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 بیدختیعلی  – 97پاسخ تشریحی شیمی کنکور تجربی 

 

 .2. گزینه 236

س یها شیآزما یبتوان گفت که اجرا دیشا  ست. در اتم بود یساختار درون شناخت یبرا ی، مقدمه ا تهیسیبا الکتر یاریب ه ا

 ایمثبت  یکیترالک یبرده شد که بارها ینکته پ نیبه ا ،یمالش ای ساکن ۀتیسیپس از کشف الکتر ،یالدیآغاز قرن نوزدهم م

سم رو کی دنیهنگام مال به شده جادیا یمنف سم د یج ه اتم ب دیشا و آنها به خود ماده شیدایو پ ندیآ ینم ییاز جا گر،یج

 شود. یآن مربوط م ۀسازند یها

  .1. گزینه 237

صر های دسته ی  صر گزینه ی  pدر باالترین الیه  dو  sعن شده ی خود فاقد الکترون هستند. عنا شغال  همه در دسته  1ا

 قرار دارند. Pدر دسته ی  Eو  Z؛ و در گزینه ی E، عنصر 3؛ در گزینه ی Z، عنصر 2قرار دارند. در گزینه ی  dی 

 .1 گزینه. 238

شععع ات اتمی در هر تناوا با افزایش عدد اتمی کاهش می یابد، در یالی که الکترونگاتیوی با افزایش عدد اتمی افزایش می 

 رد می شوند. 4و  3یابد. پس گزینه ی 

نشععان دهنده ی  bفسععفر و ، نشععان دهنده ی aدر هر گروه نیز با افزایش عدد اتمی، شعع ات اتم ها باال می رود، در نتیجه 

 نیتروژن است.

 .2. گزینه 239

 فلز، نافلز و شبه فلز می شود.شامل هر سه نوت عنصر ، 14و  13در گروه 

 .4گزینه . 240

خواهد بود و در کادمیم کلرات در  2اسععت؛ در نتیجه بار یون کادمیم نیز    2-، بار یون دی کرومات 7O2CdCrدر فرمول 

 دارد.اتم وجود  9مجموت 

Cd2+

ClO3
− Cd(ClO3)2 
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 .4. گزینه 241

شمار الکترون  شده،  سم  ساختار های لوویس ر با توجه به 

( با شعععمار الکترون 6های پیوندی نیتروژن تری فلوئورید )

سیانید ) شمار الکترون 6های پیوندی یون  ست و  (، برابر ا

ندی آن ) نا پیو های  پنج(، 20های  مار الکترون  برابر شععع

  ( است.4پیوندی یون سیانید )

  .4. گزینه 242

و در مولکول فرآورده، پیوند  نش آمونیاک و هیدروکلریک است استواکنش تری متیل آمین و هیدروکلریک اسید، مشابه واک

 نوت پیوند از نظر نوت تشکیل(. 3های کوواالنسی، پیوند داتیو و پیوند یونی وجود دارد )

(CH3)3N + HCl  (CH3)3NHCl 

%Cl =
35.5

95.5
× 100 = 37.2 

 .3. گزینه 243

 عبارت های الف، ا، پ درست و عبارت ت نادرست است.

 الکترون پیوندی وجود دارد. 8الف( در ساختار یون آمونیوم، چهار پیوند یگانه و 

 3 و در یون نیترات 4ا( شعععمار قلمرو های پیوندی اتم نیتروژن در یون آمونیوم 

 است.

  اسععت که یاصععل 5و در نیترات  -3پ( عدد اکسععایش اتم نیتروژن در آمونیوم 

 می شود. 2جمع آن ها 

جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد، در یالی که در  8ت( در سعععاختار آنیون آن، 

 ساختار آنیون آن هیچ جفت الکترون ناپیوندی وجود ندارد.
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  .2. گزینه 244

 لوویس یون کربنات، اتم مرکزی، فاقد جفت الکترون ناپیوندی است.( در ساختار 1گزینه 

ست که در آن تنها یک جفت الکترون ناپیوندی روی 2گزینه  سیانواتن یک مولکول خمیده ا  )

 اتم نیتروژن وجود دارد.

