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       4 گزینه 236

𝑇𝑖22معادل با تیتانیم) 𝑋عنصر 
شود. تصویر زیر، ها استفاده میهای خاص تیتانیم، از این عنصر برای ساختن استنت موجود در رگبا توجه به ویژگی ( است. 

 دهد.نمایی از استنت موجود در یک رگ خونی را نشان می

 
 ها:بررسی سایر گزینه

 الکترون ظرفیتی دارد. 4هر اتم تیتانیم، مجموعا ( 1

 اکسید است.ترین اکسید موجود در خاک رس، سیلیسیم دیخاک رس فراوان نیست. فراوانتیتانیم اکسید در ( 2

 شود.( تیتانیم چگالی کمی داشته و به همین خاطر، از آن برای ساختن قطعات موتور جت استفاده می3
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 هستند. های )آ( و )پ( درستعبارت

 بررسی چهار عبارت:

 تر است.آ( رنگ بنفش انرزی بیشتری نسبت به رنگ سبز دارد؛ پس زول موج پرتوهای آن طول موج پرتوهای سبز رنگ کوتاه

 
 ی معکوس دارد.ب( انرزی هر پرتو مرئی با طول موج آن پرتو رابطه

 شود.های مختلف گسیل مینی در اتم هیدروژن، پرتوهای مرئی با طول موجی دوم الکتروهای باالتر به الیهپ( با انتقال الکترون از الیه

 شود.تر میها کوتاهآن جگسیل شده افزایش یافته و طول مو های الکترونی، انرژی پرتوهایی الیهت( با افزایش فاصله
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 کند.همین خاطر، شعاع اتمی عناصر نیز افزایش پیدا می های الکترونی افزایش یافته و بهبا حرکت از باال به پایین، شمار الیه
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 دهد:های طبیعی هیدروژن را نشان میجدول زیر، مشخصات ایزوتوپ

 
𝐻1های موجود در این جدول، با توجه به داده

 پروتون وجود دارد. 1نوترون و  2سنگین ترین ایزوتوپ طبیعی هیدروژن است که در آن  3
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       3گزینه  240

2/8مول اتم اکسیژن مجزا(،  2گرم گاز اکسیژن)معادل با  32گرم است؛ پس به ازای تولید  16جرم هر مول اتم اکسیژن برابر با  × گرم، معادل با  10−4

2/8 ×  کنیم.ه میی اینشتین محاسبکیلوگرم کاهش جرم داریم. بر این اساس، مقدار انرژی آزاد شده را با توجه به رابطه 10−7

𝐸 = 𝑚 ∙ 𝑐2
 

⇒ 𝐸 = 2/8 × 10−7 × (3 × 108)2 = 2/52 × 1010 𝐽 
 چون مقدار انرژی تولید شده در مقیاس کیلوژول خواسته شده است، پس داریم:

2/52 × 1010 𝐽 ~ 2/52 × 107 𝑘𝐽 
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 ه کنیم.ی سلسیوس محاسباول از همه، باید دمای این سیاره را در مقیاس درجه

θ = −6 − √ℎ = −6 − 2√4 = −10 ℃ 
 کنیم.ی بعد، دمای هوای این سیاره را در مقیاس کلوین محاسبه میدر مرحله

𝑇 = 273 + 𝜃
 

⇒ 𝑇 = 273 + (−10) = 263 𝐾 
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 های داده شده به صورت زیر است:ی واکنشمعادله

𝑇𝑖𝐶𝑙4 + 4𝐿𝑖𝐻 → 𝑇𝑖 + 4𝐿𝑖𝐶𝑙 + 2𝐻2 

𝑃𝐶𝑙5 + 4𝐻2𝑂 → 5𝐻𝐶𝑙 + 𝐻3𝑃𝑂4 
 است. 11و در واکنش دوم برابر با برابر با  12مجموع ضرایب استوکیومتری در واکنش اول برابر با 

