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       3 گزینه 201

 های )آ( و )ب( درست هستند.بارتع

 بررسی چهار عبارت:

 ها دشوارتر است.عناصر تمایل بیشتری به ایجاد ترکیب داشته و استخراج آنهای این پذیری عناصر فلزی، اتمآ( با افزایش واکنش

 های شیمیایی بستگی دارد.های آن عنصر برای انجام واکنشپذیری هر عنصر، به تمایل اتمب( واکنش

ها بیشتر از دهندهپذیری واکنشیند واکنشتوان گفت در این فراشود، پس می( اکسید و فلز سدیم به طور طبیعی انجام می𝐼𝐼پ( چون واکنش میان آهن)

 ها پایداری بیشتری دارند.ها بوده و فراوردهفراورده

ها کمتر از دهندهپذیری واکنشتوان گفت در این فرایند واکنششود، پس میت( از آنجا که واکنش میان سدیم اکسید و کربن به طور طبیعی انجام نمی

 ی این واکنش به صورت زیر است:ایداری کمتری دارند. معادلهها پها بوده و فراوردهفراورده

 
 

       2گزینه  202

 ی سوم سه عنصر فلزی)سدیم، منیزیم و آلومینیم( و چهار عنصر نافلزی)فسفر، گوگرد، کلر و آرگون( وجود دارد.در دوره

 

 4 گزینه 203

 دهد.نشان میی دوم را عناصر موجود در دورهپذیری نمودار زیر، روند تغییر واکنش

 
 شود.پذیری عناصر کاسته میبا توجه به این نمودار، با حرکت از گروه اول به سمت گروه چهاردهم، از خاصیت فلزی و واکنش

 

       1گزینه  204

𝐾19آرای الکترونی پتاسیم )
𝐴29شود. از میان عناصر داده شده، آرایش الکترونی عنصر ختم می 4𝑠1ی ( به زیرالیه39

که معادل با عنصر مس است نیز به   

 :است زیر صورت به موجود در تناوب چهارم فلزی عناصر الکترونی آرایش شود.ختم می 4𝑠1ی زیرالیه

 
 

       2گزینه  205

100تر برابر با در نظر بگیریم، درصد فراوانی ایزوتوپ سبک 𝑥تر را برابر با اگر درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین − 𝑥 شود. بر این اساس، داریم:درصد می 

جرم اتمی میانگین =
𝑥 × 16 + (100 − 𝑥) × 14

100
 

⇒ 14/2 𝑎𝑚𝑢 =
𝑥 × 16 + (100 − 𝑥) × 14

100
 

⇒ 𝑥 = 10 

 تر خواهد بود.های ایزوتوپ سنگینبرابر تعداد اتم 9ی مومرد نظر، تر در نمونههای ایزوتوپ سبک، تعداد اتم𝑥با توجه به مقدار 

هایاتم ایزوتوپ سنگین تعداد 

هایاتم ایزوتوپ سنگین تعداد 
=

1
9
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 2 گزینه 206

 ی واکنش مورد نظر به صورت زیر است:ی موازنه شدهمعادله

2𝑁𝑎2𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 4𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝑂2 
 است. 9کننده در آن برابر با ی این واکنش، مجموع ضرایب مواد شرکتبا توجه به معادله

 

       4 گزینه 207

 زیر است:ی واکنش انجام شده به صورت معادله

𝐿𝑖𝐴𝑙𝐻4 + 4𝐻2𝑂 → 𝐿𝑖𝑂𝐻 + 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 4𝐻2 
 ی واکنش، داریم:با توجه به معادله

? 𝑔 𝐿𝑖𝐴𝑙𝐻4 = 11/2 𝐿 𝐻2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
22
4 𝐿 𝐻2

