


همه چیز از نیاز به بودن یک آزمون خوب )یا بهتر بگم، کامل( شروع شد...
تقریبا یکی دو هفته بعد از کنکور 99، توی یک روز گرم تابستونی بود که ایدۀ تشکیل ویتامین100 توی ذهنمون جرقه 
زد! به دنبال این اتفاق با رتبه های برتر کنکور دور هم جمع شدیم تا بتونیم آزمونی در حد و اندازه های دانش آموزان 

خوب سرزمینمون ارائه بدیم. در حد لیاقت و حق واقعیشون.
آزمونی که صرفا سخت نباشه، چالشی محض نباشه و بتونه توی همه دروس ارائه شده خوب عمل کنه نه فقط توی یکی 

دو درس، یا به طورکلی توی یه کلمه بشه بهش گفت »استاندارد و درست«
میدونی، به نظر ما یه آزمون خوب باید قابل استفاده برای همه دانش آموزا باشه، یعنی هر دانش آموزی با هر سطحی، 
اوال بیشترین میزان یادگیری رو در سواالت، پاسخنامه و درسنامه هر درس داشته باشه )آزمون بتونه براش یک منبع 
کامل و جامع باشه( و در ثانی با چالش های کنکوری که داخل آزمون گذاشته شده، بتونه هنر خوب آزمون دادن رو به 

دانش آموز یاد بده. یا عبارت دیگه آزمونی همه جانبه باشه.
این دو ویژگی آزمون اونم در کنار هم کارمون رو سخت می کرد، خیلی سخت!

جلسه پشت جلسه، اتاق فکر پشت اتاق فکر و حرف پشت حرف...
خیلی مشکالت رو با هم فکری با متخصصین این حوزه و با کمک های شما به عنوان خانوادۀ ویتامین100 حل کردیم و 
پشت سر گذاشتیم، بعضی جاها هم با مشکالتی مواجه شدیم که باعث شد در حد انتظار خودمون ظاهر نشیم، خودمون 

اینو میدونیم و این دونستن یعنی این مسیر با وجود مانع های زیادی که طی شده بازهم رو به بهبود و بهتر شدنه.
به لطف اعتماد شما و همراهی بی نظیرتون یه تیم درجه یک برای طراحی آزمون ها تشکیل دادیم، تیمی که رفته رفته 
با افتخار همراهی برترین و برجسته ترین اساتید و طراحان کنکور کاملتر هم شد. هر روز بهتر و بزرگتر از روز قبل شدیم 
و به لطف داشتن بهترین دانش آموزان ایران )آره با خود توام( در حال حاضر بسیار قوی تر از همیشه در کنارتون هستیم.

ما میخوایم تو هرکجا و در هر شرایطی که هستی افتخار همراهی باهات رو داشته باشیم. شهری یا روستایی، پسر یا 
 .دختر، ضعیف یا قوی و یا در هر شرایط مالی، میزبان خوبی برای قدمهات باشیم

ویتامین 100 یه تیمه از جنس خودتون
یه آزمونه از جنس کنکور

و امیدواریم یه خوشحالی باشه از جنس یه رتبه خوب
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سوال 98 آزمون شماره 2  ویتامین 100 :

98- چند مورد نادرست هستند؟ 

= به طور کامل پر شده است. 2l 24Y اولین زیرالیه با  29X برخالف  الف( در اتم 

ب( در دو تا از عناصر ردیف 4 جدول تناوبی، زیرالیه ی s 4 به طور نصفه پر شده است.

ج( در 11 تا از عناصر ردیف 4 جدول تناوبی، الیه ی سوم به طور کامل پر نشده است.

د( در 4 تا از عناصر ردیف 4 جدول تناوبی، زیرالیه ای )هایی( به طور نصفه پر شده است.

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

98- پاسخ : گزینه 3 ، سطح سوال : متوسط ، فصل 1 دهم

الف( درست، در کروم )Y( زیر الیه ی 3d به طور نصفه پر شده در حالی که در مس )X( این زیرالیه به طور کامل پر شده است.

ب( نادرست، 3تا هستند: پتاسیم، کرم و مس

ج( نادرست، از پتاسیم تا نیکل را شامل می شود.

د( نادرست، پتاسیم و کرم و مس و آرسنیک و منگنز.

سوال 211 کنکور تجربی داخل 1401 : 

211- از عنصرهای 1 تا 36 جدول تناوبی، چند عنصر در آخرین زیرالیۀ اشغال شدۀ اتم خود، تنها یک الکترون دارند؟

13 )4                           12 )3                           10 )2                           9 )1

سوال 106 آزمون شماره 9 ویتامین 100:

106- کدام گزینه گزارۀ نادرستی را در ارتباط با واکنش زیر که در ظرف سرباز انجام می شود، بیان کرده است؟

−= = = 139 16 14(K O N ;g.mol ( ,  ,  

→ +3 2 2KNO (s( KNO (s( O (g(

1( در صورتی که بازده واکنش حدوداً 54/3 درصد باشد، جرم فراوردۀ جامد با جرم واکنش دهندۀ باقیمانده برابر می شود.

2( در صورتی که شرکت 25/25 گرم واکنش دهنده با خلوص 80 درصد در این واکنش، 22/05 گرم رسوب باقی می ماند.

3( مجموع ضرایب استوکیومتری فراورده ها 50 درصد از ضریب استوکیومتری واکنش دهنده بیشتر است.

/ عدد الکترون مبادله شده است. 232 82 10× 4( پس از کاهش 3/2 گرم از جرم مخلوط واکنش،

»بعــد از یــک ســال برگــذاری آزمــون حــاال نوبــت چیــدن میــوۀ کاره، البتــه مــی دونیــد کــه اینجــا ویتامیــن صــده! یعنــی مــا تطابــق دونــه دونــه! یــا یــه فایــل 
 نامنظــم کــه داخلــش ســواالتی کــه صرفــا از نظــر ســرفصل بــا ســواالت کنکــور مشــابه هســتند رو تحــت عنــوان تطابــق کامــل  بــا کنکــور!!! بهتــون ارائــه 
ــد حاصــل  ــی بینی ــه م ــی ک ــن نتایج ــم. ای ــرار دادی ــون ق ــارو برات ــق ه ــوری تطاب ــچ سانس ــدون هی ــتند و ب ــا واضــح و مس ــور کام ــه ط ــه ب ــی دیمبلک  نم

تاش های شبانه روزی یک تیم متخصصه که امیدواریم ازش نهایت استفاده رو ببرید.«
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106- پاسخ: گزینه 4، سطح سوال: دشوار، تیپ: مسأله، فصل 1 یازدهم و فصل 2 دوازدهم 

اولین مرحله برای حل این سوال، موازنه کردن واکنش است: 
KNO )s( KNO )s( O )g(3 2 22 → +

به دلیل اینکه واکنش در ظرف سر باز انجام می شود، کاهش جرم مخلوط واکنش تنها می تواند نتیجة خروج گاز از ظرف باشد. بنابراین 3/2 گرم 

اکسیژن تولیدشده است که معادل 0/1 مول از آن است. از طرف دیگر عدد اکسایش نیتروژن در این واکنش 2 واحد تغییر کرده است و ضریب 

استوکیومتری آن در سمت واکنش دهنده ها نیز 2 عدد است. بنابراین با ضرب کردن این دو مقدار 4 مول الکترون مبادله شده به ازای مصرف 1 

/ عدد است.  222 82 10× مول اکسیژن بدست می آید. در نتیجه 0/4 مول الکترون در واکنش مبادله شده که معادل 

بررسی سایر گزینه ها:

1( شاید نکته دارترین قسمت این سوال، این گزینه باشد! به جدول زیر توجه کنید:         

)s( )s( )g(
  KNO KN                                   O  O 3 2 22 2→ +

aصفرصفرمول اولیه

x+2 x-2 x+تغییرات مول

a مول واکنش دهنده در ظرف واکنش باقی می ماند و در آن لحظه x 2 مول فراوردۀ  x2− از جدول باال برداشت می کنیم که پس از اتمام واکنش

جامد نیز در ظرف مشاهده می شود. جرم این دو ماده باید با هم برابر باشد: 
)a x( x x a1012 101 2 85

372
− × = × ⇒ =

a101 گرم مصرف شده است. از طرف دیگر بازده درصدی به معنای تقسیم مقدار عملی بر 
186

این تساوی به نشان می دهد که واکنش دهنده به میزان

و مقدار نظری معادل a گرم است. بنابراین بازده درصدی این واکنش معادل 54/3 درصد خواهد بود.  a101
186

مقدار نظری است. مقدار عملی معادل 

2( برای بدست آوردن جرم رسوب باقی مانده بهترین کار کم کردن جرم گاز خارج شده از کل جرم است.

KNO K NO O O
KNO

KNO

   

   KNO KNO O

g mol mol g
/ g / g

g g mo
 

l mol
   3 3 2 2

3
3 3 3 2

80 1 1 32
20 25 3 2

100 101 2 1
× × × × =

ناخالص ناخالص

خالص

در نتیجه از 25/25 گرم مادۀ اولیه 3/2 گرم از ظرف خارج شده و 22/05 گرم در ظرف باقی می ماند.

3( این موضوع از واکنش موازنه شدۀ آن که ابتدای پاسخنامه آمد، کاماًل مشخص است.  

سوال 212 کنکور تجربی داخل 1401:

212- اگر هر لیتر هگزان )مایع( 0/645 گرم جرم داشته باشد، 40 لیتر از آن، شامل چند مول از آن است و با چند مول اکسیژن به 

  −= = 11 12( ;, g. mH  C ol   ،طور کامل می سوزد )گزینه ها را از راست به چپ بخوانید

2/85 ، 0/3 )4                           1/56 ، 0/3 )3                            2/85 ، 0/6 )2                            1/56 ، 0/6 )1
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توضیحات تکمیلی: 

در گزینة 4 سوال ویتامین 100، نمونه ای از استوکیومتری از جرم به مول )یا عدد( مشاهده می کنید؛ چرا که برای بدست آوردن تعداد دقیق 

شمار الکترون ها باید ابتدا تعدا مول های آن را محاسبه نمود. در سوال کنکور نیز استوکیومتری گرم – مول را مشاهده می کنید که باید از جرم 

هگزان مایع به تعداد مول های آن و مقدار مول های اکسیژن الزم برای واکنش با هگزان برسیم.

سوال 114 آزمون جامع دوم ویتامین 100

114- نامگذاری چند مورد از ترکیبات زیر به درستی بیان شده است؟

: آمونیوم هیدروژن کربنات 4 3NH HCO : مس )l( فسفات                          3 3Cu PO

: کروم نیترات 3 2Cr(NO ( : روی سولفات                                 4ZnSO

: نیتروژن دی اکسید 2N O : مونو سیلیسیم دی اکسید                        2SiO

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

114- پاسخ: گزینۀ 1، سطح سوال: متوسط، تیپ: مفهومی، فصل 1 و 2 دهم

: روی سولفات به درستی بیان شده است.  ZnSO4 : آمونیوم هیدروژن کربنات و  NH HCO4 3 تنها نام گذاری 

PO −3
3 : مس )I( فسفیت ← شاید یون فسفیت به طور مستقیم در کتاب درسی نیامده باشد اما با اطمینان می توان گفت که یون  Cu PO3 3

( نیست! PO −3
4 یون فسفات )

Cr وجود دارند. به همین دلیل برای نام گذاری باید  +3 Cr و  +2 : کروم )II( نیترات ← می دانیم در حد کتاب درسی یون های Cr)NO (3 2

نوع یون را با اعداد II یا III مشخص کرد.

SiO2: سیلیسیم دی اکسید ← هرگز قبل از نام گذاری یک مولکول که اولین عنصر آن یک اتم دارد، با مونو آغاز نمی شود. 

: دی نیتروژن اکسید ← حواستان باشد که نیتروژن دی اکسید و دی نیتروژن اکسید را با هم اشتباه نگیرید. N O2

سوال 213 کنکور تجربی داخل کشور

213- نام چند ترکیب شیمیایی زیر، درست است؟

: روی دی فلوئورید                                       CuCl : مس )I( کلرید 2ZnF

: دی نیتروژن تری اکسیژن 2 3N O  FeO : آهن )III( اکسید                                    

: آلومینیم کربنات 2 3 3Al (CO (  ScP : اسکاندیم )III( فسفید                               

 1( پنج                           2( چهار                           3( سه                           4( دو
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توضیحات تکمیلی:

خب خب! همونطور که می بینید صورت سوال و حتی تعداد موردها هم با هم برابره! هر دو سوال از مبحث نام گذرای ترکیبات یونی و مولکولی 
طرح  شده اند.

1( نکتة مهمی که در هر دو سوال دیده می شود، اهمیت قرار ندادن اعداد رومی برای گونه هایی که تنها یک یون دارند و لزوم قرار دادن اعداد 

رومی برای گونه هایی که چند یون دارند، می باشد. برای مثال اسکاندیم )III( فسفید در سوال کنکور نادرست است و در سوال آزمون ویتامین 

100 نیز کروم نیترات مطرح شد که باید به صورت کروم )II( نیترات نوشته می شد. 

2( نکتة بعدی در نام گذاری ترکیبات مولکولی است. در سوال کنکور اهمیت دقت به نادرستی »دی نیتروژن تری اکسیژن« به چشم می خورد. 

همچنین در سوال آزمون ویتامین 100، دقت به نادرستی »مونو سیلیسیم دی اکسید« الزامی بود.

3( به عالوه یک سری یون ها و عناصر نیز بین هر دو سوال مشترک بودند؛ مانند: یون مس یک بار مثبت، یون روی و ...

سوال 111 آزمون جامع سوم ویتامین 100

111- کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»در ترکیب ................. همانند ترکیب ................ نسبت شمار آنیون به کاتیون برابر با .............. است.«

2 - )NaO (2 BaCl( - سدیم اکسید (2 1( باریم کلرید
1
3

 - )Ca PO (3 4 - کلسیم فسفات )Na P(3 2( سدیم فسفید

1 - )LiF( لیتیم فلوئورید - )NaHCO (3 3( سدیم هیدروژن کربنات

1 - )CaCO (3 - کلسیم کربنات )KHSO (4 4( پتاسیم هیدروژن سولفات

111- پاسخ: گزینۀ 3، سطح سوال: متوسط، تیپ: مفهومی، فصل 1 دهم

( را به خاطر بسپارید.  HCO−
3 یون هیدروژن کربنات یا بی کربنات )

بررسی سایر گزینه ها:

1 است.
2

بوده و نسبت آنیون به کاتیون برای آن Na O2 1( سدیم اکسید به صورت
2
3

Ca بوده و نسبت آنیون به کاتیون برای آن  )PO (3 4 2 2( کلسیم فسفات به صورت

KHSO4 است )سولفات را با سولفیت اشتباه نگیرید.( 4( پتاسیم هیدروژن سولفات به صورت 

S( را با هم قاطی نکنید! −2 SO( و سولفید ) −2
3 SO(، سولفیت ) −2

4 نکته: یون های سولفات )

سوال 213 کنکور تجربی داخل کشور

213- نام چند ترکیب شیمیایی زیر، درست است؟
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: روی دیفلوئورید                              CuCl : مس )I( کلرید 2ZnF  

: دینیتروژن تریاکسیژن 2 3N O  FeO : آهن )III( اکسید                           

: آلومینیم کربنات 2 3 3Al (CO (  ScP : اسکاندیم )III( فسفید                      

 1( پنج                           2( چهار                           3( سه                           4( دو

توضیحات تکمیلی: 

داخل هر دو سوال اهمیت بحث نام گذاری ترکیبات یونی به چشم می خورد. به عالوه سوال آزمون ویتامین 100، با پرسیدن نسبت شمار آنیون ها 

به کاتیون ها در هر ترکیب یونی، دانش آموز را با چالش بیشتری روبه رو می کند.

سوال 112 آزمون جامع 3 ویتامین 100:

112- در اتم A، مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی زیرالیه های اشغالشدۀ s4 و p4 برابر با 23 است. کدام گزینه دربارۀ این اتم 

به درستی بیان شده است؟

1( در عنصر A، مجموعاً هیچ زیرالیة نیمه پری یافت نمی شود.

2( تعداد الکترون های موجود در الیة ظرفیت این عنصر برابر با 4 عدد است.

−A3 است. 3( نماد یون پایدار این عنصر که به حالت هشت تایی رسیده است، 

4( در عنصر A، تعداد الکترون های زیرالیه های s، 6 واحد از تعداد الکترون های زیرالیة p کمتر است.

112- پاسخ: گزینۀ 3، سطح سوال: متوسط، تیپ: مفهومی - مسأله، فصل 1 دهم

اگر زیرالیة p از الکترون اشغال شده است، قطعاً زیرالیة s از الکترون پر شده است و دو الکترون دارد. 
nA s p ) ( n) ( n n24 4 2 4 0 4 1 5 8 23 3→ ⇒ + + + = + = ⇒ =

باتوجه به اینکه زیرالیة p این عنصر هنوز پرنشده است، زیرالیه های s4 و p4 آخرین زیرالیه های آرایش الکترونی این عنصر و به بیان دیگر مربوط 

به الیة ظرفیت آن بوده اند. برای اینکه این عنصر به حالت هشت تایی برسد باید 3 الکترون بگیرد تا زیرالیة p آن پر شود و در نتیجه یک یون سه  

بار منفی ایجاد می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

p34 در آرایش این عنصر دیده می شود. 1( همانطور که در بررسی گزینة صحیح نیز مشاهده کردید زیرالیة نیمه پر

( مجموعاً 5 عدد الکترون وجود دارد. A :[ Ar] s p2 3
18 4 4 2( در الیة ظرفیت این عنصر )

4( باید آرایش الکترونی کامل عنصر A را بنویسیم: 

A : s / s p / s p d / s p2 2 6 2 6 10 2 31 2 2 3 3 3 4 4
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در این آرایش مجموعاً 4 زیرالیة s با 2 الکترون وجود دارد و در نتیجه در زیرالیه های s، 8 الکترون داریم. در این آرایش 2 زیرالیة p که 6 

الکترون دارند و یک زیرالیه که 3 الکترون دارد را مشاهده می کنیم و در کل تعداد الکترون های زیرالیه های p به 15 عدد می رسد. در نتیجه تعداد 

الکترون های زیرالیه های s، 7 واحد کمتر از زیرالیه های p است.

