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                            نام خانوادگی :                                                                                            

  : شماره داوطلبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرسش نامه
 شود مملکت اصالح می شود. اگر دانشگاه اصالح

 امام خمینی )ره(                           

 1395سال  – شیمی کنکور سراسریآزمون شبیه ساز 

 ویژه گروه های آزمایشی :

 علوم ریاضی و فنی –علوم تجربی  

 دقیقه 45مدت پاسخگویی :                                                                           35تعداد سوال :      

 ، تعداد و شماره سواالت و مدت پاسخگوییوان مواد امتحانی آزمون عن

 مدت پاسخگویی تا شماره از شماره سوالتعداد  مواد امتحانی ردیف

 دقیقه 45 35 1 35 شیمی 1

 

 .مولف این نگاشته مجاز می باشد برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز حق کپی برداری و انتشار سواالت بدون ذکر منبع،

 

 

 طراح :

 نیما حسن زاده 

 

 ، مراحل زیر را دنبال کنید : «تحلیل نامه آزمون»به منظور دانلود 

 را بر روی گوشی خود نصب کنید.  BarCode Scannerنرم افزار   -1

2-  Qr-Code زیر را اسکن کرده و به لینک مربوطه بروید  . 

 فایل مورد نظر را دانلود کنید .   -3

 ! تحلیل نامه آزمون را قبل از پاسخ دادن به سواالت نخوانید 

 به نام خدا
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 بخشی از نظریه دالتون که می گوید ...... پس از کشف ...... نقض شد .  -1

 پدیده پرتوزایی –واکنش های شیمیایی شامل جابجایی اتم ها و تغییر در شیوه اتصال اتم هاست  (1

 پرتو کاتدی  –همه اتم های یک عنصر شبیه یکدیگرند  (2

 نخستین ذره زیر اتمی  –ماده از ذرات ریز تجزیه ناپذیری به نام اتم تشکیل شده است  (3

 ایزوتوپ ها  –اتم های عناصر مختلف به یکدیگر متصل می شوند و مولکول ها را بوجود می آورند  (4

 

 «.این عنصر می توان گفت ......  ختم شود ، درباره ..... به .......ر آرایش الکترونی اگ»       تکمیل می کند ؟  نادرستیرا به  کدام گزینه عبارت مقابل -2

1 )-2A - 6p2 –  را تشکیل می دهد . منفیدر مولکول آب قطب 

2 )+2B - 6p3 –  . ترکیب های حاوی آن به فراوانی در پوسته زمین یافت می شوند 

3 )C – 1s4 – می باشد .  19با عدد اتمی  حتما فلز قلیایی 

4 )+3D - 10d3 -   . برطبق پیش بینی مندلیف، نقطه ذوب آن کم است 

 

 ؟  مورد صحیح استچند عامل تشکیل جهان زنده باشد،  Bبا توجه به جدول مقابل)که قسمتی از جدول تناوبی است( ، اگر عنصر  -3

 ، هم خواص فلزات و هم خواص نافلزات را دارند .  Jو  Kالف( عناصر 

 کمتر است .  Hبیشتر و از  Fاز  Gب( انرژی نخستین یونش عنصر 

   می باشد . 44برابر  Iالکترون های الیه سوم عنصر   lپ( مجموع اعداد کوانتومی 

  می باشد . 7/1کمتر از  Lو  Aت( اختالف الکترونگاتیوی بین دو اتم 

 بیشتر است . Cاز  Bث( شعاع یون پایدار عنصر 

 ( چهار مورد4                    ( سه مورد          3               و مورد               ( د2             ک مورد                 ( ی1

 

 می باشد ؟ نادرستهر گزینه علت نادرستی آن آورده شده است . علت نادرستی کدام گزینه  زاره هایی نادرست هستند . در مقابلگزینه های زیر همگی گ -4

 2X+یون پایدار  قرار دارد :  3X+خود ، میان دو فلز با یون پایدار اسکاندیم در جدول تناوبی در دوره  (1

 (IIIیون منگنز) ن هایی هستند که کمتر متداولند :وجز ی (II( و یون منگنز)IIیون کروم) (2

 . نسبت در یون و اتم کلر یکسان استاین   :  است، بیشتر ر یون پایدار کلر نسبت به اتم آن، دحجم هسته به حجم کلنسبت  (3

𝟑  باشد :می  سدیم فسفاتبرابر برعکس این مقدار در ترکیب  2، آنیون به کاتیون در ترکیب باریم برمیدتعداد  (4
𝟐

 برابر 

 

فرض  aبرابر تشکیل می دهد  گرم بر مول( 216درصد جرم آنرا نمک بدون آب )به جرم مولی  75که  را تعداد مولکول های آب تبلور یک نمک آبپوشیدهاگر  -5

 (=g.mol16,O=1H,-1) ؟کدام است aبه  bفرض کنیم ، نسبت  b( سولفات آب پوشیده را برابر IIتعداد اتم های آب یک مولکول نمک مس)و  کنیم ،

1) 
𝟏𝟓

𝟒
                                           2)   𝟑

𝟒
                                             3   )𝟒

𝟏𝟓
                                             4   )𝟒

𝟑
 

 

 می باشد ؟ نادرستکدام عبارت  -6

 فرمول تجربی گلوکز با فرمول مولکولی فرمالدهید یکسان است .  (1

 با هم برابر است. 2NOدر مولکول   O-Nطول پیوندهای  (2

 اتم کربن متصل به اکسیژن دارد .  4دی اتیل اتر  (3

 مایع می شود .   2Nآسانتر از گاز  COگاز  (4

 

D C B A 

H G F E 

L K J I 
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یونی باشد، با فرض بر اینکه  Dو  Aکوواالنسی قطبی و پیوند  Dو  Cدر آستانه یونی شدن، پیوند بین  Bو  Aداریم . اگر پیوند بین  Dو  A  ،B  ،Cعنصر  4 -7

 می توان درنظر گرفت ؟ B-Cبا فلوئور حداکثر خصلت یونی را داشته باشد، چند نوع پیوند برای  Aپیوند 

1 )3                                         2 )2                                        3 )1                                        4 )0 

 

در چند مورد از موارد  دو مولکول و در مقابل آنها تشابهاتی را که این دو مولکول با یکدیگر دارند، آورده شده است .« ت»تا « الف»گزاره های هریک از در  -8

 داده شده به درستی بیان شده اند ؟ اتتشابهذیل، 

  جفت الکترون های پیوندیتعداد  –تعداد قلمرو اتم مرکزی :      3CH-و   O2Hالف( 

 تعداد قلمرو ناپیوندی اتم مرکزی  –:   زاویه پیوندی    4CClو   4NH+ب( 

 گانه  2وجود پیوند  –شکل هندسی  :       3SOو   2COClپ( 

 ساختار رزونانسی –جفت الکترون ناپیوندی تعداد :      2NO-و  2Cl2CHت( 

 ( چهار مورد4( سه مورد                                3( دو مورد                              2( یک مورد                               1

 

 ، کدام گزینه صحیح است ؟ متعلق به آسپارتام می باشددرباره ساختار روبرو که  -9

 می باشد .   2N5O17H14C (  فرمول مولکولی آن 1

   (  دارای گروه های عاملی آمینی ، کربوکسیلی و اتری می باشد . 2

 آلفا آمینواسید حلقوی می باشد . (  یک3

 شود .قلمروی الکترونی یافت نمی  3(  در آن اتم اکسیژن با کمتر از 4

 

ساخت، چند برابر تعداد پیوند های دوگانه ترکیب آروماتیکی است که در گذشته برای نگهداری  14H6Cترکیب تعداد ایزومر های ساختاری که می توان با   -10

 فرش و لباس کاربرد داشته است ؟ 

1) 1                                            2)  𝟔
𝟓

                                              3   )𝟓

𝟔
                                          4)  𝟕

𝟓
 

 

 مقابل خود هستند  ؟ گروه عاملی فاقد چند مورد از مواد نام برده شده  -11

 هیدروکسیل ( بوی گل رز : اتوموبیل : آمید/تایر  /ایبوبروفن : کربوکسیل /دبوی بد ماهی فاسد شده : آمی /شیر ترش : استر کتون/میخک :  آلدهید/بادام : ) 

