
 1صفحه             1400پاسخنامه تشریحی کنکور                                                              شیمی

 
 

چه سطحی خواهد داشت، اما اگر سطح کنکور فردا  کنکور تجربی که قراره فردا برگزار بشه نمیدونم  بودیم!آسون  و  آزمون روتینشاهد یک  ، 1400بر خالف کنکور سال  ، کنکور رشته ریاضی برگزار شد و ما ! امروزسالم

خیلی خیلی   خوندن اون  این پاسخنامه رو به همراه دوست و همکار خوبم، دکتر علی ترابی براتون آماده کردیم و امیدوارم که    یم بود خواه  100ل آزمون امروز باشه، شاهد تعداد زیادی درصد خفن و حتی هم مث

   بدون اتالف وقت، بریم سراغ حل سواالت ...      ن!تا سوال اول کنکور  10ها تازه مشغول حل کردن کنیم، بقیه موسسهدارییم پاسخنامه رو به طور رسمی منتشر میا نم وقتی مفکر ک بدردتون بخوره!
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یل داده و  کتش 𝑃𝐵𝑟3ای با فرمول شیمیایی  ه فسفر در ترکیب با برم، مادو برم هستند. دیم به ترتیب معادل با اکسیژن، فسفر، اسکان 𝑋و  𝐴 ،𝑀  ،𝐸عناصر  

 دهد.می  تشکیل 𝑆𝑐2𝑂3یایی  کیب با اکسیژن ترکیبی با فرمول شیماسکاندیم نیز در تر

 

 3گزینه   202

 درست هستند. )ت( و )پ(  ،ی )آ(هاعبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

 ان هر زیرالیه را مشخص کرد. توبا استفاده از اعداد کوانتومی اصلی و فرعی، میآ( 

 رد. تگی دا ها عالوه بر عدد کوانتومی اصلی، به عدد کوانتومی فرعی نیز بسترتیب پر شدن زیرالیه ب( 

۴𝑙 رابطه تفاده ازسا با  𝑙با عدد کوانتومی فرعی   های موجود در هر زیرالیهتعداد الکترون پ(  +  آید. بدست می 2

 وجود دارد.  3𝑑 الکترون نیز در زیرالیه  10وجود داشته و   (هایی با عدد کوانتومی فرعی صفرزیرالیه )𝑠 های یرالیه الکترون در ز 7در اتم مس، ت( 
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  گوگرد  آهن هستند.کاندیم و الکترون بوده و به ترتیب، معادل با سلنیم، اس 26و  21،  3۴ی یب دارا به ترت 𝐸و  𝐴 ،𝐷، عناصر  داده شده ه اطالعاتبا توجه ب

 ای است.جدول دوره  16متعلق به گروه  اسکاندیم در یک گروه قرار گرفته و ، عنصری است که با 16با عدد اتمی 

 :هاگزینه  سایربررسی 

 رار گرفته است.ای قجدول دوره  3ندیم نیز در گروه ای است. اسکاجدول دوره  8آهن متعلق به گروه ( 1

 ری دارند. پذیری کمتمواره واکنش دوره خود هفلز قلیایی هم ای واسطه در مقایسه با فلزه( 2

 .پذیر است نش بوده و واک 16سلنیم عنصری از گروه زی دارند، درحالی که چیپذیری نااز جمله گازهای نجیب بوده و واکنش  18عناصر گروه ( 3
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، )ت( (پ)های عبارت بر این اساس،  ها است.این عنصر متعلق به خانواده هالوژن  گیرد. ارم است که در خانه قبل از کریپتون قرار میبرم، عنصری از دوره چه

 .درست هستند و )ث(

 بررسی چهار عبارت: 

 ای است.ل دوره جدو 16ق به گروه  تعل، م 52بوده و عنصری با عدد اتمی  ای جدول دروه  17برم متعلق به گروه آ( 

 تری خواهد داشت.شعاع کوچک (دوره با خودلیایی هم فلز قبرم در مقایسه با پتاسیم)ب( 

 پذیری کمتری دارد. ش واکن (ن موجود در تناوب سومهالوژبرم در مقایسه با کلر)پ( 

کرد که در  البته، بهتر بود که طراح این سوال ذکر می  مای اتاق حالت مایع دارد.ارند، درحالی که برم در دبا برم، حالت جامد د دوره فلزهای واسطه همت( 

 دمای اتاق، حالت فیزیکی این عناصر متفاوت از هم است.