سوال 214 کنکور تجربی داخل 1401:

= است. چند  0l = و 7 الکترون با عدد کوانتومی  2l = و  3n 214- دربارۀ عنصری که اتم آن داری 10 الکترون با عدد کوانتومی 

مورد از مطالب زیر درست است؟

 در گروه 9 جدول تناوبی جای دارد.

 در دورۀ چهارم جدول تناوبی جای دارد و از فلزهای واسطۀ درستۀ d است.

، برابر است. 22Ti = اتم آن با شمار همین الکترون ها در اتم  1l  شمار الکترون های دارای 
1 شمار الکترون های ظرفیتی عنصر 21 جدول تناوبی است.

3
 شمار الکترون های آخرین زیرالیۀ اشغال شدۀ اتم آن، 

1( چهار                           2( سه                           3( دو                           4( یک

توضیحات تکمیلی:

هر دو سوال در رابطه با عنصری با ویژگی های خاص در رابطه با زیرالیه ها هستند.

سوال 116 آزمون 8 ویتامین 100:

116- چند مورد از ویژگی های زیر به ترتیب در ارتباط با اوزون و اکسیژن صحیح است؟

الف( نسبت تعداد الکترون های ناپیوندی به تعداد الکترون های پیوندی در آن برابر 2 است.

ب( نسبت قدرمطلق نقطۀ جوش به جرم مولی در آن بیشتر است.

ج( در صورت تهیۀ آن به صورت مایع پررنگ تر است.

د( در شرایط استاندارد، چگالی آن بیشتر است.

هـ( نسبت به گاز دیگر پایداری کمتری دارد.

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

پاسخ: گزینۀ 3، سطح سوال: متوسط، تیپ: حفظی، فصل 2 دهم و فصل 2 یازدهم

موارد »الف، ج، د، هـ« دربارۀ اوزون و موارد »الف و ب« دربارۀ اکسیژن به درستي ذکر شده اند. 

بررسی همۀ موارد:

الف( همانطور که در شکل زیر نیز مشاهده مي کنید، این نسبت در اکسیژن و اوزون برابر با 2 مي باشد. 
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ب( با توجه به جدول زیر مي توان برداشت کرد که نسبت اندازۀ نقطة جوش اکسیژن به جرم مولي آن بیشتر از اوزون است.

(جرم موليفرمول شیمیایينام دگر شکل C° نقطۀ جوش )
O 232-183اکسیژن

O 348-112اوزون

ج( در شکل »خود را بیازمایید« صفحة 74 کتاب درسي مي بینیم که اوزون مایع پررنگ تر است. 

د( در شرایط استاندارد، حجم هر دو گاز برابر با 22/4 لیتر است. بنابراین نسبت جرم مولي به حجم مولي بیانگر چگالي است که به دلیل یکسان 

بودن حجم ها، کافي است جرم هاي مولي را با هم مقایسه کنیم. جرم مولي و در نتیجه چگالي اوزون از اکسیژن بیشتر است.

هـ( مطابق »خود را بیازمائید« صفحة 65 کتاب درسي یازدهم، مقایسه اي میان آنتالپي اکسیژن و اوزون قابل برداشت است که نتیجة آن ناپایدار 

بودن اوزون را نشان مي دهد. از جهت دیگر کتاب درسي دهم در صفحة 75 بیان کرده است که واکنش پذیري اوزون از اکسیژن بیشتر است. باال 

بودن واکنش پذیري نشانة کاهش پایداري و افزایش میل به ترکیب شدن با سایر عناصر است.

نکات مربوط به اوزون:

حواستان باشد که  اوزون  مانع  از ورود  بخشی  از پرتوهای فرابنفش به سطح زمین می شود نه همه!

اوزون و اکسیژن رابطه دگرشکلی دارند )یا آلوتروپ(! آلوتروپ را با ایزوتوپ قاطی نکنید!

رابطه الماس با گرافیت هم نوعی دگرشکل می باشد!

آلوتروپ های یک عنصر خواص فیزیکی و شیمیایی کامال متفاوتی از هم دارند ولی در ایزوتوپ ها خواص فیزیکی متفاوت و خواص شیمیایی یکسان بود!

اکسیژن و اوزون هر دو در هوای سرد به شکل مایع در می آیند. اکسیژن در حالت گازی بی رنگ است و اوزون آبی شفاف ولی در حالت مایع 

اکسیژن آبی شفاف و اوزون آبی تیره است.

رنگ در حالت مایعرنگ در حالت گازینام دگرشکل
آبی روشنبی رنگاکسیژن
آبی تیرهآبی روشناوزون

نقطة جوش گاز اوزون از گاز اکسیژن بیشتر است. چرا؟ چون اوزون برخالف اکسیژن قطبی است و جرم مولی بیشتری نیز دارد.

جرم و حجم مولکول اوزون از اکسیژن بیشتر است و نیروی بین مولکولی در اوزون از اکسیژن بیشتر است.

تبدیل اوزون به اکسیژن و بالعکس، نوعی واکنش برگشتپذیر است. این واکنش در جهت تشکیل اوزون گرماگیر و در جهت عکس آن گرماده است.
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واکنش های برگشت پذیر:

واکنش هایی که در شرایط مناسب در هر دو جهت رفت و برگشت رخ می دهند.

در واکنش های برگشتپذیر واکنش دهنده ها و فراورده ها به طور همزمان در ظرف حضور دارند.

در واکنش های برگشت پذیر همه واکنش دهنده ها به فراورده تبدیل نمی شوند.

واکنش های برگشتپذیر تا جایی پیش می روند و پس از آن مقدار فراورده ها تغییری نخواهد کرد.

*واکنش های سوختن و فرایند خوردگی آهن برگشت ناپذیر هستند.

لیست واکنش های برگشت پذیر:

تبدیل اکسیژن به اوزون در الیه تروپوسفر

تولید آمونیاک به روش هابر )طبق شکل کتاب میزانی از هیدروژن و نیتروژن باقی مانده دوباره به ظرف اولیه برمی گشتند(

تولید استر و آب از الکل و اسید

تجزیه دینیتروژن تترااکسید به نیتروژن دیاکسید

سوال 215 کنکور تجربی داخل 1401:

215- چند عبارت زیر، اگر در جای خالی جملۀ ».................. مولکول اوزون در مقایسه با مولکول اکسیژن بیشتر است« گذاشته 

شود، مفهوم علمی درستی را در برخواهد داشت؟

 شمار الکترون های ناپیوندی                            شمار الکترون های پیوندی

 پایداری                                                           واکنش پذیری                                    گشتاور دوقطبی

1( دو                           2( سه                           3( چهار                           4( پنج

توضیحات تکمیلی:

هر دو سوال راجب اکسیژن و اوزون هستند و موارد الف و ه آزمون ویتامین 100 در سوال کنکور ذکر شده. به عاوه اینکه سوال ویتامین 100 

راجب ویژگی های مشترک دیگر هم توضیح داده.

سوال 91 آزمون 15 ویتامین 100:

از درون  گاز  لیتر  و مشاهده می شود 28  HCl می اندازیم  اسید  از  را درون محلولی  به جرم 120 گرم  و روی  از مس  آلیاژی   -91

محفظه بیرون می رود. در صورتی که نیمی از روی موجود در آلیاژ واکنش داده باشد و غلظت محلول از 1/5 موالر به 1 موالر رسیده 

باشد، محلول اولیه چند لیتر حجم داشته و درصد جرمی مس در آلیاژ تقریباً چقدر است؟ )واکنش در شرایط STP انجام می شود.( 

 −= 165(Zn : g.mol (

32 - 5 )4                           32 - 7/5 )3                           50 - 5 )2                           50 - 7/5 )1
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91- پاسخ: گزینه 4، سطح سوال: دشوار، تیپ: مسأله، فصل 2 دوازدهم

اولین نکته ای که باید به آن توجه کنیم این است که مس با محلول اسید HCl واکنش نمی دهد. و اما واکنش روی به این شکل است:

Zn  HCl ZnCl H2 22+ → +
H2 آزاد شده به تغییرات اسید پی می بریم. سپس از حجم 

  mol H  mol HCl L H /  mol HCl
/  L H  mol H

× × =2
2

2 2

1 228 2 5
22 4 1  

 :1401کنکور تجربی داخل  215سوال 
اکسیژن بیشتر مولکول اوزون در مقایسه با مولکول ».................. چند عبارت زیر، اگر در جای خالی جملۀ  -215

 گذاشته شود، مفهوم علمی درستی را در برخواهد داشت؟« است
 های پیوندیشمار الکترون  • یوندیهای ناپشمار الکترون  •
 گشتاور دوقطبی  • پذیریواکنش  • پایداری   •
 ( پنج4 ( چهار3 ( سه2 ( دو1

 توضیحات تکمیلی:
 
 
 
 

 :100ویتامین  15آزمون  91سوال 
لیتر گاز  28شود اندازیم و مشاهده میمی HClگرم را درون محلولی از اسید  120آلیاژی از مس و روی به جرم  -91
 5/1رود. در صورتی که نیمی از روی موجود در آلیاژ واکنش داده باشد و غلظت محلول از درون محفظه بیرون می از

موالر رسیده باشد، محلول اولیه چند لیتر حجم داشته و درصد جرمی مس در آلیاژ تقریبًا چقدر است؟  1موالر به 
=−شود.( انجام می STP)واکنش در شرایط  165(Zn : g.mol ) 

1 )5/7 - 50 2 )5 - 50 3 )5/7 - 32 4 )5 - 32 
 دوازدهم 2، سطح سوال: دشوار، تیپ: مسأله، فصل 4پاسخ: گزینه  -91

دهد. و اما واکنش روی به این شکل واکنش نمی HClاولین نکته ای که باید به آن توجه کنیم این است که مس با محلول اسید 
 است:

Zn  HCl ZnCl H2 22+ → +  
 بریم.آزاد شده به تغییرات اسید پی می H2سپس از حجم 

 mol H  mol HCl L H /  mol HCl
/  L H  mol H

  =2
2

2 2

1 228 2 522 4 1  

    
/  mol /  X  L

X
 = → =

2 5 0 5 5  

 کنیم.و اما برای به دست آوردن پاسخ قسمت دوم سوال این مراحل را طی می
 mol Zn  g Zn/  mol HCl   /  g Zn
 mol HCl  mol Zn

  =
1 652 5 81 252 1  

 گرم است. 75/38با این حساب جرم مس 

    / % 
38 75 100 32120  

 :1401کنکور تجربی داخل  218سوال 
تواند در شرایط گرم آلیاژ مس و روی با مقدار کافی هیدروکلریک اسید، می 40گاز آزاد شده از واکنش کامل  -218

استاندارد با اسید در شرایط  مول اتین را به اتان تبدیل کند. حجم گاز آزاد شده از واکنش این آلیاژ 1/0مناسب، 
=−برابر چند لیتر و درصد جرمی کس در این آلیاژ کدام است؟  165(Zn g.mol ( 

1 )48/4  ،5/67 2 )48/4  ،5/87 3 )24/2  ،5/67 4 )24/2  ،5/87 
 توضیحات تکمیلی:

به عالوه اینکه در سوال کنکور ذکر شده.  100هر دو سوال راجب اکسیژن و اوزون هستند و موارد الف و ه آزمون ویتامین 
 مشترک دیگر هم توضیح داده.راجب ویژگی های  100سوال ویتامین 

 HClتغییرات مقدار 
 حجم محلول

 = تغییرات غلظت

 جرم ماده
 جرم کل

 ×100 = درصد جرمی

و اما برای به دست آوردن پاسخ قسمت دوم سوال این مراحل را طی می کنیم.

 mol Zn  g Zn/  mol HCl   /  g Zn
 mol HCl  mol Zn

× × =
1 652 5 81 25

2 1

با این حساب جرم مس 38/75 گرم است.

    

 :1401کنکور تجربی داخل  215سوال 
اکسیژن بیشتر مولکول اوزون در مقایسه با مولکول ».................. چند عبارت زیر، اگر در جای خالی جملۀ  -215

 گذاشته شود، مفهوم علمی درستی را در برخواهد داشت؟« است
 های پیوندیشمار الکترون  • یوندیهای ناپشمار الکترون  •
 گشتاور دوقطبی  • پذیریواکنش  • پایداری   •
 ( پنج4 ( چهار3 ( سه2 ( دو1

 توضیحات تکمیلی:
 
 
 
 

 :100ویتامین  15آزمون  91سوال 
لیتر گاز  28شود اندازیم و مشاهده میمی HClگرم را درون محلولی از اسید  120آلیاژی از مس و روی به جرم  -91
 5/1رود. در صورتی که نیمی از روی موجود در آلیاژ واکنش داده باشد و غلظت محلول از درون محفظه بیرون می از

موالر رسیده باشد، محلول اولیه چند لیتر حجم داشته و درصد جرمی مس در آلیاژ تقریبًا چقدر است؟  1موالر به 
=−شود.( انجام می STP)واکنش در شرایط  165(Zn : g.mol ) 

1 )5/7 - 50 2 )5 - 50 3 )5/7 - 32 4 )5 - 32 
 دوازدهم 2، سطح سوال: دشوار، تیپ: مسأله، فصل 4پاسخ: گزینه  -91

دهد. و اما واکنش روی به این شکل واکنش نمی HClاولین نکته ای که باید به آن توجه کنیم این است که مس با محلول اسید 
 است:

Zn  HCl ZnCl H2 22+ → +  
 بریم.آزاد شده به تغییرات اسید پی می H2سپس از حجم 

 mol H  mol HCl L H /  mol HCl
/  L H  mol H

  =2
2

2 2

1 228 2 522 4 1  

    
/  mol /  X  L

X
 = → =

2 5 0 5 5  

 کنیم.و اما برای به دست آوردن پاسخ قسمت دوم سوال این مراحل را طی می
 mol Zn  g Zn/  mol HCl   /  g Zn
 mol HCl  mol Zn

  =
1 652 5 81 252 1  

 گرم است. 75/38با این حساب جرم مس 

    / % 
38 75 100 32120  

 :1401کنکور تجربی داخل  218سوال 
تواند در شرایط گرم آلیاژ مس و روی با مقدار کافی هیدروکلریک اسید، می 40گاز آزاد شده از واکنش کامل  -218

استاندارد با اسید در شرایط  مول اتین را به اتان تبدیل کند. حجم گاز آزاد شده از واکنش این آلیاژ 1/0مناسب، 
=−برابر چند لیتر و درصد جرمی کس در این آلیاژ کدام است؟  165(Zn g.mol ( 

1 )48/4  ،5/67 2 )48/4  ،5/87 3 )24/2  ،5/67 4 )24/2  ،5/87 
 توضیحات تکمیلی:

به عالوه اینکه در سوال کنکور ذکر شده.  100هر دو سوال راجب اکسیژن و اوزون هستند و موارد الف و ه آزمون ویتامین 
 مشترک دیگر هم توضیح داده.راجب ویژگی های  100سوال ویتامین 

 HClتغییرات مقدار 
 حجم محلول

 = تغییرات غلظت

 جرم ماده
 جرم کل

 ×100 = درصد جرمی

سوال 218 کنکور تجربی داخل 1401:

218- گاز آزاد شده از واکنش کامل 40 گرم آلیاژ مس و روی با مقدار کافی هیدروکلریک اسید، می تواند در شرایط مناسب، 0/1 مول 

اتین را به اتان تبدیل کند. حجم گاز آزاد شده از واکنش این آلیاژ با اسید در شرایط استاندارد برابر چند لیتر و درصد جرمی کس 
−= 165(Zn g.mol ( در این آلیاژ کدام است؟ 

87/5 ، 2/24 )4                           67/5 ، 2/24 )3                           87/5 ، 4/48 )2                           67/5 ، 4/48 )1

توضیحات تکمیلی:

ــه حجــم گاز  ــا توجــه ب ــد ب ــاژ و هیدروکلریــک اســید طــرح شــده اند. در هــر دو ســوال، بای هــر دو ســوال از واکنــش روی موجــود در آلی

ــر دو ســوال  ــه از خواســته های ه ــی روی و مــس ک ــم و در نتیجــه، درصــد جرم ــاژ را محاســبه کنی ــزان روی موجــود در آلی ــدی، می تولی

ــد. ــت می آی ــه دس ــت، ب اس

سوال 140 آزمون 12ویتامین 100:

= باشد، کدام یک از مطالب زیر در مورد این  − θ24 0 75S / 140- اگر معادله انحالل پذیری نمک A برحسب تغییر دما به صورت 

نمک نادرست است؟ 

در دسته مواد کم محلول در آب قرار می گیرد. C31° 1( در دمای 
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C10° به میزان کمتری در آب حل می شود. C15° نسبت به دمای  2( در دمای 

3( انحالل پذیری آن همانند لیتیم سولفات گاز اکسیژن با کاهش دما افزایش می یابد.

را سرد کنیم محلولی فراسیرشده به دست می آید. C20° 4( اگر محلول سیرشده آن در دمای 

140- پاسخ: گزینه 4، سطح سوال: متوسط، تیپ: مسأله-مفهومی، فصل 3 دهم

 در معادله موادی که نمودار انحالل پذیری آنها نزولی است عالمت θ منفی است. این مواد در دماهای پایین تر به میزان بیشتری در آب حل 

می شود پس با کاهش دما محلولی سیرنشده به دست می آید. 

بررسی سایر گزینه ها:

1( اگر C31° را در معادلة انحالل پذیری نمک جای گذاری کنیم، میزان انحالل پذیری برابر با 0/75 گرم می شود. پس در این دما، این نمک در 

دستة کم محلول در آب قرار می گیرد.

2( این نمک در دماهای باالتر به میزان کمتری در آب حل می شود. پس در دمای 15 درجه سانتیگراد نسبت به دمای 10 درجه سانتیگراد کمتر 

می تواند در آب حل شود.

4( نمودار انحالل پذیری لیتیم سولفات و گازها همانند این نمک نزولی است؛ بنابراین با کاهش دما انحالل پذیری آنها افزایش می یابد.

سوال 219 کنکور تجربی داخل 1401:  

= باشد، چند مورد از مطالب زیر دربارۀ این نمک درست است؟ − θ+0 2 35S / 219- اگر معادلۀ انحالل پذیری یک نمک به صورت:

، برابر 47 گرم در 100 گرم آب است. °60 C  انحالل پذیری آن در دمای 

، یک محلول 20 درصد جرمی است. °50 C   محلول سیرشدۀ آن در دمای 

  روند انحالل پذیری آن نسبت به دما در آب، مشابه روند انحاللپذیری لیتیم سولفات است.

