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 علی بیدختیدکتر  – 1400 ریحی درس شیمی کنکور علوم تجربیپاسخنامه تش
 «2». گزینه 236سوال 

هم معادل  Xگرم  7در نتیجه،   مول است. 0.125گرم از آن معادل  16است، پس  A 128جرم مولی 
 Xمول  0.05معادل  Xگرم  2.8است. در نتیجه،  56برابر با  Xمول از آن است، یعنی جرم مولی  0.125

 است. Z ،80ترکیب شده است. در نتیجه جرم مولی  Zمول  0.15با  3XZاست که در فرمول 
، Xدر نتیجه جرم مولی 

56
80 =  گرم است. 296معادل  3XZاست و جرم مولی  Zبرابر جرم مولی   0.7

 «3». گزینه 237سوال 
n-p=7, n+p=65  2n=72  n=36, p=29  اتم مس 

الکترون با عدد  7است، که در آن  M ،1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1اتم  آ( آرایش الکترونی
 وجود دارد )نادرست(. l=0کوانتومی 

 است )درست(. 29و دوره چهارم جدول تناوبی است و عدد اتمی آن  11ب( فلز مس مربوط به گروه 
 1.2است. پس نسبت  10برابر با  l=2و تعداد الکترون با 12برابر با  l=1پ( در این اتم، تعداد الکترون با 

 درست است )درست(.
آرایش الکترونی   X25الکترون دارد در حالی که در  1است که  4ت( آخرین الیه ی اشغال شده الیه ی 

 الکترون وجود دارد )نادرست(. 2، 4ختم می شود و در الیه  4s2به 
 «4». گزینه 238سوال 

 موارد نادرست:
 ( اکسیدII: مس )1ردیف 
 : همه درست2ردیف 
 ( فلوئوریدII: کروم )3ردیف 
 : همه درست.4ردیف 
 «1». گزینه 239سوال 

 گرم اکسیژن وجود دارد. 3O2X ،48در هر مول ترکیب 
2

7 =
48
x → x = 168 → X = 60 g. mol

−1

 
N+p = 60 , N-P=6  2n = 66  n=33, p=27 

 رار دارد.، در دوره چهارم جدول تناوبی ق27با عدد اتمی  Xعنصر 
 «1». گزینه 240سوال 

الکترون وجود دارد. در نتیجه، تعداد الکترون  2در همه عناصر اشاره شده، در الیه ی اول الکترونی 
برابر با  Mو در عنصر  4برابر با  E، در عنصر 7برابر با  D، در عنصر 6، برابر با Aهای ظرفیتی در عنصر 

 است. 3
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آرایش  D(. عنصر 52، عدد جرمی 24دارد )عدد اتمی  3d54s1رونی آرایش الکت Aدر نتیجه، عنصر 
دارد  3d2 4s2، آرایش الکترونی E(. عنصر 80، عدد جرمی 35دارد )عدد اتمی  3d104s24p5الکترونی 

، عدد 31دارد )عدد اتمی  3d10 4s2 4p1آرایش الکترونی  M(. عنصر 58، عدد جرمی 22)عدد اتمی 
 (.70جرمی 
 درست( 1گزینه 
 است. 10برابر با  D( تفاوت شمار نوترون ها و الکترون ها در عنصر 2گزینه 
 برم است که در دمای اتاق با هیدروژن واکنش نمی دهد. D( عنصر3گزینه 
 الکترون. E ،2وجود دارد و در عنصر  l=2الکترون با  D 10( در عنصر 4گزینه 
 «1». گزینه 241سوال 

 آ( درست.
 منفی یک است. 2OFایش فلوئور در ب( نادرست. عدد اکس

اتم  n+lاست. در آن جمع  4s2 4p5پ( درست. سومین عضو آن ها برم است که الیه ی ظرفیت آن 
 است. 33=25+8ها معادل

 ت( نادرست. در هالوژن ها با افزایش عدد اتمی واکنش پذیری کاهش می یابد.
 «4». گزینه 242سوال 

ن هیدروژن جذب می کند. در نتیجه، وقتی مقدار مول اتن و اتین یک مول اتین دو برابر یک مول ات
مول  0.1مول و اتین  0.05مول هیدروژن جذب کرده اند، پس اتن  0.15یکسان بوده است و در مجموع 

مول اتین در این حجم موجود است.  0.05مول اتن و  0.05هیدروژن جذب کرده است. در نتیجه، 
مول اتان وجود داشته است. درصد مولی اتان  0.4بوده است، پس  0.5 مجموع مول های گازی برابر با

 درصد است. 80
 «4». گزینه 243سوال 

 ابتدا واکنش ها را موازنه می کنیم:
a) 2Co(OH)3 + 3H2SO4 → Co2(SO4)3 + 6H2O 
b) 2H3PO4 + 3NiCO3 → Ni3(PO4)2 + 3H2O + 3CO2 
c) MgCO3 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O + CO2 

 است )درست(. b ،12و در معادله  a ،12مجموع ضرایب در معادله  مورد اول(
 مورد دوم( در هیچ یک از واکنش ها عدد اکسایش عنصری تغییر نکرده است )درست(.