نه  تار لوویس یون اگزاالت، 3گزی ندی و  10( در سعععاخ ناپیو جفت الکترون  7جفت الکترون 

 رد.پیوندی وجود دا

 109.5درجه و در اکسعینن دی فلوئورید، کمتر از  180( زاویه ی پیوندی در کربن دی اکسعید 4گزینه 

درجه اسعععت.  در کربن دی اکسعععید، اتم مرکزی فاقد جفت الکترون ناپیوندی اسعععت، در یالی که در 

 جفت الکترون ناپیوندی دارد. 2اکسینن دی فلوئورید، اتم مرکزی 

    

 

 

 .3. گزینه 245

شدن انجام می 1گزینه ی  صابونی  ساختار این مولکول، در یک محلول بازی، واکنش  ستری در  ( به علت وجود دو گروه ا

 شو، در نتیجه این مولکول پایدار نیست.

   است.3د اکسایش کربن در این مولکول ( باالترین عد2گزینه 

 ( هشت پیوند یگانه ی کربن اکسینن در این مولکول وجود دارد.3گزینه 

روی هر اتم اکسعععینن دو جفت الکترون ناپیوندی وجود ) جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد. 14در این مولکول ( 4گزینه 

 (دارد

 .1 . گزینه246

نسبت شمار مول های آا به شمار مول های گاز اکسینن 
6

8
=

3

4
 است. 

4 PH3 + 8 O2   1 P4O10 + 6 H2O 
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 .4. گزینه 247

1000درصد یک کیلوگرم را محاسبه می کنیم:  14ابتدا  ×
14

100
= 140 g N 

 نیتروژن به چند گرم آمونیوم سولفات نیاز داریم:گرم  140یاال باید محاسبه کنیم، برای 

140 g N ×
1 mol N

14 g N
×

1 mol (NH4)2SO4

2 mol N
×

132 g (NH4)2SO4

1 mol (NH4)2SO4
= 660 g (NH4)2SO4 

 .3. گزینه 248

در واکنش های گزینه های اول، دوم و سوم، ماده ی گازی تولید می شود که مجموت ضرایب استوکیومتری در واکنش سوم 

 بیشتر است:از بقیه 

2 KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2 

2 NaHCO3  Na2CO3 + CO2 + H2O 

2 Al + 6 HCl  2 AlCl3 + 3 H2 

Pb(NO3)2 + K2Cr2O7  PbCr2O7 + 2 KNO3 

 .3. گزینه 249

 با توجه به واکنش:

CaH2 + 2H2O  Ca(OH)2 + 2H2 

0.84 g CaH2 ×
1 mol CaH2

42 g CaH2
×

2 mol H2

1 mol CaH2
×

25000 ml H2

1 mol H2
= 1000 ml H2 

900

1000
× 100 = 90% 

  .4گزینه . 250

 همه ی گزاره ها درست هستند.

 .2. گزینه 251

اگر کالس را به عنوان یک سامانه در نظر بگیریم، مرز سامانه یقیقی است. ییاط مدرسه به عنوان محیط است. کالس یک 

 سامانه هستند.سامانه ی منزوی نیست و اشیای داخل کالس همه اجزای 
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  .3. گزینه 252

4000 Cal ×
4.2 kJ

1 Cal
×

0.100 kg

300 kJ
= 5.6 kg 

  .1گزینه  .253

برای به دست آوردن واکنش مورد نظر باید واکنش اول را نصف کنیم. واکنش دوم را تقسیم بر شش کنیم و واکنش سوم را 

 م کوس و تقسیم بر سه کنیم:

−23 × (
1

2
) + 39 × (

1

6
) + 18 × (−

1

3
) = −11 kJ 

 .1. گزینه 254

 مول واکنش داده است. در نتیجه اختالف آنتالپی سوختن یک مول از آن ها را محاسبه می کنیم. 0.1از هر دو ماده، 

5 × 7.5 × 10 = 375 kJ 

C5H12 + 8 O2  5 CO2 + 6 H2O 

C6H12 + 9 O2  6 CO2 + 6 H2O 

 بنابراین:در سوختن سیکلو هگزان یک مول کربن دی اکسید بیشتر تولید می شود. 

395 − 375 = 20 𝑘𝐽 

 .2. گزینه 255

 و چهارم درست است. اولموارد 

آنتالپی مریله سوم، آنتالپی آا پوشی است. این فرآیند با آنتالپی مثبت همراه است که یک عامل نامساعد به یساا می آید. 

با توجه به شکل میزان انرژِ شبکه ی یل شونده از جاذبه بین ذرات یالل بیشتر  فرآیند انحالل اکسینن در آا گرماده است.

 است. با توجه به گرماگیر بودن، باعث کاهش دمای گرماسنج لیوانی می شود.