×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖𝐴𝑙𝐻4

4 𝑚𝑜𝐿 𝐻2
×

38 𝑔 𝐿𝑖𝐴𝑙𝐻4

1 𝑚𝑜𝑙 𝐿𝑖𝐴𝑙𝐻4
= 4/47 𝑔 

 کنیم.ی مورد نظر را محاسبه میگرم از این ماده وجود دارد؛ پس درصد خلوص نمونه 𝐿𝑖𝐴𝑙𝐻4 ،75/4ص از گرمی ناخال 5ی بر این اساس، در یک نمونه

درصد خلوص =
جرم ناخالص

جرم خالص
× 100 =

4/75
5

× 100 =  درصد 95

 

       4گزینه  208

( 𝐼𝐼𝐼مول آهن) 2مول سدیم هیدروکسید،  6تولید کرده و یون حاصل نیز در واکنش با  +𝐹𝑒3، دو مول یون از انحالل در محلول ، پس𝐹𝑒2𝑂3هر مول 

 کند؛ پس داریم:هیدروکسید را تولید می

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2𝑂3 ~ 2 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 
ی کامل دادیم. با این کار دیگه نیازی به موازنهسبز توضیحش رو هم توی آزمونامون زیاد به کار بردیم، هم توی کتاب حل مسایل و نردبام خیلی این تکنیک

 نیست! های داده شدهواکنش

 کنیم.ی گفته شده، جرم آهن موجود در سنگ معدن را محاسبه میبا توجه به رابطه

? 𝑔 𝐹𝑒 = 5/35 𝑔 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3

107 𝑔 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2𝑂3

2 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2𝑂3
×

56 𝑔 𝐹𝑒

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒
= 2/8 g 

گرم آهن وجود دارد؛ پس درصد جرمی این ماده در سنگ معدن مورد نظر برابر  8/2گرمی از سنگ معدن،  20ی با توجه به محاسبات انجام شده، در نمونه

 درصد است. 14با 

 

       1گزینه  209

 واکنش تولید گلوکز به صورت زیر است:

6𝐶𝑂2 + 6𝐻2𝑂 → 6𝑂2 + 𝐶6𝐻12𝑂6 
 ی این واکنش، داریم:با توجه به معادله

? 𝑔 𝐶6𝐻12𝑂6 = 66 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 ×
1000 𝑔 𝐶𝑂2

1 𝑘𝑔 𝐶𝑂2
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

44 𝑔 𝐶𝑂2
×

1 𝑚𝑜𝑙𝐶6𝐻12𝑂6

6 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
×

180 𝑔 𝐶6𝐻12𝑂6

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶6𝐻12𝑂6
×

1 𝑘𝑔 𝐶6𝐻12𝑂6

1000 𝑔 𝐶6𝐻12𝑂6
= 45 

 کیلوگرم گلوکز تولید شده است. 45اساس،  بر این

 

     4گزینه  210

 های داده شده درست هستند.ی عبارتهمه

 بررسی چهار عبارت:

 دهد:آ( جدول زیر، فراوانی گازهای موجود در هواکره را نشان می
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 بر این اساس، آرگون سومین گاز فراوان موجود در هواکره است.

 حاصل هدایت بخارهای و آوری جمع و هامخلوط کردن برای گرم ظرف این. کرد طراحی مواد تقطیر حیان برایجابربن که است ایساده یوسیله انبیق،ب( 

 .رفتمی کار به

 نیتروژنگاز  بینی،ذره جانداران. کنندمی را تولید جانداران نیاز مورد اکسیژن اکسید هواکره،ید کربن مصرف و خورشید از نور گیریبهره با گیاهانپ( 

 .کنندمی تثبیت خاک گیاهان در مصرف برای را هواکره

 میلیون 200 از که دهدمی نشان های آتشفشانیسنگ نیز و قطبی هایدر یخچال یخ بلورهای در افتاده دام به مورد هوای در دانشمندان هایبررسیت( 

 .است ثابت مانده تقریباً هواکره سازندۀ نسبت گازهای تاکنون، پیش سال

 

       4گزینه  211

 های داده شده درست هستند.ی عبارتهمه

 بررسی چهار عبارت:

