید از پلیمر شدن 3گزینه 
 است. Br2CHو فرمول تجربی آن،  2Br4H2Cدی برومو اتان،  -2،1( فرمول مولکولی 4گزینه 

 
 «2». گزینه 245سوال 
 نیست. CHاست که فرمول تجربی آن  4H3C( آلکین بعد از اتین، 1مورد 
 عامل هیدروکسیل دارد. 5 عامل هیدروکسیل و گلوکز 3یسرین ( در مولکول گل2مورد 
 است. 4H5C( فرمول تجربی نفتالن 3مورد 
یک حلقه ی بنزنی، یک گروه عاملی استری و یک گروه عاملی کربوکسیلیک آسپرین،  ( در ساختار4مورد 

 اسید وجود دارد.
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 «2». گزینه 246سوال 
 موازنه می کنیم: ابتدا واکنش مورد نظر را

SiO2 + 3 C  SiC + 2 CO 
مول است. در نتیجه، دو  25گرم از آن معادل  1000گرم بر مول است. پس  40، برابر با SiCجرم مولی 

لیتر کربن مونوکسید در  1120مول کربن مونوکسید تولید می شود. این مقدار معادل  50برابر آن یعنی 
 است. STPشرایط 

 
 «2». گزینه 247سوال 

 
TiCl4 + 4LiH  Ti + 4LiCl + 2H2 

PCl5 + 4 H2O  5 HCl + H3PO4 
 همراه است. pH( واکنش ب با تولید اسید و کاهش 1گزینه 
 ( در واکنش دوم، عدد اکسایش همه ی عنصر ها ثابت باقی می ماند.2گزینه 
 مول گاز تولید می شود. 5مول و در واکنش ب،  2(  در واکنش آ، 3گزینه 
 است. 11و مجموع ضرایب واکنش ب،  12( مجموع ضرایب واکنش آ، 4گزینه 

 
 «3». گزینه 248سوال 

 مول منیزیم سولفات تشکیل می شود که جرم آن 3مول است. در نتیجه،  3منیزیم، معادل گرم  72
 گرم می شود. 360
مول سدیم سولفات تشکیل می شود که جرم آن  4مول است. در نتیجه،  8گرم سدیم، معادل  184
 گرم می شود. 568

568

360 = 1.58 
 

 «1». گزینه 249سوال 
 کلسیم وجود دارد. پس درصد جرمی آن معادل: گرم 1.36گرم آب دریا،  1000در 

1.36

1000 × 100 = 0.136 
مول کلسیم است. پس با توجه به حجم یک لیتر، غلظت  0.034گرم کلسیم، معادل  1.36از طرفی، 
 موالر است. 0.034مولی آن 
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 «4». گزینه 250سوال 
گرمای انحالل یک مول جامد یونی، 

111
5 = گرم جامد یونی  5برابر مقدار گرمای ناشی از حل شدن  22.2

 است:

Q =
111
5 × 5 × 70 × 4.2 = 32634 J = 32.634 kJ 

 
 «3». گزینه 251سوال 

ایط یکسان فشار بخار آن کمتر است و هر چه آنتالپی استاندارد تخریب یک مایع بیشتر باشد، در شر 
 دمای جوش آن بیشتر است.

 .است Cو بیشترین دمای جوش مربوط به  Bپس در این میان، بیشترین فشار بخار، مربوط به 
 

 «2». گزینه 252سوال 
باید واکنش اول، معکوس و نصف شود  6H2Cبرای  (.-1780باید واکنش دوم دو برابر شود )، 4CH2برای 

  (.286، واکنش سوم باید معکوس و نصف شود )2Hبرای  (.1560)
1560 + 286 − 1780 = 66 

 
 «4». گزینه 253سوال 

حل شده است. در نتیجه،  3SOمول  2چون به طور یکنواخت این اتفاق افتاده است، پس در هر دقیقه 
مول آب، معادل  10دقیقه،  5کیلوژول انرژی آزاد شده است. از طرفی در این مدت  456در هر دقیقه 

 کیلوگرم می رسد. 10جرم آب به  کیلوگرم آب مصرف شده است. پس 0.18گرم یا  180
456 = 10.× 4.2 × ∆θ →  ∆θ = 10.86 

 
 «2». گزینه 254سوال 
 نسبت به متانول آبگریز تر است. OH13H6C( 1گزینه 
 در این مولکول، پیوند هیدروژنی بر نیروی واندروالسی غلبه می کند.( 2گزینه 
 در این مولکول هنوز بخش ناقطبی به طور کامل بر بخش قطبی غلبه نکرده است. (3گزینه 
 ( افزایش زنجیره ی کربنی باعث افزایش انحالل پذیری در چربی می شود.4گزینه 