، 6 گرم نمک رسوب می کند. °20 C به دمای  °50 C   با سرد کردن 150 گرم محلول سیرشدۀ آن از دمای 

1( چهار                           2( سه                           3( دو                           4( یک

توضیحات تکمیلی:

هر دو سوال در ارتباط با فرمول انحالل پذیری و روند انحالل پذیری ترکیب های یونی می باشد.

سوال 120 آزمون 5 ویتامن 100:

120- کدام گزینه در ارتباط با انحالل پذیری گاز اکسیژن در آب، به نادرستی آمده است؟

1( در صورت کاهش دمای آب، انحالل پذیری آن بیشتر خواهد شد. 



دفترچه تطابق آزمون های گروه آموزشی ویتامین 100 با کنکور سال 1401

13

شیمی

2( انحالل پذیری این گاز در آب آشامیدنی نسبت به آب دریا بیشتر است.

3( مطابق قانون هنری با افزایش فشار گاز، انحالل پذیری اکسیژن با شیب ثابتی افزایش می یابد.

4( هر چه دما افزایش یابد، اختالف انحالل پذیری گاز اکسیژن در آب دریا و آب آشامیدنی افزایش پیدا می کند.

پاسخ: گزینۀ 4، سطح سوال: متوسط، تیپ: مفهومی، فصل 3 دهم

اختالف  دما  افزایش  صورت  در  می دهد،  نمایش  را  آشامیدنی  و  دریا  آب  در  را  اکسیژن  گاز  انحالل پذیری  با  دما  رابطة  نمودار  که  همانطور 

انحالل پذیری گاز در دو حالت کاهش می یابد!

بررسی سایر گزینه ها:

1( همانطور که در نمودار هم مشاهده کردید، انحالل پذیری گازها با دما رابطة معکوس دارد.

2( به دلیل وجود ناخالصی بیشتر در آب دریا، انحالل پذیری این گاز در آب آشامیدنی نسبت به آب دریا بیشتر است.

3( قانون هنری بیان می کند که فشار با انحالل پذیری گاز ها رابطة مستقیمی دارد که شیب نمودار هر گاز، ثابت است.

سوال 220 کنکور داخل تجربی 1401:

20° را نشان می دهد، چند مورد از مطالب زیر  C 220- با توجه به نمودارهای شکل زیر، که انحالل پذیری گازها در آب در دمای 

درست است؟  

  

2CO می تواند برابر 0/03 گرم باشد.   در فشار atm3، انحالل پذیری گاز 

در آب شور، به بیش از 0/02 گرم می رسد. 2N   در فشار atm6، انحالل پذیری گاز 

2O و NO ، برابر 0/02 گرم است.   در فشار atm5، تفاوت انحالل پذیری گازهای 

، شیب تغییرات انحالل پذیری هر سه گاز، نسبت به نمودار داده شده، کاهش می یابد. °50 C   در دمای 

2O باشد، انحالل پذیری آن در فشار atm4، می تواند برابر 0/02 گرم باشد. ، بیش از گاز  2X   اگر شیب تغییرات انحالل پذیری گاز 

1( دو                           2( سه                           3( چهار                           4( پنج

 کند.آشامیدنی افزایش پیدا میپذیری گاز اکسیژن در آب دریا و آب هر چه دما افزایش یابد، اختالف انحالل( 4
 دهم 3، سطح سوال: متوسط، تیپ: مفهومی، فصل 4پاسخ: گزینۀ 

دهد، در صورت افزایش دما پذیری گاز اکسیژن را در آب دریا و آشامیدنی را نمایش میهمانطور که نمودار رابطة دما با انحالل
 د!یابپذیری گاز در دو حالت کاهش میاختالف انحالل

 ها:بررسی سایر گزینه
 .طة معکوس داردپذیری گازها با دما راب( همانطور که در نمودار هم مشاهده کردید، انحالل1
 پذیری این گاز در آب آشامیدنی نسبت به آب دریا بیشتر است.( به دلیل وجود ناخالصی بیشتر در آب دریا، انحالل2
 ها رابطة مستقیمی دارد که شیب نمودار هر گاز، ثابت است.ذیری گازپکند که فشار با انحالل( قانون هنری بیان می3

 
 :1401کنکور داخل تجربی  220سوال 

20 پذیری گازها در آب در دمایشکل زیر، که انحاللبا توجه به نمودارهای  -220 C دهد، چند مورد را نشان می
     از مطالب زیر درست است؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 گرم باشد. 03/0بر تواند برامی 2COز پذیری گا، انحاللatm3در فشار   •
 رسد.گرم می 02/0در آب شور، به بیش از 2Nپذیری گاز ، انحاللatm6شار ف در  •
 گرم است. 02/0، برابر  ONو  2Oپذیری گازهای ، تفاوت انحاللatm5در فشار   •
50در دمای   • Cیابد.ش میگاز، نسبت به نمودار داده شده، کاهپذیری هر سه ، شیب تغییرات انحالل 
تواند برابر ، میatm4پذیری آن در فشار باشد، انحالل 2O، بیش از گاز 2Xپذیری گاز اگر شیب تغییرات انحالل  •

 گرم باشد. 02/0
 ( پنج4 ( چهار3 ( سه2 ( دو1

 توضیحات تکمیلی
 دیگر گازها سوال پرسیده شده است.پذیری نسبت به دما در مورد گاز اکسیژن و در هردو سوال از نزولی بودن روند انحالل (1
پذیری آن در آب با تعریف قانون هنری از صعودی بودن روند تغییر فشار بر حسب انحالل 100( در سوال آزمون ویتامین 2

 وال کنکور در نمودار داده شده این عبارت مشهود است.و ثابت بودن شیب آن متمایز شده که در س
 

 :100ویتامین  15آزمون  104سوال 

11−بوده و دارای چگالی  %74داریم که درصد جرمی آن  2Ca(OH)در ظرفی مقداری محلول  -104 6/ g.mL 
اصل کیلوگرم رقیق کنیم و در محلول نهایی ح 200به جرم  است. اگر در شرایط ثابت و معین، محلول را تا رسیدن

 تواند باشد؟لیتر میحجم اولیۀ محلول چند میلیباشد،  ppm340وکسید برابر با شده، غلظت یون هیدر
−= = = 140 16 1(Ca ,O ,H : g.mol ) 

05/0  

03/0  

01/0  
02/0  

04/0  

06/0  

1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 
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توضیحات تکمیلی

1( در هردو سوال از نزولی بودن روند انحالل پذیری نسبت به دما در مورد گاز اکسیژن و دیگر گازها سوال پرسیده شده است.

2( در سوال آزمون ویتامین 100 با تعریف قانون هنری از صعودی بودن روند تغییر فشار بر حسب انحالل پذیری آن در آب و ثابت بودن شیب 

آن متمایز شده که در سوال کنکور در نمودار داده شده این عبارت مشهود است.

سوال 104 آزمون 15 ویتامین 100:

اگر در  است.  −11 6/ g.mL )2Ca(OH داریم که درصد جرمی آن 74% بوده و دارای چگالی   104- در ظرفی مقداری محلول 

شرایط ثابت و معین، محلول را تا رسیدن به جرم 200 کیلوگرم رقیق کنیم و در محلول نهایی حاصل شده، غلظت یون هیدروکسید 

برابر با ppm 340 باشد، حجم اولیۀ محلول چند میلی لیتر می تواند باشد؟
−= = = 140 16 1(Ca ,O ,H : g.mol (

125 )4                           250 )3                           500 )2                           1000 )1

104- پاسخ: گزینۀ 4، سطح سوال: متوسط، تیپ: مسأله، فصل 1 یازدهم

ابتدا جرم یون هیدروکسید را در محلول نهایی حساب می کنیم: 

OH
Xmg X mg g

kg −= ⇒ = =340 68000 68
200

سپس از طریق جرم یون هیدروکسید، جرم کلسیم هیدروکسید اولیه را حساب می کنیم:

( ) ( )
( )OH

 mol Ca OH  g Ca OH mol OHg g Ca OH
 g OH  mol OH  mol OH

−

−

− − −× × × =2 2
2

1 74168 148
17 2 1

حال با استفاده از درصد جرمی، جرم محلول اولیه را محاسبه و حجم اولیه را حساب می کنیم:
ga m

m
⇒ == =

148 74
1 0

200
0

حال با استفاده از چگالی داریم:

solution
solution solution

solution

mLg mL
/ g

× =
1200 125
1 6

سوال 140 آزمون جامع اول ویتامین 100:

حل می کنیم و pH محلول به 12 می رسد. مقدار آب چند میلی لیتر بوده است  °25 C 140- 70 میلی گرم KOH را در مقداری آب 

=−و مقدار ppm پتاسیم هیدروکسید در محلول را حساب کنید؟ = = 139 16 1(K ,O ,H : g.mol (
 

560 -1250 )4                           0/56 -1250 )3                           560 -125 )2                           0/56 -125 )1
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140- پاسخ: گزینۀ 2، سطح سوال: متوسط، تیپ: مفهومی، فصل 1 دوازدهم

mol.L است. می دانیم به علت اینکه پتاسیم  1210− − با توجه به اینکه pH محلول برابر 12 است، غلظت مولی یون هیدروکسید در محلول برابر 

هیدروکسید یک باز قوی است، درجة یونش آن برابر با یک بوده و غلظت یون های پتاسیم و هیدروکسید تجزیه شده از آن برابر با غلظت پتاسیم 

هیدروکسید اولیه خواهد بود.

ابتدا غلظت مولی یون هیدروکسید )برابر غلظت مولی پتاسیم هیدروکسید( را به دست می آوریم:

 g KOH mol KOHmg KOH x  L x
g KOHmg K

o
OH

m l
L

2 3
3
1 170 10 10 125

5610
− −× × = × × ⇒ =

با توجه به کسرهای تبدیل باال، حجم آب برابر 125 میلی لیتر بوده است.

سپس میزان ppm محلول را حساب می کنیم:
mgppm ppm

L3
70 560

125 10−
= =

×

سوال 221 کنکور تجربی داخل 1401:

221- اگر مقدار مجاز گاز کلر حل شده در آب یک استخر شنا، برابر ppm2/1 و حجم آب استخر برابر 852 متر مکعب باشد، برای 

ضدعفونی کردن آب این استخر، چند گرم کلر الزم است و این مقدار کلر را از برقکافت چند کیلوگرم منیزیم کلرید مذاب می توان 

) −= = 124 35 5Mg ,Cl / : g.mol به دست آورد؟ )جرم هر لیتر آب استخر، یک کیلوگرم در نظر گرفته شود،

1/368 ،1022/4 )4                     1/368 ،1220/5 )3                     2/368 ،1022/4 )2                     2/368 ،1220/5 )1

توضیحات تکمیلی:

تطابق سوال 104 آزمون 15 ویتامین 100: هر دو سوال از مبحث ppm طراحی شده و حجم کل محلول و غلظت ppm آن داده شده است. 

در سوال کنکور جرم حل شونده و در سوال ویتامین 100، حجم محلول اولیه، خواستة سوال است.

مقدار  ویتامین 100  آزمون  سوال  در  ppm طرح شده اند.  غلظت  دربارۀ  سوال،  دو  هر  ویتامین 100:  اول  جامع  آزمون  تطابق سوال 140 

حل شونده و محلول در داده های سوال به صورت مستقیم و غیرمستقیم قرار دارند و در نهایت ppm خواسته شده است. در سوال کنکور با 

داشتن مقدار ppm باید مقدار حل شونده را بدست آوریم.

سوال113 آزمون شماره4 ویتامین100:

113- 200 گرم از محلول آهن )II( سولفات که غلظت یون سولفات در آن ppm 64 و 500 گرم از محلول آلومینیم سولفات که غلظت 

یون سولفات در آن ppm96 می باشد با هم مخلوط می کنیم غلظت یون سولفات در محلول نهایی چند ppm است؟

91/2 )4                           90/2 )3                           86/8 )2                           68/6 )1
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113- پاسخ: گزینه 2، سطح سوال: متوسط، فصل 3 دهم

ابتدا جرم یون سولفات در هر محلول را به دست می آوریم:

 :توضیحات تکمیلی
 ppmغلظت طراحی شده و حجم کل محلول و  ppmهر دو سوال از مبحث : 100ویتامین  15آزمون  104تطابق سوال 

 ، حجم محلول اولیه، خواستة سوال است.100شونده و در سوال ویتامین آن داده شده است. در سوال کنکور جرم حل
اند. در سوال آزمون ویتامین طرح شده ppmهر دو سوال، دربارة غلظت : 100آزمون جامع اول ویتامین  140تطابق سوال 

خواسته شده  ppmیم قرار دارند و در نهایت وال به صورت مستقیم و غیرمستقهای سشونده و محلول در دادهمقدار حل 100
 شونده را بدست آوریم.باید مقدار حل ppmاست. در سوال کنکور با داشتن مقدار 

 
 :100ویتامین 4آزمون شماره 113سوال

 یمز محلول آلومینگرم ا 500و  ppm64( سولفات که غلظت یون سولفات در آن IIگرم از محلول آهن ) 200 -113
کنیم غلظت یون سولفات در محلول باشد با هم مخلوط میمی ppm96سولفات که غلظت یون سولفات در آن 

 است؟ ppmنهایی چند 
1 )6/68 2 )8/86 3 )2/90 4 )2/91 

 دهم 3، سطح سوال: متوسط، فصل 2پاسخ: گزینه  -113
 وریم:آدست میابتدا جرم یون سولفات در هر محلول را به
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−

− − −
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4608 مقدار گرم سولفات کل در مجموع : 10−6.8 گرم است.  700باشد. توجه کنید محلول نهایی در کل می 
 بنابراین غلظت نهایی می شود:

/
4 6608 10 10 86 7700
−
 =  

 :100ویتامین 4آزمون شماره 117سوال
 ppm177آب آشامیدنی، در یک متر مکعب نمونه آب شهری غلظت یون کلرید  سنجیدر آزمایشگاه کیفیت -117

شود. درصد فراوانی ایزوتوپ مول رسوب نقره کلرید جدا می 5است. این یون پس شرکت در واکنشی، به صورت 

1کدام است؟ )چگالی آب را  تر کلرید در این نمونه آب شهریسبک g
mL

 37و  35لر دو ایزوتوپ رفته و کدر نظر گ
  دارد.(

1 )25 2 )20 3 )75 4 )80 
 دهم 3، سطح سوال: دشوار، فصل 4پاسخ: گزینه  -117
گوید که دو اطالعات مسئله به ما میترین نکته برای حل این سوال این است که جرم مولی کلر را محاسبه کنیم. مهم

توانیم ارد. بنابراین پس از بدست آوردن جرم مولی )جرم اتمی میانگین( کلر، مید 37و  35های مولی ایزوتوپ از کلر با جرم
 درصدهای فراوانی هر ایزوتوپ را بدست آوریم.

های آن است. باتوجه به در آب و تعداد مول اولین مرحله برای بدست آوردن جرم مولی کلر، بدست آوردن جرم کلر موجود
شود. با توجه به محاسبات زیر کیلوگرم محاسبه می 1000عب است، جرم آب هم کیلوگرم بر مترمک 1000چگالی آب که 

  گردد. مول یون کلرید می 5موجب تولید  AgClمول  5ایم. از طرف دیگر رم یون کلرید در آب داشتهگ 177

 حل شونده
 حلولگرم م

 حل شونده
 گرم محلول

6.8 می باشد. توجه کنید محلول نهایی در کل 700 گرم است.  4608 10−× مقدار گرم سولفات کل در مجموع : 

بنابراین غلظت نهایی می شود:

/
4

6608 10 10 86 7
700

−×
× =

سوال117 آزمون شماره4 ویتامین100:

117- در آزمایشگاه کیفیت سنجی آب آشامیدنی، در یک متر مکعب نمونه آب شهری غلظت یون کلرید ppm 177 است. این یون 

پس شرکت در واکنشی، به صورت 5 مول رسوب نقره کلرید جدا می شود. درصد فراوانی ایزوتوپ سبک تر کلرید در این نمونه آب 

1در نظر گرفته و کلر دو ایزوتوپ 35 و 37 دارد.(  g
mL

شهری کدام است؟ )چگالی آب را 

80 )4                           75 )3                           20 )2                           25 )1

117- پاسخ: گزینه 4، سطح سوال: دشوار، فصل 3 دهم

مهم ترین نکته برای حل این سوال این است که جرم مولی کلر را محاسبه کنیم. اطالعات مسئله به ما می گوید که دو ایزوتوپ از کلر با جرم های 

مولی 35 و 37 دارد. بنابراین پس از بدست آوردن جرم مولی )جرم اتمی میانگین( کلر، می توانیم درصدهای فراوانی هر ایزوتوپ را بدست آوریم.

اولین مرحله برای بدست آوردن جرم مولی کلر، بدست آوردن جرم کلر موجود در آب و تعداد مول های آن است. باتوجه به چگالی آب که 1000 

کیلوگرم بر مترمکعب است، جرم آب هم 1000 کیلوگرم محاسبه می شود. با توجه به محاسبات زیر 177 گرم یون کلرید در آب داشته ایم. از 

xطرف دیگر 5 مول AgCl موجب تولید 5 مول یون کلرید می گردد.   x6177 10 177
1000000

= × ⇒ =

 molClmolAgCl mol Cl
m
 

olAgC
 

l
  15 5

1

−
−× =

mM /
n

177 35 4
5

= ⇒ =  گرم  

تا اینجای کار جرم مولی کلر را بدست آورده ایم. تنها کاری که باقی می ماند استفاده از فرمول جرم اتم میانگین، برای بدست آوردن درصدهای 

فراوانی است. یکی از روش های محاسبة جرم مولی میانگین در ایزوتوپ ها به این صورت است:
FM M )M M (

F/ F %

2
1 2 1

2
2

100

35 4 35 20
100

= + − ×

= + ⇒ =
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بنابراین، درصد فراوانی ایزوتوپ سبک تر 80% بوده است.

سوال 124آزمون شماره4 ویتامین100:

=− که دارای حل شونده ای به جرم مولی 60 گرم بر مول  × 35 10ppm 124- 2 لیتر از محلولی به چگالی 1/2 گرم بر میلی لیتر و 

است را در اختیار داریم. چنان چه آن را با 3 لیتر آب مقطر رقیق کنیم، غلظت مولی محلول جدید کدام خواهد بود؟

/ 80 66 10−×  )4                           / 70 66 10−×  )3                           74 10−×  )2                           84 10−×  )1

124- پاسخ: گزینه 1، سطح سوال: متوسط، فصل 3 دهم
adM

m
10

=

توجه کنید که اگر  ppm را بر 10000 تقسیم کنیم، به درصد جرمی می رسیم. حال دو راه پیش رو داریم.   