 است )درست(. 6، برابر با bو معادله  cمورد سوم(تفاوت مجموع ضرایب استوکیومتری در معادله 
است  3و مجموع ضرایب فراورده ها  3اکنش دهنده ها ، مجموع ضرایب وcمورد چهارم( در معادله 

 )درست(.
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 «2». گزینه 244سوال 
 ابتدا معادله واکنش را موازنه می کنیم:

3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O 

53 𝑔 𝐾3𝑃𝑂4 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐾3𝑃𝑂4

212 𝑔 𝐾3𝑃𝑂4
×

3 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐾3𝑃𝑂4
×

1000 ml KOH

x mol KOH
= 200 𝑚𝑙 𝐾𝑂𝐻 → 𝑥

= 3.75 
 «3». گزینه 245سوال 

 محلول های دارای نیترات فراسیرشده اند )نادرست(. Aمورد اول( در نقطه 
گرم است  15درجه، حدوداً  90مورد دوم( تفاوت انحالل پذیری سدیم کلرید و پتاسیم کلرید در دمای 

 )درست(.
است  70تاسیم کلرید و پتاسیم نیترات حدود درجه، مجموع انحالل پذیری پ 25مورد سوم( در دمای 

 است )نادرست(. 90ولی انحالل پذیری سدیم نیترات باالی 
مورد چهارم( با افزایش دما انحالل پذیری لیتیم سولفات در آب کاهش می یابد، پس ضریب دما در 

 معادله انحالل پذیری آن باید منفی باشد )نادرست(.
 «3». گزینه 246سوال 
 اسید هیدروکلریک به طور خود به خودی واکنش نمی دهد. نقره با

2 HCl + Mg  MgCl2 + H2 
مصرف  HClمول  0.1میلی لیتر،  200مول بر لیتر کم شده است، پس با توجه به حجم  0.5غلظت اسید 

گرم نقره در مخلوط  8.8گرم منیزیم است. در نتیجه  1.2مول منیزیم یا  0.05شده است که معادل 
 درصد جرمی(. 88موجود بوده است )اولیه 
 «2». گزینه 247سوال 
 ، تیتانیم است.Z22، ژرمانیم و عنصر X32عنصر 

 مورد اول( نادرست، ژرمانیم یک شبه فلز است.
 مورد دوم( درست.

است که شعاع آن از هر دو عنصر داده  35، برم با عدد اتمی 17مورد سوم( درست. عنصر مایع گروه 
 شده کمتر است.

 در واکنش ها الکترون به اشتراک می گذارند. 14درست. اتم های گروه مورد چهارم( 
 «2». گزینه 248سوال 

 ردیف اول( گروه عاملی اتانول هیدروکسیل است.
 استون ترکیبی قطبی است. ردیف دوم(

 انحالل پذیری باالیی دارد. ردیف سوم( متیل آمین در آب
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 «4». گزینه 249سوال 
 نام درست ترکیبات داده شده:

 دی متیل هگزان -4و  2آ( 
 )درست( دی متیل پنتان – 3و  3ب( 
 تری متیل پنتان )درست( -4و  2و  2پ( 
 متیل هگزان-4اتیل،  -3ت( 

 «2». گزینه 250سوال 
گرم  50.4گرم از آن باقی می ماند و  12.6د تجزیه شود، درص 80گرم  آمونیوم دی کرومات به میزان  63

 آن تجزیه می شود.
(NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 + 4H2O 

50.4 𝑔 ×
1 𝑚𝑜𝑙 

252 𝑔
×

152 𝑔 𝐶𝑟2𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑟2𝑂3
= 30.4 𝑔 𝐶𝑟2𝑂3 

 گرم ماده جامد باقی مانده است. 43پس در مجموع 

12.6 ×
1

252
×

104

1
= 5.2 𝑔 𝐶𝑟 

30.4 ×
1

152
×

104

1
= 20.8 𝑔 𝐶𝑟 

5.2 + 20.8 = 26 𝑔 𝐶𝑟 →
26

43
× 100 = 60.4 

 «3». گزینه 251سوال 
آسان تر انجام  Aگرماگیر است. در نتیجه اکسایش  Dگرماده و اکسایش  Aمورد اول( واکنش اکسایش 