 ها:بررسی سایر گزینه

 کند.محلول مورد نظر کاهش پیدا می 𝑝𝐻اکنش دوم، هیدروکلریک اسید تولید شده و به همین خاطر، با انجام و( 1

 کاهش نیست.-کند. به عبارت دیگر، این واکنش از نوع اکسایشدر واکنش دوم، عدد اکسایش هیچ اتمی تغییر نمی (2

 شود.ی گازی تولید میمول ماده 2ی گازی و در واکنش اول، مول ماده 5( در واکنش دوم، 3
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 دهد:میزیر با آب واکنش  تصویرنیتروژن پنتااکسید، مطابق با گاز دی

 
 :ی واکنش انجام شده به صورت زیر استمعادله 

𝑁2𝑂5 + 𝐻2𝑂 → 2𝐻𝑁𝑂3 → 2𝐻+ + 2𝑁𝑂3
− 

 ی این واکنش، داریم:با توجه به معادله

? 𝑔 𝑁2𝑂5 = 0/5 𝐿 محلول ×
0/2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂3

−

1 𝐿 محلول
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂5

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂3
− ×

108 𝑔 𝑁2𝑂5

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂5
= 5/4 𝑔 

 کنیم.ی بعد، درصد خلوص این ماده را محاسبه میدر مرحله

درصد خلوص =
جرم خالص

جرم ناخالص
× 100 =

5/4
7/2

× 100 = ددرص 75  

 درصد است. 75ی مورد نظر برابر با توان گفت درصد خلوص نمونهبر این اساس، می
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 ای مختلف، مطابق با جدول زیر است:هاستر موجود در میوه

 
 پنتانول وارد واکنش کرد؛ پس داریم:-1بر این اساس، برای تولید استر موجود در موز باید استیک اسید را با 

𝐶2𝐻4𝑂2 + 𝐶5𝐻12𝑂 → 𝐻2𝑂 + 𝐶7𝐻14𝑂2 
 کنیم.به میی این واکنش، جرم استر تولید شده را محاسبا توجه به معادله

? 𝑔 𝐶7𝐻14𝑂2 = 1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻4𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶7𝐻14𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻4𝑂2
×

130 𝑔 𝐶7𝐻14𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶7𝐻14𝑂2
×

80 𝑔 مقدار عملی

100 𝑔 مقدار نظری
= 104 𝑔 
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 واکنش مورد نظر به صورت زیر است: یشده ی موازنهمعادله

𝑆𝑖𝑂2 + 3𝐶 → 𝑆𝑖𝐶 + 2𝐶𝑂 
 ی فوقف داریم:با توجه به معادله

? 𝑘𝑔 𝐶𝑂 = 1 𝑘𝑔 𝑆𝑖𝐶 ×
1000 𝑔 𝑆𝑖𝐶

1 𝑘𝑔 𝑆𝑖𝐶
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑖𝐶

40 𝑔 𝑆𝑖𝐶
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑖𝐶
×

22/4 𝐿 𝐶𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂
= 1120 𝐿 
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توانند در ذرات چربی حل شوند و ی مورد نظر نمیهای مادهکننده بسیار کوچک است، این بخش از مولکولاز آنجا که دم هیدروکربنی موجود در این پاک

 ها را به خوبی پاک کند.تواند ذرات چربی موجود بر روی لباسککنده نمیبه همین خاطر، این پاک
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( یک الکل محلول در آب است. در این مولکول، بخش ناقطبی)دم هیدروکربنی( خیلی بزرگ نبوده و به همین خاطر، پیوندهای 𝐶3𝐻7𝑂𝐻)پروپانول

 دروالسی موجود در آن دارند.های این ماده قدرت بیشتری نسبت به نیروهای وانهیدروژنی بین مولکول

 ها:بررسی سایر گزینه

 گریزتر است.( نسبت به متانول خاصیت ناقطبی بیشتری داشته و آب𝐶6𝐻13𝑂𝐻هگزانول)( 1

ها بر بخش قطبی آناین ماده  یسازنده هایتوان گفت بخش ناقطبی مولکول( یک الکل محلول در آب بوده و به همین خاطر، نمی𝐶5𝐻11𝑂𝐻پنتانول)( 3

 غلبه دارند.