 .2 . گزینه256
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4500 g GTS ×
1 mol GTS

890 g GTS
×

1 mol G

1 mol GTS
×

92 g G

1 mol G
×

90

100
= 418 𝑔 𝐺 

 .3. گزینه 257

 جامد؛ رنگ روغنی: سول؛ کره: امولسیون؛ ژله: ژل. یاقوت : سول

 نوت کلویید در ستون سوم جدول به درستی بیان شده است.

 .4.گزینه 258

 ثابت ت ادل خواهد بود: Kغلظت یون نقره و یون کلرید با هم برابر است. در نتیجه، غلظت نهایی یون نقره، برابر با جذر 

[Ag+] =  √1.6 × 10−19 = 4 × 10−10mol. L−1 

4گرم از این محلول،  100پس در  ×  مول نقره کلرید وجود دارد: 10−11

4 × 10−11 × 142.5 = 5.7 × 10−9 g AgCl 

 .3. گزینه 259

 25موالر در دمای  0.2مربوط به محلول  Bافزایش دما و غلظت، باعث افزایش سععرعت واکنش می شععود. بنابراین نمودار 

ست. نمودار  25ی موالر در دما 0.1مربوط به محلول  Aدرجه، نمودار  صفر  0.1مربوط به محلول Cدرجه ا موالر در دمای 

 درجه است.

 .4گزینه . 260

 ابتدا واکنش مورد نظر را موازنه می کنیم:

2 Al + 6 H2O + 2 OH-  2 Al(OH)4
- + 3 H2 

 0.2، الزم است 13به  pHمول سدیم هیدروکسید وجود دارد. برای رسیدن  2موالر سدیم هیدروکسید،  1لیتر محلول در دو 

مول سدیم هیدروکسید مصرف شده  1.8لیتر آا یل شود. بنابراین در طول انجام این واکنش  2مول سدیم هیدروکسید در 

 است.

1.8 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻 ×
3 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
×

25000 mL H2

1 mol H2
×

1 𝑠

50 𝑚𝑙
 = 1350 s 
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 .2. گزینه 261

شار، باعث جا  شود. افزایش دما باعث جا به جایی ت ادل افزایش ف به جایی ت ادل در جهت رفت برای کاهش مول گازی می 

سیدن به  شود. به کار بردن کاتالیزگر تاثیری بر جا به جایی ت ادل ندارد و فقط زمان ر صرف گرما می  شت و م در جهت برگ

نش در جهت برگشععت برای افزایش مول گازی ت ادل را کاهش می دهد. افزایش یجم واکنش گاه، موجب جا به جایی واک

 می شود. وارد کردن اکسینن اضافی موجب جا به جایی واکنش در جهت رفت برای مصرف اکسینن می شود.

  .4. گزینه 262

مول نیتروژن دی اکسید و  1مول می رسد و  2مول دی نیتروژن پنتا اکسید تجزیه می شود در نتیجه مول نهایی آن به  0.5

 لیتری سامانه می توانیم بنویسیم: 5ل اکسینن تولید می شود. با توجه به یجم مو 0.25

𝐾 =
0.24 × 0.05

0.42 = 5 × 10−4 

اگر دو مول از هر کدام از این مواد به ظرف اضافه کنیم، خارج قسمت واکنش باالتر می رود و واکنش برای رسیدن به ت ادل 

 باید در جهت برگشت جا به جا شود.

 .2. گزینه 263

تنها موادی هسععتند که فرمول ثابت ت ادل به کار رفته اند. در نتیجه غلظت نهایی هر کدام از آن ها، برابر  2Xو  Aه ی ماد

 با جذر ثابت ت ادل است:

[𝑋2]درجه:  300در دمای  = √10−1 = 0.316 

[𝑋2]درجه:  100در دمای  = √10−4 = 0.01 

0.316

0.01
= 31.6 

  .1. گزینه 264

شود، دریالی که با انحالل پذیری پنتانو سبتی در آا یل می  ستون به هر ن ست زیرا ا ستون کمتر ا سبت به ا سید ن ئیک ا

 افزایش شما اتم های کربن، انحالل پذیری کربوکسیلیک اسید ها در آا کاهش می یابد.

CH3CH2CH2CH2CHO + Ag2O  CH3CH2CH2CH2COOH + 2 Ag 
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  .4. گزینه 265

شدن  ضافه  سولفوریک با ا سیدی اول  سید، عامل ا سولفوریک ا سید به یک لیتر محلول یک موالر  سدیم هیدروک یک مول 

شو سیدی دوم، باعث می  شود. اما وجود عامل ا سید خنثی می  شد و در نتیجه فنول  د،ا شته با سیدی دا صیت ا محلول خا

غلظت  در نهایت فتالئین در این محلول بی رنگ اسععت و متیل سععر  از ابتدا تا انتهای واکنش به رنگ قرمز باقی می ماند.