 می شود )درست(.
971برابر است با ) Dآنتالپی ذوب مورد دوم(  − 852 − 91 = 28 𝑘𝐽)  به ازای دو مول و در نتیجه

14 𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1 .)است )درست 
کیلوژول انرژی است. در نتیجه برای یک مول  971از اکسید آن نیاز به  Aمول  2مورد سوم( برای تهیه ی 

A  کیلوژول انرژی است )نادرست(. 485.5نیاز به 
 بیشتر است )درست(. Dاز  Aمورد چهارم( واکنش پذیری 

 «2»گزینه  .252سوال 
 مورد اول( افزایش دما باعث افزایش سرعت واکنش می شود )درست(.

 درست(.) نش می شود.مورد دوم( کاهش غلظت واکنش دهنده باعث کاهش سرعت واک
 ست(.آزمایش دیگر بیشترین سرعت را دارد )نادر  3در مقایسه با  3مورد سوم( آزمایش 

مورد چهارم( با کامل شدن واکنش مقدار گاز تولید شده در واکنش اول و سوم یکسان و در واکنش دوم 
 و چهارم هم یکسان است )نادرست(.
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 «1». گزینه 253سوال 
برای رسیدن به واکنش مورد نظر سوال، باید واکنش اول را بدون تغییر نگه داریم، واکنش دوم را دو 

 نش سوم را دو برابر و معکوس کنیم. در نتیجه، آنتالپی واکنش مورد نظر برابرست با:برابر کنیم و واک
+1260 + (−278 × 2) + 394 × (−2) = −84 𝑘𝐽 

کیلوژول انرژی،   210با آزاد شدن 
210

84
=  گرم گلوکز به اتانول تبدیل یم شود.   450مول گلوکز، معادل  2.5

 «1». گزینه 254سوال 
 واکنش به صورت زیر است:

Zn(s) + CuSO4 (aq)  ZnSO4 (aq) + Cu(s) 
مورد اول( با گذشت زمان غلظت یون مس کاهش می یابد، در نتیجه رنگ محلول کاهش می یابد 

 )درست(.
مول فلز روی واکنش می دهد. در نتیجه،  0.3با  CuSO4مول  0.3مورد دوم( در بازه زمانی واکنش 

 درست(.د )آزاد می شو مسگرم یون  19.2مول معادل  0.3
مول ماده واکنش داده است، در نتیجه  0.3دقیقه،  120ساعت یا  2مورد سوم( در این واکنش طی 

2.5سرعت واکنش  ×  مول بر دقیقه است )نادرست(.  10−3
مورد چهارم( مجموعه محلول فلز و محلول حاوی یون همان فلز را می توان به عنوان یک نیم سلول در 

 نظر گرفت )نادرست(.
مورد پنجم( با توجه به یکسان بودن ضریب یون مس و اتم روی، سرعت متوسط مصرف یون های فلزی 

 و سرعت متوسط مصرف اتم های فلزی یکسان است )درست(.
 «3». گزینه 255سوال 

در واکنش دی اسید و دی الکل، یک گروه عاملی استری تولید می شود. و در یک انتها گروه عاملی 
کربوکسیل و در انتهای دیگر گروه عامل هیدروکسیل خواهد داشت و تمایل به واکنش به الکل و 

 کربوکسیلیک اسید دارد.
 «4». گزینه 256سوال 

و یک حلقه بنزنی  (حلقه میانی، یک گروه کتونی )(در باال چپمورد اول( این ترکیب دارای دو گروه اتری )
 .(درستاست ) (حلقه سمت راست)

جفت الکترون ناپیوندی  2مورد دوم( در این ترکیب سه اتم اکسیژن دیده می شود که هر کدام از آن 
پیوند دوگانه نیز موجود است  6و در این ترکیب در مجموع  (جفت الکترون ناپیوندی 6در مجموع دارند )

 .(درست)
اتم  2که اگر به جای آن ها  (گرم 30در مجموع ) ر این ترکیب دو گروه متیل وجود داردمورد سوم( د

معادل جرم مولی اتن گرم کاهش جرم خواهیم داشت ) 28، (گرم 2در مجموع هیدروژن قرار گیرد )
4H2C  (.درست) (28با جرم مولی 
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اتم کربن و  6وجود دارد. در بنزن اتم کربن  16اتم هیدروژن و  16د چهارم( در این ترکیب در مجموع مور 
 .(درستاتم هیدروژن وجود دارد ) 6