( بوده و به همین خاظر، این ماده خاصیت چربی دوستی بیشتری 𝐶3𝐻7𝑂𝐻تری نسبت به پروپانول)( دارای بخش ناقطبی بزرگ𝐶4𝐻9𝑂𝐻بوتانول)( 4

 نسبت به پروپانول دارد.
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 ی واکنش مورد نظر به صورت زیر است:ی موازنه شدهمعادله

2𝐴𝑔𝑁𝑂3 + 𝑀𝑔𝐶𝑙2 → 2𝐴𝑔𝐶𝑙 (رسوب) + 𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2 

 ی این واکنش، داریم:با توجه به معادلهمول نقره نیترات وجود دارد.  02/0در محلول مورد نظر، 

? 𝑔 𝑀𝑔𝐶𝑙2 = 0/02 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝐶𝑙2 

2 𝑚𝑜𝑙  𝐴𝑔𝑁𝑂3
×

95 𝑔 𝑀𝑔𝐶𝑙2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝐶𝑙2
= 0/95 𝑔 

 

       3گزینه  249

 کنیم.با توجه به اطالعات داده شده، جرم هر نمک را محاسبه می

سدیم سولفات ∶ ? 𝑔 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 = 184 𝑔 𝑁𝑎+ ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎+

23 𝑔 𝑁𝑎+
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2𝑆𝑂4

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎+
×

142 𝑔 𝑁𝑎2𝑆𝑂4

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2𝑆𝑂4
= 568 𝑔 

منیزیم سولفات ∶  𝑀𝑔𝑆𝑂4 = 72 𝑔 𝑀𝑔2+ ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔2+

24 𝑔 𝑀𝑔2+
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝑆𝑂4

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔2+
×

120 𝑔 𝑀𝑔𝑆𝑂4

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝑆𝑂4
= 360 𝑔 

 یزیم سولفات موجود در آن است.برابر جرم من 58/1با توجه به محاسبات انجام شده، جرم سدیم سولفات موجود در این نمونه 
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 کنیم.ابتدا درصد جرمی محلول مورد نظر را محاسبه می

درصد جرمی =
گرم حلشونده

گرم محلول
× 100 =

1/36 𝑔

1000 𝑔
× 100 = 0/136 

 کنیم.لیتری از این محلول را محاسبه می 1ی ی یک نمونهدر مرحله بعد، موالریته

غلظت مولی =
مول حلشونده

لیتر محلول
=

1360 𝑚𝑔 𝐶𝑎2+ ×
1 𝑔 𝐶𝑎2+

1000 𝑚𝑔 𝐶𝑎2+ ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎2+

40 𝑔 𝐶𝑎2+

1 𝐿
=  مول بر لیتر 0/034

میاد و دپارتمان  های مهمیه که توی کنکور هر سال ازش سوالشود، از جمله بخشها به یکدیگر استفاده میها برای تبدیل انواع غلظتروابطی که از آن

 های مختلف، از این مباحث سوال بده!کنه در موقعیتشیمی ماز هم هر سال توی آزموناش سعی می

 

 2گزینه  251

 های )ب( و )پ( درست هستند.عبارت

 بررسی چهار عبارت:

 کند.های گرماده، انرژی از سامانه به محیط انتقال پیدا میآ( در واکنش

روه آموزشی ماز، اولین کلید و پاسخ تشریحی کنکور ریاضی در کشور رو از طریق سایت و کانال تلگرامش منتشر کرد. توی دیروز ظهر، دپارتمان شیمی گ

 ی یکی از سواالت کنکور دیروز، دقیقا همین مورد رو به طور کامل توضیح داده بودیم!پاسخنامه

