
دکونانیحام  

 مولف و طراح سوال                           کونانیرشته تجربی           مدرس : حامد -49شیمی کنکور 

 مدرس شهر تهران     74930575390-74945939490

 

 
0پاسخ گزینه    

 رد گزینه ها

ینات خواندند که در اآب  وسپس ارسطو هوا خاک آتش رابه آن افزود وعناصر تشکیل دهنده ی کتالس عنصر -9

 دموکریت نیز بیان کرد که همه مواد از ذرات کوچک وتجزیه ناپذیری به نام اتم ساخته شده اند. همان زمان

 ی نظری بپردازندبرپایه نظریه رابرت بویل دانشمندان باید به پژوهش های عملی در کنار فعالیت ها-0

 رابرت بویل قبل از نظریه اتمی دالتون بود-9

 
 9پاسخ گزینه 

 باتوجه به ترکیب یونی به راحتی ظرفیت  کاتیون شرکت کننده مشخص است

26Fe 3+: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 

25Mn2+ :  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3
 

 آنها نیزبایکدیگر برابر می باشد.  ml)عددکوانتومی مغناطیسی اوربیتالها)باتوجه به آرایش الکترونی یکسان جمع جبر 

 
 3پاسخ گزینه 

 باشد 0/9تا9/7ی ازنوع کواالنسی قطبی است که  اختالف الکترونگاتیوی بین دو اتم سر پیوند بین پیوند

-O       2/5Be:-F    0/5O:-F     1/5Be:-Cl      0/5O:-Cl    1F:-Cl    1Be:-S      1O:-S   1/5F: -S     0/5Cl:-S

Be: 2  
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دکونانیحام  

 
 9پاسخ گزینه  

 می باشد(Mnمی باشد)این عنصر   4s2 3d5[Ar]قراردارد دارای آرایش الکترونی  0و گروه 9چون در ردیف   Eعنصر 

 ردگزینه ها:

 بزرگتر است Zاز  Aشعاع اتمی -9

 متفاوت می باشد  CS2 می باشد که ساختار لوویس آن با Cl2Oهمان  D2Zمولکول  -0

 می باشند IBبا مس هم گروه بوده ولی متعلق به گروه  Xعنصر -9

- 

 9پاسخ گزینه 

جدول تناوبی دردوره چهارم یون هایی بابیشینه عدداکسایش عنصرها وجوددارند که آؤایش  0تا 9در گروه های 

 الکترونی مشابه گازنجیب دوره قبل خودرامیگیرند

 
 9پاسخ گزینه 

نیروی جاذبه بین یون ها در بلور ترکیب یونی قوی تر از جاذبه میان یک جفت کاتیون وآنیون مشابه است مثال در 

 برابر است 0/9این نیرو NaClشبکه 

 
 0پاسخ گزینه 

 CrMnO4 اتم( 0:)دارای  کرومو منگنات                     CuCr2O7اتم( 97)دارای   کوپریک دی کرومات :
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دکونانیحام  

 

 9گزینه پاسخ 

 باتوجه به وجود پیوندوگانه در کنارپیوند یگانه می توان به راحتی رزونانس را در آنها مشاهده نمود 

 
 ردگزینه ها:

 نداردپیوند هیدروژنی در همه ی مولکول های حاوی هیدروژن وجود--0

 قسمت ناقطبی هگزانول خیلی بیشتر از قسمت قطبی آن است بنابراین درآب حل نمی شود-9

 هرچه مولکول بزرگتر باشد نیروی واندروالسی قوی تر است-9

 
 9پاسخ گزینه 

 
دیده می شود وبه دلیل داشتن تقارن این مولکول  SO3به شکل مسطح مثلث می باشد که در ساختار  Cساختار 

 ناقطبی می باشد

 
 0پاسخ گزینه 

PF4و  +H3Oتنها اتم های مرکزی 
PO3و  +

 ازقاعده هشتایی پیروی می کنند -3

باتوجه به الکترون های الزم برای هشتایی شدن و لکترون های موجود در الیه ظرفیت اتم ها مشاهده می کنید که اتم 

 از این قاعده نمی توانند تبعیت کنند Snو Nمرکزی 
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دکونانیحام  

 
 0پاسخ گزینه 

 
می باشد که با مولکولی که دارای تعداد کربن وهیدروژن برابرولی ساختار  C7H16فرمول مولکولی هپتان به فرم 

 جفت الکترون پیوندی دارد 00متفاوت است ایزومر می باشد .مطابق باپیکربندی ای ن مولکول 

 
 9پاسخ گزینه  

ه مول هیدروژن تک اتمی که به راحتی به کربن های حلقه بنزنی چسبید 0سه مول هیدروژن دواتمی یعنی 

 وآنهاراسیر)تک پیوندی ( میکنند.