1) 1                                             2 )2                                               3 )3                                               4 )4 

 

 بیان شده است ؟ نادرستیچند مورد از موارد زیر، به   -12

 زردرنگ است .  ،اتم اکسیژن دارد  7اتم کروم و  2پتاسیم با آنیونی که کاتیون الف( ترکیب 

 می باشد .  %95ب( درصد خلوص کانه هالیت، که یک نمونه ناخالص از سدیم کلرید در طبیعت است، 

 می باشد .  3CO2Kپ( فرمول تجربی ترکیبی که برای تولید شیشه های لوازم الکتریکی به کار می رود ، 

 در واکنش سوختن مونومر ماده به کار رفته در تولید طناب و ریسمان، مثبت می باشد .  Wت( 

 اتم می باشد .  5و  3ث( تفاوت سالیسیلیک اسید )از نظر تعداد اتم( با متیل سالیسیالت و آسپیرین ، به ترتیب 

1 )4                                   2 )3                                   3 )2                                   4 )1 
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 )معادالت واکنش ها به صورت موازنه شده فرض شوند.(کدام گزینه صحیح می باشد ؟   -13

 مجموع ضرایب واکنش دهنده ها در معادله تولید سدیم هیدروژن کربنات با مجموع ضرایب فرآورده ها در معادله تجزیه آن، برابر است.  (1

 (=g.mol 14,N=16,O=1,H=12C-1)گرم می باشد.  180و  47جرم مولی اوره و گلوکز به ترتیب  (2

𝟖اتیلن گلیکول ، برابر  در گلیسیرین به مجموع اتم های کربن و اکسیژننسبت تعداد اتم های هیدروژن در  (3

𝟑
 می باشد .   

 کیلوژول گرما آزاد می شود .  5450از سوختن هر مول ایزواوکتان خالص ،  (4

 

. کدام یک از گزینه تولید می شود g.L 0/8-1لیتر گاز با چگالی  11را در مجاورت گرما تجزیه می کنیم که در نتیجه آن ای گرم از واکنش دهنده  20مقدار   -14

 =g.mol 14N=,23,Na=32,S=27,Al=39,K=40,Ca=16,O=12(C-1 (                                                        ؟ می باشد این واکنش بیانگر های زیر

 واکنش تجزیه گرمایی کلسیم کربنات  (1

 تولید  سدیم هیدروژن کربنات واکنش  (2

 واکنش تجزیه گرمایی آلومینیوم سولفات (3

 واکنش تجزیه سدیم آزید (4

𝟑/𝟎𝟏𝟏 تعداد به . اگرمی کنیم 2Oاین مخلوط را وادار به واکنش با گاز . و متانول در اختیار داریم S2Hگرم از  24مخلوطی به جرم   -15 × مولکول گاز   𝟏𝟎𝟐𝟑

 درصد جرم مخلوط را ناخالصی تشکیل می دهد.( 3/8)به تقریب  ددار تولید شود، چند گرم بخارآب در نتیجه این فرآیند تولید می شود ؟گوگر

                                                                                                                                                                            (1-g.mol 16,O=12,C=1,H=32S=)  

1) 625/14                                    2 )9                                       3 )256/9                                      4 )625/5 

 

 می باشد ؟  نادرستعبارت بیان شده در کدام گزینه   -16

 (O=16,C=12,H=1 g.mol)مول اکسیژن برای سوزاندن گلوکز نیاز دارد .  15بدن انسان در هر شبانه روز به طور متوسط، تقریبا به  (1

 رنگ نمونه خالص و ناخالص از یک ماده، همواره متفاوت نیست .  (2

 (=g.moL 12C=,16,O=7Li-1) با کربن دی اکسید استفاده شود .  درفضاپبماها بهتر است از واکنش لیتیم پراکسید (3

 ( سولفید از ترکیب آهن و گوگرد ، در هر شرایطی انجام می شود . IIواکنش تولید آهن) (4

 

 صحیح می باشد ؟درباره آنتالپی های استاندارد، کدام گزینه   -17

 اختالف آنتالپی استاندارد ذوب و تبخیر در اتانول در مقایسه با دی اتیل اتر کمتر است .  (1

 از پایداری عنصر های تشکیل دهنده خود کمتر می باشد .  همانند اتانول پایداری اتین (2

سوختن متانولKj715- =∆𝑯)اتانول نسبت به شعله حاصل از سوختن متانول، داغ تر است . شعله حاصل از سوختن  (3
سوختن اتانولKj1368- =∆𝑯و  °

°) 

 یکسان است .  2NOدر  O-Nآنتالپی پیوند برای شکستن همه پیوند های  (4

 

کیلوژول بر مول باشد ، آنتالپی استاندارد   -286و   -394،   -715اگر آنتالپی سوختن متانول مایع ، سوختن گرافیت و سوختن هیدروژن به ترتیب برابر   -18

 تشکیل متانول مایع چند کیلوژول می باشد ؟

1) 5/608                               +2)5/608 -                              3)251                                       +4)251 -   
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  در بدن تامین می شود ؟ D + A  4Cگرم تخم مرغ ، انرژی الزم برای انجام واکنش  2می باشد . آیا با مصرف  Cal 168گرم تخم مرغ ،  120ارزش غذایی   -19

  کالری انرژی الزم است .  140حدود  -خیر  (1

 انرژی باقی می ماند .  cal 3/33حدود  –بله  (2

 کیلوژول انرژی باقی می ماند .  140حدود  –بله  (3

 کیلوژول انرژی الزم است .  3/33حدود  –خیر  (4

 

 5/10میلی لیتر از این محلول  250. مواللیته این محلول حدودا چقدر است ؟ ) با فرض اینکه هر  موالر کلسیم اکسید در اختیار داریم 5/0گرم محلول  6/33 -20

 (=g.mol 1H=,16,O=40Ca-1)                                                                                                                         . (                            م وزن داشته باشدگر

1) 12                                           2 )15                                              3 )32                                             4 )35       

 

                 NaClغلظت موالل  اختالف)به تقریب( نسبت  بریزیم، Cت زیر در اختیار داریم . اگر محتویات این دو ظرف را در ظرف با مشخصا Bو  Aدو ظرف   -21

 می باشد.( g.mL 1-1نیز  Cظرف محلول موجود در )چگالی کدام است ؟ ( B  C)در ظرف  AgClغلظت موالر  ه اختالفب (A  Cدر ظرف )

 (=g.mol 35/5,Cl=23Na-1) گرم سدیم کلرید در آن حل شده است .  117گرم بر میلی لیتر، که  1میلی لیتر محلول با چگالی  A  :200ظرف 

 (=g.mol 108Ag-1)% می باشد .  57/71 گرم بر میلی لیتر و درصد جرمی نقره کلرید در این محلول 1ی میلی لیتر محلول با چگال B  :300ظرف 

1) 
𝟏𝟗

𝟐
                                          2 )𝟏𝟐

𝟐
                                        3 )𝟒

𝟏𝟗
                                        4 )𝟒

𝟏𝟐
 

 

                                 سدیم سولفات بدست بیاوریم ؟  ppm 71موالر یون سدیم را از چند کیلوگرم آب دریا با غلظت  6/0میلی لیتر محلول  300   -22

                                                                                                                                                                                 (1-g.mol 16,O=32,S=23Na=) 

1)  720                                     2  )72/0                                   3 )2/511                                    4 )12/51 

 

 .......... و .......... از لحاظ فاز پخش شونده  برخالف فاز پخش کننده  .......... هستند .           -23

 یکسان–آیروسول مایع   -( سول جامد 2متفاوت                                                                  –ژل  –آیروسول مایع  (1

 یکسان  –سول  –( امولسیون 4متفاوت                                                                      –امولسیون  –( کف 3

 

 د ؟ای زیر مقایسه آورده شده صحیح می باشیک از گزینه ه در کدام  -24

 موالل شکر  3محلول > MgOموالل  3/1محلول   فشار بخار :  (1

 لیتیم کلرید  >رتینول    حاللیت در تولوئن :  (2

 موالل سدیم کلرید 2/1محلول   <آب مقطر    نقطه انجماد : (3

 مخلوط اتانول و آب و جیوه و یک قطعه آهن   >لیتری   2لیتر آب در ظرف دربسته  1لیتر روغن و  5/0مخلوط    تعداد فاز :  (4