 ای قرار گرفته است.جدول دوره  17روه  در گ صر ن عنیدانیم، ا و همانطور که می خود است  𝑝های الکترون در زیرالیه  17برم دارای ث( 
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از   حاصل 𝐴𝑋با توجه به حجم گاز تولید شده، مقدار مول  دهد. می + تشکیل2 الکتریکی یونی با بار 𝐴فلز  وجه به فرمول شیمیایی ترکیب داده شده، با ت

 کنیم:واکنش مورد نظر را محاسبه می 

𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑋2 = 71/25 𝑚𝐿 𝑋2 ×
1 𝐿 𝑋2

1000 𝑚𝐿 𝑋2
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑋2

28/5 𝐿 𝑋2
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑋2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑋2
= 0/005 𝑚𝑜𝑙 

  12/1از طرفی، از تجزیه گرم بر مول است.  22۴توان گفت جرم مولی این ماده برابر با گرم است، پس می  12/1برابر با  𝐴𝑋2مول از ترکیب  005/0 جرم

لید شده است، پس با توجه به قانون پایستگی جرم،  تو 𝑋2مول گاز  0025/0به همراه  𝐴𝑋گرم ترکیب  72/0در واکنش مورد نظر،  𝐴𝑋2گرم ترکیب 
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−1/12برابر با  𝑋2مول گاز   0025/0توان گفت جرم می 0/72 = مولی  گرم بوده و جرم  160برابر با  𝑋2، جرم مولی گاز ن اساسیگرم است. بر ا  0/۴

شود.  گرم می 6۴نیز برابر با  𝐴بر مول است، پس جرم مولی عنصر  گرم  22۴برابر با  𝐴𝑋2جرم مولی ترکیب  ود. شگرم بر مول می  80نیز برابر با  𝑋عنصر  

 خواهد بود.  𝐴برابر جرم مولی عنصر   1/ 25معادل با  𝑋با توجه به توضیحات داده شده، جرم مولی عنصر  

 

 1گزینه   206

برای ذکر نام گالیم، حتما باید از عدد یونانی استفاده کنیم چون  و  ت سوال کامال نادرستهبته این قسملا )𝐺𝑎𝐶𝑙3میایی گالیم کلرید به صورت ل شیفرمو

به   نیز  سولفات (𝐼𝐼𝐼)ت لفرمول شیمیایی کبا و 𝐶𝑢𝑆  ( سولفید به صورت𝐼𝐼، فرمول شیمیایی مس)(دهد+ نیز تشکیل می 1+، یون  3این عنصر عالوه بر یون 

 شود. نشان داده می  (ف کوچک انگلیسی نمایش داده شودماد کبالت باید با استفاده از حرو حرف دوم در ن)𝐶𝑜2(𝑆𝑂۴)3صورت  
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 ت، پس داریم: الکترون ظرفیتی اس 7م منگنز دارای هر ات تر مکعب است.مسانتی 6۴برابر با  تر،مسانتی  ۴عد کعبی به ابمحجم 

?𝑚𝑜𝑙 𝑒 = 6۴ 𝑐𝑚3 𝑀𝑛 ×
7/5 𝑔 𝑀𝑛
1 𝑐𝑚3 𝑀𝑛

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑛
55 𝑔 𝑀𝑛

×
7 𝑚𝑜𝑙 𝑒

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑛
= 61/1 𝑚𝑜𝑙 

       بودن 𝑂𝐾ای ندیدیم خداروشکر و سواال نسبتا  ی کار که سوال خیلی سخت و پیچیده تا اینجا 
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 رست هستند. های )آ( و )ب( دعبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

 کند.این مواد افزایش پیدا می  و نیروهای بین مولکولی در ناقطبی، دمای جوش ادم مولی در موبا افزایش جرآ( 

 شود. زودتر میعان میطبی است، این ماده در مقایسه با نیتروژن دمای جوش باالتری داشته و چون کربن مونوکسید برخالف نیتروژن قب( 

 از هیدروژن سولفید است.باالتر  ℃160حدودا به اندازه  د، دمای جوش آن هیدروژنی دارچون آب توانایی تشکیل پیوند پ( 

 ری خواهد داشت.طبی است، در مقایسه با گاز فلوئور دمای جوش باالتدرون کلرید قچون هیت( 
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رصد  فزوده شود، دگرم آب به این نمونه ا  𝑋. اگر میگیرشود را در نظر می گرم آب می 10رم نمک و گ 88گرمی از ماده اولیه که شامل  100یک نمونه 