 رد گزینه ها:

 جفت الکترون ناپیوندی در الیه آخر اتم ها وجوددارد 90در ساختار -9

 قلمرو الکترونی وهمچنین پیوند آمیدی و آمینی می باشند 9اتم های نیتروژن دارای -0

 می باشد 3و شمار اتم های اکسیژن در آن  99شماراتم های کربن درآن -9

 
 9پاسخ گزینه 

N2O=
     

       
 دی نیتروژن اکسید :     

N2O3=
     

         
 دی نیتروژن تری اکسید :     

NO=
   

     
 (اکسید IIنیتروژن ) :     

NO2=
  

       
 نیتروژن دی اکسید  :    
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 9پاسخ گزینه 

( کرومات و محلول II( نیترات فراورده محلول در آّب  رسوب سرب )IIکرومات با سرب )آ( در واکنش محلول پتاسیم 

 پتاسیم نیترات به وجود می آید

 ب(سوختن فلز منیزیم در هوا نوعی واکنش ترکیب است

 پ(تجزیه سدیم هیدروژن کربنات براثر دما محصوالتی مانند سدیم کرینات و کربن دی اکسید و آب می باشد

به بیان دقیق تر یک مول کربن  لید می شودولیمتان تو یک مول ش هرمول کربن با بخار آب بسیارداغت( ازواکن

 مول بخارآب تولید یک مول متان می کندبایک 

 
 9پاسخ گزینه 

P4O10 +6 PCl5 10 POCl3 

3mol PCl5
            

          
 

        

          
 

  

   
     

 
 9پاسخ گزینه 

Al2(SO4)3   Al2O3  + 3 SO3 

1 mol            0 mol     0mol  

-X mol         +X  mol   +3X mol 

-------------------------------------- 

1-X mol    X mol       3X mol 

و جرم جامد باقی مانده )آلومینیوم اکسید(  990( (x-1باتوجه به اینکه جرم واکنش دهنده )آلومینیوم سولفات( برابر 

 می شود وباتوجه به برابری این دو داریم: X)  )970برایر

342(1-X)= 102(X)     X    
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9پاسخ گزینه   

می توان به راحتی گرم هریک ازواکنش دهنده گرم برمیلی لیتردرنظرگرفته شده است  9باتوجه به اینکه چگالی برابر 

 هارامحاسبه نمود

A+X2   Z 

= M*V= 0/4  150  10 -3  =6 10-2   mol                      مولA  

= M*V= 0/5  100  10 -3  =5 10-2  mol                       مولB 

تشکیل       

   [         ]        
 

 
         

 

 
         

 بنابراین : به عنوان محدودکننده می باشد Bمی باشد  Aکمتراز  Bباتوجه به اینکه تعداد مول 

   2100
 

                    

 
 

0پاسخ گزینه   

 ردگزینه ها :

 آ( تنها در حالت گازی هرسه نوع حرکت انتقالی چرخشی و ارتعاشی وجوددارد

مولکول سبب تغییرلحظه ای فاصله میان هسته دواتم در پیوندها می شودب(حرکت ارتعاشی اتم ها در   

 پ(ظرفیت گرمایی مولی هرماده برابر حاصل ضرب جرم مولی آن در ظرفیت گرمایی ویژه آن است

 
0پاسخ گزینه   
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K + 
 

 
O2  +

 

 
 Cl2    KClO3 

پایانی     +65]-143=ابتدایی  
 

 
     

 

 
    ]       

 
  9 پاسخ گزینه

 :شدتی   ppmغلظت محصول برحسب  نسبت شماراتم هادرمولکول یک ترکیب :شدتی 

 گرمای آزادشده درواکنش سوختن یک ماده : مقداری       کارانجام شده در سامانه واکنش : مقداری

 انحالل پذیری مواد درآب در دمای معین : شدتی

 
 9پاسخ گزینه 

مایع خالص جرم آن کم می شود بنابرین ظرفیت گرمایی که به مقدار وابسته است کاهش می باتبخیر مقداری ازیک 

 یابدولی ظرفیت گرمایی ویژه مستقل ازمقدار بوده و ثابت است

 ردگزینه ها:

 مقدار گرمای آزادشذه در واکنش تشکیل مواد به حالت فیزیکی وابسته می باشد (9

 آنتروپی همراه می باشندواکنش های تجزیه معموال در جهت افزایش  (0

 می  باشد برای انجام واکنش دمای پایین مساعد می باشد منفی   در سامانه هایی که مقدار (9

 
 9 پاسخ گزینه 

47                     

 03         14  g     

 گرم رسوب تشکیل می شود 07-99=39باکاهش دما 

درصد رسوب  
  

  
         

درصد جرمی  
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 9گزینه  پاسخ 

SO3گرم وگروه سولفونات ) 99(  دارای جرم -COOگروه کربوکسیل)
گرم می باشدکه تعداد اتم های 57( دارای جرم -

 اکسیژن آن نیزافزایش می یابد.