𝑄ی ( مبادله شده میان اجسام، از رابطه𝑄ی گرما)ب( برای محاسبه = 𝑚𝑐∆𝜃 شود.استفاده می 

 ها منفی است.در آن 𝑄پ( فرایند گوارش و سوخت و ساز مواد غذایی گرماده بوده عالمت 

 همراه گوناگونی شیمیایی هایواکنش انجام با که فرایندهایی .رسدمی بدن به وساز سوخت و گوارش فرایند هنگام شیر در موجود انرژی یعمده بخشت( 

 .شد ها خواهدیاخته وساز سوخت نیاز مورد اولیه مواد و انرژی تولید به منجر هاواکنش این انجام مجموعه خن،س دیگر به. است

 

 4گزینه  252

 کنیم.ها، به روش زیر عمل میی تعداد خانهبرای محاسبه

? تعداد خانه = قوطی 700000 ×
المپ 1 × ساعت 25

قوطی 7
×

تعداد خانه 1

المپ 4 × ساعت 5
= 125000 
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 ی واکنش نهایی به صورت زیر است:معادله

2𝐶𝐻4 → 𝐶2𝐻6 + 𝐻2   ;     ∆𝐻 =? 

 کنیم:ها، طبق مراحل زیر عمل میی سایر واکنشی این واکنش بر اثر جمع کردن معادلهبرای بدست آوردن معادله

o کنیم تا رد ضرب می 0/5−ی واکنش اول را در معادله𝐶2𝐻6 1560ی جدید ایجاد شده برابر با . در این حالت، تغییر آنتالپی معادلهایجاد شود 

 شود.کیلوژول می

o 1780− با برابر شده ایجاد جدید یمعادله آنتالپی تغییر حالت، این در کنیم تا رد متان ایجاد شود.ضرب می 2ی واکنش دوم را در معادله 

 .شودمی کیلوژول

o برابر شده ایجاد جدید یمعادله آنتالپی تغییر حالت نیز این در کنیم تا رد گاز هیدروژن ایجاد شود.ضرب می 0/5−ی واکنش سوم را در معادله 

 .شودمی کیلوژول 286 با

 کنیم.های جدید ایجاد شده، تغییر آنتالپی واکنش هدف را محاسبه میبا توجه به واکنش

∆𝐻 = 1560 − 1780 + 286 = +66 𝑘𝐽 
 

 4گزینه  254

 شود؛ پس داریم:اکسید در مخزن دمیده میمول گاز گوگرد تری 2ات داده شده، در هر دقیقه با توجه به توضیح

? 𝑘𝐽 انرژی = 2 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂3 ×
228 𝑘𝐽 انرژی

1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂3
×

1000 𝐽 انرژی

1 𝑘𝐽 انرژی
= 456000 𝐽 

 100000گرم آب( نیز مصرف شده و جرم اب موجود در مخزن به  180مول آب)معادل با  10اکسید در این واکنش، مول گوگرد تری 10با شرکت کردن 

 کنیم.با توجه مقدار انرژی آزاد شده در هر دقیقه، تغییر دمای آب را محاسبه میرسد. کیلوگرم می

𝑄 = 𝑚𝑐∆𝜃
 

⇒ 456000 = 10000 × 4/2 × ∆𝜃
 

⇒ ∆𝜃 = 10/86 
 

 3گزینه  255

 اتن به صورت زیر است:واکنش تولید پلی

 
توان شود. بر این اساس، میپیوند یگانه تشکیل می 2پیوند دوگانه شکسته شده و  1هر مولکول اتیلن)اتن( در واکنش پلیمری شدن، رکت کردن به ازای ش

𝐶مول پیوند  1گفت به ازای شرکت کردن هر مول اتن در این واکنش،  = 𝐶  مول پیوند  2شکسته شده و𝐶 − 𝐶 شود؛ پس داریم:تشکیل می 

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

∆H واکنش = (𝑛 × 612) − (2𝑛 × 348) = −84𝑛   𝑘𝐽 

 مول 1 کردن شرکت باان گفت توشود؛ پس میکیکوژول انرژی آزاد می 84𝑛مول اتین در این واکنش،  𝑛با توجه به محاسبات انجام شده، با شرکت کردن 