 د. بر این اساس، داریم:رسمی %20ب در آن به جرمی آ

20 =
10+𝑋
100+ 𝑋

× 100
 
⇒𝑋 = 12/5 

 کنیم:صد جرمی نمک را در نمونه جدید ایجاد شده محاسبه میبر این اساس، در 

درصد  جرمی نمک =
88 𝑔 𝑁𝑎2𝑆𝑂۴

112/5 𝑔  نمونه
× 100 = د درص 78/2  

 کنیم:حاسبه می ات ایجاد شده را مجرم رسوب باریم سولف ،عددر قدم ب

? 𝑔 𝐵𝑎𝑆𝑂۴ = 35/5 𝑔  نمونه ×
88 𝑔 𝑁𝑎2𝑆𝑂۴

100 𝑔  نمونه
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2𝑆𝑂۴

1۴2 𝑔 𝑁𝑎2𝑆𝑂۴
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐵𝑎𝑆𝑂۴

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2𝑆𝑂۴
×

233 𝑔 𝐵𝑎𝑆𝑂۴

1 𝑚𝑜𝑙 𝐵𝑎𝑆𝑂۴
= 51/26 𝑔 

 گرم است. 26/51با توجه به محاسبات باال، جرم رسوب تولید شده برابر با  
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 به صورت زیر است: 𝑆𝑂3و   𝐶𝑂𝐶𝑙2ساختار 

 
 بود!کنکور امسال لی آسون و راحت ییلی خی ییخی  سواالتله این هم از جم با توجه به تصاویر باال، ساختار لوویس دو گونه به صورت نادرست رسم شده است.
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در این دو دما به ترتیب    𝐵پذیری نمک  ، پس انحالل گرم آب است   100گرم در    8/73و    35ابر با  به ترتیب بر  ℃۴0و    ℃0در دماهای    𝐴پذیری نمک  انحالل

𝑆به صورت   𝐵پذیری نمک  ادله انحالل بر این اساس، مع شود.گرم آب می 100گرم در   30و   35برابر با   = −0/125𝜃 + پذیری  بوده و مقدار انحالل  35

 بر این اساس، در رابطه با محلول سیرشده این نمک داریم: شود.ب می آم  گر 100گرم در  28/ 75برابر با  ℃50دمای این نمک در 

[𝐵] =
28/75 𝑔 𝐵 ×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐵
110 𝑔 𝐵

0/1 𝐿  محلول
= 2/61 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 داریم: ،گرم آب است. بر این اساس 100گرم در  83/ 5ر با براب ℃50در دمای   𝐴پذیری نمک  انحالل

[𝐴] =
83/5 𝑔 𝐴 ×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴
330 𝑔 𝐴

0/1 𝐿  محلول
= 2/53 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 شود.می  1/ 03نسبت میان مقادیر داده شده برابر با  
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 ست هستند. )پ( و )ت( درهای عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

- 8،3آن متصل شده است، پس نام آن به صورت  8و  3های شماره گروه متیل به کربن 2کربنه است که  10ان مورد نظر دارای یک زنجیره اصلی آلکآ( 

 شود.دکان می متیل ی د

آخ آخ از اونایی که سوتی دادن و این گزینه رو درست   گرم است. ۴0نیز برابر با  (𝐶3𝐻۴)م مولی پروپینگرم بوده و جر 170کربنه برابر با  12ب( جرم مولی یک آلکان 

 سوال رو درست حل کنن! گرفتن. امیدوارم که همه تونسته باشن این
 اتم کربن است. 12اتیل دکان بوده و همانند ان دارای - 3مری از ترکیب مورد نظر، ایزوپ( 

 وجود دارد.  𝐶𝐻3گروه   ۴و  𝐶𝐻گروه   𝐶𝐻2 ،2گروه   6در ساختار مولکول مورد نظر ت( 
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 کنیم: به میمحاس دی را تدا جرم سولفوریک اسید موجود در محلول اسیاب

? 𝑔 𝐻2𝑆𝑂۴ = 0/21 𝑔 𝑀𝑔𝐶𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝐶𝑂3

8۴ 𝑔 𝑀𝑔𝐶𝑂3
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆𝑂۴

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝐶𝑂3
×

98 𝑔 𝐻2𝑆𝑂۴

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆𝑂۴
= 0/2۴5 𝑔 

بعد،  ید وجود خواهد داشت. در قدم گرم اس ۴5/2لیتر از این محلول میلی 100د دارد، پس در گرم اسید وجو 0/ 2۴5لیتر از محلول مورد نظر میلی  10در 

 کنیم:غلظت سولفوریک اسید را در محلول این ماده محاسبه می 

[𝐻2𝑆𝑂۴] =
0/2۴5 𝑔 𝐻2𝑆𝑂۴ ×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑆𝑂۴
98 𝑔 𝐻2𝑆𝑂۴

0/01 𝐿  محلول
= 0/25 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 
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 ( درست هستند. ت( و )پ) ،(بهای )عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

 های مختلف، سنگ بنای صنایع پتروشیمی است.آ( گاز اتن به علت پیوند دوگانه موجود در ساختار آن و توانایی انجام واکنش 

 دهد.برم واکنش می گرم ۴0مول از یک آلکان با   25/0دهد؛ پس گرم( واکنش می 160)معادل مول برم مایعب( یک مول از هر آلکن با یک 