روش اول )استفاده از کسرهای زنجیره  ای(:
/ gL / g
mL

3 31 22 10 2 4 10
1

× × = ×

/ گرم محلول داشته ایم. از طرف دیگر درصد جرمی برابر  است که می تواند مقدار جرم حل شونده را برایمان مشخص سازد:   32 4 10× بنابراین 

        

/ g / g

m m / gm n n molgn M
mol

n mol molm
v L L

3 9 5

5
7

7
8

2 4 10 5 10 1 2 10

1 2 10 2 10
60

2 10 4 10
5

− −

−
−

−

× × × = ×

×
= ⇒ = ⇒ = = ×

×
= = = ×

مولی

روش دوم )استفاده از فرمول سرعتی(:

این روش که برای محاسبات سریع تر به شما پیشنهاد می شود، بدست آوردن سریع موالریته با داشتن درصد جرمی، چگالی محلول و جرم مولی 

حل شونده است:

       

ad / molM
m L

7
710 10 5 10 1 2 10

60

−
−× × ×

= = =

این میزان موالریتة بدست آمده، مربوط به محلول اولیه )پیش از رقیق کردن( است. با استفاده از این فرمول موالریته را پس از افزودن آب بدست 

molMمی آوریم: V M V L M L
L

7
1 1 2 2 210 2 5−= ⇒ × = ×

84 خواهد بود.    10−× بنابراین، موالریتة محلول در حالت ثانویه برابر 

مولی
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غلظت مولی یا موالر:

به تعداد مول های حل شونده در حجم معینی محلول، غلظت مولی یا موالر می گوییم که واحد آن، مول بر لیتر می باشد. 

                                         

آمده، مربوط به محلول اولیه )پیش از رقیق کردن( است. با استفاده از این فرمول موالریته را پس از این میزان موالریتة بدست
 آوریم:میافزودن آب بدست 

molM V M V L M L
L

7
1 1 2 2 210 2 5−=   =  

84بنابراین، موالریتة محلول در حالت ثانویه برابر  10− .خواهد بود      
 غلظت مولی یا موالر:

 باشد. گوییم که واحد آن ،مول بر لیتر میشونده در حجم معینی محلول، غلظت مولی یا موالر میهای حلبه تعداد مول

    =M)        (          فرمول:                                        
 دلیل زیر!رکاربرد تر است. چرا؟ به دو غلظت مولی بهتر از درصد جرمی و پ

 تر از گرم است.کنند؛ پس کار با مول راحتها مقدار ماده را بر حسب مول بیان میدانشیمی -
 کند نه بقیه مواد !(تر از جرم آن است. )تنها دربارة مایعات صدق میگیری حجم یک مایع بسیار آساناندازه -

 م مولی:محاسبه غلظت مولی بر حسب چگالی و جر
ad M

m
10

= 
a 60: درصد جرمی می باشد ولی حواستان باشد قسمت درصد را در این فرمول لحاظ نکنید مثال اگر درصد جرمی 

  60درصد بوده بنویسید تنها 
dباشد: چگالی می باشد که بر حسب گرم بر میلی لیتر می       

Mل است : جرم مولی می باشد که بر حسب گرم بر مو 
  (: Cمحاسبه غلظت گرم در لیتر )

          Cفرمول:                                                      
= 

CM:               تبدیل سریع غلظت گرم در لیتر به غلظت مولی یا موالر  = 

C ه چگالی و درصد جرمی:تبدیل سریع تر غلظت گرم در لیتر از را ad10=   
 گلوکومتر:

 لیتر خون است. گرم گلوکز در دسی، که واحد آن مقدار میلیگیری قند خونای جهت اندازهوسیله
 توسط گلوکومتر باشد، لطفا غلظت مولی یا موالر را حساب کنید: 95سوال: اگر عدد نشان داده شده 

  آید!میبدست   ppm ضرب کنیم غلظت خون بر حسب  10شده را در ادهنشان د اگر عدد*نکته خفن: 
 و درصد جرمی عدد نشان داده شده توسط گلوکومتر را حساب کنید. ppmپس 

 ها:رقیق کردن محلول
 شود.تر میشود و محلول رقیقهنگامی که یک محلول غلیظ را با آب خالص رقیق کنیم، غلظت مولی محلول کم می

wM: ولفرم V M (V V )1 2 2 1= +   
 

 :1401داخل کنکور تجربی  221سوال
مترمکعب  852و حجم آب استخر برابر  ppm2/1شده در آب یک استخر شنا، برابر اگر مقدار مجاز گاز کلر حل -221

چند کیلوگرم باشد، برای ضدعفونی کردن آب این استخر، چند گرم کلر الزم است و این مقدار کلر را از برقکافت 
هر لیتر آب استخر، یک کیلوگرم در نظر گرفته شود، توان به دست آورد؟ )جرممنیزیم کلرید مذاب می

−= = 124 35 5Mg ,Cl / : g.mol) 

 مقدار مول حل شونده
 غلظت مولی حجم محلول برحسب لیتر

 مقدار گرم حل شونده
 حجم محلول برحسب لیتر

 جرم مولی

 غلظت مولی بهتر از درصد جرمی و پرکاربرد تر است. چرا؟ به دو دلیل زیر!

شیمی دان ها مقدار ماده را بر حسب مول بیان می کنند؛ پس کار با مول راحت تر از گرم است.

اندازه گیری حجم یک مایع بسیار آسان تر از جرم آن است. )تنها دربارۀ مایعات صدق می کند نه بقیه مواد !(

محاسبه غلظت مولی بر حسب چگالی و جرم مولی:

ad M
m

10
=

a: درصد جرمی می باشد ولی حواستان باشد قسمت درصد را در این فرمول لحاظ نکنید مثال اگر درصد جرمی 60 درصد بوده بنویسید تنها 60 

d: چگالی می باشد که بر حسب گرم بر میلی لیتر می باشد      

M: جرم مولی می باشد که بر حسب گرم بر مول است 

 :) C( محاسبه غلظت گرم در لیتر

آمده، مربوط به محلول اولیه )پیش از رقیق کردن( است. با استفاده از این فرمول موالریته را پس از این میزان موالریتة بدست
 آوریم:میافزودن آب بدست 

molM V M V L M L
L

7
1 1 2 2 210 2 5−=   =  

84بنابراین، موالریتة محلول در حالت ثانویه برابر  10− .خواهد بود      
 غلظت مولی یا موالر:

 باشد. گوییم که واحد آن ،مول بر لیتر میشونده در حجم معینی محلول، غلظت مولی یا موالر میهای حلبه تعداد مول

    =M)        (          فرمول:                                        
 دلیل زیر!رکاربرد تر است. چرا؟ به دو غلظت مولی بهتر از درصد جرمی و پ

 تر از گرم است.کنند؛ پس کار با مول راحتها مقدار ماده را بر حسب مول بیان میدانشیمی -
 کند نه بقیه مواد !(تر از جرم آن است. )تنها دربارة مایعات صدق میگیری حجم یک مایع بسیار آساناندازه -

 م مولی:محاسبه غلظت مولی بر حسب چگالی و جر
ad M

m
10

= 
a 60: درصد جرمی می باشد ولی حواستان باشد قسمت درصد را در این فرمول لحاظ نکنید مثال اگر درصد جرمی 

  60درصد بوده بنویسید تنها 
dباشد: چگالی می باشد که بر حسب گرم بر میلی لیتر می       

Mل است : جرم مولی می باشد که بر حسب گرم بر مو 
  (: Cمحاسبه غلظت گرم در لیتر )

          Cفرمول:                                                      
= 

CM:               تبدیل سریع غلظت گرم در لیتر به غلظت مولی یا موالر  = 

C ه چگالی و درصد جرمی:تبدیل سریع تر غلظت گرم در لیتر از را ad10=   
 گلوکومتر:

 لیتر خون است. گرم گلوکز در دسی، که واحد آن مقدار میلیگیری قند خونای جهت اندازهوسیله
 توسط گلوکومتر باشد، لطفا غلظت مولی یا موالر را حساب کنید: 95سوال: اگر عدد نشان داده شده 

  آید!میبدست   ppm ضرب کنیم غلظت خون بر حسب  10شده را در ادهنشان د اگر عدد*نکته خفن: 
 و درصد جرمی عدد نشان داده شده توسط گلوکومتر را حساب کنید. ppmپس 

 ها:رقیق کردن محلول
 شود.تر میشود و محلول رقیقهنگامی که یک محلول غلیظ را با آب خالص رقیق کنیم، غلظت مولی محلول کم می

wM: ولفرم V M (V V )1 2 2 1= +   
 

 :1401داخل کنکور تجربی  221سوال
مترمکعب  852و حجم آب استخر برابر  ppm2/1شده در آب یک استخر شنا، برابر اگر مقدار مجاز گاز کلر حل -221

چند کیلوگرم باشد، برای ضدعفونی کردن آب این استخر، چند گرم کلر الزم است و این مقدار کلر را از برقکافت 
هر لیتر آب استخر، یک کیلوگرم در نظر گرفته شود، توان به دست آورد؟ )جرممنیزیم کلرید مذاب می

−= = 124 35 5Mg ,Cl / : g.mol) 

 مقدار مول حل شونده
 غلظت مولی حجم محلول برحسب لیتر

 مقدار گرم حل شونده
 حجم محلول برحسب لیتر

 جرم مولی

آمده، مربوط به محلول اولیه )پیش از رقیق کردن( است. با استفاده از این فرمول موالریته را پس از این میزان موالریتة بدست
 آوریم:میافزودن آب بدست 

molM V M V L M L
L

7
1 1 2 2 210 2 5−=   =  

84بنابراین، موالریتة محلول در حالت ثانویه برابر  10− .خواهد بود      
 غلظت مولی یا موالر:

 باشد. گوییم که واحد آن ،مول بر لیتر میشونده در حجم معینی محلول، غلظت مولی یا موالر میهای حلبه تعداد مول

    =M)        (          فرمول:                                        
 دلیل زیر!رکاربرد تر است. چرا؟ به دو غلظت مولی بهتر از درصد جرمی و پ

 تر از گرم است.کنند؛ پس کار با مول راحتها مقدار ماده را بر حسب مول بیان میدانشیمی -
 کند نه بقیه مواد !(تر از جرم آن است. )تنها دربارة مایعات صدق میگیری حجم یک مایع بسیار آساناندازه -

 م مولی:محاسبه غلظت مولی بر حسب چگالی و جر
ad M

m
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a 60: درصد جرمی می باشد ولی حواستان باشد قسمت درصد را در این فرمول لحاظ نکنید مثال اگر درصد جرمی 

  60درصد بوده بنویسید تنها 
dباشد: چگالی می باشد که بر حسب گرم بر میلی لیتر می       

Mل است : جرم مولی می باشد که بر حسب گرم بر مو 
  (: Cمحاسبه غلظت گرم در لیتر )

          Cفرمول:                                                      
= 

CM:               تبدیل سریع غلظت گرم در لیتر به غلظت مولی یا موالر  = 

C ه چگالی و درصد جرمی:تبدیل سریع تر غلظت گرم در لیتر از را ad10=   
 گلوکومتر:

 لیتر خون است. گرم گلوکز در دسی، که واحد آن مقدار میلیگیری قند خونای جهت اندازهوسیله
 توسط گلوکومتر باشد، لطفا غلظت مولی یا موالر را حساب کنید: 95سوال: اگر عدد نشان داده شده 

  آید!میبدست   ppm ضرب کنیم غلظت خون بر حسب  10شده را در ادهنشان د اگر عدد*نکته خفن: 
 و درصد جرمی عدد نشان داده شده توسط گلوکومتر را حساب کنید. ppmپس 

 ها:رقیق کردن محلول
 شود.تر میشود و محلول رقیقهنگامی که یک محلول غلیظ را با آب خالص رقیق کنیم، غلظت مولی محلول کم می

wM: ولفرم V M (V V )1 2 2 1= +   
 

 :1401داخل کنکور تجربی  221سوال
مترمکعب  852و حجم آب استخر برابر  ppm2/1شده در آب یک استخر شنا، برابر اگر مقدار مجاز گاز کلر حل -221

چند کیلوگرم باشد، برای ضدعفونی کردن آب این استخر، چند گرم کلر الزم است و این مقدار کلر را از برقکافت 
هر لیتر آب استخر، یک کیلوگرم در نظر گرفته شود، توان به دست آورد؟ )جرممنیزیم کلرید مذاب می

−= = 124 35 5Mg ,Cl / : g.mol) 

 مقدار مول حل شونده
 غلظت مولی حجم محلول برحسب لیتر

 مقدار گرم حل شونده
 حجم محلول برحسب لیتر

تبدیل سریع غلظت گرم در لیتر به غلظت مولی یا موالر :  جرم مولی

  C ad10= تبدیل سریع تر غلظت گرم در لیتر از راه چگالی و درصد جرمی: 

گلوکومتر:

وسیله ای جهت اندازه گیری قند خون ، که واحد آن مقدار میلی گرم گلوکز در دسی لیتر خون است. 

سوال: اگر عدد نشان داده شده 95 توسط گلوکومتر باشد، لطفا غلظت مولی یا موالر را حساب کنید:

*نکته خفن: اگر عدد نشان داده شده را در 10 ضرب کنیم غلظت خون بر حسب  ppm  بدست می آید! 
پس ppm و درصد جرمی عدد نشان داده شده توسط گلوکومتر را حساب کنید.

رقیق کردن محلول ها:

هنگامی که یک محلول غلیظ را با آب خالص رقیق کنیم، غلظت مولی محلول کم می شود و محلول رقیق تر می شود.

  wM V M )V V (1 2 2 1= + فرمول: 

سوال221 کنکور تجربی داخل 1401:

221- اگر مقدار مجاز گاز کلر حل شده در آب یک استخر شنا، برابر ppm 1/2 و حجم آب استخر برابر 852 مترمکعب باشد، برای 

ضدعفونی کردن آب این استخر، چند گرم کلر الزم است و این مقدار کلر را از برقکافت چند کیلوگرم منیزیم کلرید مذاب می توان 
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) −= = 124 35 5Mg ,Cl / : g.mol به دست آورد؟ )جرم هر لیتر آب استخر، یک کیلوگرم در نظر گرفته شود،

1/368 ،1022/4 )4                        0/368 ،1220/5 )3                        2/368 ،1022/4 )2                        2/368 ،1220/5 )1

توضیحات تکمیلی:

در همه سواالت طراحان حساسیت خود را درمورد مسائل ppm از بحث غلظت نشان داده اند.

سوال 130 آزمون جامع اول ویتامین 100:

و  نوترون ها  شمار  میان  اختالف  بیشترین  و  کمترین  چپ(  به  راست  )از  ترتیب  به  شده،  داده  شیمیایی  گونه های  میان  از   -130

الکترون ها مربوط به کدام است؟

+52 2
24Cr             ث( 

+64
29Cu               ت( 

40
18Ar              پ( 

+45 3
21Sc          ب( 

+56 2
26Fe آ( 

Cr , Fe52 2 56 2
24 26

+ +  )4                    Cu , Ar64 40
29 18

+  )3                    Sc , Fe45 3 56 2
21 26

+ +  )2                      Sc , Ar45 3 40
21 18

+  )1

130- پاسخ: گزینۀ 3، سطح سوال: متوسط، تیپ: مسأله، فصل 1 دهم

بررسی همۀ موارد:

همانطور که مشاهده می کنید، اختالف تعداد نوترون ها و الکترون های هر کدام از گونه های شیمیایی نوشته شده است. بیشترین میزان این اختالف 

مربوط به یون مس و کمترین آن مربوط به آرگون است:

N
Fe N e

e

N
Sc N e

e

N
Ar N e

e

N
Cu N e

e

N
Cr N e

e

56 2
26

45 3
21

40
18

64
29

52 2
24

30
6

24
24

6
18

22
4

18
35

7
28
28

6
22

+ −
−

+ −
−

−
−

+ −
−

+ −
−

=⇒ ⇒ − =
=
=⇒ ⇒ − =
=

=⇒ ⇒ − =
=
=⇒ ⇒ − =
=
=⇒ ⇒ − =
=
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سوال 222 کنکور تحربی داخل کشور:

222- چند مورد از مطالب زیر، دربارۀ عنصرهای جدول تناوبی درست است؟

  خاصیت نافلزی عنصرهای گروه 16 در مقایسه با عنصرهای گروه 14 بیشتر است.

  روند تغییر واکنش پذیری عنصرهای گروه های 2 و 17 با افزایش عدد اتمی، عکس یکدیکر است.

  یک فلز قلیایی در مقایسه با سایر فلزهای هم دورۀ خود، فعالیت شیمیایی و پایداری بیشتری دارد.

، با عدد اتمی عنصر گروه 2 از دروۀ سوم برابر است. 84
36 A   تفاوت شمار الکترون ها و نوترون ها در اتم 

2M+ در ترکیب های خود وجود دارد. M+ و    عنصر M با عدد اتمی 29 یکی از عنصرهای گروه 11 است و به صورت کاتیون های 

1( دو                           2( سه                           3( چهار                           4( پنج

توضیحات تکمیلی: 

در گزینه های مشخص شده از سوال ها تفاوت شمار الکترون ها و نوترون ها مدنظر است. 

سوال 134 آزمون جامع اول ویتامین 100:

134- با توجه به عناصر دوره سوم در جدول تناوبی، چند مورد از مطالب زیر نادرست است؟

آ( اختالف عدد اتمی در همه آن ها با تعداد الکترون های موجود در الیه ظرفیتشان برابر 10 است.

ب( تعداد الکترون ها در الیه های درونی )همه الیه ها به جز الیۀ ظرفیت( برای همۀ آن ها یکسان است.

پ( بزرگی شیب خط در نمودار تغییرات شعاع اتمی بین دو عنصر متوالی از چپ به راست کاهشی است.

ت( در عناصر این دوره به ترتیب از راست به چپ خاصیت فلزی، کاهش و خاصیت نافلزی افزایش می یابد.

1( صفر                           2( 1                           3( 2                           4( 3

134- پاسخ: گزینۀ 3، سطح سوال: دشوار، تیپ: مفهومی، فصل 1 یازدهم

تنها موارد »پ« و »ت« نادرست هستند.