 .شودمی آزاد انرژی کیکوژول 84 واکنش، این در اتین

کردن. همون موقع، تیم ما یه ها تند تند داشتن کتاباشونو تالیف میی انتشاراتیادش بخیر! دو سال پیش همین موقعا تازه کتاب یازدهم اومده بود و همه

انتخاب اج فرستاد و از اونجا که ایده خیلی خفن بود، این سوال به عنوان یکی از سواالت کتاب اون انتشارات سوال که کامال کپی همین سوال بود رو برای گ

بینید همین ایده توی کنکور اومده! درسته که شد. بعدش هم یه نمونه از این سوال رو توی کتاب حل مسائل شیمی خیلی سبز آوردیم و حاال هم که می

 دونیم که بین حرف تا عمل، کلی فااااااااااااااااااصله هست بینی کنیم، اما هممون میتونیم پیشکور رو میخیلیا میگن ما سواالت کن

 

       1گزینه  256

𝑡ی کاهش جرم محلول، بخاطر خروج گاز نیتروژن مونوکسید از آن است. از ابتدای کار تا لحظه = 5 𝑚𝑖𝑛 ،3  گرم از جرم محلول کاسته شده است؛ پس

ی . بر این اساس، در طول بازهمول نیتروژن مونوکسید( تولید شده است 1/0گرم نیتروژن مونوکسید)معادل با  3ی زمانی وان گفت در طول این بازهتمی

http://www.biomaze.ir/
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توان گفت به دارد، پس می وجود +𝐵𝑖3مول یون  1نیز تولید شده باشد و از آنجا که در هر مول از این ترکیب نیز  𝐵𝑖(𝑁𝑂3)3مول  1/0مورد نظر باید 

𝑡ی طور کلی از ابتدای کار تا لحظه = 5 𝑚𝑖𝑛 ،1/0  مول یون𝐵𝑖3+ :در محلول تولید شده است. در این حالت، داریم 

[𝐵𝑖3+] =
𝐵𝑖3+ مول

لیتر محلول
=

0/1
0/2

= 0/5 

𝑡ی خب! در لحظه = 5 𝑚𝑖𝑛 غلظت یون ،𝐵𝑖3+ ( 4( و )3های )مول بر لیتر باشد. این ویژگی در نمودارهای موجود در گرینه 5/0ا در محلول باید برابر ب

𝑡ی (، غلظت یون مورد نظر از لحظه4ی )شود اما چون در نمودار موجود در گرینهدیده می = 2 𝑚𝑖𝑛  مول بر لیتر رسیده است، پس این گزینه  5/0به

 تواند جواب درست سوال مورد نظر باشد.نمی
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 کند.های آب پیوند هیدروژنی برقرار میترکیب )آ( دارای گروه عاملی هیدروکسیل بوده و با مولکول

 ها:بررسی سایر گزینه

 + است.2و در ترکیب )ب( برابر با  -1عدد اکسیاش اتم کربن متصل به اکسیژن در ترکیب )آ( برابر با ( 2

 عاملی است.استرها استفاده کرد؛ درحالی که ترکیب )آ( یک الکل تکتوان برای تولید پلیها میالکلاز دی( 3

 اتم کربن وجود دارد. 6موجود در ترکیب )ب(،  ی آروماتیکدر ترکیب )آ(، همانند حلقه( 4
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جرم استر  توان گفتتوجه به تولید آب در این واکنش، پس میبا  کند.آب تولید می یک الکل است که در واکنش با اتانوییک اسید، استر و Aویتامین 

 تر است.به مقدار جرم یک مولکول آب کم ی مصرف شدههاتولیدشده از مجموع جرم واکنش دهنده

 د ازش تست طرح کرد.شهایی که گروه هیدروکسیل دارن با مواد اسیدی، از اون نکات ترکیبی و قشنگیه که میویتامینواکنش 

 ها:بررسی سایر گزینه

 دارد. در ساختار مولکولی خود استر تولید شده تنها یک عامل استری( 1

 یابد.ناقطبی، کاهش می یزنجیرهیک به  𝐴پذیری استر تولید شده به علت اتصال بخش قطبی ویتامین انحالل( 2