 «3». گزینه 257سوال 
 است. 20H9Cی تری متیل هگزان با فرمول مولکول-5و  2و  2ترکیب مورد نظر 

 است و این دو مولکول همپار هستند )درست(. 20H9Cمتیل اوکتان نیز -3مورد اول( فرمول مولکولی 
 است )درست(. 32گرم و جرم مولی متانول  128مورد دوم( جرم مولی آن 

گرم مربوط به کربن است ) 108گرم جرم مولی آن  128مورد سوم( از 
108
128 × 𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟒.  ت(.( )نادرس𝟑

2مورد چهارم( مجموع عدد ها در نام آن برابر با  + 2 + 5 =  است )درست(.  9
 «4». گزینه 258سوال 

باز آرنیوس و مورد  dو  aاکسید های فلزی باز آرنیوس و اکسید های نافلزی اسید آرنیوس هستند. مورد 
b  وc  اسید آرنیوس هستند. اسید حاصل ازb حاصل از ، کربنیک اسید )اسید ضعیف( و اسیدc ،

 سولفوریک اسید )اسید قوی( است.
 «2». گزینه 259سوال 

مورد اول( گرمای ویژه یا ظرفیت گرمایی ویژه برای یک گرم از ماده تعریف می شود و مستقل از جرم 
 است )درست(.

مورد دوم( میانگین انرژی جنبشی مولکول ها به دما بستگی دارد که در هر دو ظرف یکسان است 
 )درست(.

 است )درست(. 1بیشتر از ظرف  2مورد سوم( ظرفیت گرمایی آب به جرم آن بستگی دارد که در ظرف 
باالتر خواهد بود  1مورد چهارم( اگر گلوله فلزی مشابه داغ وارد هر دو ظرف کنیم، دمای نهایی ظرف 

 چون جرم آن و در نتیجه ظرفیت گرمایی آن کمتر است )نادرست(.
 «3». گزینه 260سوال 
 ( با افزایش غلظت اسید ضعیف درصد یونش آن کاهش می یابد.1گزینه 
( غلظت یون هیدروکسید در یک اسید ضعیف می تواند مشابه غلظت یون هیدرونیوم در یک 2گزینه 

 باز ضعیف باشد.
است. در نتیجه در محلول  HX ،50است، پس درصد یونش  100( درصد یونش باز بسیار قوی 3گزینه 

خواهد بود  0.3این محلول حدود  pHاست. در نتیجه،  0.5آن غلظت یون هیدروژن یک موالر 
 )نادرست(.

(. پس آن اسید ضعیف تر از -0.48موالر یک عدد منفی است ) 3هیدروبرومیک اسید  pH( 4گزینه 
 هیدروبرومیک اسید خواهد بود.
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 «3». گزینه 261سوال 
 ست.ا HXدرست. کمترین یونش مربوط به مورد اول( 

 مورد دوم( درست. هر سه اسید ضعیف هستند و واکنش یونش آن ها در آب تعادلی است.
هر دو اسید ضعیف هستند. در نتیجه ممکن است قدرت  HYو  درست. اتانوئیک اسیدمورد سوم( نا

 اسیدی هر یک بیشتر باشد.
ثابت یونش، معادل مورد چهارم( درست. با توجه به یکسان بودن دما و غلظت های مولی، مقایسه ی 

 مقایسه میزان مولکول های یونش یافته است.
 مورد پنجم( درست. هیدروسیانیک اسید از هیدروفلوئوریک اسید، اسید ضعیف تری است.

 «1». گزینه 262سوال 
 موالر بوده است. 0.1موالر است. در نتیجه غلظت اسید  0.01، غلظت یون هیدروژن برابر HAدر محلول 
 موالر بوده است. 0.005موالر است. در نتیجه غلظت اسید  0.001، غلظت یون هیدروژن HDدر محلول 

 است. HDبرابر  HA20غلظت موالر 
نسبت غلظت موالر یون هیدروکسید معکوس نسبت غلطت موالر یون هیدروژن است. در نتیجه پاسخ 

 است. 0.1
 «3». گزینه 263سوال 

𝑒𝑚𝑓 = 𝐸 کاتد − 𝐸 آند 
 ود به خودی واکنش الزم است، پتانسیل استاندارد کاهشی کاتد مثبت تر از آند باشد.برای انجام خ

 ولت است.  1.56برابر با + cاین مقدار در مورد 
 ولت باشد. 1.5که با توجه به صورت سوال باید بیشتر از 