 ردگزینه :

 هردودارای بارالکتریکی منفی می باشند-0

 یون در پاک کننده ثابت استنسبت استوکیومتری کاتیون به آن-9

 انحالل پذیری درین حالت افزایش می یابد-9

 
 9 پاسخ گزینه 

Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 

        
       

       
 

         

       
 

     

 
  

       
 

  

   
                

 
 0 پاسخ گزینه 

A  +   X       2D   +    Z 

1        1            0            0 

-x      -x            +2x        +x 

------------------------------------ 

1-x    1-x             2x       x                              A=D   - 1-x= 2x      X= 
 

 
    

             
 

 
         

 

 
 

 

سرعت ثانویه

سرعت اولیه
  

 [ ][ ]

 ] ][ ]
 

 [ ][ ]

 [
 
 ]  [

 
 ]
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 0پاسخ گزینه 

 سطح انرژی گونه واسطه از فرآورده ها وواکنش دهنده ها باالتر می باشد

 است کمتر درواکنش گرماگیر انرژی فعالسازی واکنش برگشت ازواکنش رفت 

 ردگزینه :

افزایش دمادرواکنش های تعادلی سبب افزایش سرعت می شود ولی در واکنش های گرمازاباعث کاهش ثابت تعادل -9

 می گردد

 کاتالیزور برروی همه ی واکنش ها اثر افزایش سرعت راندارد-9

 
 9پاسخ گزینه 

 نقش کاتالیزوردراین واکنش را دارد.بنابراین واکنش باحضور  FeSO4باتوجه به متن کتاب درسی متوجه می شویم که 

FeSO4  سرعت واکنش افزایش می یابد.ازآنجاییکه واکنش گرمازااست سرعت افزایش دما در این ظرف افزایش می

 یابد.

 ردگزینه :

 می شود Aکاتالیزور باعث کاهش انرژی فعالسازی درظرف  -0

 اردوتنهاسرعت واکنش رازیادمی کند.کاتالیزور نقشی برروی مقدارو...ند-9

 لیترمی باشد 9/00دارای حجم  STPمول گاز آزادمی شود که در شرایط 9درپایان واکنش مطابق واکنش -9

 
 9 پاسخ گزینه 

N2O4     ↔   2 NO2 
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2                      0 

-X                 +2X 

---------------------------                  

2-X                2X                          K= 
[  ] 

[   ]
        4=

[  ] 

[   ]
        

                       

1 2               
[   ]

[    ]
=2 

تعداد مول لیتر و غلظت هریک ازگونه ها درحالت تعادل برابر است می توان  97باتوجه به اینکه حجم ظرف برابر 

 هریک رامحاسبه نمود

n1 =M          

n2 =M         

مول گاز در حات تعادل وجوددارد. 93در مجموع   

 
0پاسخ گزینه   

2 A2      D2 

1               0 

-2x           x 

--------------- 

1-2x         x           K = 
 

[    ] 
            1 = 

 

[    ] 
      X= 

 

 
 

                  

 

 
                

 

 
درصد جرمی                       

 

 
 

 

         

 
 9 پاسخ گزینه 

فرآیند هابر گرمازا می باشد..باافزایش دما مقدار ثابت تعادل کم می شود)فرآورده ها به سمت واکنش دهنده ها حرکت 

ردن مقداری از آمونیاک نیز میزان خارج قسمت واکنش با افزایش دما زیاد می شود.باخارج کمی کنند( سرعت واکنش 

 کاهش می یابد.

 
 9پاسخ گزینه 
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[H+]=√      √         = 10-2     pH=2 

 pH=3+log 
   

   
   pH= pKa + log 

  

  
 

 
9پاسخ گزینه   

از گروه کربوکسیلی قادر به تشکیل پیوند هیدرژنی بامولکول های آب این مولکول هم از گروه عاملی آمینی و هم 

 رادارد

 و حاللیت خوبی در آب دارد

 ردگزینه:

 می باشد  C8 H9 N O2فرمول مولکولی آن  -9

 همچنان بخش قطبی بربخش غیرقطبی غلبه می کندو در آب حل می شود -0

 بیشتر ازبنزوییک اسید دارد CH2 باقراردادن یک هیدروژن به جای گروه آمینی همچنان یک-9

 
 

 9  پاسخ گزینه 

 معادله موازنه شده به صورت زیر می باشد

Mn2+  +2 H2O  MnO2  + 4H+ + 2e- 

 

 
 9پاسخ گزینه 

 محصول سوختن هریک ازترکیبات آلی کربن دی اکسید وآب می باشد .

CO2=0  X+[2     ]عدداکسایش کربن در کربن دی اکسید:                                
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 0پاسخ گزینه 

آن در هردمایی برابر  Eباتوجه به اینکه نیم سلول سمت راست مربوط به الکتروداستاندارد هیدروژن می باشد مقدار 

 صفراست و برخالف  سایر الکترودها  جرم آن  ثابت و بدون تغییر می ماند

 ردگزینه :

راداردبنابراین به مرور الکترون می دهد و اتم روی به صورت یون روی تشکیل می شود الکترودروی نقش آند  -9

 اماآنیون ها از پل نمکی به سمت آن حرکت می کنند

 واکنش کلی به فرم زیر است -9

Zn + 2H+   Zn2+ +H2 

 الکترودروی آند است ولی قطب منفی در سلول گالوانی به شمار می رود -9
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