 یابد.می فرآورده آلی افزایش (دوستیچربی)ناقطبی، خاصیت آبگریزی یزنجیره یک به 𝐴( به علت اتصال بخش قطبی ویتامین 3
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 های )ب( و )پ( درست هستند.عبارت

 بررسی چهار عبارت:

 پذیر هستند.تخریبالکتیک اسید، زیستها از جمله پلیدرحالی است که برخی از انواع پالستیکاین  ناپذیر هستند.تخریبها، زیست پالستیک آ( اکثر

 بازیافت کرد. هابه کمک متانول و یا با استفاده از سایر روش توانپلی اتیلن ترفتاالت را میب( 

 .دانست بشر نوآوری و خالقیت نتایج از یکی توان می را ها پالستیکپ( 

 ها است.های پالستیکویژگیجمله از  ،ت( چگالی کم

 

       3گزینه  260

 است. 𝐶2𝐻5𝐶𝑙؛ درحالی که فرمول شیمیایی کلرواتان به صورت آیددست میبه، پلی وینیل کلرید (𝐶2𝐻3𝐶𝑙)از پلیمر شدن کلرواتن

 ها:بررسی سایر گزینه

 است.گرم  42برابر با  𝐶3𝐻6و جرم مولی گرم  53برابر  𝐶3𝐻3𝑁جرم مولی ( 1

 است. 𝐶6 𝐻12 ه صورتب هگزن و سیکلوهگزان هر دو-2فرمول مولکولی ( 2

 باشد.می 𝐶𝐻2𝐵𝑟است در حالی که فرمول تجربی آن  𝐶2𝐻4𝐵𝑟2 برومو اتان دی-2،1فرمول مولکولی ( 4

 راه حل سوال، حذف گزینه بودهتجربی تو کتاب نظام جدید تدریس نشده! تنها بینیم. فرمول یه سوتی ریز از سازمان سنجش میها! اینجام بچه
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       2زینه گ 261

 واکن تولید پلیمر مورد نظر به صورت زیر است:

 
ها، مسائل پلیمری شدن از اون دست سواالی جدیدی هستن که اغلب کنکورهای آزمایشی ازش حسابی غافل بودن و هیچوقتم سوال از این بحث طرح بچه

توی کرد و االنم که همگی میبینیم ها سوال کلی سوال طرح میکردن! این درحالیه که ماز هم توی آزموناش و هم توی کتابای شیمیش، از این بخشنمی

 بینیاست که کار هرکسی نبود ها طرح شد! اینم باز از همون پیشکنکورهای ریاضی و تجری، سوال از این بخش

پلیمر تولید (، یک مول گرم 166اسید)با جرم مولی مول دی 𝑛گرم( و  108با جرم مولی آمین)مول دی 𝑛ی فوق، به ازای مصرف شدن با توجه به معادله

 گرم است. 58جرم مولی مونومرهای مصرف شده برابر با شود؛ پس تفاوت می
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 کنیم.ابتدا غلظت هیدروکلریک اسید را محاسبه می

? 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙 = 44/8 𝑚𝐿 𝐻𝐶𝑙 ×
1 𝐿 𝐻𝐶𝑙

1000 𝑚𝐿 𝐻𝐶𝑙
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙

22/4 𝐿 𝐻𝐶𝑙
= 0/002 𝑚𝑜𝑙 

[HCl] =
𝐻𝐶𝑙 مول

لیتر محلول
=

0/002
0/5

=  موالر 0/004

 کنیم.این محلول را محاسبه می 𝑝𝐻ی بعد، در مرحله

𝑝𝐻 = −log[𝐻+] = −log (0/004) = 2/4 
 کنیم.های هیدرونیوم و هیدروکسید را محاسبه میدر انتها، نسبت میان غلظت مولی یون

10−14 = [𝐻+][𝑂𝐻−]
 

⇒ 10−14 = 0/004 × [𝑂𝐻−]
 