 اتم متصل هستند.  3پیوند یگانه و یک پیوند دوگانه به  2پ( در ساختار هر آلکان دو اتم کربن که با پبوند دوگانه به یکدیگر متصل هستند، هر کدام با  

ری  جالبه که توی کنکور امسال، این همه نکته تکرا ها است.دومین عضو خانواده آلکین   ۴0ا جرم مولی  ها و پروپین بدومین عضو خانواده آلکان 30ت( اتان با جرم مولی  

 بین سواال وجود داره! نمونه بارزش همین جرم مولی پروپین! 
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 معادله واکنش کلی به صورت زیر است:

2𝑁𝑂(𝑔) + 2𝐻2(𝑔) ⟶ 𝑁2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑔) 

 شود:واکنش باال به صورت زیر انجام می 

2𝑁 = 𝑂 + 2𝐻 − 𝐻 ⟶ 𝑁 ≡ 𝑁+ 2𝐻 − 𝑂 −𝐻 
 کنیم:پس آنتالپی واکنش را حساب می 

∆𝐻 واکنش = [مجموع  آنتالپی  پیوندها  در مواد واکنشدهنده ] −  [مجموع  آنتالپی  پیوندها  در مواد فراورده ]

⟹ ∆𝐻 واکنش = [2∆𝐻(𝑁 = 𝑂) + 2∆𝐻(𝐻 −𝐻)] − [∆𝐻(𝑁 ≡ 𝑁) + ۴∆𝐻(𝑂 −𝐻)]

= (2 × 607+ 2 × ۴36) − (9۴۴+ ۴× ۴63) = −710 𝑘𝐽 
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 درست هستند. پ( ( و )آهای )عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

 یابد.تناوبی از چپ به راست و از پایین به باال کاهش می ی در جدول خصلت فلز (آ

 یابد.ب( در یک گروه از پایین به باال خصلت نافلزی یا همان تمایل به گرفتن الکترون و تشکیل آنیون، افزایش می

 یابد.به پایین و از راست به چپ شعاع اتمی افزایش میپ( در جدول تناوبی از باال 

 است. 𝑍تر از  بزرگ  𝑋یابد؛ پس شعاع اتمی ول تناوبی شعاع اتمی از راست به چپ افزایش میدوره از جدت( در یک  
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 کنیم: ابتدا گرمای ویژه اتانول را حساب می

𝑄 = 𝑚𝑐∆𝜃 ⟹ 2۴600𝐽 = 500𝑔 × 𝑐 × (39− 19)℃⟹ 𝑐 = 2/۴6 𝐽/𝑔.℃ 

3𝑂2(𝑔) است: لبمقاشده به صورت واکنش انجام + 295𝑘𝐽 ⟶ 2𝑂3(𝑔) 

 کنیم:شده را حساب می در نهایت جرم اکسیژن مصرف 

? 𝑔 𝑂2 = 2۴/6𝑘𝐽 گرما ×
3 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

295 𝑘𝐽
×

32 𝑔 𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
= 8/005 𝑔 
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𝐶2𝐻5𝑂𝐻(𝑙) هستند:  مقابلشده به صورت های موازنهواکنش  + 3𝑂2(𝑔)⟶ 2𝐶𝑂2(𝑔) + 3𝐻2𝑂(𝑙) 

𝑁𝑎2𝐶𝑂3(𝑠) + 𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) ⟶ 2𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙) 

 هر چهار عبارت درست هستند. 

 بررسی چهار عبارت: 

 شود.تولید می  (𝑆𝑇𝑃لیتر گاز در شرایط   8/۴۴اکسید)معادل مول گاز کربن دی  2آ( از سوختن یک مول اتانول  

 کنیم: نظری را حساب می جرم آب تولیدشده به صورت ب(

? 𝑔 𝐻2𝑂 = 7/5 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

2 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
×

18 𝑔 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
= 67/5 𝑔 

 آوریم: درصدی واکنش را به دست می در نهایت بازده 

بازده درصدی  واکنش =
فراورده  عملی

فراورده  نظری 
× 100 =

60/75
67/5

× 100 =  درصد  90

های اتانول و سدیم کربنات به ترتیب برابر  گرم در نظر بگیریم، شمار مول  𝑥اگر جرم اتانول و سدیم کربنات را  (پ
𝑥

۴6
و  

𝑥

106
مول است؛ پس در واکنش اول   

𝑥

23
اکسید و در واکنش دوم  مول گاز کربن دی  

𝑥

106
 شده برابر است با:سته شود؛ بنابراین نسبت خوا اکسید تولید میمول گاز کربن دی  

𝐴 =

𝑥
23
𝑥

106
=

106
23
= ۴/6 
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ست؛ پس جرم سدیم کربنات خالص را به دست گرمی ناخالص از آن برابر درصد خلوص آن نمونه ا  100جرم سدیم کربنات خالص در یک نمونه  ت(