 

     "واکنش های شیمیایی می توانند با ........... همراه باشند.  "چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می کنند ؟      -25

 رسوب                      پ( آزاد شدن گاز                        ت( ایجاد نور و صدا الف( تغییر رنگ                    ب( تولید

1) 1                                          2 )2                                          3 )3                                           4 )4 

 

 

A  2B        ∆H1 = - 2/8   Kj 

C  B          ∆H2 = - 9/52  Kj 

2C  D       ∆H3 = + 4/62 Kj 
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 آزمایش 3در جدول روبرو که نتایج  با توجه به اطالعات داده شده  -26

𝟐𝑨بر روی واکنش + 𝑩 → 𝟑𝑪  است ، مقدارX چقدر است ؟ 

1)     00072/0 

2)     00384/0 

3) 0072/0 

4)     0384/0 

 

 

𝟒ا اگر حجم ظرف ردر واکنش تولید کلسیم کربنات که درون یک ظرف دربسته صورت می گیرد،  -27
𝟑

مول بر ثانیه می شود .  8/4برابر کنیم ، سرعت واکنش   

 واکنش دهنده ها را برابر ضریب استوکیومتری آنها فرض کنید.( )مرتبه؟  باشدسیم اکسید چند مول بر دقیقه می مصرف کلسرعت اولیه 

1) 384                                        2 )4/6                                      3 )84/3                                       4 )640  

 

 جابجا می شود . ...... در تعادل شیمیایی ......................... با ..................... ، تعادل به سمت  -28

1) 𝟑𝑭𝒆(𝑺) + 𝟒𝑯𝟐𝑶(𝒈) ↔ 𝑭𝒆𝟑𝑶𝟒(𝒔) + 𝟒𝑯𝟐(𝒈)  -  راست  – کاهش حجم 

2) 𝑵𝑯𝟒𝑯𝑺(𝒔) ↔ 𝑵𝑯𝟑(𝒈) +𝑯𝟐𝑺(𝒈)   -  چپ - کاهش فشار 

3) 𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑(𝒔) ↔ 𝑪𝒂𝑶(𝒔) + 𝑪𝑶𝟐(𝒈)  -   3افزایش مقدارCaCO  -  راست 

4) 𝟐𝑵𝑯𝟑(𝒈) ↔ 𝑵𝟐(𝒈) + 𝟑𝑯𝟐(𝒈)  -   چپ - گاز هیدروژنافزودن 

 

 Aگرم  4/3وارد کنیم تا تعادل زیر صورت گیرد و پس از برقراری تعادل،  Bمول از  3 و  A از مول D  ،2 از مول E  ،6 از مول 6، در ظرف سربسته دو لیتریاگر   -29

 g.mol17=A(M         4K =       (g)+ E (g)+ D (S)C3-1(   چقدر می شود ؟  E، غلظت تعادلی و نهایی دیگر نیز به آن بیافزاییم
             
↔    (S)B2+  (g)A2          

  1 )68/5                                 2 )6/5                                 3 )48/2                                 4 )84/2 

 

 است ؟ نادرستکدام عبارت   -30

 در محلول حاصل از بوتیل آمین ، کمتر از محلول اتیل آمین است . H+غلظت یون      (1

 تر است . فلوئوروپنتانوییک اسید ناپایدار باز مزدوج پنتانوییک اسید از باز مزدوج      (2

3) PH دی متیل آمین است . -محلول حاصل از اتان دی اوییک اسید ، کمتر از محلول اتیل 

4)      aK است .  متیل آمین از دی متیل آمین کمتر -اتیل 

 

داریم . مقداری از هیدروکلریک  Bموالر سفیدکننده در ظرف  001/0میلی لیتر محلول  200و  Aدر ظرف  PH=2لول هیدروکلریک اسید با میلی لیتر مح 100  -31

جرم گاز تولید شده در واکنش چند می ریزیم .  Bکافی است برداشته و در ظرف  Bرا که برای واکنش کامل با محلول موجود در ظرف  Aاسید موجود در ظرف 

 (=g.mol 1,H=16,O=23,Na=35/5Cl-1)                                                   چقدر می باشد ؟ Aمقدار باقیمانده از اسید در ظرف  PHگرم است و میلی 

1) 1/7 – 2                               2 )1/7 – 7/2                                 3 )2/14 – 2                               4  )2/14 – 7/2 

 

 

 

 سرعت واکنش

.𝒎𝒐𝒍)برحسب 𝒍−𝟏. 𝒔−𝟏) 

[B] 
برحسب

𝒎𝒐𝒍. 𝒍−𝟏 

[A] 
برحسب

𝒎𝒐𝒍. 𝒍−𝟏 

شماره 

 آزمایش

𝟏/𝟐 × 𝟏𝟎−𝟒 𝟎/𝟎𝟐 𝟎/𝟎𝟏 𝟏 

𝟏/𝟕𝟐𝟖 × 𝟏𝟎−𝟐 𝟎/𝟎𝟑 𝟎/𝟎𝟒 𝟐 

X = ? 𝟎/𝟎𝟒 𝟎/𝟎𝟐 𝟑 
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 آورده شده است ؟« پ»و « ب» های و پاسخ صحیح پرسش« ت»و « الف» های پاسخ نادرست پرسشدر کدام گزینه به ترتیب   -32

 فرمول شیمیایی زنگ آهن ؟ الف( 

 خالص ؟ NaClترکیب پایین آورنده نقطه ذوب ب( 

 جنس آند به کار رفته در سلول الکترولیتی هال ؟پ( 

 انرژی الکتریکی ؟تبدیل انرژی شیمیایی موجود در سوخت به مرحله ای  5مرحله سوم از فرآیند ت( 

1 )O)2H.34O3(Fe2 –  2 –تولید بخارCaCl - گرافیت 

2 )O)2H.33O2(Fe2 –  2 –راه اندازی توربین و تولید برقCaC - کریولیت 

3 )O)2H.34O3(Fe2 –  2 –سوزاندن سوختCaCl - گرافیت 

4 )2Fe(OH)4 –  2 –سوزاندن سوختCaC – کریولیت 

 

 نصف مجموع اعداد اکسایش اتم های کربن در اگزالیک اسید برابر عدد اکسایش اتم مرکزی کدام ترکیب می باشد ؟  -33

1) 3NH                                       2 )-3ClO                                      3 )-4MnO                                       4)   -2NO 

 

𝟗/𝟎𝟑𝟑آلومینیوم به روش هال ، اگر تعداد اتم های اکسیژن موجود  در آلومینا،در تهیه  -34 × % آلومینا به آلومینیوم مذاب  80عدد باشد و با فرض اینکه  𝟏𝟎𝟐𝟎

 (=g.mol 12,C=16,O=27Al-1)                                                           آزاد می شود ؟   STPتبدیل شود ، چند میلی لیتر گاز کربن دی اکسید در شرایط 

1)  44/13                                         2 )4 /134                                      3 )8/44                                        4 )48/4  

 

 چند مورد از عبارات زیر به درستی بیان شده اند ؟   -35

 سلول افزایش می یابد .  0Eالف( در سلول گالوانی جیوه و هیدروژن ، با افزایش غلظت یون جیوه ، 

 ، مقدار  4SO2Kب( در سلول الکترولیتی حاصل از محلول 
+K . افزایش می یابد 

 پ( درسلول گالوانی روی و مس ، کاتیون ها در پل نمکی به محلول مس وارد می شوند .