 پذیری بوده و محلول مورد نظر در این حالت سیرشده است.بر روی نمودار انحالل 𝐵ی آ( نقطه

 بر روی محور طولی نمودار، مطابق با دمای صفر درجه است. 𝐴ی ب( تصویر نقطه

 توان مقدار بیشتری از حل شونده را در خود حل کند.ده بوده و حالل میمحلول سیرنش 𝐷ی پ( در نقطه

 .کند حل خود در را شونده حل از بیشتری مقدار توانمیدیگر ن حالل و بوده فراسیرشده محلول 𝐶 ینقطه درت( 

 

       3گزینه  212

ی است و ربطی به خاصیت اسمز ندارد. این درحالی است که بقیهرات گل و الی در آب، بخاطر تفاوت چگالی این ذرات با چگالی آب نشین شدن ذته

 افتند.رویدادهای گفته شده، دقیقا بخاطر خاصیت اسمر اتفاق می

 

 2گزینه  213

گرم  23لیتر( بوده و در آن  111/0لیتر)معادل با میلی 111گیریم. حجم این محلول تقریبا برابر با ی صد گرمی از این محلول را در نظر مییک نمونه

 (( حل شده است، پس داریم:𝐶2𝐻5𝑂𝐻اتانول)معادل با نیم مول اتانول)

غلظت مولی =
مول حلشونده

لیتر حالل
=

0/5
0/111

=  مول بر لیتر     4/5

 

 3گزینه  214

 کنیماز محلول هیدروکلریک اسید را در نظر گرفته و جرم یون کلرید موجود در آن را محاسبه می لیترمیلی 𝑥 حجمیک نمونه به 

? 𝑔 𝐶𝑙− = 𝑥 𝑚𝐿 محلول ×
1/2 𝑔 محلول

1 𝑚𝐿 محلول
×

36/5 𝑔 𝐻𝐶𝑙

100 𝑔 محلول
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙

36/5 𝑔 𝐻𝐶𝑙
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙−

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
×

35/5 𝑔 𝐶𝑙−

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙−
= 0/426𝑥 𝑔 

 آوریم.در مرحله بعد، جرم این محلول را بدست می

? 𝑔 محلول = 𝑥 𝑚𝐿 محلول ×
1/2 𝑔 محلول

1 𝑚𝐿 محلول
= 1/2𝑥 𝑔 

 کنیم.را محاسبه می 𝑥ی بعد، با توجه به غلظت محلول نهایی، مقدار در مرحله

غلظت یون کلرید ∶  𝑝𝑝𝑚 =
شوندهحل جرم 

جرم محلول
× 106  

⇒ 109/5 =
0/426𝑥 𝑔

10000 𝑔 + 1/2𝑥 𝑔
× 106  

⇒ 𝑥 = 2/57 mL 

ی این سوال رو توی آزمونا دیده بودن و کردن، حتما نمونههای ماز شرکت میهایی که توی آزموندار این کنکور بود! بچهاین سوال، از محدود سواالی جون

 تونستن از پس این سوال بر بیان!به راحتی می
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      3گزینه  215

 آید.ی زمین به حساب میبرای ساکنان کره انرژی بخش حیات منبع تنها به عنوان و تبدیل ماده به انرژی در آن، خورشید جرم کاهش

 ها:بررسی سایر گزینه

 گوارش غذا، تنها راه تامین انرزی بدن جانوران است.( 1

 پوکی ترمیم و پیشگیری برای آنها مناسب برمصرف تغذیه کارشناسان .است کلسیم ویژه به و پروتئین تأمین برای مهمی منبع آن، های فراورده و شیر( 2

 .دارند تأکید استخوان

 ی مصرف مواد غذایی مختلف در کشورهای گوناگون، متفاوت از یکدیگر است.( سرانه4

 

       1گزینه  216

𝐻∆واکنش مورد نظر گرماده) <  ها است.دهندهتر از واکنشهای آن پایین( بوده و سطح انرژی فراورده0