 آوریم:می

? 𝑔 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 = 1/5 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2𝐶𝑂3

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙
×

106 𝑔 𝑁𝑎2𝐶𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2𝐶𝑂3
= 79/5 𝑔 

 

 1گزینه   219

 کنیم:مصرف پتاسیم کلرات، مدت زمان انجام واکنش را محاسبه میبا توجه به سرعت 

�̅� =
∆𝑛

∆𝑡
⟹ 0/1 =

1 𝑚𝑜𝑙
∆𝑡

⟹ ∆𝑡 = 10𝑠 

 مقدار و غلظت گاز اکسیژن تولیدشده در انتهای واکنش برابر است با:

?𝑚𝑜𝑙 𝑂2 = 1 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝐶𝑙𝑂3 ×
3 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

2 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝐶𝑙𝑂3
= 1/5 𝑚𝑜𝑙 

 𝐶 =
𝑛

𝑉
=

1/5

5
= 0/3 𝑚𝑜𝑙/𝐿 

   را انتخاب کرده باشند. 2، گزینه  1دار نبودن نمودار در گزینه س از حل قسمت اول سوال و با توجه به ادامه پ ها رخی از بچه ه بممکن !دادنیز ادامه می  4و  1های قاعدتًا باید نمودار را در گزینه ها! بچه 
 

 3گزینه   220

 ( درست هستند. پ( و )بهای )عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

 )هیدروکربنی( قرار گیرد. 𝑅آ( بین دو اتم کربن گروه عاملی استری باید گروه  

های های ناپیوندی به شمار جفت الکترون واتن است که ساختار آن به صورت زیر بوده و نسبت شمار جفت الکترون تفلون، تترافلوئورب( منومر سازنده 

 .است  2پیوندی برابر  

 
 ارد. ن و اکسیژن وجود دهای نیتروژ، اتمآمیدها عالوه بر کربن و هیدروژن اند. در ساختار پلی شدهآمیدهای طبیعی ساخته پ( ناخن و پوست انسان از پلی

 و نسبت میان کاتالیزگرها بستگی دارد.  (کاتالیزگرهای حاوی تیتانیم و آلومینیم)اتن به مقدار کاتالیزگرهای واکنش جرم مولی میانگین پلی ت(

 

 3گزینه   221

ت به ها در هر عبارت از راسها به یکدیگر متفاوت است. فرمول شیمیایی ترکیب فرمول شیمیایی در ایزومرها)همپارها( یکسان است و تنها نحوه اتصال اتم

 یر است:چپ به صورت ز

 𝐶۴𝐻9𝑁و   𝐶۴𝐻9𝑁ب(                                                                   𝐶۴𝐻9𝐶𝑙و   𝐶۴𝐻9𝐶𝑙آ( 

 𝐶6𝐻13𝑂2𝑁و  𝐶7𝐻15𝑂2𝑁ت(                                                                         𝐶5𝐻10و   𝐶5𝐻10پ( 

 )ب( و )پ( ایزومر یکدیگر هستند.  ،های )آ(پس جفت ترکیب 

 

 ۴گزینه   222

ثانیه    20را در    𝐴موالر است. سرعت متوسط مصرف    2  و  3،  7موالر یا    100/3و    100/۴7،  100/8۴به ترتیب برابر    20و    13های صفر،  در ثانیه  𝐴غلظت ماده 

 آوریم:به دست می 20تا ثانیه  13اول در بازه ثانیه 

�̅� :20 ثانیه اول =
|∆𝐶|

∆𝑡
⟹ �̅� =

|2− 7|
20

=
1
۴
𝑚𝑜𝑙/𝐿. 𝑠 

�̅� :20 ثانیه اول =
|∆𝐶|

∆𝑡
⟹ �̅� =

|2− 3|
7

=
1
7
𝑚𝑜𝑙/𝐿. 𝑠 

 کنیم:ثانیه اول را حساب می  20حال سرعت واکنش در  

�̅� واکنش =
�̅�𝐴

𝐴  ضریب
=

1
۴
2
=

1
8
𝑚𝑜𝑙/𝐿. 𝑠 
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 کنیم:شده را محاسبه می در نهایت نسبت خواسته 

𝐴 =

1
8
1
7

=
7
8
= 0/875 

 

 ۴گزینه   223

𝐻𝐶𝑙   یک اسید قوی و𝐻𝐹  درست هستند.  و )ت( (پ) ،(ب) ،)آ( های یک اسید ضعیف است. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