 افزایش می یابد .  Na+در سلول الکترولیتی حاصل از محلول غلیظ سدیم کلرید، غلظت یون  ت(

1 )1                                          2 )2                                         3 )3                                         4 )4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 نام : 

                            نام خانوادگی :                                                                                            

  : شماره داوطلبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه پاسخ
 شود مملکت اصالح می شود. اگر دانشگاه اصالح

 امام خمینی )ره(                           

 1395سال  – شیمی کنکور سراسریآزمون شبیه ساز 

 ویژه گروه های آزمایشی :

 علوم ریاضی و فنی –علوم تجربی  

 دقیقه 45مدت پاسخگویی :                                                                           35تعداد سوال :      

 ، تعداد و شماره سواالت و مدت پاسخگوییوان مواد امتحانی آزمون عن

 مدت پاسخگویی تا شماره از شماره سوالتعداد  مواد امتحانی ردیف

 دقیقه 45 35 1 35 شیمی 1

 

 .مولف این نگاشته مجاز می باشد برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز حق کپی برداری و انتشار سواالت بدون ذکر منبع،

 

 

 : طراح

 نیما حسن زاده 

 ، مراحل زیر را دنبال کنید :« تحلیل نامه آزمون»به منظور دانلود 

 را بر روی گوشی خود نصب کنید.  BarCode Scannerنرم افزار   -1

2-  Qr-Code  . زیر را اسکن کرده و به لینک مربوطه بروید 

 فایل مورد نظر را دانلود کنید .   -3

 ! تحلیل نامه آزمون را قبل از پاسخ دادن به سواالت نخوانید 
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پس از کشف نخستین ذره زیر اتمی « ماده از ذرات ریز تجزیه ناپذیری به نام اتم تشکیل شده است»بخشی از نظریه دالتون که می گوید  – 3گزینه  -1

 )الکترون( نقض شد ، زیرا تجزیه پذیر بودن آن اثبات شد . 

 

 آرایش الکترونیبرای مثال است زیرا  19ختم شود حتما نمیتوان گفت که آن عنصر فلز قلیایی با عدد اتمی  1s4به  Cاگر آرایش الکترونی اتم  – 3گزینه  -2

Cu29  1نیز بهs4  : ختم می شود . تشریح سایر گزینه ها 

، اکسیژن می باشد و همانطور که می Aختم می شود . بنابراین  4p2نیز به  Aختم شود ، بنابراین آرایش الکترونی  6p2به  2A-اگر آرایش الکترونی ( 1

 دانیم در مولکول دوقطبی آب، اکسیژن قطب منفی و هیدروژن قطب مثبت را تشکیل می دهد . 

لسیم می باشد . طبق متن کتاب، ختم می شود که بیانگر عنصر ک 2s4به  Bآرایش الکترونی ختم شود، بنابراین  6p3به  2B+اگر آرایش الکترونی ( 2

 ترکیب های حاوی کلسیم سنگ آهک و سنگ مرمر می باشند که به فراوانی در پوسته زمین یافت می شوند . 

 گالیم می باشد که مندلیفعنصر  Dختم می شود . بنابراین   1p4 2s4به  Dآرایش الکترونی ختم شود ، بنابراین  10d3به  3D+( اگر آرایش الکترونی 4

 آنرا با نام اکاآلومینیوم نامگذاری کرد و پیش بینی کرد که نقطه ذوب آن کم است. )که این پیش بینی درست بود.(

 

کربن می باشد، بنابراین با توجه به آن گروه ها و دوره های جدول تناوبی در  Bصحیح هستند . توجه کنید که عنصر « ت»و « الف»موارد  – 2گزینه  -3

 جدول آورده شده مشخص می شود . تشریح گزینه ها : 

 هردو شبه فلز بوده و خواص فلزات و نافلزات را دارا می باشند .  Kو  Jالف( عنصر 

 بوده و بنابراین انرژی نخستین یونش آن از عنصر قبل و بعد خود بیشتر می باشد .  15در گروه  Gعنصر ب( 

                          الکترون های الیه سوم برابر است با :  Lمی باشد . بنابراین مجموع اعداد کوانتومی  dو  s  ،pزیر الیه  3کامل بوده و دارای  I( الیه سوم عنصر پ

                                                                                                                                               
                  
→     (𝟐 × 𝟎) + (𝟔 × 𝟏) + (𝟏𝟎 × 𝟐) = 𝟐𝟔   

یل پیوند یونی ندارد پس به همین دلیل امکان ندارد در پیوند بور با عنصر عنصر بور می باشد . همانطور که می دانید عنصر بور توانایی تشک Lت( اتم 

 و یا بیشتر از این مقدار باشد .  7/1دیگر، اختالف الکترونگاتیوی پیوند 

  کربن بوده و یون پایدار تشکیل نمی دهد . Bث( عنصر 

 

 استفاده شود . « کمتر»از واژه « بیشتر»این است که باید به جای واژه  3علت نادرستی گزاره گزینه  – 3گزینه  -4

 

 ( : aابتدا تعداد مولکول های آب تبلور نمک را محاسبه می کنیم ) – 1گزینه  -5

                                                                                           
           
→  𝒙 =  

𝟐𝟏𝟔×𝟐𝟓

𝟕𝟓×𝟏𝟖
= 𝟒 

 مولکول آب تبلور دارد و بنابراین  5( سولفات آبپوشیده، IIهر مولکول نمک مس)

𝟓تعداد اتم های آب در هر مولکول از نمک آبپوشیده  × 𝟑 =  (bمی باشد .) 𝟏𝟓

 نسبت این دو به نیز به آسانی بدست می آید .  bو  aپس از محاسبه 

 

 ساختار دی اتیل اتر به صورت روبرو می باشد و همانطور که مشاهده می کنید، – 3گزینه  -6

 گزینه ها :اتم کربن متصل به اکسیژن وجود دارد . تشریح سایر  2در این مولکول تنها 

 می باشد .  O2CHو فرمول مولکولی فرمالدهید نیز  O2CHفرمول تجربی گلوکز  (1

2 )2NO  ساختار رزونانسی دارد بنابراین هردو پیوندO-N  گانه هستند!( 5/1در آن انرژی برابر و طول برابر دارند . )پیوند ها 

 2Nاز نوع دوقطبی است و بین مولکول های  COاین نیروها بین مولکول های می باشد. ) 2Nقوی تر از  CO( جاذبه های بین مولکولی بین مولکول های 4

بیشتر به یکدیگر نزدیک هستند و تمایل بیشتری برای مایع شدن    )و رهایی از حالت بی نظم  COدر نتیجه مولکول های  الندون می باشند(از نوع 

 گازی( دارند . 

 

 

216 75% 

X18 25% 

 

 آب 

 نمک خشک 
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می باشد و از  7/0سزیم بوده و الکترونگاتیوی آن  Aبا فلوئور حداکثر خصلت یونی را دارا می باشد ، بنابراین  Aبا توجه به اینکه پیوند  – 2گزینه  -7

براین قطعا یونی می باشد بنا Dو  Aچون پیوند بین می باشد .  4/2برابر  B(، الکترونگاتیوی 7/1در آستانه یونی شدن است )= Bو  Aآنجاییکه پیوند بین 

یا بیشتر از این  4/0کوواالنسی قطبی می باشد، اختالف الکترونگاتیوی آنها  Dو  Cبیشتر است و از طرف دیگر چون پیوند بین  4/2از  Dالکترونگاتیوی 

 مقدار می باشد . با توجه به این فرض ها ، شکل زیر را می توان کشید :

 

 

 

می توان انتظار داشت : پیوند کوواالنسی قطبی و پیوند  B-Cتنها دو حالت متصور است و تنها دو نوع پیوند  Cبا توجه به شکل می توان دریافت که برای 

 کوواالنسی ناقطبی !