سولفات از آن ها کمتر خواهد بود، زیرا هی شود و غلظت یون هیدروژن  سولفات و یون هیدروژن با هم برابر می   دروژنیون 

 سولفات یک اسید ض یف به شمار می آید:

HSO4
- 
 H+ + SO4

2- 

 .2. گزینه 266

 یجم ، غلظت یون هیدروژن ده برابر کاهش می یابد ومیلی لیتر آا اضافه می شود 90میلی لیتر از این محلول به  10وقتی 

س 100کلی به  ست و 0.01محلول نهایی د. در نتیجه غلظت میلی لیتر می ر ست و  0.1غلظت اولیه محلول  موالر ا موالر ا

 مول اسید قوی وجود دارد. 0.1در نتیجه هر لیتر آن 

NaOH + HA  NaA + H2O 

0.1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐴 ×
1 mol NaOH

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐴
×

40 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
= 4 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻 

  .1. گزینه 267

سدیم هیدروکسید که باز قوی هیدروکسید،  مساوی از فسفریک اسید و سدیم مول های( در صورت مخلوط شدن 1گزینه 

شود. در  صرف نمی  سه ظرفیت، به طور کامل م شتن  سید به دلیل دا سفریک ا شود، اما ف صرف می  ست به طور کامل م ا

 نتیجه در نهایت، یک اسید ض یف و نمک آن باقی می ماند که خاصیت بافری دارد.

 سدیم کلرید و استیک اسید می شود که خاصیت بافریموجب تولید ریک اسید، ( با واکنش سدیم استات و هیدروکل2گزینه 

 ندارد.

 ی کنند.و به طور کامل هم را خنثی م ( نیتریک اسید و پتاسیم هیدروکسید به ترتیب اسید و باز یک ظرفیتی است3گزینه 

 نند.و به طور کامل هم را خنثی می ک ( باریم هیدروکسید و سولفوریک اسید به ترتیب باز و اسید دو ظرفیتی است4گزینه 

  .1. گزینه 268
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پتانسیل استاندارد  بیشتر است. زیرا خاصیت اکسندگی منیزیم از قلعمی شود،  انجام واکنش مورد سوال در شرایط استاندارد

 در جدول پتانسیل کاهشی استاندارد، منیزیم . یون منیزیم خاصیت اکسندگی کمتری از قلع دارد.ولت است 2.24این سلول، 

 باالتر از قلع قرار می گیرد.

 .3. گزینه 269

 و فریک کلرید به صورت زیر انجام می شود:  کلرید (IIواکنش بین قلع )

SnCl2 + 2FeCl3 SnCl4 + 2FeCl2 

40 𝑚𝑙 𝐹𝑒𝐶𝑙3 ×
0.1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒𝐶𝑙3

1000 𝑚𝑙 𝐹𝑒𝐶𝑙3
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑛𝐶𝑙2

2 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒𝐶𝑙3
×

190 𝑔 𝑆𝑛𝐶𝑙2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑛𝐶𝑙2
= 0.38 𝑔 𝑆𝑛𝐶𝑙2 

0.38 𝑔 𝑆𝑛𝐶𝑙2 ×
100

20
= 1.9 𝑔 𝑆𝑛𝐶𝑙2 

1.9

2
× 100 = 95% 

 رابر مول فریک کلرید است:ل الکترون جا به جا شده، بمو واید کمتر است و ش آهن یکدر این واکنش عدد اکسای

40 𝑚𝑙 𝐹𝑒𝐶𝑙3 ×
0.1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒𝐶𝑙3

1000 𝑚𝑙 𝐹𝑒𝐶𝑙3
×

1 mol electron

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒𝐶𝑙3
= 4 × 10−3 

 .2. گزینه 270

 هیدروژن نسبت به روی خاصیت اکسندگی بیشتری دارد:

Zn + 2 H+
 Zn2+ + H2 

 منفی است. wاین واکنش با تولید گاز همراه است و عالمت 

 است. SHEبه  Znجهت یرکت الکترون از سوی الکترود 

 د.لیتر گاز هیدروژن غلظت یون روی دو برابر می شو 22.4با تولید و نه مصرف 

موالر می  0.8مول از غلظت یون هیدروژن کاسععته می شععود و به  0.2مول،  0.1گرم فلز روی، م ادل  6.5پس از مصععرف 

 رسد.
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