غلظت یون هیدروژن یک محلول اسید قوی با یک محلول اسید ضعیف برابر باشد؛ باید غلظت اسید قوی کمتر از اسید ضعیف   یا همان 𝑝𝐻آ( برای آن که 

 های اسید قوی است.های اسید ضعیف بیشتر از شمار مول باشد. با توجه به برابر بودن حجم دو محلول شمار مول 

های ای از مولکول شوند؛ اما در محلول هیدروفلوئوریک اسید بخش عمده به یون تبدیل می  𝐻𝐶𝑙های مولکول  ب( در محلول هیدروکلریک اسید، تقریباً تمام 

𝐻𝐹  مانند.شوند و مولکول باقی میبه یون تبدیل نمی 

بر بودن غلظت یون هیدروژن  ه به برا ها و یا همان یون هیدروژن است؛ با توجهای حاصل از یونش در اسیدهای یک ظرفیتی برابر شمار کاتیونشمار آنیون پ(  

های موجود در محلول بستگی  های دو محلول برابر است. رسانایی الکتریکی یک محلول به غلظت مجموع یون ها و کاتیون غلظت آنیون  ،و حجم دو محلول

 ر نظر گرفت.یکسان د توانها در دو محلول، رسانایی الکترکی این دو محلول را میبا توجه به برابر بودن غلظت یون  .دارد

ها در محلول هیدروفلوئوریک اسید بیشتر بوده و به همین علت شمار ذرات در  های موجود در دو محلول با هم برابر است. اما شمار مولکول شمار یون  ت(

 این محلول بیشتر است.

 

 2گزینه   224

آمیدها نیز گروه آمیدی  دارد. در ساختار واحد تکرارشونده پلی و یک گروه آمیدی وجود  یدو گروه هیدروکسیل، یک گروه آمین در ساختار ماده مورد نظر،

 شود. دیده می 

 ها:بررسی سایر گزینه 

 است. 𝐶12𝐻16𝑂3𝑁2( فرمول شیمیایی این ترکیب به صورت  1

 دوگانه وجود دارد. پیوند  5پیوند یگانه و    28( در ساختار این ماده  3

 های نیتروژن وجود دارد. جفت الکترون ناپیوندی بر روی اتم 2های اکسیژن و رون ناپیوندی بر روی اتمجفت الکت 6( در ساختار این ماده ۴

 

 3گزینه   225

 های )ب( و )ت( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

 است. کلوئید وع از ن آ( شیر مخلوطی

 شود. محلول آب و روغن، یک کلوئید تشکیل می ب( با اضافه کردن صابون به 

کردیم، جواب  اگه از اول این عبارت رو رد می زیر کنکور بگیم! جا داره یه خسته نباشید دیگه به طراح ع شوند.نشین نمی ها تهها و برخالف سوسپانسیون ها همانند محلول پ( کلوئید

  سوال مشخص بود.
 . های مولکولی و ذرات ریز ماده هستندیز به ترتیب توده ها نها هستند. ذرات سازنده کلوئیدها و سوسپانسیون ها و مولکول ها یونت( ذرات سازنده محلول 

 

 1گزینه   226

 اتر دارد.  متیل تری نسبت به دی توان گفت این ماده دمای جوش پایین است، پس میاتر ناقطبی متیل ان برخالف دی چون پروپ

 ها:بررسی سایر گزینه 

م،  رو اتم اکسیژن در نظر بگیریتر متیل ا ر اتم مرکزی دی بهرحال اگ دا کنن.اتر رو پیمتیلها یاد دادن که اتم مرکزی توی مولکول دیبه بچه  واقعا جالبه! آخه کجای کتاب درسی( 2

 شد، این اتم بار جزئی منفی خواهد داشت.ر جزئی منفی خواهد داشت. در پروپان نیز اگر اتم مرکزی معادل با کربن بااین اتم با
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 :کی این دو ماده به صورت زیر است نقشه پتانسیل الکترواستاتی( 3

 
 ن!سواالت زیبای کنکور امسال از تشابه چیه اما خب واضحا این دو مولکول نقشه پتانسیل الکترواستاتیکی مشابهی ندار م منظور طراح یواقعا نمیدون

 کند.گیری پیدا نمی ت های ناقطبی ساخته شده و در میدان الکتریکی جهپروپان از مولکول ( ۴

 

 ۴گزینه   227

عادل با  م)خالص  لیتر آبمیلی   125در دمای اتاق، به  
1

8
اضافه شده    (مول پتاسیم هیدروکسید  0/ 0125معادل  کسید)گرم پتاسیم هیدرو  0/ 7،  (خالص  یتر آبل  

 داده شده درست هستند. های عبارت همه شود. بر این اساس، ول بر لیتر می م 1/0است، پس غلظت پتاسیم هیدروکسید در محلول مورد نظر برابر با  