 

 صحیح می باشند . تشریح موارد : « پ»و « ب»تشابهات آورده شده در موارد  – 2گزینه  -8

 جفت الکترون پیوندی دارد .  3CH  ،3-جفت الکترون پیوندی و  O2H  ،2قلمرو دارد  اما  4اتم مرکزی هر دو مولکول الف( 

درجه می باشد . در هر دو مولکول نیز تعداد قلمرو  5/109قلمرو پیوندی یکسان دارد بنابراین زاویه پیوندی هردو  4ب( اتم مرکزی هر دو مولکول 

 می باشد .  0ناپیوندی اتم مرکزی برابر 

 گانه در ساختار خود می باشند .  2ضلعی مسطح داشته و دارای پیوند  3پ( هر دو مولکول ساختار 

 فاقد ساختار رزونانسی می باشد.  2NO-برخالف  2Cl2CHجفت الکترون ناپیوندی دارند اما  6ت( هردو مولکول 

 

قلمرو الکترونی یافت نمی شود!( . تشریح سایر  3قلمرو دارند )اتم اکسیژن با کمتر از  4قلمرو و یا  3اتم های اکسیژن در این ترکیب همگی یا  -4گزینه  -9

 گزینه ها : 

 می باشد .  2N5O18H14Cفرمول مولکولی آن  (1

 دارای گروه های عاملی آمین ، آمید ، کربوکسیل و استر می باشد و فاقد گروه عاملی اتری است .  (2

 آلفا آمینواسید حلقوی نیست !! (3

 

. ترکیبی آروماتیکی که در گذشته برای نگهداری فرش و لباس  عدد می باشد 5ساخت ،  14H6Cتعداد ایزومر های ساختاری که می توان با  – 1 گزینه -10

 است .   1 برابر پیوند دوگانه به کار رفته است . بنابراین نسبت این دو  5کاربرد داشته است ، نفتالن بوده و در ساختار آن 

 

 تشریح موارد :  مورد از موارد داده شده فاقد گروه عاملی مقابل خود هستند . دو – 2گزینه  -11

 بادام : حاوی بنزآلدهید و گروه عاملی آلدهیدی 

 هپتانون و گروه عاملی کتونی -2میخک : حاوی 

 شیر ترش : حاوی الکتیک اسید و گروه عاملی کربوکسیلی 

 بوی بد ماهی فاسد شده : حاوی تری متیل آمین و گروه عاملی آمینی 

 کربوکسیلی ایبوبروفن : حاوی گروه عاملی 

 تایر اتوموبیل : حاوی کوالر و گروه عاملی آمیدی 

 بوی گل رز : حاوی گروه های عاملی الکلی )هیدروکسیل( 

 

 به نادرستی بیان شده اند . تشریح موارد : « ت»و « ب»، « الف»موارد  – 3گزینه  -12

 ، پتاسیم دی کرومات می شود که رنگ قرمز دارد .  7O2Crبا آنیون  K+الف( ترکیب کاتیون 

 % می رسیم.  5/97به کنیم به عدد . بنابراین اگر درصد خلوص را محاسگرم سدیم کلرید وجود دارد 195گرم کانه هالیت  200در هر ب( 

شیمی سوم ، این عبارت در قالب سوال آمده است . توجه کنید که این ماده ترکیب یونی است و در ترکیب های یونی  16صفحه  1در خود آزمایی  پ(

 فرمول مولکولی با فرمول تجربی یکسان است . 

A = 0/7 B = 2/4 

D 1C 2C 
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مول های گازی بیشتری تولید می . در واکنش سوختن آن ، پلی پروپن و مونومر آن پروپن گازی می باشد ت( ماده به کار رفته در تولید طناب و ریسمان 

                                        (g)O2H4+  (g)2CO3  (g)2O5+  (g)8H3Cمنفی می شود .  Wشود و در واقع 

 21اتم و آسپیرین  19اتم ، متیل سالیسیالت  16 ماده را بلد باشید . سپس باید بدانیم که سالیسیلیک اسید 3ث( برای حل این گزینه باید ساختار هر 

 اتم دارد . 

       

 

 

 

 

 سالیسیلیک اسید                                    متیل سالیسیالت                                 آسپیرین                                                               

 

 

      Kj  10900+  (g)O2H18+  (g)2CO16  (g)2O25+  (g)18H8C2معادله سوختن ایزواوکتان در کتاب به صورت مقابل آورده شده است :    – 4گزینه  -13

 تشریح سایر گزینه ها : کیلوژول گرما آزاد می شود .  5450بنابراین از سوختن هر مول ایزواوکتان خالص ، 

 واکنش تولید سدیم هیدروژن کربنات و واکنش تجزیه سدیم هیدروژن کربنات به صورت ذیل است :  (1

 Na2O(S) + 2CO2(g) + H2O(g)  2NaHCO3(S)  : تولید 

 NaHCO3(S)  Na2CO3(S) + CO2(g) + H2O(g) : تجزیه

ورده ها در واکنش تجزیه آن و مجموع ضرایب فرآ 4بنابراین در واکنش تولید سدیم هیدروژن کربنات مجموع ضرایب واکنش دهنده ها برابر 

 می باشد.  3برابر

 می باشد .  180برابر  6O12H6Cو جرم مولی گلوکز به فرمول  60برابر  2CO(NH(2مولی اوره به فرمول جرم  (2

 2O6H2Cو مجموع تعداد اتم های اکسیژن و کربن در اتیلن گلیکول به فرمول  8برابر  3O8H3Cتعداد اتم های هیدروژن در گلیسیرین به فرمول  (3

 می باشد .  2می باشد . بنابراین نسبت این دو برابر  4برابر 

 

 1گزینه  برای حل سوال باید اعداد داده شده در صورت سوال را در تک تک گزینه ها که هرکدام یک واکنش را نشان می دهد امتحان کنیم . – 1گزینه  -14

را نشان می دهد . اگر اعداد را برای این واکنش جای گذاری کنیم متوجه می شویم که منظور سوال نیز همین واکنش  2CaO + CO  3CaCOواکنش 

 است .بوده 

 

 گرم است .  22گرم آن ناخالصی است . پس جرم هیدروژن سولفید و متانول مجموعا  2% یا به عبارتی حدود  3/8گرم مخلوط ما ،  24از  – 1گزینه  -15

و آب تولید شده در  S2Hبا اکسیژن( می توانیم جرم  S2H)مولکول گوگرددار تولید شده در واکنش ترکیب  2SOحال با توجه به تعداد اتم داده شده از 

 2SO2O + 2H2    2O3S + 2H2این واکنش را محاسبه کنیم :                                    

𝐱𝐠

𝟐×𝟑𝟒
=

𝟑/𝟎𝟏𝟏×𝟏𝟎𝟐𝟑

𝟐×𝟔/𝟎𝟐𝟐×𝟏𝟎𝟐𝟑

          
⇒   𝐱 = 𝟏𝟕𝐠   جرم هیدروژن سولفید در مخلوط        

             
 g 5 = 17 – 24 : جرم متانول    →

𝐲

𝟐×𝟏𝟖
=

𝟑/𝟎𝟏𝟏×𝟏𝟎𝟐𝟑

𝟐×𝟔/𝟎𝟐𝟐×𝟏𝟎𝟐𝟑

          
⇒   𝐲 = 𝟗𝐠  

سبه می کنیم و حال با استفاده از معادله ترکیب متانول با اکسیژن یا به عبارتی واکنش سوختن متانول، مقدار بخار آب تولیدی از واکنش دوم را نیز محا

 O2H4+  2CO2    2O3OH + 3CH2ت می آوریم :                                    پس از جمع این دو مقدار، پاسخ نهایی را بدس
𝟓𝒈

𝟐×𝟑𝟐
=

𝒛

𝟒×𝟏𝟖

           
⇒  𝒛 = 𝟓 𝟔𝟐𝟓𝒈⁄                           

            
→   𝟗 + 𝟓 𝟔𝟐𝟓⁄ = 𝟏𝟒/𝟔𝟐𝟓  

 

روی پیکان نشانگر این است که واکنش دهنده ها  ∆(سولفید از ترکیب آهن و گوگرد ، به صورت ذیل می باشد و عالمت IIواکنش تولید آهن) – 4گزینه  -16

𝑭𝒆(𝒔)فقط در صورت گرم شدن واکنش می دهند نه در هر شرایطی !                             + 𝑺(𝒔)
       ∆       
→     𝑭𝒆𝑺(𝒔) 

 گزینه ها :  تشریح سایر

O

OHC

O

C CH
3

O

 

H

H

H

OH

H

C
O CH

3
O

 

H

H

H

OH

H

C
OHO

 



 طراح : حسن زاده                       پاسخ نامه  –آزمون شبیه ساز شیمی کنکور                      

 

  09398442116                          @shimiofil       راه های ارتباطی :                     

4 

 

مول اکسیژن نیز  15به تقریبا گرم گلوگز نیاز دارد . پس با توجه به روابط استوکیومتری ،  445بدن انسان در هر شبانه روز به طور متوسط تقریبا به  (1

 O2H6+  2CO6    2O6+  6O12H6Cبرای سوزاندن این مقدار گلوکز نیاز دارد .                                                        