 در جهت طبیعی پیشرفت نمی کند. bهمچنین واکنش 
 «3». گزینه 264سوال 

 وجود دارد.  2، +1، +0، 2-، 3-در این ترکیب اتم کربن با عدد های اکسایش 
 .0، 2، +1، +2کربن های حلقه از سمت اکسیژن حلقه به صورت ساعتگرد: +

 2-یژن خارج از حلقه، ، و در متصل به اکس3-اتم های خارج از حلقه در گروه متیل 
 

 «4» . گزینه265سوال 
 باشد. NaClباید کمتر از  NaBr( 1گزینه 
 باید از همه موارد دیگر بزرگتر باشد. O2Na( 2گزینه 
 بزرگتر باشد. CsClباید از  KF( 3گزینه 
 ( درست.4گزینه 
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 «2». گزینه 266سوال 
وتون و پر  8الکترون دارند. مورد اول  10است که هر دو  Na11+و یون پایدار سدیم  O ،-2O8یون پایدار 
پروتون دارد. در نتیجه، شعاع یونی سدیم باید کمتر از شعاع یونی اکسیژن باشد. پس  11مورد دوم 

 قطعاً نادرست هستند. 4و  3گزینه 
 

 «1». گزینه 267سوال 
562با توجه به نمودار، آنتالپی واکنش  − 380 = 182 𝑘𝐽  است. در این واکنش یک مول پیوندA-A  و

492سته می شود )در مجموع شک B-Bیک مول پیوند  + 940 = 1432 𝑘𝐽 پس (انرژی مصرف می شود .
1432با توجه به گرماگیر بودن واکنش باید  − 182 = 1250 𝑘𝐽  انرژی آزاد شود که ناشی از تشکیل دو

برابر با  A-Bمی شود. در نتیجه آنتالپی پیوند  A-Bمول پیوند 
1250

2 = 𝟔𝟐𝟓 𝒌𝑱. 𝒎𝒐𝒍
−𝟏

 خواهد بود. 
 

 «1». گزینه 268وال س
 2NOدرصد گاز  50مول است. اگر  0.3گرم گاز کلر معادل  21.3مول و  0.4معادل  2NOگرم گاز  18.4

مول  0.1مول از آن باقی می ماند و طبق استوکیومتری واکنش،  0.2مول از آن مصرف شود،  0.2معادل 
تولید می  Cl2NOمول هم  0.2همچنین مول از آن باقی می ماند،  0.2از گاز کلر نیز مصرف می شود و 

 است. 1در این محلول  2Clبه  2NOشود. نسبت مولی گاز 
 

موالر و غلظت  2Cl ،0.05موالر، غلظت  2NO ،0.05همچنین با توجه به حجم چهار لیتری ظرف، غلظت 
Cl2NO  موالر خواهد بود. در نتیجه، ثابت تعادل آن طبق فرمول زیر محاسبه می شود: 0.05نیز 

𝐾 =
0.052

𝟎. 𝟎𝟓𝟐 × 0.05
=

1

0.05
= 𝟐𝟎 

 
 «2». گزینه 269سوال 

است که در جهت مصرف گرما  اگیرها افزایش یابد، یعنی واکنش گرماگر با افزایش دما، درصد فراورده 
 .(4و  1)رد گزینه  جا به جا شده است

درصد فراورده ها افزایش یابد،  اگر با افزایش یک گاز بی اثر )در واقع معادل افزایش فشار سامانه(،
 متر از واکنش دهنده ها وجود دارد.گازی در سمت فراورده ها ک مولیعنی مقدار 

 ، باعث جا به جایی واکنش در جهت رفت می شود(معادل افزایش فشارکاهش حجم سامانه ) (2ه گزین
 .(درست)
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 «4». گزینه 270سوال 
رسیده است )اکسنده( و عدد اکسایش ید  4به + 7مورد اول( در این واکنش عدد اکسایش منگنز از +

 به صفر رسیده است )کاهنده(. )درست(. 1-از 
 واحد تغییر کرده است )درست(. 3رسیده است و  4به + 7ز از +مورد دوم( عدد اکسایش منگن

مول الکترون مبادله شده است  6، (4MnO-مول اکسنده ) 2مورد سوم( در این واکنش به ازای مصرف 
(3 × 2 =  ( )درست(.6

مول نافلز  0.5مورد چهارم( هر مول از یون کاهنده )ید(، یک مول الکترون از دست داده که به ازای آن 
 د می شود )نادرست(.آزا
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