 عبارت: بررسی چهار 

مول بر   0/ 1ل اولیه برابر با رحال، غلظت باز در محلوبه لیتر از آن!!! میلی  250تر بوده اما گفته لیمیلی  125محلول اولیه حجمش      ال طراح کنکوره!حای با هاین جمله از اون سوتی آ( 

 کند.مول هیدروکلریک اسید را خنثی می  0/ 025لیتر از این محلول، میلی 250لیتر بوده و 

 مول بر لیتر است. 13−10مول بر لیتر و غلظت یون هیدروژن نیز برابر با   1/0ن هیدروکسید برابر با  در محلول مورد نظر، غلظت یوب( 

 شود. مول یون هیدروکسید می 0/ 005مول یون پتاسیم و  0/ 005حلول مورد نظر، شامل لیتری از ممیلی 50یک نمونه پ( 

یم، جرم باز حل شده  گرم پتاسیم هیدروکسید دیگر به این محلول اضافه کن 1/ ۴ت. اگر گرم پتاسیم هیدروکسید وجود داشته اس 0/ 7در محلول اولیه ت( 

 شود.برابر می  3وی است، غلظت یون هیدروکسید نیز در محلول مورد نظر  از ق ون پتاسیم هیدروکسید یک ببرابر شده و چ 3در محلول  

 

 1گزینه   228

ودن غلظت یون  با توجه به برابر ب این دو محلول نیز با هم برابر است، پس  𝑝𝐻بوده و مقدار  برابر  𝐻𝐷 ،8/۴در مقایسه با اسید  𝐻𝐴یونش اسید درجه 

غلظت یون  هیدروژن )هیدروژن در دو محلول و رابطه   = غلظت اسید اولیه × ،  𝐻𝐴در مقایسه با اسید    𝐻𝐷اسید  توان گفت غلظت  می  ،(درجه یونش  اسید

 داریم:  𝐻𝐴در رابطه با محلول اسید   است. برابر 8/۴

غلظت یون  هیدروژن  = غلظت اسید اولیه × درجه یونش  اسید = 0/005× 0/12 = 0/0006 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 

 کنیم:حاسبه می محلول مورد نظر را م 𝑝𝐻در قدم بعد، مقدار  

𝑝𝐻 = −log (0/0006) = ۴ − log (2) − log (3) = ۴ − 0/3− 0/۴8 = 3/22 
 

 ۴گزینه   229

 . های داده شده درست هستندهمه عبارت 

 عبارت: نج پبررسی 

 شود.اکسید تولید می ای کربن دی در فرایند هال، گاز گلخانهآ( 

ح این فلز چسبیده و جلو خوردگی  آلومینیم، همانند سدیم و منیزیم، یک فلز فعال است. اکسید آلومینیم نیز یک ماده متراکم و چسبنده است که به سطب(  

 گیرد. آن را می

 توانند از جنس گرافیت باشند.می  ، کاتد و آندهای الکترولیتیدر سلول پ( 

 ار دارند.  ای قرباالی جدول دوره ترین عناصر اکسنده، فلوئور و اکسیژن هستند که در سمت راست و قوی ت( 

 شود.به ترتیب گاز هیدروژن و فلز آلومینیم تولید می با استفاده از برقکافت آب و آلومینیم اکسید مذاب، ( ث

 

 2گزینه   230

کاهش هستند، درحالی  - ، پس این دو واکنش از نوع اکسایش اکسایش یافته است ید    های اتم ،  در واکنش سوم  است و  کربن اکسید شده ر  عنصواکنش اول،    در

رتیب برابر  به ت  مهای اول و چهارواکنش  وازنه شدهم مجموع ضرایب مواد در معادلهتوجه داریم که . کاهش نخواهند بود- که دو واکنش دیگر از نوع اکسایش 

 است. 11و  35با 
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 3گزینه   231

 های )آ(، )ب( و )پ( درست هستند. عبارت 

 بررسی چهار عبارت: 

 است. %20تقریبا برابر با سوز نیز موتورهای درون بوده و در  %60ایش هیدروژن در سلول سوختی برابر با بازده اکسآ( 

 هستند.  رف شدهی مصهادهنده شده در آن پایدارتر از واکنش های تولید  های گالوانی گرماده بوده و فراورده ول واکنش انجام شده در سلب( 

 شود. م میاکنش اکسایش در سطح آن انجاودر سلول مورد نظر، منگنز در نقش آند بوده و نیم پ( 

فرایند تبدیل  ثل ها مها، هیچ اتم فلزی وجود ندارد. در برخی از واکنش کاهش از جمله واکنش سوختن هیدروکربن- های اکسایشدر برخی از واکنش ت( 