𝟒𝟒𝟓𝒈

𝟏×𝟏𝟖𝟎
=
𝒙 𝒎𝒐𝒍

𝟔

            
⇒   𝒙 =  

𝟔×𝟒𝟒𝟓

𝟏𝟖𝟎
≈ 𝟏𝟓𝒎𝒐𝒍  

 تفاوتی با یکدیگر ندارد . آورده شده است ،  نه گندم خالص و ناخالص که در شکل کتابصحیح است چرا که برای مثال رنگ دو نمو (2

 از جهاتی به صرفه تر و بهتر است .  2COدو واکنش در فضاپیماها برای جذب کربن دی اکسید صورت می گیرد که واکنش لیتیم پراکسید با  (3

 ابتدا معادله سوختن متانول و اتانول را نوشته و موازنه می کنیم :  – 3گزینه  -17

2CH3OH + 3O2    2CO2 + 4H2O 

C2H5OH + 3O2    2CO2  + 3H2O 

ی میزان داغ بودن شعله حاصل از سوختن یک ماده اینگونه بدست می آید که باید آنتالپی سوختن آن ماده را تقسیم بر مجموع ضریب استوکیومتر

 محصوالت یا فرآورده ها کنیم . هرکدام عدد بیشتری بدست آمد شعله داغ تری دارد . بنابراین برای این دو ماده داریم : 

𝟐×𝟕𝟏𝟓  : متانول
𝟐+𝟒

≈ 𝟏𝟑𝟔𝟖 : اتانول                   𝟐𝟑𝟖
𝟓
≈  بنابراین شعله حاصل از سوختن اتانول داغ تر است .                       𝟐𝟕𝟑

 تشریح سایر گزینه ها : 

، اختالف دو آنتالپی استاندارد ذوب و تبخیر در اتانول نسبت به دی اتیل اتر بیشتر  شیمی سوم 56با توجه به نمودار آورده شده در فکرکنید صفحه  (1

 است.

می استاندارد تشکیل اتین ، مثبت و آنتالپی استاندارد تشکیل اتانول منفی می باشد . این بدین معناست که هنگام تشکیل اتانول انرژی آزاد آنتالپی  (2

در نتیجه پایداری اتانول از عناصر تشکیل دهنده خود بیشتر است . اتانول از عناصر تشکیل دهنده آن کمتر است شود و بنابراین می توان گفت انرژی 

) و به )زیرا انرژی با پایداری رابطه عکس دارد.( طبق همین روند درباره اتین می توان گفت پایداری اتین از عناصر تشکیل دهنده خود کمتر است 

 ( عبارتی ناپایدار تر است.

، برای دو پیوند یکسان ، یکسان نیست ! زیرا پس از  2NOوند می گویند که در یک مولکول مانند آنتالپی پیوند را به این دلیل آنتالپی میانگین پی (4

 قطع شدن پیوند اولیه ، جاذبه اتم مرکزی بر روی اتم باقیمانده بیشتر می شود و قطع پیوند دوم به مراتب سخت تر می باشد . 

 

 هر سه معادله واکنش ها را باید ابتدا بنویسیم  : – 4گزینه  -18

CH3OH(l) + 
𝟑

𝟐
 O2(g)    CO2(g) + 2H2O(g)             ∆H = - 715 Kj 

C(S,گرافیت) + O2(g)    CO2(g)                                      ∆H = - 394 Kj 

H2(g) + 
𝟏

𝟐
 O2(g)    H2O(g)                                                              ∆H = - 286 Kj 

می  -394برابر  2CO(g)و آنتالپی استاندارد تشکیل  -286برابر  O2H(g)با توجه به این مقادیر و واکنش ها ، در می یابیم که آنتالپی استاندارد تشکیل 

 مایع نیز به راحتی بدست می آید : ول باشد . در نتیجه آنتالپی استاندارد تشکیل متان

−𝟕𝟏𝟓 =  [(𝟐 × −𝟐𝟖𝟔) + (𝟏 × −𝟑𝟗𝟒)] − [(
𝟑

𝟐
× 𝟎) + (𝟏 × ∆𝑯𝑪𝑯𝟑𝑶𝑯(𝒍))]

            
⇒   ∆𝑯𝑪𝑯𝟑𝑶𝑯(𝒍) = −𝟐𝟓𝟏 𝑲𝒋    

 

گرم تخم مرغ را برحسب  2است . با کمک یک تناسب ارزش غذایی  cal 168000یا به عبارتی  Cal 168گرم تخم مرغ ،  120ارزش غذایی  - 2گزینه   -19

 ژول بدست می آوریم : 

  
              
⇒     𝒙 =

𝟒/𝟐×𝟏𝟔𝟖𝟎𝟎𝟎×𝟐

𝟏𝟐𝟎
= 𝟏𝟏𝟕𝟔𝟎 𝒋            

 

 2را محاسبه کنیم و سپس تعیین کنیم که آیا انرژی آزاد شده از  D + A  4Cحال باید با استفاده از  قانون هس ، مقدار انرژی الزم برای انجام واکنش 

 انجام این واکنش کافی است یا خیر : گرم تخم مرغ برای 

A  2B               ∆H1 = - 2/8   Kj 

2B  2C            ∆H2 = + 19/04  Kj             
              
⇒    𝑫 + 𝑨 → 𝟒𝑪      ∆𝑯 = 𝟏𝟏 𝟔𝟐 ⁄ 𝑲𝒋 = 𝟏𝟏𝟔𝟐𝟎 𝒋 

D  2C               ∆H3 = - 4/62 Kj 
گرم  2پس از مصرف ژول می باشد . بنابراین  11760گرم تخم مرغ  2ژول بوده در حالیکه انرژی آزاد شده از  11620انرژی الزم برای انجام این واکنش  

 ( cal 3/33 ≈ژول  140ژول انرژی باقی می ماند )انرژی برای انجام واکنش کافی است( . )  140تخم مرغ و انجام این واکنش 

× 168000 گرم 120 2/4  

 ژول X گرم 2
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میلی لیتر از  250هر گرم کلسیم اکسید می شود .  28مول یا  5/0لیتر است ، بنابراین مقدار حل شونده  1موالر ما  5/0اگر فرض کنیم محلول  – 4گزینه  -20

 گرم وزن دارد ! حال بین این محلول فرضی و محلول واقعی یک تناسب می بندیم :  42لیتر آن  1گرم وزن دارد پس یعنی  5/10این محلول

 گرم 42  گرم 28

X گرم 6/33 گرم 

  X  گرم 2/11گرم حل شونده و  4/22گرم می شود . بنابراین در محلول واقعی ما ،  4/22برابر 

مواللیته           حال مواللیته این محلول به آسانی بدست می آید :حالل وجود دارد .  =
𝟐𝟐/𝟒

𝟓𝟔
𝟏𝟏/𝟐

𝟏𝟎𝟎𝟎

≈ 𝟑𝟓 

 :  Aظرف در  NaClغلظت موالل ابتدا  - 2گزینه  -21

 گرم83گرم سدیم کلرید در آن حل شده است = جرم حالل:  117گرم محلول که  200گرم بر میلی لیتر =  1میلی لیتر محلول با چگالی  200

مواللحال غلظت موالل به آسانی بدست می آید :             =
𝟏𝟏𝟕

𝟓𝟖/𝟓
𝟖𝟑

𝟏𝟎𝟎𝟎

≈ 𝟐𝟒 

 :  Bدر ظرف  AgClسپس غلظت موالر 

گرم محلول  300وجود دارد پس در هر  یا نقره کلرید گرم حل شونده 75/71گرم از این محلول  100% می باشد . یعنی در هر  75/71درصد جرمی محلول 

. حال غلظت موالر را به آسانی گرم حل شونده وجود دارد 25/215ی گرم یعن 75/71برابر  3میلی لیتر محلول است(  300)که با توجه به چگالی آن همان 

موالر            محاسبه می کنیم :   = 
𝟐𝟏𝟓/𝟐𝟓

𝟏𝟒𝟑/𝟓
𝟑𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎

= 𝟓 

گرم  500گرم بر میلی لیتر )= 1حلول با چگالی میلی لیتر م 500، ما  Cو ریختن آنها در ظرف  Bو  Aاکنون پس از مخلوط کردن محتویات دو ظرف 

 گرم نقره کلرید در آن حل شده است .  25/215گرم سدیم کلرید و  117داریم که  محلول(

موالل        غلظت موالل ثانویه سدیم کلرید :   = 
𝟏𝟏𝟕

𝟓𝟖/𝟓
𝟓𝟎𝟎−(𝟐𝟏𝟓 𝟐𝟓⁄ +𝟏𝟏𝟕)

𝟏𝟎𝟎𝟎

≈  24 - 12=  12تغییرات موالل :                      𝟏𝟐

موالر                غلظت موالر ثانویه نقره کلرید :         = 
𝟐𝟏𝟓/𝟐𝟓

𝟏𝟒𝟑/𝟓
𝟓𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎

=   5 – 3=  2تغییرات موالر :                              𝟑

𝟏𝟐برابر  AgClبه تغییرات موالر  NaClدر نتیجه نسبت تغییرات موالل 

𝟐
 می شود .  