بررسی همۀ موارد:

آ( اختالف عدد اتمی در همة آن ها با تعداد الکترون های موجود در الیه ظرفیتشان، برابر 10 است. برای مثال در اتم سدیم، فقط یک الکترونی در 

الیة ظرفیت وجود دارد و عدد اتمی آن 11 است. 

ب( با توجه به آرایش الکترونی در این عناصر، تعداد الکترون ها در الیه های درونی )همه الیه ها به جز الیه ظرفیت( برای همه آن ها یکسان و برابر 

10 عدد الکترون است. به بیان دیگر، چیزی که باعث تمایز آرایش الکترونی عناصر این دوره می شود، تعداد الکترون های الیة ظرفیت اتم هایش 

است
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»کادر نکته«

بررسی عناصر دورۀ سوم جدول تناوبی:

خــب بــه  ایــن کادر نکتــه خــوش آمدیــد! اول از همــه میریــم ســراغ بررســی یــک ســری نــکات ترکیبــی و کلــی از عناصــر ایــن دوره. حواســتون 
باشــه کــه اینجــا از ویژگی هــای عمومــی عناصــر )مثــل جــای فلــزی یــا رســانایی ( می گذریــم و بیشــتر نــکات خــاص هــر فلــز رو بیــان می کنیــم:

:............... )aN( سدیم

فلزی نرم است که با چاقو بریده می شود.

دومین یون فراوان در آب دریا محسوب می شود. 

جالی فلزی درخشانی دارد و دارای سطحی براق است.

در دورۀ خود بیشترین واکنش پذیری را میان فلزات دارد. 

حالت یونی آن را آب های شیرین و آشامیدنی یافت می شود. 

با از دست دادن الکترون به کاتیون یک بار مثبت تبدیل می شود.

یک فلز قلیایی است که در دسته s جدول تناوبی قرارگرفته است.

رنگ شعلة فلز سدیم و ترکیب های گوناگون آن مشابه و زرد رنگ است. 

در حالت گازی عامل نور زرد المپ هایی که در بزرگراه ها و خیابان ها قرار دارند، است.

با از دست دادن یک الکترون، آرایش پایدار گاز نجیب قبلی خود )نئون( رسیده است.

یک کاهنده قوی است که در طبیعت به حالت آزاد یافت نمی شود. )دوازدهم – فصل2(

فلزی سفید و نقره ای رنگ است که به دلیل واکنش پذیری باالیی که دارد و به سرعت کدر می شود.

آن به دلیل واکنش پذیری زیاد زیر نفت یا پارافین نگه داری می کنند؛ زیرا با کربن پارافین واکنش نمی دهد.

از  باید  آن  با  تماس  )برای  ایجاد می کند.  را  پوست حالت سوزش  است که در سطح  باال  قدری  به  آن  فعالیت شیمیایی  آزاد  در هوای 

دست کش های آزمایشگاهی استفاده نمود.(

:............... )Mg( منیزیم

چهارمین عنصر فراوان در سیاره زمین است. 

دومین فلز واکنش پذیر دورۀ سوم جدول تناوبی است.

دارای سه ایزوتوب با جرم های مولی 24، 25 و 26 است. 

حالت یونی آن را آب های شیرین و آشامیدنی یافت می شود. 

فلزی است که هیدروکسید آن در آب حالت نامحلول دارد. 

یکی از فلزاتی است که از آن برای تهیة آلیاژها استفاده می شود. 

به همراه یون کلسیم در آب های سخت به فراوانی یافت می شود.

یک فلز قلیایی  خاکی است که در دسته s جدول تناوبی قرار گرفته است.
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با از دست دادن دو الکترون، آرایش پایدار گاز نجیب قبلی خود )نئون( رسیده است.

فلزی است که یکی از مهم ترین معادن آن در کشور ما در خراسان جنوبی واقع شده است. 

برای حفاظت کاتدی از فلزاتی با قدرت کاهندگی کمتر استفاده می شود. )دوازدهم – فصل2( 

در مراکز صنعتی به منظور تبدیل کربن دی اکسید به مواد معدنی، اکسید آن را با کربن دی اکسید واکنش می دهند. 

فلزی است که هیدروکسید آن به عنوان شیر منیزی و یک ضد اسید رایج تجویز می گردد. )دوازدهم – فصل1( 

شعلة منیزیم نور سفید خیره کننده ای را ایجاد می کند که در گذشته از آن برای عکاسی استفاده می شده است. )دوازدهم فصل2( 

:............... )Al( آلومینیم

در دستة p جدول تناوبی قرار گرفته است. 

هشتمین عنصر فراوان در سیارۀ زمین است. 

برای مدت طوالنی استحکام خود را حفظ می کند.

سومین فلز واکنش پذیر دورۀ سوم جدول تناوبی است.

با وجود اینکه دچار اکسایش می شود اما هرگز خورده نمی گردد.

با از دست دادن سه الکترون به آرایش گاز نجیب قبلی خود )نئون( رسیده است. 

فلزی است که یکی از مهم ترین معادن آن در کشور ما در شهر اراک واقع شده است. 

با تشکیل الیة چسبنده و متراکم از ادامة اکسایش جلوگیری می کند. )دوازدهم – فصل2(

رایج ترین روش برای تولید آلومینیم به صورت عنصری، فرایند هال است. )دوازدهم – فصل2( 

دارای توانایی گرفتن الکترون به اشتراک  گذاشتن الکترون است. )تشکیل پیوند اشتراکی و یونی!(

همانند دیگر فلزهای فعال در طبیعت به شکل ترکیب )نه آزاد!( یافت می شود. )دوازدهم – فصل2(

فلزی است که اکسید آن به همراه ناخالصی، بوکسیت نامیده می شود و به رنگ نقره ای دیده می شود. 

در نوعی پاک کننده که به شکل پودر عرضه می شود، به صورت مخلوط با سدیم هیدروکسید دیده می شود.

طی واکنشی گرماده به نام ترمیت در صنعت جوش کاری، با اکسید آهن واکنش داده و موجب جوش خوردن فلز می گردد.

 :............... )Si( سیلیسیم

دارای خاصیت نیمه رسانایی است. 

در دستة p جدول تناوبی قرار دارد.

عنصر اصلی سازندۀ سلول های خورشیدی است.

سومین عنصر فراوان موجود در سیارۀ زمین است. 

تنها عنصر شبه فلز موجود در دورۀ سوم جدول تناوبی است. 

پس از اکسیژن فراوان ترین عنصر در پوستة جامد زمین است.

توانایی برقراری پیوند اشتراکی را دارد و الکترون را مبادله نمی کند.
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توانایی تشکیل یون تک اتمی را در هیچ ترکیبی ندارد. )دوازدهم – فصل3( 

به دلیل اکسیژن دوست بودن، در طبیعت به فرم سیلیس )SiO2( دیده می شود. 

:............... )P( فسفر

در دستة p جدول تناوبی قرار دارد.

سومین نافلز واکنش پذیر در دورۀ سوم است.

یکی از عناصری است که رادیوایزوتوپ آن در ایران تولید شده است. 

با گرفتن سه الکترون به آرایش گاز نجیب بعد از خون )آرگون( می رسد. 

دارای توانایی گرفتن الکترون به اشتراک  گذاشتن الکترون است. )تشکیل پیوند اشتراکی و یونی!(

یکی از عناصر اکسیژن دوست محسوب می شود که در طبیعت به صورت نمک های اکسیژن دار مشاهده می شود. 

به دو صورت فسفر سفید و قرمز دیده می شود. فسفر سفید برخالف فسفر قرمز در هوا می سوزد و بنابراین باید در زیر آب نگه داری شود. 

:............... )S( گوگرد

در دستة p جدول تناوبی قرار دارد.

دومین نافلز واکنش پذیر در دورۀ سوم است.

شعلة آن در حین سوختن به رنگ آبی دیده می شود. 

به صورت اکسید، یکی از فراورده های سوختن زغال سنگ است. 

ششمین عنصر فراوان در سیاره های زمین و مشتری محسوب می شود. 

با گرفتن دو الکترون به آرایش گاز نجیب بعد از خون )آرگون( می رسد. 

در طبیعت به صورت آزاد )S8( و بلورهای جامد و زرد رنگ مشاهده می شود. 

به صورت اکسید، موجب اسیدی شدن باران و زیان به محیط زیست می گردد.

دارای توانایی گرفتن الکترون به اشتراک  گذاشتن الکترون است. )تشکیل پیوند اشتراکی و یونی!(

صابون گوگرددار، برای از بین بردن جوش صورت و همچنین قارچ های پوستی استفاده می شود.

یکی از عناصر اکسیژن دوست محسوب می شود که در طبیعت به صورت نمک های اکسیژن دار مشاهده می شود.

:............... )Cl( کلر

در دستة p جدول تناوبی قرار دارد.

بیشترین واکنش پذیری را میان نافلزات دورۀ سوم دارد.

در دمای اتاق به آرامی با گاز هیدروژن واکنش می دهد. 

در حالت یونی در آب شیرین و آشامیدنی یافت می شود. 

در دمای اتاق به صورت گازی زرد رنگ مشاهده می شود.

با گرفتن یک الکترون به آرایش گاز نجیب بعد از خون )آرگون( می رسد. 
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 نکات کلی دوره سوم:
 می باشند: گوگرد و کلر  زرد رنگدر دوره سوم، فقط دو عنصر 

 نیم و سیلسیم درخشانی دارند: سدیم، منیزیم، آلومیدر دوره سوم، چهار عنصر سطح براق و 
 در دورة سوم، چهار عنصر دارای توانایی به اشتراک گذاشتن الکترون هستند: سیلیسیم، فسفر، گوگرد و کلر 

 خواری )و دیگر ویژگی فلزات( هستند: سدیم، منیزیم و آلومینیمدارای خاصیت چکشدر دورة سوم، سه عنصر 
 ایی:دوره ع اتم ها در جدولبررسی تغیرات شعا

کنیم، در یک گروه از جدول، تعداد الکترون ظرفیت عناصر با هم برابر است. هر چه از باال به پایین در یک گروه حرکت می
 شود.بیشتر می هاتعداد الیهرا یابد؛ زیمی افزایششعاع اتمی 

یابد؛ می کاهشع اتمی کنیم، میزان شعاک دوره حرکت میاست. هر چه از چپ به راست در ی ثابتها در یک دوره تعداد الیه
 کند.می کمهای الیه آخر افزایش یافته و شعاع اتمی را شده و جاذبه هسته بر الکترون زیادها زیرا تعداد پروتون

 
تغییرات د یا رون شیب خطکتاب درسی آورده شده است،  13پ( با توجه نمودار تغییر شعاع اتمی این عناصر که در صفحه 

است؛ در صورتیکه  نزولیو در میان سه عنصر اول این روند بصورت  نبوده منظمبین دو عنصر متوالی بصورت  شعاع اتمی
خواهد  نزولیو دوباره این روند سیر  یافته افزایشنسبت به تغییرات قبلی،  چهارمو  سومتغییر شعاع اتمی میان عنصر 

 داشت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یابد.می کاهش نافلزیو خاصیت  افزایش فلزیخاصیت  راست به چپه به ترتیب از ت( در عناصر این دور
 

 داخل کشور:کنکور تجربی  222سوال 
 چند مورد از مطالب زیر، دربارۀ عنصرهای جدول تناوبی درست است؟ -222

 بیشتر است. 14در مقایسه با عنصرهای گروه  16خاصیت نافلزی عنصرهای گروه   •
 با افزایش عدد اتمی، عکس یکدیکر است. 17و  2های ای گروهپذیری عنصرهنشروند تغییر واک  •
 سه با سایر فلزهای هم دورۀ خود، فعالیت شیمیایی و پایداری بیشتری دارد.یک فلز قلیایی در مقای  •

84ها در اتم ها و نوترونتفاوت شمار الکترون  •
36A دروۀ سوم برابر است. از 2، با عدد اتمی عنصر گروه 

های در ترکیب 2M+و  M+های است و به صورت کاتیون 11یکی از عنصرهای گروه  29با عدد اتمی  Mعنصر   •
 خود وجود دارد.

 پنج( 4 چهار( 3 سه( 2 دو( 1
 توضیحات تکمیلی: 

 عدد اتمی

ی )
اتم

اع 
شع

pm) 

180 

80 

140 
160 

120 
100 

200 

       

 

 

دارای توانایی گرفتن الکترون به اشتراک  گذاشتن الکترون است. )تشکیل پیوند اشتراکی و یونی!(

در ماده ای شیمیایی که حاوی آن است قرار داشته و به صابون ها خاصیت ضد عفونی کنندگی و میکروب کشی می دهد. )دوازدهم – فصل1(

بعد از خوندن این همه نکتة ترکیبی، حاال بد نیست چند تا نکتة کلی هم درباره این عناصر بدونید!

نکات کلی دوره سوم:

در دوره سوم، فقط دو عنصر زرد رنگ می باشند: گوگرد و کلر 

در دوره سوم، چهار عنصر سطح براق و درخشانی دارند: سدیم، منیزیم، آلومینیم و سیلسیم 

در دورۀ سوم، چهار عنصر دارای توانایی به اشتراک گذاشتن الکترون هستند: سیلیسیم، فسفر، گوگرد و کلر 

در دورۀ سوم، سه عنصر دارای خاصیت چکش خواری )و دیگر ویژگی فلزات( هستند: سدیم، منیزیم و آلومینیم

بررسی تغیرات شعاع اتم ها در جدول دوره ایی:

در یک گروه از جدول، تعداد الکترون ظرفیت عناصر با هم برابر است. هر چه از باال به پایین در یک گروه حرکت می کنیم، شعاع اتمی افزایش 

می یابد؛ زیرا تعداد الیه ها بیشتر می شود.

در یک دوره تعداد الیه ها ثابت است. هر چه از چپ به راست در یک دوره حرکت می کنیم، میزان شعاع اتمی کاهش می یابد؛ زیرا تعداد 

پروتون ها زیاد شده و جاذبه هسته بر الکترون های الیه آخر افزایش یافته و شعاع اتمی را کم می کند.

این عناصر که در صفحه 13 کتاب درسی  اتمی  با توجه نمودار تغییر شعاع  پ( 

متوالی  عنصر  دو  بین  اتمی  شعاع  تغییرات  روند  یا  است، شیب خط  شده  آورده 

نزولی است؛ در  این روند بصورت  اول  نبوده و در میان سه عنصر  بصورت منظم 

قبلی،  تغییرات  به  نسبت  چهارم  و  سوم  عنصر  میان  اتمی  شعاع  تغییر  صورتیکه 

افزایش یافته و دوباره این روند سیر نزولی خواهد داشت.

ت( در عناصر این دوره به ترتیب از راست به چپ خاصیت فلزی افزایش و خاصیت نافلزی کاهش می یابد.

سوال 222 کنکور تجربی داخل کشور:

222- چند مورد از مطالب زیر، دربارۀ عنصرهای جدول تناوبی درست است؟

  خاصیت نافلزی عنصرهای گروه 16 در مقایسه با عنصرهای گروه 14 بیشتر است.

  روند تغییر واکنش پذیری عنصرهای گروه های 2 و 17 با افزایش عدد اتمی، عکس یکدیکر است.

  یک فلز قلیایی در مقایسه با سایر فلزهای هم دورۀ خود، فعالیت شیمیایی و پایداری بیشتری دارد.

، با عدد اتمی عنصر گروه 2 از دروۀ سوم برابر است. 84
36 A   تفاوت شمار الکترون ها و نوترون ها در اتم 

2M+ در ترکیب های خود وجود دارد. M+ و    عنصر M با عدد اتمی 29 یکی از عنصرهای گروه 11 است و به صورت کاتیون های 

1( دو                           2( سه                           3( چهار                           4( پنج
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توضیحات تکمیلی: 

در هر دو سوال به این موضوع اشاره شده است که در یک دوره با پیمایش از چپ به راست، بر خاصیت نافلزی افزوده می شود. 

سوال 81 آزمون 6 ویتامین 100:

81- با توجه به جدول زیر چند مورد از موارد زیر صحیح می باشند؟

الف( اختالف عدد اتمی I و F نمایانگر عدد اتمی H است.

3Na به دست می آید. C 2Na و  B ب( از واکنش B و C با سدیم ترکیب های 

ج( از A تا D خاصیت نافلزی عناصر افزایش و شعاع اتمی آن ها کاهش می یابد.

د( از جمله ویژگی های مشترک عناصر C ،B و H حالت فیزیکی در دمای اتاق و تمایل به اشتراک گذاشتن الکترون است.

1( 1 مورد                           2( 2 مورد                           3( 3 مورد                           4( 4 مورد

81- پاسخ: گزینه 3، سطح سوال: دشوار، فصل 1 یازدهم

همه موارد به جز مورد »ب« صحیح هستند. بررسی عبارت ها: 

( است. Cl(17   Hنمایانگر عدد اتمی ) P(15  F و ) Ga(32   I الف( اختالف عدد اتمی

( به ترتیب در واکنش با سدیم 3 و 2 الکترون از دست می دهند. اما در این گزینه ظرفیت های آن ها جابجا نوشته شده  O(8   C، ) N(7   B )ب

Na صحیح هستند. C2 و Na B3 است. بنابراین 

ج( در یک دوره از چپ به راست شعاع اتمی عناصر کاهش می یابد. همچنین خاصیت نافلزی افزایش می یابد.

رابطه خصلت های فلزی و نافلزی با شعاع اتمی :

قباًل هم گفتیم که هر چه خصلت فلزی بیشتر باشد، بدین معنا است که تمایل آن اتم برای از دست دادن الکترون و تبدیل شدن به کاتیون بیشتر 

است و هر چه خصلت نافلزی بیشتر باشد تمایل آن اتم به گرفتن الکترون و تبدیل شدن به آنیون بیشتر است.

در فلزات هر چه شعاع اتمی زیاد می شود، جاذبه هسته روی الکترون الیه ظرفیت کمتر می شود. بنابراین فلز موردنظر راحت تر الکترون از دست 

می دهد و آسان تر تبدیل به کاتیون می شود و درواقع خصلت فلزی بیشتر خواهد شد.

در نافلزات هر چه شعاع اتمی کوچک تر باشد، هسته  اتم موردنظر به الکترون های بیرونی نزدیک تر است و اتم موردنظر راحت تر الکترون می گیرد؛ 

یعنی آسان تر به آنیون تبدیل شده و می گوییم خصلت نافلزی درواقع بیشتر است.