⇒ [𝑂𝐻−] = 0/25 × 10−11 
[𝐻+]

[𝑂𝐻−]
=

0/004
0/25 × 10−11 = 1/6 × 109 

 هایی که آزمونای ماز رو شرکت کردن، حتما عین این سوال رو دیدن توی آزمونا و به راحتی آب خوردن این سوال رو جواب دادن!بچه

 

       3گزینه  263

 در رابطه با این ترکیب اسیدی داریم:

𝐾𝑎 =
[𝐻+] [مولکولهای یونیده شده]

[مولکولهای یونیده نشده]
=

5/5 × 10−4 × 5/5 × 10−4

2/5 × 10−2 = 1/21 × 10−5 

1/21بر این اساس، ثابت اسیدی ترکیب مورد نظر برابر با  ×  مول بر لیتر است. 10−5

 

       2گزینه  264

 های )پ( و )ت( درست هستند.عبارت

 بررسی چهار عبارت:

 است. کاهش یافته توان گفت نقرهمی پسرسد؛ + به صفر می1عدد اکسایش نقره از در این واکنش، آ( 

 اکسنده است. 𝐴𝑔2𝑂پس کاهش می یابد؛  𝐴𝑔2𝑂در گونه  𝐴𝑔ب( 

 کاتد است. 𝐴𝑔2𝑂آند و  𝑍𝑛کاهش می یابد؛ بنابراین  𝐴𝑔2𝑂اکسایش و  𝑍𝑛پ( 

ها به صورت این باتریساختار  .شود می انجام داده شده در صورت سوال واکنش هادر آن که هستند ایدگمه هایباتری ای ازجملهنقره-های روی باتریت( 

 زیر است:
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       4گزینه  265

های کروم، مول الکترون در محلول حاوی یون 1با عبور 
1

3
نشینند. ی کاتد میگرم کروم( کاهش یافته و بر روی تیغه 33/17)معادل با +𝐶𝑟3های مول از یون 

ی گرم نقره( کاهش یافته و بر روی تیغه 108)معادل با +𝐴𝑔های مول از یون 1های نقره، مول الکترون در محلول حاوی یون 1به طریق مشابه، با عبور 

 این اساس، داریم:نشینند. بر کاتد می

تفاوت جرم تیغهها = 108 − 17/33 = 90/6 
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گرم آب از محلول  500در حدود توان گفت در این فرایند، برسد، جرم محلول مورد نظر باید نصف شود؛ پس می %2به  %1نمک از آنکه غلظت آببرای 

 آب به صورت زیر است: ترولیز)برقکافت(کواکنش ال مورد نظر تبخیر شده است.

2𝐻2𝑂 → 2𝐻2 + 𝑂2 
 س داریم:شود؛ پمول گاز تولید می 3مول آب،  2ی این واکنش، از برقکافت توجه به معادلهبا 

? 𝐿 گاز = 500 𝑔 𝐻2𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

18 𝑔 𝐻2𝑂
×

3 𝑚𝑜𝑙 گاز

2 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
×

22/4 𝐿 گاز

1 𝑚𝑜𝑙 گاز
= 933/3 𝐿 

 

       4گزینه  267

 ستند.های )ب( و )ت( درست هعبارت

 بررسی چهار عبارت:

 نافلز است.یک شبه فلز و کربن  یک آ( سیلیسیم

 است.شده متصل  𝑂به چهار اتم  𝑆𝑖هر اتم  ،ب( در ساختار سیلیس

به همین خاطر، ساختار این دو ماده متفاوت از  اکسید یک جامد کواالنسی است در حالی که کربن دی اکسید جامد، جامد مولکولی است.پ( سیلیسیم دی

 یکدیگر است.