 
 «1». گزینه 255سوال 

فرمول صابون مورد نظر  S3NaO29H18C سدیم دودسیل بنزن سولفوناتفرمول کلی 
COONa17)2(CH3CH  ،است. 28است. اختالف آن ها  320و  348است. جرم آن ها به ترتیب 
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 «3». گزینه 256سوال 
 ابتدا واکنش مورد نظر را می نویسیم و موازنه می کنیم:

N2O5 + H2O  2 HNO3 
مول از آن تشکیل  0.1موالر است. پس با توجه به حجم نیم لیتری ظرف،  0.2غلظت نیتریک اسید 
گرم است.  5.4مول از دی نیتروژن پنتا اکسید مصرف شده است که معادل  0.05شده است. در نتیجه، 

پس درصد خلوص آن معادل 
5.4
7.2 × 100 =  درصد است. 75

 
 «3». گزینه 257سوال 

 میلی مول یون هیدرونیوم است. 50عادل موالر هیدروکلریک اسید است که م 1میلی لیتر محلول  50
 میلی مول یون هیدروکسید. 30موالر پتاسیم هیدروکسید، یعنی  1.5میلی لیتر محلول  20

واکنش می دهد.  Mمیلی مول  10یا  0.01میلی مول از هیدروکلریک اسید با  20پس مقدار باقی مانده 
 باشد. Feیا  8می تواند مربوط به گروه است. در نتیجه،  2، برابر با Mدر نتیجه، بار فلز 

 
 «1». گزینه 258سوال 

مول از آن حل  0.5میلی لیتر حل شده است پس در هر لیتر،  400مول در  0.2عادل وکز مگرم گل 36
 موالر است. 0.5شده است و غلظت محلول 

گرم می  500رم بر میلی لیتر، گ 1.25میلی لیتر با چگالی  400 از طرفی
 آب است.از آن گرم  464گرم از آن گلوکز و  36شود. پس 

 

 گلوکز مول 0.2 0.431
 آب گرم 464 گرم 1000

 «2». گزینه 259سوال 
 

 از چپ به راست :

 

 Q 2AX 2X 2A حرکتجهت  G∆عالمت  ظرف
در جهت  مثبت اول

 برگشت
125 0.5 0.1 0.2 

در حال  صفر دوم
 تعادل

20 0.4 0.2 0.2 

در جهت  منفی سوم
 رفت

2.5 0.2 0.2 0.4 
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 «2». گزینه 260سوال 
 
N2 + 3 H2  2 NH3 

مول  7.5مول آمونیاک،  5برای تولید  مول آمونیاک است. 5گرم آمونیاک،  85در زمان برقراری تعادل 
 مول نیتروژن مصرف شده است. 2.5هیدروژن و 

با توجه به  مول نیتروژن وجود دارد. 2.5مول هیدروژن و  2.5مول آمونیاک،  5پس در حال تعادل، 
 موالر است. 0.5موالر و  0.5موالر،  1لیتری، غلظت در نهایت،  5حجم 

 

K =
12

0.54 = 16 
 

 درجه انجام شده است. 40پس با توجه به نمودار در دمای 
 

 «1». گزینه 261سوال 
 واکنش مورد نظر را موازنه می کنیم: بتداا

PCl3 + 3 NH3  P(NH2)3 + 3 HCl 
ولید شده است. نیز ت HClمول  0.3تولید شده است. پس  2P(NH(3مول  0.1تعادل  برای رسیدن به

و مول نهایی  0.1برابر با  3NHمول نهایی ) است.شده  مصرف 3PClمول  0.1و  3NHمول  0.3همچنین، 
3PCl  است. 0.4برابر با)  

K =
0.1 × 0. 33

0.4 × 0. 13 = 6.75 
 گرم است. 55معادل  3PClمول  0.4

 
 «4». گزینه 262سوال 

در حالت تعادل، افزایش غلظت فراورده یا کاهش غلظت واکنش دهنده ها باعث جا به جایی تعادل در 
 جهت برگشت می شود.

یا افزایش غلظت واکنش دهنده ها باعث جا به جایی تعادل در  در حالت تعادل، کاهش غلظت فراورده
 جهت رفت می شود.

 همچنین، در دمای ثابت ثابت تعادل تغییری نمی 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

 

 «1». گزینه 263سوال 
اکنش تعادلی است، پس باید آنتروپی آن نیز آنتالپی این واکنش مثبت است. از آنجا که ومورد اول( 

 مثبت باشد.
در نتیجه، از آنجا که آنتالپی واکنش مثبت  آنتالپی تشکیل هیدروژن و آهن جامد صفر است. مورد دوم(

 است. 4O3Fe(s)مثبت تر از تشکیل یک مول  O (g)2Hمول  4است، پس آنتالپی تشکیل 
از آنجا که واکنش گرماگیر است، افزایش دما، باعث افزایش ثابت تعادل و جاب به جایی مورد سوم( 

 تعادل در جهت رفت می شود.
تعداد مول های گازی در دو طرف یکسان است. در نتیجه، تغییر حجم ظرف، تاثیری بر جا مورد چهارم( 

 به جایی تعادل ندارد.
 