( دمای اتاق به حالت گاز هستند و هر سة آن ها، تمایل به گرفتن و به اشتراک گذاشتن الکترون دارند.  Cl(17  H و ) O(8  C ، ) N(7  B د( سه عنصر

نتیجه گیری :

 هر چه شعاع اتمی بیشتر شود ← خصلت نافلزی کمتر شده ← خصلت فلزی بیشتر خواهد شد.

افزوده  نافلزیچپ به راست، بر خاصیت ده است که در یک دوره با پیمایش از در هر دو سوال به این موضوع اشاره ش
 شود. می

 
 :100ویتامین  6آزمون  81سوال 

 باشند؟میل زیر چند مورد از موارد زیر صحیح وبا توجه به جد -81
 است. Hد اتمی نمایانگر عد Fو  Iالف( اختالف عدد اتمی 

2Naهای با سدیم ترکیب Cو  Bب( از واکنش  B  3وNa C  به دست
 آید.می

ها کاهش خاصیت نافلزی عناصر افزایش و شعاع اتمی آن Dتا  Aج( از 
 یابد.می

حالت فیزیکی در دمای  Hو  B ،Cهای مشترک عناصر د( از جمله ویژگی
 اشتن الکترون است.اق و تمایل به اشتراک گذات
 مورد 4( 4 مورد  3( 3 مورد  2( 2 مورد 1( 1

 یازدهم 1ال: دشوار، فصل و، سطح س3گزینه پاسخ:  -81
 ها: صحیح هستند. بررسی عبارت« ب»همه موارد به جز مورد 

)  Iالف( اختالف عدد اتمی  Ga)32 وF ( P)15 نمایانگر عدد اتمیH  ( Cl)17 .است 
)  Bب(  N)7، C ( O)8  ها های آندهند. اما در این گزینه ظرفیتالکترون از دست می 2و  3به ترتیب در واکنش با سدیم

Naجابجا نوشته شده است. بنابراین  B3وNa C2 .صحیح هستند 
 یابد.نافلزی افزایش می یابد. همچنین خاصیتج( در یک دوره از چپ به راست شعاع اتمی عناصر کاهش می

 : یبا شعاع اتم یو نافلز یفلز یهارابطه خصلت
 شدنیلاز دست دادن الکترون و تبد یآن اتم برا یله تمامعنا است ک ینباشد، بد یشترب یکه هر چه خصلت فلز یمهم گفت قبالً

 است. یشترب یونبه آن شدنیلآن اتم به گرفتن الکترون و تبد یلباشد تما یشترب یاست و هر چه خصلت نافلز یشترب یونبه کات
تر فلز موردنظر راحت ین. بنابراشودیکمتر م یتظرف یهالکترون ال یجاذبه هسته رو شود،یم یادز یفلزات هر چه شعاع اتم در

 خواهد شد. یشترب یو درواقع خصلت فلز شودیم یونبه کات یلتر تبدو آسان دهدیالکترون از دست م
تر است و اتم موردنظر راحت تریکنزد یرونیب یهااتم موردنظر به الکترونتر باشد، هسته کوچک ینافلزات هر چه شعاع اتم در

 است. یشتردرواقع ب یخصلت نافلز گوییمیو م شدهیلتبد یونآنتر به آسان یعنی گیرد؛یالکترون م
) Bصر د( سه عن N)7 ،C ( O)8  وH ( Cl)17 ها، تمایل به گرفتن و به اشتراک دمای اتاق به حالت گاز هستند و هر سة آن

  گذاشتن الکترون دارند.
 : گیرییجهنت
 خواهد شد. یشترب فلزی خصلت ←کمتر شده  نافلزی خصلت ←شود  یشترب یهر چه شعاع اتم ✓
 .شودیکم م یشعاع اتم یراکم شده ز یدوره از چپ به راست خصلت فلز یکدر  یدر جدول تناوب یطورکلبه ✓
 . شودیم یادز یشعاع اتم یرازشده  یادز یخصلت فلز یینگروه از باال به پا یکدر  یدر جدول تناوب یطورکلبه ✓
آن و  یداریناپا یلقسمت هست. البته به دل ترینییندر گروه اول پا یمعنصر فرانس ییاعنصر جدول دوره ینفلزتر یطورکلبه ✓

 . بریمیرا نام م یمآن سز یجابه یاست گاه یعنصر ساختگ یک ینکها
 قسمت است. یندر باالتر 17ست که در گروه عنصر فلوئور ا ییاعنصر جدول دوره یننافلز تر یطورکلبه ✓
 
 
 

17 16 15 14  

D C B A 2 
H G F E 3 
L K J I 4 

 گروه
 دوره
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 به طورکلی در جدول تناوبی در یک دوره از چپ به راست خصلت فلزی کم شده زیرا شعاع اتمی کم می شود.

 به طورکلی در جدول تناوبی در یک گروه از باال به پایین خصلت فلزی زیاد شده زیرا شعاع اتمی زیاد می شود. 

 به طورکلی فلزترین عنصر جدول دوره ایی عنصر فرانسیم در گروه اول پایین ترین قسمت هست. البته به دلیل ناپایداری آن و اینکه یک عنصر 

ساختگی است گاهی به جای آن سزیم را نام می بریم. 

 به طورکلی نافلز ترین عنصر جدول دوره ایی عنصر فلوئور است که در گروه 17 در باالترین قسمت است.

سوال 222 کنکور تجربی داخل کشور:

222- چند مورد از مطالب زیر، دربارۀ عنصرهای جدول تناوبی درست است؟

  خاصیت نافلزی عنصرهای گروه 16 در مقایسه با عنصرهای گروه 14 بیشتر است.

  روند تغییر واکنش پذیری عنصرهای گروه های 2 و 17 با افزایش عدد اتمی، عکس یکدیکر است.

  یک فلز قلیایی در مقایسه با سایر فلزهای هم دورۀ خود، فعالیت شیمیایی و پایداری بیشتری دارد.

، با عدد اتمی عنصر گروه 2 از دروۀ سوم برابر است. 84
36 A   تفاوت شمار الکترون ها و نوترون ها در اتم 

2M+ در ترکیب های خود وجود دارد. M+ و     عنصر M با عدد اتمی 29 یکی از عنصرهای گروه 11 است و به صورت کاتیون های 

1( دو                           2( سه                           3( چهار                           4( پنج

توضیحات تکمیلی:

در عبارت »ج« از سوال آزمون و عبارت اول از سوال کنکور بحث درباره این است که با پیش روی در یک دوره در جدول تناوبی از چپ به 

راست شعاع اتمی کاهش، خاصیت نافلزی افزایش و خاصیت فلزی کاهش می یابد.

سوال 106 آزمون شماره 9:

106- کدام گزینه گزارۀ نادرستی را در ارتباط با واکنش زیر که در ظرف سرباز انجام می شود، بیان کرده است؟ 
−= = = 139 16 14(K ,O ,N ;g.mol (

→ +3 2 2KNO (s( KNO (s( O (g(

1( در صورتی که بازده واکنش حدوداً 54/3 درصد باشد، جرم فراوردۀ جامد با جرم واکنش دهندۀ باقیمانده برابر می شود.

2( در صورت شرکت 25/25 گرم واکنش دهنده با خلوص 80 درصد در این واکنش، 22/05 گرم رسوب باقی می ماند.

3( مجموع ضریب استوکیومتری فراورده ها 50 درصد از ضریب استوکیومتری واکنش دهنده بیشتر است.

/ عدد الکترون مبادله شده است. 232 82 10× 4( پس از کاهش 3/2 گرم از جرم مخلوط واکنش،
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106- پاسخ: گزینه 4، سطح سوال: دشوار، تیپ: مسأله، فصل 1 یازدهم و فصل 2 دوازدهم 

اولین مرحله برای حل این سوال، موازنه کردن واکنش است: 
KNO )s( KNO )s( O )g(3 2 2→ +

به دلیل اینکه واکنش در ظرف سرباز انجام می شود، کاهش جرم مخلوط واکنش تنها می تواند نتیجة خروج گاز از ظرف باشد. بنابراین 3/2 گرم 

اکسیژن تولیدشده است که معادل 0/1 مول از آن است. از طرف دیگر عدد اکسایش نیتروژن در این واکنش 2 واحد تغییر کرده است و ضریب 

استوکیومتری آن در سمت واکنش دهنده ها نیز 2 عدد است. بنابراین با ضرب کردن این دو مقدار 4 مول الکترون مبادله شده به ازای مصرف 1 

/ عدد است.  222 82 10× مول اکسیژن بدست می آید. در نتیجه 0/4 مول الکترون در واکنش مبادله شده که معادل 

بررسی سایر گزینه ها:

1( شاید نکته دارترین قسمت این سوال، این گزینه باشد! به جدول زیر توجه کنید: 
        

)s( )s( )g(
  KNO KN                                   O  O 3 2 22 2→ +

aصفرصفرمول اولیه

x+2 x-2 x+تغییرات مول

a مول واکنش دهنده در ظرف واکنش باقی می ماند و در آن لحظه x 2 مول فراوردۀ  x2− از جدول باال برداشت می کنیم که پس از اتمام واکنش

جامد نیز در ظرف مشاهده می شود. جرم این دو ماده باید با هم برابر باشد: 

)a x( x x a1012 101 2 85
372

− × = × ⇒ =

a101 گرم مصرف شده است. از طرف دیگر بازده درصدی به معنای تقسیم مقدار عملی بر 
186

این تساوی به نشان می دهد که واکنش دهنده به میزان

و مقدار نظری معادل a گرم است. بنابراین بازده درصدی این واکنش معادل 54/3 درصد خواهد بود.  a101
186

مقدار نظری است. مقدار عملی معادل 

2( برای بدست آوردن جرم رسوب باقی مانده بهترین کار کم کردن جرم گاز خارج شده از کل جرم است.

در نتیجه از 25/25 گرم مادۀ اولیه 3/2 گرم از ظرف خارج شده و 22/05 گرم در ظرف باقی می ماند.

KNO K NO O O
KNO

KNO

   

   KNO KNO O

g mol mol g
/ g / g

g g mo
 

l mol
   3 3 2 2

3
3 3 3 2

80 1 1 32
20 25 3 2

100 101 2 1
× × × × =

3( این موضوع از واکنش موازنه شدۀ آن که ابتدای پاسخنامه آمد، کاماًل مشخص است.  

سوال 124 آزمون جامع دوم:

124- در میان موارد زیر چند عبارت درست هستند؟

آ( گرمای حاصل از سوختن یک مول الکل از گرمای حاصل از سوختن یک آلکان و آلکن هم کربن با آن کمتر است.

ناخالص ناخالص

خالص
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ب( از مزایای سوخت سبز این است که ارزش سوختی آن از ارزش سوختی آلکان و آلکن هم کربن با آن بیشتر است.

× مولکول متان، نسبت جرم آب تولید شده به جرم و اکسیژن مصرفی برابر 0/5625 است. 213 01 10/ پ( در واکنش سوختن 

ت( نسبت شمار مول های آب به شمار مولکول های کربندیاکسید در معادله سوختن اتانول نسبت به معادله سوختن اتان کوچکتر 

است.

1( آ، ت                           2( ب، ت                           3( ب، پ                           4( آ، پ

124- پاسخ: گزینۀ 4، سطح سوال: متوسط، تیپ: مفهومی – مسأله، فصل 1 یازدهم

موارد اول و سوم درست هستند.

بررسی همۀ موارد:

مورد اول( آنتالپی سوختن الکل ها از آلکان و آلکن هم کربن با آنها کمتر است.

مورد دوم( یکی از معروف ترین سوخت های سبز، الکل ها هستند و ارزش سوختی الکل ها از آلکان و آلکن هم کربن با آن کمتر است.

مورد سوم( در حل این سوال نیازی به شمار مولکول های متان نبود و برای محاسبه نسبت جرم آب تولید شده به جرم اکسیژن مصرفی در سوختن 

متان می توان نوشت:

CH O CO H O+ → +4 2 2 22 2

(a x) x x a1012 101 2 85 372−  =   = 

a101دهنده به میزانکه واکنش دهداین تساوی به نشان می
است. از طرف دیگر بازده درصدی به معنای گرم مصرف شده  186

a101تقسیم مقدار عملی بر مقدار نظری است. مقدار عملی معادل
گرم است. بنابراین بازده درصدی  aو مقدار نظری معادل  186

 د خواهد بود. درص 3/54این واکنش معادل 
 مانده بهترین کار کم کردن جرم گاز خارج شده از کل جرم است.( برای بدست آوردن جرم رسوب باقی2

KNO K NO O O
KNO

KNO

   

   KNO KNO O

g mol mol g
/ g / g

g g mo
 

l mol
   3 3 2 2

3
3 3 3 2

80 1 1 32
20 25 3 2100 101 2 1    = 

 ماند.گرم در ظرف باقی می 05/22از ظرف خارج شده و گرم  2/3گرم مادة اولیه  25/25در نتیجه از 
 شخص است.  ن که ابتدای پاسخنامه آمد، کامالً مشدة آ( این موضوع از واکنش موازنه3
 

 آزمون جامع دوم: 124سوال 
 در میان موارد زیر چند عبارت درست هستند؟ -124

 سوختن یک آلکان و آلکن هم کربن با آن کمتر است.آ( گرمای حاصل از سوختن یک مول الکل از گرمای حاصل از 
آن بیشتر  ی آن از ارزش سوختی آلکان و آلکن هم کربن باب( از مزایای سوخت سبز این است که ارزش سوخت

 است.
پ( در واکنش سوختن  213 01 مولکول متان، نسبت جرم آب تولید شده به جرم و اکسیژن مصرفی برابر  /10

 است. 5625/0
ل نسبت به معادله سوختن اکسید در معادله سوختن اتانودیهای کربنهای آب به شمار مولکولت( نسبت شمار مول

 تر است.اتان کوچک
 آ، پ( 4 ب، پ( 3 ب، ت( 2 آ، ت( 1

 یازدهم 1مسأله، فصل  –، سطح سوال: متوسط، تیپ: مفهومی 4پاسخ: گزینۀ  -124
 موارد اول و سوم درست هستند.

 بررسی همۀ موارد:
 ر است.کمتها ها از آلکان و آلکن هم کربن با آنمورد اول( آنتالپی سوختن الکل

 کمترها از آلکان و آلکن هم کربن با آن ها هستند و ارزش سوختی الکلهای سبز، الکلترین سوختمورد دوم( یکی از معروف
 است.

های متان نبود و برای محاسبه نسبت جرم آب تولید شده به جرم اکسیژن مورد سوم( در حل این سوال نیازی به شمار مولکول
 :وشتتوان نمی مصرفی در سوختن متان

CH O CO H O+ → +4 2 2 22 2  
H O /
O
2
2

2 2 18 0 56252 2 32


= = =


 

های هیدروژن در مولکول های کربن دو مولکول اتان و اتانول یکسان است اما تعداد اتممورد چهارم( باتوجه به اینکه شمار اتم
اتانول  اکسید در معادله سوختنی کربن دیهاهای آب به شمار مولکولمولکولاتانول بیشتر از اتان است. پس نسبت شمار 

 تر است:بزرگ

 خالص

 ناخالص
 ناخالص

 جرم آب تولیدشده
 صرفیجرم اکسیژن م

 

مورد چهارم( باتوجه به اینکه شمار اتم های کربن دو مولکول اتان و اتانول یکسان است اما تعداد اتم های هیدروژن در مولکول اتانول بیشتر از اتان 

است. پس نسبت شمار مولکول های آب به شمار مولکول های کربن دی اکسید در معادله سوختن اتانول بزرگ تر است:

C H OH O CO H O
C H O CO H O

2 5 2 2 2

2 4 2 2 2

3 2 3
3 2 2
+ → +

+ → +

سوال 223 کنکور تجربی داخل 1401:

× است. از واکنش آن با مقدار کافی آب، چند لیتر گاز  243 612 10/ 223- در یک نمونه سدیم نیترید، مجموع شمار یون ها برابر 

آمونیاک )در شرایط STP( و چند گرم سدیم هیدروکسید تشکیل می شود؟ 
−= = = 11 16 23(H ,O ,Na : g.mol (

180 ، 33/6 )4                           120 ، 33/6 )3                           120 ، 44/8 )2                           180 ، 44/8 )1
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توضیحات تکمیلی: 

تطابق با سوال 106 آزمون 9 ویتامین 100: در هردو سوال )گزینة 4 سوال آزمون( نمونه ا ی از استوکیومتری مول – گرم را مشاهده می کنید. 

تطابق با سوال 124 آزمون جامع دوم ویتامین 100: در استوکیومتری مطرح شده داخل مورد »پ« سوال آزمون ویتامین 100 همانند سوال 

کنکور، به جای استفاده مستقیم از تعداد مول، از شمار دقیق گونه ها استفاده شده است و به عالوه استوکیومتری مول – گرم را نیز صریحاً 

مشاهده می کنید.

سوال 117 آزمون جامع 3 ویتامین 100:

117- بر اثر تجزیه مخلوطی حاوی دینیتروژن تترا اکسید و دینیتروژن پنتا اکسید که شامل مول های برابری از این دو ماده می باشد، 

8 گرم اکسیژن و 831 گرم نیتروژن دیاکسید در شرایط استاندارد تولید شده است. بازده درصدی واکنش اول چند برابر واکنش دوم 
−= = 114 16(N ,O : g.mol ( است؟ 

I( →2 4 22N O (g( NO (g(

II( → +2 5 2 22 4N O (g( NO (g( O (g(

0/5 )4                           4 )3                           0/3 )2                           2 )1

117- پاسخ: گزینۀ 1، سطح سوال: دشوار، تیپ: مسأله، فصل 2 دهم و فصل 1 یازدهم

نیتروژن اکسید در هر دو واکنش تولید می شود؛ اما اکسیژن تنها در واکنش دوم تولید می شود. بنابراین، باید محاسبات را از واکنش دوم شروع 

کنیم. فرض می کنیم از ابتدا x مول از هرکدام از گازهای دی نیتروژن تترا اکسید و دی نیتروژن پنتا اکسید را داشته ایم: )بازدهی واکنش 1 را با 

نمایش می دهیم.( Ra2 Ra1 و بازدهی واکنش 2 را با 
O O

N O
N O O

mol g
xmol Ra xRa xRa

mol mol
2 2

2 5
2 5 2

2 2 2
1 32 18 16 8

2 1 2
× × × = ⇒ = ⇒ =

در مرحلة بعدی، باید مراحل بدست آمدن 138 گرم نیتروژن دی اکسید را بنویسیم تا مجهول بدست آید: 

NO NO NO NO
N O N O

N O NO N O NO

mol g mol g
)xmol Ra ( )xmol Ra (

mol mol mol mol

xRa xRa xRa xRa / xRa
xRa Ra
xRa Ra /

2 2 2 2
2 4 2 5

2 4 2 2 5 2
1 2

1 2 1 2 1

1 1

2 2

2 46 4 46
1 1 2 1

92 92 138 1 5 1
1 2

0 5

× × × + × × ×

⇒ + = ⇒ + = ⇒ =

⇒ = = =

سوال 224 کنکور تجربی داخل 1401:

224- اگر جرم گاز کربن دی اکسید آزاد شده از تجزیۀ گرمایی 10 گرم کلسیم کربنات، برابر جرم گاز کربن دی اکسید آزاد شده از 

سوختن کامل 0/03 مول گاز پروپان باشد، بازده درصدی واکنش تجزیۀ گرمایی کلسیم کربنات، کدام است؟
−= = = = 11 12 16 40(H ,C ,O ,Ca : g.mol (  
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→ +2 2CaCO (s( CaO(s( CO (g(

85 )4                           80 )3                           95 )2                           90 )1

توضیحات تکمیلی: 

در هر دو این سواالت که از مباحث استوکیومتری طرح شده اند، بازده درصدی واکنش خواسته شده است.