 پوسته زمین هستند. فراوان موجود در اصرعن ولین و دومینا و سیلیسیم به ترتیب اکسیژنت( 
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 صفر است.برابر با قطبی گشتاور دو ،به علت ساختار خطی و مشابه بودن دو اتم کناری ،𝐶𝑆2و هم در  𝐶𝑂2هم در 

 ها:بررسی سایر گزینه

 + است.4( عدد اکسایش اتم کربن در هر دو مولکول برابر 1

 م کربن در هر دو مولکول مثبت است.( بار جزئی ات2

 تر است.بیش 𝐶𝑂2 قدرت نیروهای بین مولکولی در نسبت به ،تربه علت جرم مولکولی بیش 𝐶𝑆2( قدرت نیروهای بین مولکولی در 4

 

       2گزینه  269

 هستند. ها در دو مولکول با یکدیگر متفاوتهای ناپیوندی روی اتمعدد اکسایش اتم مرکزی و شمار جفت الکترون

 بررسی چهار عبارت:

 + است.6در یون سولفات برابر  𝑆و عدد اکسایش اتم  -4در یون آمونیوم  𝑁عدد اکسایش اتم  آ(

 است. 4سولفات برابر یون  های پیوندی در یون آمونیوم همانندشمار جفت اکترونب( 

 ساختار غیرمسطح دارند. ووم و سولفات هر دو ناقطبی هستند های آمونییون پ(

 است در حالی که یون آمونیوم جفت الکترون ناپیوندی ندارد. 10های ناپیوندی یون سولفات جفت الکترونشمار ت( 

 

       1گزینه  270

ها یا دهندهرود. با کاهش واکنشها واکنش در جهت رفت پیش میها یا کاهش فرآوردهدهندهکند. با افزایش واکنشدر دمای ثابت، ثابت تعادل تغییر نمی

 رود. ها واکنش در جهت برگشت پیش میافزایش فرآورده
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نشستیم و فقط به عشق  سعدی شیراز به همراه دوست خوبم، دکتر علی ترابی، توی یکی از اتاقای بیمارستان بعد از ظهره و من 4:30ساعت حدودا االن 

های دستنویسشون کنن، هنوز حتی پاسخنامهکه ادعای کلید دادن می ییهاکنیم! مطمئنم که خیلی از موسسهن پاسخنامه رو آماده میها داریم ایبچه شما

ی همه میتیشد، مگر با کار کار ممکن نمیاین  کنه!ی ماز تایپیه و مثل همیشه، آدم با خوندنش کیف مینید که پاسخنامهبیاما می ؛نکردنرو هم آماده 

 جوره از ما حمایت کردن!زاده، تشکر کنم که همیشه همهخوام از تک تک این افراد، بخصوص دکتر آرمان موسویمیوه ماز. همینجا گراعضای 

دونستم که شاید میدادیم. چون  هم بخواین، ما دیروز هم اولین پاسخ تشریحی کشور رو برای کنکور ریاضیی موسسات اومد! راستشو اسم بقیه راستی،

سایتشونم اینجاست که پاسخا رو تو ی خوشکل و خوانا بدن، پاسخمون رو برای اون موسسات هم ارسال کردیم. جالب ها نتونن یه پاسخنامهموسسهالباقی 

تر اینه که همین اون جالباز  سایتشون برداشتن!ها رو از تو ما رو توی سایت و کانال ماز دیدن، پاسخنامه ا به محض اینکه رفتن و پاسخ اصلیگذاشتن ام

 !ی ما وقف عام هست!!!گن موسسهخودشون می ها توی تبلیغات تلویزیونیموسسه

ها هستن که باید قضاوت کنن و مسلما همین قضاوت ما از این حرکتشون ناراحت نشدیم خیلی چون میدونیم هرکاری بکنن، باز هم این خود بچه بهرحال،

 به اینجا رسونده. توی یه مدت کوتاه ای،ویزیونیها بوده که ماز رو بدون هیچ تبلیغات گسترده و تلی شما بچهقالنه و هوشمندانهعا

 ن آرزومونهوتک تکتموفقیت 

 ها رو از کنکورتون بگیریدبهترین نتیجهامیدوارم 

 فرشاد هادیان فرددکتر 

 دپارتمان شیمی مازمدیر 
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