 ها:بررسی سایر گزینه

 شود.کیلوژول انرژی آزاد می 183مول آمونیاک در واکنش مورد نظر،  2( به ازای تولید 2

 ( واکنش مورد نظر گرماده است.3

 کند.های گرماده، انرژی از سامانه به محیط انتقال پیدا میبا انجام شدن واکنش (4

 

 3گزینه  217

𝐶برای انجام شدن واکنش مورد نظر، یک پیوند  ≡ 𝑂  در مولکول𝐶𝑂  و دو پیوند𝐻 − 𝐻  پیوند  3در دو مولکول هیدروژن شکسته شده و𝐶 − 𝐻 یک ،

𝑂پیوند  − 𝐻  و یک پیوند𝐶 − 𝑂 شود؛ پس داریم:تشکیل می 

∆H واکنش = (مجموع آنتالپی پیوندهای شکسته شده در واکنشدهندهها) − ( هافراورده (مجموع آنتالپی پیوندهای جدید تشکیل شده در  = 

(1075 + 2 × 436) − (3 × 414 + 351 + 464) = −110 𝑘𝐽 

 

       2گزینه  218

 شود.با قرار دادن فسفر سفید در زیر آب، اکسیژن هوا به این ماده نرسیده و از سوختن آن جلوگیری می

شه کنه و اصال نمیممانعت می فقط از رسیدن اکسیژن به فسفر سفیدواقع آب  حقیقتا نمیدونیم چرا همچین سوالی باید توی کنکور سراسری مطرح بشه! در

 کنن.سازی یک واکنش، سرعت انجام شدن اون واکنش رو کم میها با افزایش مقدار انرژی فعالی واکنش مورد نظره. در واقع بازدارندهگفت بازدارنده

 

       1گزینه  219

𝑁پیوند مول  2برای انجام شدن واکنش مورد نظر،  = 𝑂  مول گاز در دو𝑁𝑂  شکسته شده و یک مول پیوند𝑁 ≡ 𝑁  و یک مول پیوند𝑂 = 𝑂  تشکیل

 شود، پس داریم:می

∆H واکنش = (مجموع آنتالپی پیوندهای شکسته شده در واکنشدهندهها) − ( هافراورده (مجموع آنتالپی پیوندهای جدید تشکیل شده در  = 

(2 × 607) − (944 + 496) = −226 𝑘𝐽 

 ول است؛ پس داریم:کیلوژ 381ازی واکنش رفت برابر با سکیلوژول و انرژی فعال -266تغییر آنتالپی واکنش مورد نظر برابر با  بر این اساس،

مجموع انرژیها = −226 + 381 = +155 𝑘𝐽 

 

       -گزینه  220

 شود!هیچ عنوان موازنه نمی ی واکنش مورد نظر بهی موازنه شدهمعادله

ولی یه اشتباه لپی سوال رو غلط  𝐻3𝑃𝑂3خواستن بنویسن ، می𝐻3𝑃𝑂4واقعا جا داره یه خسته نباشید مشتی! به طراح این سوال بگیم. احتماال بجای 

 درسته. 1ی ، گزینه𝐻3𝑃𝑂3کرده. با در نظر گرفتن 
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 3 گزینه 221

 موجود در هر مولکول های کربنهای هیدروژن به شمار اتم(، نسبت میان شمار اتم𝐻𝐶𝑁(، همانند گاز هیدروژن سیانید)𝐶2𝐻2گاز اتین)یک نمونه از در 

 است. 1برابر با 

 

 4گزینه  222

 ای وجود ندارد.آمیدها، هیچ پیوند دوگانهاسترها و پلیهای مصرف شده برای تولید پلیآمینالکل یا دیدر دی

 ها:بررسی سایر گزینه

 اند.ا جرم زیاد که دارای یک واحد تکرار شونده هستند، تشکیل شدههایی بپلیمرها از مولکول( 1

 شود.های اتن در فشار و دمای باال تشکیل میاتن یک جامد سفید رنگ بوده و از واکنش میان مولکولپلی( 2