 کند.نیز یک کاتیون فلزی اکسایش پیدا می  +𝐹𝑒3به کاتیون   +𝐹𝑒2کاتیون  
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اول، در واکنش    𝐴𝐷مول    2به ازای تشکیل  توان گفت  است، پس می  𝐼بیشتر از واکنش    𝐼𝐼در واکنش   هاها و فراوردهدهنده سطح انرژی واکنش   چون تفاوت

ژی ا واکنش اول، سطح انرمقایسه بشود. توجه داریم که در واکنش دوم، در در واکنش دوم، گرمای کمتری آزاد می 𝑋ن تشکیل یک مول  در مقایسه با زما

 تند. ها پایدارتر هسدهنده ها نسبت به واکنش فراورده  نش اول،در مقایسه با واک توان گفت در این واکنش،مواد به مقدار بیشتری کاهش یافته و می
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اندیم اکسید، آلومینیم  اسکنسبت در ساختار  مقدار ایناست.  5/1ها برابر با ها به کاتیون، نسبت میان شمار آنیون (𝐶𝑟2𝑆3) سولفید (𝐼𝐼𝐼در ساختار کروم)

 است. 1/ 5نیز برابر با  گالیم کربنات  و سولفات
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توانیم از تاثیر  ها برابر است، میها و فراورده دهنده ب واکنش وجود دارد. چون مجموع ضرای 𝑌2مول  0/ 2 و 𝑋2مول  𝑍 ،2/0مول  0/ ۴در شکل )آ(، مقدار 

 ین اساس، داریم: نظر کنیم. بر ا ثابت تعادل صرف دادن حجم ظرف در رابطه 

𝐾 =
0/۴× 0/۴
0/2× 0/2

= ۴ 

مول فراورده    2𝑥مول از این مواد کاسته شده و مقدار    𝑥با پیشرفت واکنش، مقدار    د دارد.وجو   𝑌2مول    6/0  و  𝑋2مول    3/0تدای واکنش  در ظرف )ب(، در اب

 شود. بر این اساس، داریم: نیز تولید می

𝐾 = ۴ =
(2𝑥)2

(0/3− 𝑥)(0/6− 𝑥)
               
⇒    𝑥 = 0/2 

 وجود دارد.  در ظرف واکنش  𝑌2ول  م  ۴/0 و 𝑋2مول   𝑍 ،1/0مول   ۴/0مقدار  ، در حالت تعادل 𝑥قدار  با توجه به م
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  بلمقااتیلن ترفتاالت است. ساختار این اسید به صورت  ترفتالیک اسید، اسید دوعاملی مصرف شده برای تولید پلی

 است:

 ها:بررسی سایر گزینه 

 ی در آب حل خواهد شد. به مقدار بیشتر  چون ترفتالیک اسید گشتاور دوقطبی بیشتری دارد، در مقایسه با پارازایلن( 2

 . آیداتیلن گلیکول از جمله مواد موجود در نفت خام نبوده و طی پاالیش این ماده بدست نمی ( 3

 ، فاقد شاخه فرعی است.(ن شاخهدوباتن سنگین)لی پلیپروپن دارای شاخه فرعی است، اما زنجیره مولکوزنجیره مولکولی پلی( ۴

آینده اتفاقات خیلی خیلی خوبی براتون   کنم که به بهترین نقطه ممکن برسید و طی چند ماههستین و این پاسخنامه رو خوندین، از ته قلبم براتون آرزو می 1400ای کنکور هخب دوستان خوبم، اگر از جمله بچه 

رو خیلی خیلی دقیق بررسی کنین و سعی کنین سبک   1400کنم سواالت سال ون توصیه میخواین شروع کنین به درس خوندن برای کنکور، بهتهستین و تازه می 1401های کنکور رقم بخوره! اگر از جمله بچه 

تونن به روند کاری شما در طول سال تحصیلی آینده  ای می، بهترین الگو خواهند بود برای شما و بهتر از هر چیز دیگه 1400شک نکنید که کنکورهای سال  .و سیاق سواالت این آزمون رو زیر نظر بگیرید

های ا مشابه به سال گذشته، در طول سال تحصیلی آینده نیز در قالب آزمونقمن هم به نوبه خودم به همراه همه دوستانی که در دپارتمان شیمی ماز مشغول به فعالیت هستن، به شما قول میدم که دقی  جهت بدن.

ها رو کمتر های نکته و تست ماز در کنار شما باشم و با ارائه محتواهایی که نمونه اونهای حل تست پیشرفته ماز و کالسکالسهای مختلف دپارتمان شیمی ماز، ماز، پروژه جمعبندی ماز، دوپینگ ماز، کتاب

                          مسئول دپارتمان شیمی ماز  –فرد دکتر فرشاد هادیان       یی میشه دید، در حد توانم به شما کمک کنم! ا ج
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