 

𝟎ابتدا باید محاسبه کنیم چند مول یون سدیم داریم :                     - 1گزینه  -22 𝟔⁄ =
𝒙 𝒎𝒐𝒍 𝑵𝒂+

𝟑𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎

          
⇒  𝒙 =  𝟎 𝟏𝟖⁄ 𝒎𝒐𝒍 𝑵𝒂+ 

مول  36/0بدست بیاوریم.  4SO2Naمول  36/0مول یون سدیم الزم داشته باشیم ، این مقدار یون را می توانیم از  18/0طبق روابط استوکیومتری ، اگر 

 پاسخ را بدست می آوریم :  P.P.Mگرم جرم دارد . بنابراین با جایگذاری در فرمول  12/51سدیم سولفات، 

𝟕𝟏 𝒑. 𝒑.𝒎 =  
𝟓𝟏/𝟏𝟐 × 𝟏𝟎𝟔

𝒙 𝒈 محلول

          
⇒   𝒙 = 𝟕𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒈 = 𝟕𝟐𝟎 𝑲𝒈 

 

 با توجه به جدول زیر به پاسخ درست می رسید :  - 3گزینه  -23

 

 

 

 

 

 

 

 

 متفاوت ، اما از لحاظ فاز پخش کننده یکسان می باشند . کف و امولسیون از لحاظ فاز پخش شونده 

 محلول حل شونده

 فرضی

 واقعی
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موالل سدیم کلرید کمتر از نقطه انجماد  2/1هرچه تعداد ذره های حل شونده بیشتر باشد نقطه انجماد کمتر است . پس نقطه انجماد محلول   – 3گزینه  -24

 تشریح سایر گزینه ها : آب خالص است . 

1) MgO  موالل  3/1ذره . پس تعداد ذره های حل شونده محلول  1ذره تشکیل می دهد و شکر  2پس از حل شدن در آبMgO  موالل  3کمتر از محلول

 بیشتر از محلول شکر می باشد . MgOبنابراین ، فشار بخار محلول شکر است . 

 ( ترکیبی ناقطبی و لیتیم کلرید ترکیبی قطبی است . پس رتینول در تولوئن بیشتر حل می شود . A( تولوئن و رتینول)ویتامین2

فاز دارد . مخلوط آب و اتانول و جیوه و آهن نیز  3لیتر هوا نیز دارد ! پس بنابراین  5/0لیتری ،  2لیتر آب در ظرف دربسته  1لیتر روغن و  5/0مخلوط ( 4

 بنابراین تعداد فاز ها برابر است . . .(فاز می شوند ب و اتانول یکفاز دارد )آ 3

 

 مورد می توانند در واکنش های شیمیایی رخ دهند   4هر  – 4گزینه  -25

 

 تقسیم کنیم :  1را بر اعداد آزمایش شماره  2باید اعداد آزمایش  – 2گزینه  -26

𝟏/𝟕𝟐𝟖×𝟏𝟎−𝟐

𝟏/𝟐×𝟏𝟎−𝟒
= (

𝟎/𝟎𝟒

𝟎/𝟎𝟏
)
𝒏

× (
𝟎/𝟎𝟑

𝟎/𝟎𝟐
)
𝒎               
⇒    𝟏𝟒𝟒 =  𝟒𝒏 × (

𝟑

𝟐
)
𝒎

= 𝟐𝟐𝒏 × 𝟑𝒎 × 𝟐−𝒎
            
⇒   𝟐𝟒 × 𝟑𝟐 = 𝟐𝟐𝒏−𝒎 × 𝟑𝒎  

𝒎 = 𝟐 

𝟐𝒏 −𝒎 = 𝟒
             
⇒   𝟐𝒏 − 𝟐 = 𝟒

             
⇒    𝟐𝒏 = 𝟔 

           
⇒  𝒏 = 𝟑 

 را بدست بیاوریم :  Xرا محاسبه کنیم و سپس با کمک آن  Kباید ابتدا ،  Bو  Aپس از محاسبه مرتبه های واکنش نسبت به 

 

𝑹 = 𝑲[𝑨]𝒏[𝑩]𝒎
            
⇒   𝟏/𝟐 × 𝟏𝟎−𝟒 = 𝑲[𝟎/𝟎𝟏]𝟐[𝟎/𝟎𝟐]𝟑

            
⇒   𝑲 =

𝟑

𝟐
× 𝟏𝟎𝟓 

𝑿 =  
𝟑

𝟐
× 𝟏𝟎𝟓 × [𝟎/𝟎𝟐]𝟐 × [𝟎/𝟎𝟒]𝟑

         
⇒   𝑿 = 𝟑𝟖𝟒 × 𝟏𝟎−𝟓 = 𝟎/𝟎𝟎𝟑𝟖𝟒 

 

𝟒اگر حجم ظرف را  - 1گزینه  -27

𝟑
2CO  ،𝟑(g)برابر کنیم ، غلظت   

𝟒
 مول بر ثانیه می شود . بنابراین داریم :  8/4مقدار اولیه و سرعت واکنش  

𝑹𝟐

𝑹𝟏
=
[𝑪𝑶𝟐(𝒈)]𝟐

[𝑪𝑶𝟐(𝒈)]𝟏

           
⇒  

𝟒/𝟖

𝑹𝟏
=

𝟑

𝟒
[𝑪𝑶𝟐(𝒈)]𝟏

[𝑪𝑶𝟐(𝒈)]𝟏

           
⇒  𝑹𝟏 = 𝟔 𝟒⁄  𝒎𝒐𝒍. 𝒔−𝟏  

 از ما سرعت مصرف کلسیم اکسید برحسب مول بر دقیقه می خواهد . سرعت بدست آمده سرعت اولیه واکنش برحسب مول بر ثانیه می باشد . اما سوال

 می باشد بنابراین سرعت واکنش برابر سرعت مصرف کلسیم اکسید می باشد بنابراین تنها کاری که باید 1چون ضریب استوکیومتری کلسیم اکسید 

𝟔/𝟒       بدست می آید : 60انجام بدهیم تبدیل این سرعت به مول بر دقیقه است که با ضرب کردن در  × 𝟔𝟎 = 𝟑𝟖𝟒  𝒎𝒐𝒍.𝒎𝒊𝒏−𝟏 

 

 با افزودن گاز هیدروژن تعادل به سمت چپ پیشروی می کند . تشریح سایر موارد :  – 4گزینه  -28

.  با کاهش حجم و یا افزایش غلظت ، غلظت بخار آب و گاز هیدروژن هردو به یک نسبت افزایش می یابد زیرا ضریب استوکیومتری آنها برابر است (1

 بنابراین تغییری در این تعادل ایجاد نمی شود . 

شروی می کند تا غلظت آنها را به حالت اولیه ها کاهش و در نتیجه تعادل به سمت راست پی با کاهش فشار و یا کاهش غلظت ، غلظت فرآورده (2

 بازگرداند . 