سوال 106 آزمون شماره 9:

106- کدام گزینه گزارۀ نادرستی را در ارتباط با واکنش زیر که در ظرف سرباز انجام می شود، بیان کرده است؟
−= = = 139 16 14(k O N ;g.mol ( ,  ,  

→ +3 2 2KNO (s( KNO (s( O (g(

1( در صورتی که بازده واکنش حدوداً 54/3 درصد باشد، جرم فراوردۀ جامد با جرم واکنش دهندۀ باقیمانده برابر می شود.

2( در صورتی که شرکت 25/25 گرم واکنش دهنده با خلوص 80 درصد در این واکنش، 22/05 گرم رسوب باقی می ماند.

3( مجموع ضرایب استوکیومتری فراورده ها 50 درصد از ضریب استوکیومتری واکنش دهنده بیشتر است.

/ عدد الکترون مبادله شده است. 232 82 10× 4( پس از کاهش 3/2 گرم از جرم مخلوط واکنش،

106- پاسخ: گزینه 4، سطح سوال: دشوار، تیپ: مسأله، فصل 1 یازدهم و فصل 2 دوازدهم 

اولین مرحله برای حل این سوال، موازنه کردن واکنش است: 
KNO )s( KNO )s( O )g(3 2 22 2→ +

به دلیل اینکه واکنش در ظرف سر باز انجام می شود، کاهش جرم مخلوط واکنش تنها می تواند نتیجة خروج گاز از ظرف باشد. بنابراین 3/2 گرم 

اکسیژن تولیدشده است که معادل 0/1 مول از آن است. از طرف دیگر عدد اکسایش نیتروژن در این واکنش 2 واحد تغییر کرده است و ضریب 

استوکیومتری آن در سمت واکنش دهنده ها نیز 2 عدد است. بنابراین با ضرب کردن این دو مقدار 4 مول الکترون مبادله شده به ازای مصرف 1 

/ عدد است.  222 82 10× مول اکسیژن بدست می آید. در نتیجه 0/4 مول الکترون در واکنش مبادله شده که معادل 

بررسی سایر گزینه ها:

1( شاید نکته دارترین قسمت این سوال، این گزینه باشد! به جدول زیر توجه کنید: 
        

)s( )s( )g(
  KNO KN                                   O  O 3 2 22 2→ +

aصفرصفرمول اولیه

x+2 x-2 x+تغییرات مول
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a مول واکنش دهنده در ظرف واکنش باقی می ماند و در آن لحظه x2 مول فراوردۀ  x2− از جدول باال برداشت می کنیم که پس از اتمام واکنش

جامد نیز در ظرف مشاهده می شود. جرم این دو ماده باید با هم برابر باشد: 

)a x( x x a1012 101 2 85
372

− × = × ⇒ =

a101 گرم مصرف شده است. از طرف دیگر بازده درصدی به معنای تقسیم مقدار عملی بر 
186

این تساوی به نشان می دهد که واکنش دهنده به میزان

و مقدار نظری معادل a گرم است. بنابراین بازده درصدی این واکنش معادل 54/3 درصد خواهد بود.  a101
186

مقدار نظری است. مقدار عملی معادل 

2( برای بدست آوردن جرم رسوب باقی مانده بهترین کار کم کردن جرم گاز خارج شده از کل جرم است.

ناخالص ناخالص

خالص
KNO K NO O O

KNO
KNO

   

   KNO KNO O

g mol mol g
/ g / g

g g mo
 

l mol
   3 3 2 2

3
3 3 3 2

80 1 1 32
20 25 3 2

100 101 2 1
× × × × =

در نتیجه از 25/25 گرم مادۀ اولیه 3/2 گرم از ظرف خارج شده و 22/05 گرم در ظرف باقی می ماند.

3( این موضوع از واکنش موازنه شدۀ آن که ابتدای پاسخنامه آمد، کاماًل مشخص است.  

سوال 224 کنکور تجربی داخل 1401:

224- اگر جرم گاز کربن دی اکسید آزاد شده از تجزیۀ گرمایی 10 گرم کلسیم کربنات، برابر جرم گاز کربن دی اکسید آزاد شده از 

سوختن کامل 0/03 مول گاز پروپان باشد، بازده درصدی واکنش تجزیۀ گرمایی کلسیم کربنات، کدام است؟
−= = = = 11 12 16 40(H ,C ,O ,Ca : g.mol (

→ +2 2CaCO (s( CaO(s( CO (g(

85 )4                           80 )3                           95 )2                           90 )1

توضیحات تکمیلی: 

تطابق ها جالب این دو سوال: 

1( هـردو سـوال بـه واکنـش تجزیـة یـک ترکیـب یونـی جامـد اشـاره کرده انـد کـه موجـب تولیـد یـک ترکیب جامـد و یـک مولکـول گازی 

می شـود.

2( هـردو سـوال بـه بـازده درصـدی واکنـش اشـاره کرده انـد؛ با ایـن تفاوت که سـوال آزمـون ویتامیـن 100 بـازده را داده و اطالعاتـی از جرم 

مـواد واکنش دهنـده خواسـته اسـت امـا سـوال کنکـور با فـرض کردن اطالعـات مواد شـرکت کننده به عنـوان داده های سـوال، بـازده درصدی 

واکنش را خواسـته اسـت.

 البته که این سوال آزمون ویتامین 100 به تنهایی خودش چهارتا سوال مجزای کنکوره
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سوال 130 آزمون 12 ویتامین 100:

130- مطابق واکنش موازنه شدۀ: 
+ →2 2 33 2N (g( H (g( NH (g(

kJ است؟ 
mol

اگر با مصرف 16/8 لیتر گاز هیدروژن در شرایط kJ ، STP 18/6 گرما آزاد شود. میانگین آنتالپی پیوند )N-H( چند  

)بازده درصدی واکنش را 80 درصد فرض کنید.(
H−پیوند H≡N N

−1(kJ.mol ( 634549آنتالپی پیوند 

391 )4                           387/9 )3                           363/1 )2                           360 )1

130- پاسخ: گزینه 4، سطح سوال: متوسط، تیپ: مسأله، فصل 2 یازدهم و فصل 2 دهم

در مرحلة اول با استفاده از حجم گاز هیدروژن مصرفی و گرمای تولیدشده، H∆ واکنش را بدست می آوریم. البته باید حواسمان به بازده واکنش 

آوریم. البته باید حواسمان واکنش را بدست می ∆Hدر مرحلة اول با استفاده از حجم گاز هیدروژن مصرفی و گرمای تولیدشده، باشد:   
    به بازده واکنش باشد:

 
R           

               
a  =  = / / / L16 8 0 8 13 44 =   

H
H

H H

 mol  x kJ/  L /  kJ
/ L   mol

2
2

2 2

1
13 44 18 622 4 3  = x kJ93 =−  

 است.  -kJ93واکنش به دلیل آزاد کردن گرما، گرماده است. بنابراین آنتالپی این واکنش برابر 
 ها( = آنتالپی واکنشدهنده)مجموع آنتالپی واکنش –ها( )مجموع آنتالپی فراورده

[(N N) (H H)] [ (N H)] kJ
[ ( )] [ (N H)] kJ

(N H) kJ (N H) kJ

3 6 93
945 3 436 6 93
6 2346 391

 + − −  − = −
+  −  − = −

 − =  − =
 

 
 «کادر نکته»

های مجزای به مقدار انرژی الزم برای شکستن یک مول پیوند در یک مادة گازی شکل و تبدیل آن به رادیکال آنتالپی پیوند:
kJ.molگازی، آنتالپی پیوند گویند که یکای آن بر حسب   شود.محاسبه می−1

Hبرای مثال درواکنش (g) kJ H(g)2 436 2+ kJ.molبرابر با  H –Hآنتالپی پیوند  →⎯⎯  است.  1−436
 

و ... از عبارت آنتالپی  O = O ،Cl – Cl ،N ≡ Nهای دو اتمی مانند: برای بیان میزان انرژی پیوندهای موجود در موکول نکته:
 کنیم.استفاده می« پیوند
د اتم کناری یکسان با پیوندهای اشتراکی متصل شده است، از ه در آنها اتم مرکزی، به چنهای چنداتمی کبرای مولکول نکته:

 کنیم.استفاده می« آنتالپی پیوند میانگین»عبارت 
نهایت ( به مقدارهای مختلفی از انرژی نیاز داریم. در CH4در مولکول متان )  H –Cمثال: برای شکستن هر یک از پیوندهای 
 کنیم. را محاسبه می C – Hتقسیم کرده و میانگین آنتالپی پیوند  C – Hمجموع این مقادیر را به تعداد پیوندهای 

CH (g) kJ C(g) H(g) kJ.mol 1
4

16601660 4 4154
−+ ⎯⎯→ +  =  

 از: اند ترین آنها عبارتگذارند که مهمعوامل مختلفی بر آنتالپی پیوند تأثیر می
 مرتبۀ پیوند:  -1

 یابد: الپی پیوند آن نیز افزایش میدو اتم بیشتر باشد، آنت هرچه تعداد پیوندهای بین
C : آنتالپی پیوند C C C C C  =  −  

 طول پیوند: -2
 یابد.میتر بوده و آنتالپی آن افزایش کننده در پیوند کوچکتر باشد، طول پیوند کوتاههای شرکتهر چه اتم

Cl : آنتالپی پیوند Cl Br Br I I−  −  −  
به طور کلی در یک گروه از باال به پایین، شعاع اتمی عناصر افزایش یافته و در یک دوره از چپ به راست، از شعاع اتمی  نکته:

 شود. آنها کاسته می
 قطبیت پیوند: -2

پی پیوند نیز بیشتر کننده در پیوند بیشتر باشد، آنتالهای شرکتخواهی( بین اتمبه طور کلی هرچه اختالف الکترونگاتیوی )الکترون
بیشتر است، به دلیل اختالف الکترونگاتیوی اکسیژن با هیدروژن،  H – Hاز  O – Hخواهد بود. برای مثال با ایکه طول پیوند 

 شتر است. بی O – Hآنتالپی پیوند 

 مقدار عملی مقدار عملی
 نظریمقدار 

واکنش به دلیل آزاد کردن گرما، گرماده است. بنابراین آنتالپی این واکنش برابر kJ93- است. 

)مجموع آنتالپی فراورده ها( – )مجموع آنتالپی واکنش دهنده ها( = آنتالپی واکنش

[)N N( )H H(] [ )N H(] kJ
[ ) (] [ )N H(] kJ

)N H( kJ )N H( kJ

3 6 93
945 3 436 6 93
6 2346 391

≡ + − − × − = −
+ × − × − = −

× − = ⇒ − =
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»کادر نکته«

آنتالپی پیوند: به مقدار انرژی الزم برای شکستن یک مول پیوند در یک مادۀ گازی شکل و تبدیل آن به رادیکال های مجزای گازی، آنتالپی 

محاسبه می شود. kJ.mol 1− پیوند گویند که یکای آن بر حسب 

436 است.  kJ.mol 1− H آنتالپی پیوند H – H برابر با )g( kJ H)g(2 436 2+ → برای مثال درواکنش

نکته: برای بیان میزان انرژی پیوندهای موجود در موکول های دو اتمی مانند: N ≡ N ،Cl – Cl ،O = O و ... از عبارت آنتالپی پیوند« 

استفاده می کنیم.

نکته: برای مولکول های چنداتمی که در آنها اتم مرکزی، به چند اتم کناری یکسان با پیوندهای اشتراکی متصل شده است، از عبارت »میانگین 

آنتالپی پیوند« استفاده می کنیم.

( به مقدارهای مختلفی از انرژی نیاز داریم. در نهایت مجموع این  CH4 مثال: برای شکستن هر یک از پیوندهای C – H در مولکول متان )

مقادیر را به تعداد پیوندهای C – H تقسیم کرده و میانگین آنتالپی پیوند C – H را محاسبه می کنیم. 

CH )g( kJ C)g( H)g( kJ.mol 1
4

16601660 4 415
4

−+ → + ⇒ =

عوامل مختلفی بر آنتالپی پیوند تأثیر می گذارند که مهم ترین آنها عبارت اند از: 

1- مرتبۀ پیوند: 

هرچه تعداد پیوندهای بین دو اتم بیشتر باشد، آنتالپی پیوند آن نیز افزایش می یابد: 

C : آنتالپی پیوند C C C C C≡ > = > −

2- طول پیوند:

هر چه اتم های شرکت کننده در پیوند کوچکتر باشد، طول پیوند کوتاه تر بوده و آنتالپی آن افزایش می یابد.

Cl : آنتالپی پیوند Cl Br Br I I− > − > −

نکته: به طور کلی در یک گروه از باال به پایین، شعاع اتمی عناصر افزایش یافته و در یک دوره از چپ به راست، از شعاع اتمی آنها کاسته می شود. 

2- قطبیت پیوند:

به طور کلی هرچه اختالف الکترونگاتیوی )الکترون خواهی( بین اتم های شرکت کننده در پیوند بیشتر باشد، آنتالپی پیوند نیز بیشتر خواهد بود. برای 

مثال با ایکه طول پیوند O – H از H – H بیشتر است، به دلیل اختالف الکترونگاتیوی اکسیژن با هیدروژن، آنتالپی پیوند O – H بیشتر است. 

سوال226 کنکور تجربی داخل 1401:  

226- تفاوت گرمای سوختن کامل 0/5 مول گاز بوتان با گرمای سوختن کامل 0/5 مول گاز اتان، در شرایط یکسان، برابر چند کیلوژول 

، با یکای کیلوژول بر مول، به ترتیب برابر 414، 348، 495،  −O H C= و  O ، =O O  ، −C C  ، −C H است؟ )آنتالپی پیوندهای 

800 و 463 در نظر گرفته شود.(

1251 )4                           1215 )3                           670/5 )2                           607/5 )1
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توضیحات تکمیلی:

هر دو سوال در ارتباط با مسایل میانگین آنتالپی پیوند است. کادر نکتمون رو هم دیدن دیگه؟ 

سوال 94 آزمون 14 ویتامین 100
−= = = 116 12 12(O ,C ,H : g.mol ( 94- با توجه به جدول زیر، کدام موارد درست هستند؟ 

نام میوهساختار الکل سازندهساختار اسید سازندهساختار استر

BAموز

Cسیبمتانول

آناناسEDاتیل بوتانوات

آ(  ترکیب A سنگین ترین الکل محلول در آب است و جرم مولی آن 42 گرم بیشتر از D است.

ب( تعداد کربنهای اسید E، برابر با تعداد کربن های چهارمین عضو خانوادۀ آلکن هاست.

پ( ساختار استر مربوط به آناناس به صورت است.

ت( ترکیب C و پنتانوئیک اسید با یکدیگر ایزومر هستند.

ث( نام استر مربوط به موز، اتیل پنتانوات است.

1( آ، ث                           2( ب، ث                           3( آ، پ، ت                           4( ب، پ، ت

94- پاسخ: گزینۀ 3، سطح سوال: متوسط، تیپ: مفهومی، فصل 3 یازدهم

همة موارد به جز موارد »ب« و »ث« به درستی بیان شده اند.

 
 :  1401کنکور تجربی داخل  226سوال
مول گاز اتان، در شرایط یکسان،  5/0ختن کامل مول گاز بوتان با گرمای سو 5/0تفاوت گرمای سوختن کامل  -226

C− آنتالپی پیوندهای)ژول است؟ برابر چند کیلو H ،−C C  ،=O O ،=C O  و−O H ، با یکای کیلوژول بر
 در نظر گرفته شود.( 463و  800، 495، 348، 414یب برابر ترتمول، به

1 )5/607 2 )5/670 3 )1215 4 )1251 
 توضیحات تکمیلی:

  کادر نکتمون رو هم دیدن دیگه؟هر دو سوال در ارتباط با مسایل میانگین آنتالپی پیوند است. 
 

 100ویتامین  14آزمون  94سوال 

=−رد درست هستند؟ با توجه به جدول زیر، کدام موا -94 = = 116 12 12(O ,C ,H : g.mol ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 است. Dگرم بیشتر از  42و جرم مولی آن محلول در آب است  ترین الکلسنگین Aترکیب   آ(

 هاست.چهارمین عضو خانوادۀ آلکنهای ، برابر با تعداد کربنEهای اسید ب( تعداد کربن
 

 ست.ا                            ترپ( ساختار استر مربوط به آناناس به صو
 و پنتانوئیک اسید با یکدیگر ایزومر هستند. Cت( ترکیب 

 وز، اتیل پنتانوات است.مربوط به م ث( نام استر
 ب، پ، ت( 4 آ، پ، ت( 3 ب، ث( 2 آ، ث( 1

 یازدهم 3، سطح سوال: متوسط، تیپ: مفهومی، فصل 3پاسخ: گزینۀ  -94
 اند.به درستی بیان شده« ث»و « ب»همة موارد به جز موارد 

 «کادر درسنامه»
 م: کنیگذاری استرها را بررسی میدر این کادر، نحوة نام

l l 

H SO

Carboxylic acid A coho Ester

O O
|| ||

R C OH H OR R C O R H O2 4 2 − − + − ⎯⎯⎯⎯→ − − − +  

 نام میوه ساختار الکل سازنده ساختار اسید سازنده ساختار استر
 
 
 
 

B A موز 

C 

 
 
 
 
 

 سیب متانول

 آناناس E D اتیل بوتانوات

O 

O 

OH 

O 

 
 :  1401کنکور تجربی داخل  226سوال
مول گاز اتان، در شرایط یکسان،  5/0ختن کامل مول گاز بوتان با گرمای سو 5/0تفاوت گرمای سوختن کامل  -226

C− آنتالپی پیوندهای)ژول است؟ برابر چند کیلو H ،−C C  ،=O O ،=C O  و−O H ، با یکای کیلوژول بر
 در نظر گرفته شود.( 463و  800، 495، 348، 414یب برابر ترتمول، به

1 )5/607 2 )5/670 3 )1215 4 )1251 
 توضیحات تکمیلی:

  کادر نکتمون رو هم دیدن دیگه؟هر دو سوال در ارتباط با مسایل میانگین آنتالپی پیوند است. 
 