 اتم دیگر پیوند دارد. ساختار این ماده به صورت زیر است: 4اتن، هر اتم کربن با ( در هر مولکول پلی3

 
 

       2گزینه  223

های آب پیوند های این ماده و مولکول(، یک اتم هیدروزن متصل به اکسیژن وجود دارد و به همین خاطر، بین مولکول𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻در ساختار فورمیک اسید)

 شود.هیدروژنی برقرار می

 ها:بررسی سایر گزینه

 در سرکه( است. ( پرکاربردترین کربوکسیلیک اسید، اتانوئیک اسید)اسید موجود1

 جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد. 4( در ساختار هر مولکول فورمیک اسید، 3

 فورمیک اسید به طور طبیعی در بدن مورچه وجود دارد.( 4

 

       4گزینه  224

 واکنش پلیمری شدن الکتیک اسید به صورت زیر است:

 
استر است که در ساختار آن اتیلن ترفتاالت نیز یک پلیگروه عاملی استری وجود دارد. پلیهمانطور که مشخص است، در ساختار پلیمر حاصل از این فرایند 

 گروه عاملی استری وجود دارد.

 

 1گزینه  225

 شود. واکنش انجام شده به صورت زیر است:های پارازایلن استفاده میبرای تولید ترفتالیک اسید، از واکنش اکسایش مولکول
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 2گزینه  226

 20توان گفت در واکنش مورد نظر نیز شود؛ پس میمول آب تولید می 2𝑛اسید، مول دی 𝑛آمین و مول دی 𝑛آمیدها، به ازای مصرف ولید پلیدر واکنش ت

 شود.مول آب تولید می

 آمیدها به صورت زیر است:واکنش کلی تولید پلی

 
ای طرح بشه و این بخش فقط حفظیات داره! خیلی از آزمونای آزمایشی هم گفتن از بحث پلیمرها قرار نیست توی کنکور مسالهخیلیا از اول سال هی می

 چیز هست.  ای از این بخش کتاب درسی مطرح نکردن؛ اما مثل همیشه، ماز حواسش به همهمتاسفانه هیچ مساله

 بینید، توی کنکور امروز هم از این بخش یک مساله طرح شد!، توی کتابامونم از بخش پلیمرها مساله آوردیم و همونجور که میما عالوه بر آزمونای ماز

 

 3گزینه  227

 .افزایندمی (𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3)سدیم هیدروژن کربنات با فرمول شیمیایی شیرین جوش هاشوینده به ها،چربی کردنپاک قدرت افزایش برای

 

 4گزینه  228

 کنیم.های یون کلسیم موجود در آب سخت را محاسبه میمول شمار

? 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎2+ = 200 𝑚𝐿 آب ×
1 𝑔 آب

1 𝑚𝐿 محلول
×

2000 𝑔 𝐶𝑎2+

1000000 𝑔 آب
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎2+

40 𝑔 𝐶𝑎2+
= 0/01 𝑚𝑜𝑙 

 دهد.ی صابونی واکنش میکنندهی زیر، هر مول یون کلسیم با دو مول پاکبا توجه به معادله

 
 کنیم.کننده را محاسبه میهای پاکی بعد، شمار مولدر مرحله

? 𝑚𝑜𝑙 پاککننده = 4/72 g کنندهپاک ×
1 𝑚𝑜𝑙 پاککننده

236 𝑔 پاککننده
= 0/02 𝑚𝑜𝑙 

 دهند.( با هم واکنش میدرصد 100های یون کلسیم است، پس این دو ماده به طور کامل)برابر شمار مول 2ی مورد نظر های پاک کنندهاز آنجا که شمار مول

 ی محدود کننده مطرح شده و احتماال در جریان هستید که این بحث در کتاب درسی نظام جدید وجود نداره!دهندهاین سوال، یه جورایی از بحث واکنش

 شد این سوال رو حل کرد و از این بابت سوال مشکلی نداشت.البته، با اطالعات موجود در کتاب نظام جدید هم می