 هیچ تغییری در تعادل اعمال نمی کند . )زیرا غلظت مواد جامد ثابت است( 3CaCO(S)افزایش مقدار  (3

 

 را محاسبه می کنیم تا ببینیم در ابتدای کار تعادل به کدام سمت پیشروی می کند :  Qابتدا  - 4گزینه  -29

𝑸در نتیجه واکنش به سمت چپ پیشروی می کند :  =
𝟔×𝟔

𝟐×𝟐
= 𝟗

            
⇒    𝑲 < 𝑸           

 در عبارت ثابت تعادل تاثیری ندارند ، از نوشتن آنها خودداری می کنیم :  C(s)و  B(s)ضمنا چون 

             D(g)   +    E(g)  

             
↔   2A(g)         K = 

𝟏

𝟒
 

1)       6              6                2 

∆)         -x            -x             +2x 

2)        6-x         6-x           2+2x                

[2L]     
𝟔−𝒙

𝟐
          

𝟔−𝒙

𝟐
            

𝟐+𝟐𝒙

𝟐
 

             
⇒   𝑲 =

𝟏

𝟒
=

(
𝟐+𝟐𝒙

𝟐
)
𝟐

(
𝟔−𝒙

𝟐
)(
𝟔−𝒙

𝟐
)

              
⇒    

𝟏

𝟐
=

𝟐+𝟐𝒙

𝟐
𝟔−𝒙

𝟐

             
⇒    

𝟏

𝟐
=
𝟐+𝟐𝒙

𝟔−𝒙

         
⇒  𝒙 = 𝟎/𝟒  
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با توجه به اضافی نیز به آن می افزایند .  Aگرم  4/3مول می باشد . حال  6/5و  6/5،  8/2به ترتیب  Dو  Eو  Aبنابر محاسبات انجام شده مول تعادلی 

افزوده شود ، تعادل به سمت دیگر پیش روی می کند پس بنابراین  A. هنگامی که مقدار و به تبع آن غلظت  Aمول  2/0، این مقدار یعنی  Aجرم مولی 

 دوباره باید همان محاسبات قبلی را یک مرحله دیگر ادامه دهیم : 

                2A(g)    
             
↔     D(g)    +    E(g)       K = 4  

1)   2/8 + 0/2          5/6          5/6 

∆)             -2x                  +x           +x 

2)         3-2x            5/6+x     5/6+x 

[2L]         
𝟑−𝟐𝒙

𝟐
               

𝟓 𝟔⁄ +𝒙

𝟐
       

𝟓 𝟔⁄ +𝒙

𝟐
 

𝟓       می شود : Eغلظت تعادلی و نهایی  𝟔⁄ +𝒙

𝟐
=
𝟓 𝟔⁄ +𝟎/𝟎𝟖

𝟐
= 𝟐/𝟖𝟒  

 

 گزینه ها :  تشریح سایرآن بیشتر است .  aKمتیل آمین خاصیت بازی بیشتری نسبت به دی متیل آمین دارد . بنابراین  -ترکیب اتیل – 4گزینه  -30

 در محلول حاصل از آن کمتر است .  H+بوتیل آمین خاصیت بازی قوی تری نسبت به اتیل آمین دارد بنابراین غلظت  (1

کند و به اسید جذب  H+در نتیجه باز مزدوج آن قوی تر است و راحتتر می تواند ( پنتانوئیک اسید ضعیف تر از فلوئوروپنتانوئیک اسید می باشد . 2

 مزدوج آن ناپایدارتر است .  تبدیل شود پس یعنی باز

 دی متیل آمین )که یک باز است( می باشد .  -آن کمتر از محلول اتیل PH( اتان دی اوییک اسید یا اگزالیک اسید چون اسید است 3

 

             مقدار میلی گرم گاز )کلر( تولید شده را محاسبه می کنیم :                                                                        با کمک مول سفیدکننده – 3گزینه  -31

(L)O2+ H 2(g)+ Cl (aq)NaCl    (aq)+ NaClO (aq)2HCl 

 𝟎/𝟐×𝟎/𝟎𝟎𝟏

𝟏
=

𝒙 𝒈

𝟏×𝟕𝟏

            
⇒   𝒙 = 𝟏𝟒𝟐 × 𝟏𝟎−𝟒𝒈 = 𝟏𝟒 𝟐⁄ 𝒎𝒈  

با  Aدر محلول موجود در ظرف  PHیا به عبارتی  H+کنید که غلظت یک کمیت شدتی است یعنی ربطی به جرم و حجم ندارد . بنابراین غلظت توجه 

 برداشتن حجم معینی از آن تغییر نمی کند !

 

 تشریح موارد :  – 3گزینه  -32

 پاسخ نادرست را 4و  3و  1می باشد . بنابراین گزینه   O)2H.33O2(Fe2یا    3Fe(OH)4 پاسخ صحیح « :الف»درست پرسش ناپاسخ 

 (2)رد گزینه  ذکر کرده اند . 

 (1پاسخ نادرست را ذکر کرده اند. )رد گزینه  4و  3می باشد . بنابراین گزینه « تولید بخار»پاسخ صحیح « : ت»پاسخ نادرست پرسش 

 (4پاسخ را به نادرستی ذکر کرده است . )رد گزینه  4. گزینه  2CaCl« : ب»پرسش  پاسخ صحیح

 هم آند و هم کاتد به کار رفته در سلول الکترولیتی هال از جنس گرافیت می باشد . « : پ»پاسخ صحیح پرسش 

 

حال باید در هر گزینه  می شود !!  3 + می باشد که نصف آن6+ می باشد و مجموع آنها 3عدد اکسایش هر اتم کربن در اگزالیک اسید برابر  - 4گزینه  -33

 + می شود . 3عدد اکسایش اتم مرکزی را محاسبه کنید تا ببینید در کدام گزینه عدد اکسایش اتم مرکزی 

NH3 : N + 3(+1) = 0  N = -3 

ClO3- : Cl + 3(-2) = -1   Cl = +5 

MnO4- : Mn + 4(-2) = -1   Mn = +7 

NO2- : N + 2(-2) = -1  N = +3  
 

 ( را محاسبه می کنیم : 3O2Alابتدا از روی تعداد اتم های اکسیژن تعداد مول آلومینا ) - 1گزینه  -34

𝟗/𝟎𝟑𝟑×𝟏𝟎𝟐𝟎

𝟑×𝟔/𝟎𝟐𝟐×𝟏𝟎𝟐𝟑
=
𝒙 𝒎𝒐𝒍 𝑨𝒍𝟐𝑶𝟑

𝟏

           
⇒  𝒙 = 𝟓 × 𝟏𝟎−𝟒𝒎𝒐𝒍  

 سپس با توجه به مول آلومینا، مسئله را همانند یک مسئله استوکیومتری عادی حل می کنیم : 

2Al2O3(S) + 3C(S)    4Al(l) + 3CO2(g)  

𝟓×𝟏𝟎−𝟒×
𝟖𝟎

𝟏𝟎𝟎

𝟐
=

𝒙 𝒎𝒍

𝟑×𝟐𝟐𝟒𝟎𝟎

               
⇒    𝒙 = 𝟏𝟑/𝟒𝟒 𝒎𝑳  

 

             
⇒   𝑲 = 𝟒 =

(
𝟓 𝟔⁄ +𝒙

𝟐
)(
𝟓 𝟔⁄ +𝒙

𝟐
)

(
𝟑−𝟐𝒙

𝟐
)
𝟐

              
⇒    𝟐 =

𝟓 𝟔⁄ +𝒙

𝟐
𝟑−𝟐𝒙

𝟐

             
⇒    𝟐 =

𝟓 𝟔⁄ +𝒙

𝟑−𝟐𝒙

         
⇒  𝒙 = 𝟎/𝟎𝟖  
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 صحیح می باشند . تشریح گزینه ها :« ت»و « پ»، « الف»موارد  – 3زینه گ -35

و با افزایش غلظت آن، اگر معادله واکنشی که در سلول گالوانی جیوه و هیدروژن انجام می شود را بنویسیم، یون جیوه در سمت چپ قرار می گیرد  الف(

                   +H2Hg +     2+ H +2Hgافزایش می یابد .   0Eاین واکنش تعادلی به سمت راست )به سمت تکمیل شدن( پیش می رود و 

  افزایش اما مقدار آن ثابت می ماند .  K+در کاتد آب کاهش می یابد . بنابراین غلظت ،  4SO2Kب( در سلول الکترولیتی حاصل از محلول 

 پ( در این سلول گالوانی مس کاتد است و کاتیون ها در پل نمکی به محلول مس وارد می شود . 

 افزایش می یابد .  Na+در کاتد آب کاهش می یابد و مقدار آب کم می شود بنابراین غلظت  ، NaCl ت( در سلول الکترولیتی
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