 «3». گزینه 264سوال 
 حاصل از اسید و باز قوی است و خنثی است. 3NaNOمورد اول( نمک 
آن کمتر  pHحاصل از اسید قوی و باز ضعیف است و یک نمک اسیدی است و  Cl4NHمورد دوم( نمک 

 است. 3NaNOاز 
 3NaNOیک نمک اسیدی است که با سدیم هیدروکسید واکنش می دهد. اما  Cl4NHنمک مورد سوم( 

 یک نمک خنثی است که با سدیم هیدروکسید واکنش نمی دهد.
بی رنگ در آن فنول فتالئین  دو نمک، خاصیت اسیدی دارد که محلول دارای مخلوط اینمورد چهارم( 

 است.
 

 «4». گزینه 265سوال 
لیتر  0.5میلی مول گاز هیدروکلریک اسید است. چون حجم محلول  2معادل  HClمیلی لیتر گاز  44.8

 موالر خواهد بود. 0.004است، غلظت یون هیدرونیوم در آن برابر 
 

pH = −log 0.004 = 3 − log4 = 3 − 0.6 = 2.4 
 

 هیدروکسید:موالر است، غلظت یون  0.004وقتی غلظت یون هیدرونیوم 
 

[OH −] =
10

−14

0.004 = 2.5 × 10
−12

→
4 × 10

−3

2.5 × 10
−12 = 1.6 × 10

9
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 «1». گزینه 266سوال 
HCl + NaOH  NaCl + H2O 

میلی  45پس  میلی مول هیدروکلریک اسید واکنش می دهند. 45و  میلی مول سدیم هیدروکسید 50
 میلی مول سدیم هیدروکسید باقی می ماند. 5میلی مول سدیم کلرید تولید می شود و  45مول آب و 

غلظت موالر نمک برابر با میلی لیتر است. در نتیجه،  50حجم کلی 
45
50 = 0.9 = 9 × 10

−1

 موالر است.  
میلی لیتر وجود دارد که غلظت آن برابر با  50میلی مول یون هیدروکسید در  5در نهایت 

5
50 = موالر  0.1

 می شود.
pOH = −log 0.1 = 1 → pH = 14 − 1 = 13 

 

 «1»گزینه . 267سوال 
مول از استر مورد نظر می شود، اما  1واکنش موازنه شده است. یک مول استیک اسید، منجر به تولید 

مول استر مورد  0.8مول است. جرم  0.8درصد، میزان استر تولید شده در عمل  80با توجه به بازدهی 
0.8نظر برابر است با :  × 130 = 104 

 
 «3». گزینه 268سوال 

1 Cr2O72- + 6 Cu+ + 14 H+ 
 2 Cr3+ + 6 Cu2+ + 7 H2O 

آب  و برای  2یون کروم ضریب  و در نتیجه، برای ابتدا برای کرومات ضریب یک می گذاریم برای موازنه
می گذاریم. برای موازنه ی  14موازنه ی هیدروژن برای یون هیدروژن ضریب  می گذاریم. برای 7ضریب 

هر چند ضریب مس، تاثیری بر جواب نهایی بگذاریم ) 6بار یون باید برای مس در هر دو طرف ضریب 
 (.ندارد

 است. 5پس اختالف مجموع ضرایب واکنش دهنده ها و فراورده ها، 
 

 «2». گزینه 269سوال 
کیلوگرم باید تعویض  450درصد آن ها، یعنی  75کیلوگرم وزن دارد و پس از مصرف  600هر الکترود 

 کیلوگرم می کنیم: 450س جرم کلی کربن مصرفی را محاسبه می کنیم و تقسیم بر شود. پ
2 Al2O3 + 3 C  4 Al + 3 CO2 

10آلومینیم تولید شده در سی شبانه روز :  کیلومول × 24 × 30 = 7200 kmol 
پس در این مدت مقدار کیلومول کربن برابر است با : 

7200
4 × 3 = 5400 kmol 

5400: کیلوگرم کربن دی اکسید × 12 = 64800 kg 
تعداد الکترود الزم در سی شبانه روز: 

64800
450 = 144 
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 «4». گزینه 270سوال 
 

 Ag + e  +Agو در محلول دوم:  Cr e 3+  +3Crدر محلول اول: 
گرم( و در محلول  17.33مول کروم ) 0.33پس عبور یک مول الکترون در محلول اول باعث آبکاری 

 ( گرم می شود. اختالف جرم برابر است با :108دوم، باعث آبکاری یک مول نقره )
 

108 − 17.33 = 90.66 
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