 

 3گزینه  229

 در رابطه با این محلول، داریم:

𝑝𝐻 = − log[𝐻+] = − log(4 × 10−3) = 2/4 

[𝐻+] = غلظت اسید ×
درصد یونش

100
 

⇒ 4 × 10−3 = 0/1 ×
درصد یونش

100
 

⇒ درصد یونش = 4 

 

 1گزینه  230

ی فلزی از جنس مس نیز قرار مول بر لیتر باشد و در آن یک تیغه 1با غلظت  +𝐶𝑢2شود که حاوی یون سلول استاندارد هیدروژن، شامل محلولی مینیم

 گرفته باشد.

 

 3گزینه  231

 زدن آهن به صورت زیر است:واکنش کلی زنگ

 
های های تولید شده در بخشنقش یک الکترولیت ایفای نقش کرده و سبب انتقال یون هنده است. عالوه بر این، آب دردر این واکنش، آب در نقش واکنش

 شود. مختلف می
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 4گزینه  232

توان گفت کاتیون موجود در سمت چپ آن)یون نقره( قدرت اکسندگی)تمایل به کاهش چون واکنش مورد نظر به صورت طبیعی انجام شده است، پس می

 موجود در سمت راست آن دارد.یافتن( بیشتری نسبت به کاتیون 

 در نقش کاتد است؛ پس داریم: 𝑀در سلول تشکیل شده از عناصر مورد نظر، نقره در نقش کاتد و فلز بر این اساس، 

𝐸0 = پتانسل کاهشی عنصر اکسندهتر − پتانسل کاهشی عنصر کاهندهتر = +0/80 − x
 

⇒ 𝑥 = −/76 

 

 1گزینه  233

 ساختار گرافن به صورت زیر است:

 
کربن موجود در این ماده به -های کربنتوان گفت پیوندیوند یگانه و دو پیوند دوگانه وجود دارد؛ پس عمال می2در ساختار گرافن، در اطراف هر اتم کربن 

1طور میانگین 
1

3
های توان گفت پیوندکربن موجود در بنزن یکی در میان یگانه و دوگانه بوده و می-گانه هستند. این درحالی است که پیوندهای کربن 

1کربن موجود در این ماده به طور میانگین -کربن
1

2
 کربن یگانه هستند.-ی پیوندهای کربنگانه هستند. در سیکلوهگزان نیز همه 

1واضحا عدد 
1

3
= 1به عدد  1/33

1

2
=  !1تر است تا به عدد نزدیک 1/5

 

 2گزینه  234

 ( به صورت زیر است:𝑆𝑂3اکسید)و گوگرد تری( 𝑆𝐶𝑂ی پتانسیل الکترواستاتیکی کربونیل سولفید)نقشه

 
 همانطور که مشخص است، در هر دو ماده اتم مرکزی به رنگ آبی نشان داده شده و دارای بار جزئی مثبت است.

 بودیم!ها آورده موجود در این سوال رو هم عینا توی یکی از آزمونای ماز که اتفاقا همین اخیرا برگزار شده بود، برای بچه ینکته

 ها:بررسی سایر گزینه

 اکسید خطی نیست.( شکل هندسی گوگرد تری1

 اکسید برابر با صفر است.( گشتاورد دو قطبی گوگرد تری3

 + است.4+ و در کربونیل سولفید برابر با 6اکسید برابر با ( عدد اکسیاش اتم مرکزی در گوگرد تری4

 

 1گزینه  235

 کنیم:تعادل این واکنش را محاسبه میبا توجه به حجم ظرف مورد نظر، ثابت 

𝐾 =
[𝑁𝐻3]2

[𝑁2][𝐻2]3 =
0/5 × 0/5

1 × 1 × 1 × 1
= 0/25 

 شود.تر میجا شده و ثابت تعادل مورد نظر نیز بزرگچون تعادل مورد نظر گرماده است، با پایین آوردن دما، واکنش در جهت تولید گرما)در جهت رفت( جابه
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