 100ویتامین  14آزمون  94سوال 

=−رد درست هستند؟ با توجه به جدول زیر، کدام موا -94 = = 116 12 12(O ,C ,H : g.mol ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 است. Dگرم بیشتر از  42و جرم مولی آن محلول در آب است  ترین الکلسنگین Aترکیب   آ(

 هاست.چهارمین عضو خانوادۀ آلکنهای ، برابر با تعداد کربنEهای اسید ب( تعداد کربن
 

 ست.ا                            ترپ( ساختار استر مربوط به آناناس به صو
 و پنتانوئیک اسید با یکدیگر ایزومر هستند. Cت( ترکیب 

 وز، اتیل پنتانوات است.مربوط به م ث( نام استر
 ب، پ، ت( 4 آ، پ، ت( 3 ب، ث( 2 آ، ث( 1

 یازدهم 3، سطح سوال: متوسط، تیپ: مفهومی، فصل 3پاسخ: گزینۀ  -94
 اند.به درستی بیان شده« ث»و « ب»همة موارد به جز موارد 

 «کادر درسنامه»
 م: کنیگذاری استرها را بررسی میدر این کادر، نحوة نام

l l 

H SO

Carboxylic acid A coho Ester

O O
|| ||

R C OH H OR R C O R H O2 4 2 − − + − ⎯⎯⎯⎯→ − − − +  

 نام میوه ساختار الکل سازنده ساختار اسید سازنده ساختار استر
 
 
 
 

B A موز 

C 

 
 
 
 
 

 سیب متانول

 آناناس E D اتیل بوتانوات

O 

O 

OH 

O 
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»کادر درسنامه«

در این کادر، نحوۀ نام گذاری استرها را بررسی می کنیم: 

همانطور که می دانید برای مشخص کردن نام استر تولیدشده از واکنش باال، از تعداد اتم های کربن الکل و کربوکسیلیک اسید استفاده می کنیم. 

l l 

H SO

Carboxylic acid A coho Ester

O O
|| ||

R C OH H OR R C O R H O2 4
2′ ′− − + − → − − − +

  

R که از کربوکسیلیک اسید  ′R که از الکل گرفته شده است را بر حسب آلکیل، و تعداد اتم های کربن زنجیرۀ  تعداد اتم های کربن زنجیرۀ 

گرفته شده است را بر حسب آلکانوات می نویسیم.

مثال: اگر پروپانوئیک اسید با اتانول واکنش دهد، نام استر ایجاد شده اتیل پروپانوات خواهد بود. 

مثال: اگر استری با نام بوتیل اتانوات داشته باشیم، الکل و کربوکسیلیک اسید سازندۀ آن به ترتیب بوتانول و اتانوئیک اسید است.

واکنش کلی الکل و کربوکسیلیک اسید بر اساس نام آنها به صورت زیر است. 

→ آلکانوئیک اسید + آلکانول آب + استر 

نکتة مهم: گول برعکس شدن شکل ها را نخوریم: 

اسید های کربن الکل و کربوکسیلیکدانید برای مشخص کردن نام استر تولیدشده از واکنش باال، از تعداد اتمهمانطور که می
های کربن تعداد اتمو ، آلکیلکه از الکل گرفته شده است را بر حسب  Rهای کربن زنجیرة کنیم. تعداد اتماستفاده می

 نویسیم.می آلکانواتاسید گرفته شده است را بر حسب که از کربوکسیلیک Rزنجیرة 
 د بود. اسید با اتانول واکنش دهد، نام استر ایجاد شده اتیل پروپانوات خواهاگر پروپانوئیک مثال:
 اسیداتانوئیکو  بوتانولآن به ترتیب  اسید سازندةباشیم، الکل و کربوکسیلیک اگر استری با نام بوتیل اتانوات داشته مثال:
 است.

 اسید بر اساس نام آنها به صورت زیر است. واکنش کلی الکل و کربوکسیلیک
 آلکانول +اسید آلکانوئیک →⎯⎯استر  +آب 

 ها را نخوریم: نکتة مهم: گول برعکس شدن شکل
 

 

O
||

R C O R− −    ساختار  −

O
||

R O C R − −  با ساختار تفاوتی ندارد!    −

 
 بررسی همۀ موارد:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

را پیدا کنیم. الکل  Bو  Aهای دانیم نام مادهآ( با توجه به اینکه استر حاصل از واکنش اسید و الکل، پنتیل اتانوات نام دارد، می
کربن در آب محلول هستند؛  5ها تا دانیم الکلاسید نام دارد. می( اتانوئیکB( پنتانول و اسید سازنده )مادة A سازنده )مادة

 برمول است.گرم 88ترین الکل محلول در آب، پنتانول است. جرم مولی این ترکیب بنابراین، سنگین
 Dاسید هستند. مادة سازندة آن به ترتیب اتانول و بوتانوئیکاستر موجود در آناناس، اتیل بوتانوات است. بنابراین الکل و اسید 

 برمول است.گرم 46همان اتانول بوده و جرم مولی آن 
 برمول از اتانول بیشتر است.گرم 42لی پنتانول در نتیجه جرم مو

دد است. چهارمین عضو خانوادة ع 4های کربن این ماده برابر با اسید است. تعداد اتمب( اسید سازندة اتیل بوتانوات، بوتانوئیک
 عدد کربن است.  5ها پنتن با آلکن

کربنه( به وجود  4اسید )کربنه( و بوتانوئیک 2ز واکنش اتانول )پ( همانطور که در گزینة قبل نیز بررسی کردیم، اتیل بوتانوات ا
 آید. بنابراین ساختار این استر باید به صورت زیر باشد:می

 
  

اتم  5اسید هستند. بنابراین نام استر تولیدشده متیل بوتانوات بوده که دارای ول و بوتانوئیکیب به ترتیب متانت( الکل و اسید س
 کربنه( ایزومر است.  5اسید )انوئیککربن است و با پنت

 

 
 

 

 

 

 آلکانوات آلکیل آلکانوات آلکیل

بررسی همۀ موارد:
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 د بود. اسید با اتانول واکنش دهد، نام استر ایجاد شده اتیل پروپانوات خواهاگر پروپانوئیک مثال:
 اسیداتانوئیکو  بوتانولآن به ترتیب  اسید سازندةباشیم، الکل و کربوکسیلیک اگر استری با نام بوتیل اتانوات داشته مثال:
 است.

 اسید بر اساس نام آنها به صورت زیر است. واکنش کلی الکل و کربوکسیلیک
 آلکانول +اسید آلکانوئیک →⎯⎯استر  +آب 

 ها را نخوریم: نکتة مهم: گول برعکس شدن شکل
 

 

O
||

R C O R− −    ساختار  −

O
||

R O C R − −  با ساختار تفاوتی ندارد!    −

 
 بررسی همۀ موارد:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

را پیدا کنیم. الکل  Bو  Aهای دانیم نام مادهآ( با توجه به اینکه استر حاصل از واکنش اسید و الکل، پنتیل اتانوات نام دارد، می
کربن در آب محلول هستند؛  5ها تا دانیم الکلاسید نام دارد. می( اتانوئیکB( پنتانول و اسید سازنده )مادة A سازنده )مادة

 برمول است.گرم 88ترین الکل محلول در آب، پنتانول است. جرم مولی این ترکیب بنابراین، سنگین
 Dاسید هستند. مادة سازندة آن به ترتیب اتانول و بوتانوئیکاستر موجود در آناناس، اتیل بوتانوات است. بنابراین الکل و اسید 

 برمول است.گرم 46همان اتانول بوده و جرم مولی آن 
 برمول از اتانول بیشتر است.گرم 42لی پنتانول در نتیجه جرم مو

دد است. چهارمین عضو خانوادة ع 4های کربن این ماده برابر با اسید است. تعداد اتمب( اسید سازندة اتیل بوتانوات، بوتانوئیک
 عدد کربن است.  5ها پنتن با آلکن

کربنه( به وجود  4اسید )کربنه( و بوتانوئیک 2ز واکنش اتانول )پ( همانطور که در گزینة قبل نیز بررسی کردیم، اتیل بوتانوات ا
 آید. بنابراین ساختار این استر باید به صورت زیر باشد:می

 
  

اتم  5اسید هستند. بنابراین نام استر تولیدشده متیل بوتانوات بوده که دارای ول و بوتانوئیکیب به ترتیب متانت( الکل و اسید س
 کربنه( ایزومر است.  5اسید )انوئیککربن است و با پنت

 

 
 

 

 

 

 آلکانوات آلکیل آلکانوات آلکیل

 )A مادۀ( را پیدا کنیم. الکل سازنده B و A با توجه به اینکه استر حاصل از واکنش اسید و الکل، پنتیل اتانوات نام دارد، می دانیم نام ماده های )آ

پنتانول و اسید سازنده )مادۀ B( اتانوئیک اسید نام دارد. می دانیم الکل ها تا 5 کربن در آب محلول هستند؛ بنابراین، سنگین ترین الکل محلول در 

آب، پنتانول است. جرم مولی این ترکیب 88 گرم برمول است.

استر موجود در آناناس، اتیل بوتانوات است. بنابراین الکل و اسید سازندۀ آن به ترتیب اتانول و بوتانوئیک اسید هستند. مادۀ D همان اتانول بوده 

و جرم مولی آن 46 گرم برمول است.
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در نتیجه جرم مولی پنتانول 42 گرم برمول از اتانول بیشتر است.

ب( اسید سازندۀ اتیل بوتانوات، بوتانوئیک اسید است. تعداد اتم های کربن این ماده برابر با 4 عدد است. چهارمین عضو خانوادۀ آلکن ها پنتن با 5 

عدد کربن است. 

پ( همانطور که در گزینة قبل نیز بررسی کردیم، اتیل بوتانوات از واکنش اتانول )2 کربنه( و بوتانوئیک اسید )4 کربنه( به وجود می آید. بنابراین 

ساختار این استر باید به صورت زیر باشد:

ت( الکل و اسید سیب به ترتیب متانول و بوتانوئیک اسید هستند. بنابراین نام استر تولیدشده متیل بوتانوات بوده که دارای 5 اتم کربن است و با 

پنتانوئیک اسید )5 کربنه( ایزومر است. 

ث( همانطور که در شکل زیر نیز مشاهده می کنید، برای تجزیة استر به عوامل سازنده اش باید پیوند یگانة بین کربن و اکسیژن را شکسته به 

اکسیژن یک هیدروژن و به کربن یک گروه هیدروکسیل اضافه کنیم. نام این استر اتیل پنتانوات است.
ن و اکسیژن کرب بین یگانۀاش باید پیوند کنید، برای تجزیة استر به عوامل سازندهث( همانطور که در شکل زیر نیز مشاهده می

 را شکسته به اکسیژن یک هیدروژن و به کربن یک گروه هیدروکسیل اضافه کنیم. نام این استر اتیل پنتانوات است.
 
 

 
 
 

 1401کنکور تجربی داخل  231سوال 
=−کدام موارد از مطالب زیر، دربارۀ پنتیل اتانوات، درست است؟  -231 = = 11 12 16(H ,C ,O : g.mol ) 

 مربوط است.میوه، به آن  بوی خوش نوعی  •
 گروه عاملی آن از سه اتم تشکیل شده است.  •
 در ساختار مولکول آن، دو پیوند دوگانه وجود دارد. •
 وندی وجود دارد.مولکول آن، چهار جفت الکترون ناپیدر ساختار  •
 شود.گرم اسید آلی مربوط، تشکیل می 30درصد، مقدار  50از آبکافت یک مول از آن با بازده  •
 دو( 4 سه( 3 چهار( 2 پنج( 1

 
 توضیحات تکمیلی: 

ها و موارد گفته شده در سوال ویتامین شکلهمان پنتیل اتانوات است که با توجه به  100اولین استر در جدول سوال ویتامین 
د اول سوال مور 4توانست درستی یا نادرستی را حل کرده بود، به راحتی میآموز در صورتی که قبال این تست ، دانش100

 کنکور را مشخص کند.
گذاری و به دنبال آن شناخت ، نام ترکیب به اشتباه اتیل پنتانوات آورده شده تا نام100همچنین در مورد )ث( سوال ویتامین 

دانش آموز به راحتی در  100ها به راحتی برای دانش آموز جا بیفتد! در صورت حل این سوال ویتامین استرها از روی نام آن
 شد.سوال کنکور متوجه ساختار ترکیب پنتیل اتانوات می

 
 100ویتامین  14آزمون شمارۀ  105سوال 

 رو صحیح است؟موارد زیر در مورد ساختار روبهکدام یک از  -105
 آ( گروه عاملی موجود در رازیانه در این ترکیب وجود دارد.
های آب ب( این ترکیب توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی با مولکول

 را ندارد.
هایی که به هیچ هیدروژنی متصل نیستند از تعداد پ( تعداد کربن

 تر است.ها کمحلقه
های های هیدروژن این ساختار از دو برابر تعداد اتمتعداد اتمت( 

 تر است.واحد کم 8کربن، 
پ، ت( 4 ب، پ( 3 آ، پ( 2 آ، ب( 1

 یازدهم 2مفهومی، فصل ، سطح سوال: متوسط، تیپ: 4پاسخ: گزینۀ  -105
 باشند.موارد )پ( و )ت( صحیح می

 موارد:بررسی تمام 

O 

O 

 اسید الکل
 O

H پنتانول 

O 

HO 
اسیداتانوئیک  

+ 

HO 

سوال 231 کنکور تجربی داخل 1401
−= = = 11 12 16(H ,C ,O : g.mol ( 231- کدام موارد از مطالب زیر، دربارۀ پنتیل اتانوات، درست است؟ 

 بوی خوش نوعی میوه، به آن مربوط است.
 گروه عاملی آن از سه اتم تشکیل شده است.

 در ساختار مولکول آن، دو پیوند دوگانه وجود دارد.
 در ساختار مولکول آن، چهار جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.

 از آبکافت یک مول از آن با بازده 50 درصد، مقدار 30 گرم اسید آلی مربوط، تشکیل می شود.
1( پنج                           2( چهار                           3( سه                           4( دو

توضیحات تکمیلی: 

اولین استر در جدول سوال ویتامین 100 همان پنتیل اتانوات است که با توجه به شکل ها و موارد گفته شده در سوال ویتامین 100، دانش آموز در صورتی 

که قبال این تست  را حل کرده بود، به راحتی می توانست درستی یا نادرستی 4 مورد اول سوال کنکور را مشخص کند.

همچنین در مورد )ث( سوال ویتامین 100، نام ترکیب به اشتباه اتیل پنتانوات آورده شده تا نام گذاری و به دنبال آن شناخت استرها از روی 

نام آن ها به راحتی برای دانش آموز جا بیفتد! در صورت حل این سوال ویتامین 100 دانش آموز به راحتی در سوال کنکور متوجه ساختار 

ترکیب پنتیل اتانوات می شد.
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ن و اکسیژن کرب بین یگانۀاش باید پیوند کنید، برای تجزیة استر به عوامل سازندهث( همانطور که در شکل زیر نیز مشاهده می
 را شکسته به اکسیژن یک هیدروژن و به کربن یک گروه هیدروکسیل اضافه کنیم. نام این استر اتیل پنتانوات است.

 
 

 
 
 

 1401کنکور تجربی داخل  231سوال 
=−کدام موارد از مطالب زیر، دربارۀ پنتیل اتانوات، درست است؟  -231 = = 11 12 16(H ,C ,O : g.mol ) 
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 توضیحات تکمیلی: 

ها و موارد گفته شده در سوال ویتامین شکلهمان پنتیل اتانوات است که با توجه به  100اولین استر در جدول سوال ویتامین 
د اول سوال مور 4توانست درستی یا نادرستی را حل کرده بود، به راحتی میآموز در صورتی که قبال این تست ، دانش100

 کنکور را مشخص کند.
گذاری و به دنبال آن شناخت ، نام ترکیب به اشتباه اتیل پنتانوات آورده شده تا نام100همچنین در مورد )ث( سوال ویتامین 

دانش آموز به راحتی در  100ها به راحتی برای دانش آموز جا بیفتد! در صورت حل این سوال ویتامین استرها از روی نام آن
 شد.سوال کنکور متوجه ساختار ترکیب پنتیل اتانوات می

 
 100ویتامین  14آزمون شمارۀ  105سوال 

 رو صحیح است؟موارد زیر در مورد ساختار روبهکدام یک از  -105
 آ( گروه عاملی موجود در رازیانه در این ترکیب وجود دارد.
های آب ب( این ترکیب توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی با مولکول

 را ندارد.
هایی که به هیچ هیدروژنی متصل نیستند از تعداد پ( تعداد کربن

 تر است.ها کمحلقه
های های هیدروژن این ساختار از دو برابر تعداد اتمتعداد اتمت( 

 تر است.واحد کم 8کربن، 
پ، ت( 4 ب، پ( 3 آ، پ( 2 آ، ب( 1

 یازدهم 2مفهومی، فصل ، سطح سوال: متوسط، تیپ: 4پاسخ: گزینۀ  -105
 باشند.موارد )پ( و )ت( صحیح می

 موارد:بررسی تمام 

O 

O 

 اسید الکل
 O

H پنتانول 

O 

HO 
اسیداتانوئیک  

+ 

HO 

سوال 105 آزمون شمارۀ 14 ویتامین 100

105- کدام یک از موارد زیر در مورد ساختار روبه رو صحیح است؟

آ( گروه عاملی موجود در رازیانه در این ترکیب وجود دارد.

ب( این ترکیب توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی با مولکول های آب را ندارد.

پ( تعداد کربن هایی که به هیچ هیدروژنی متصل نیستند از تعداد حلقه ها کمتر است.

ت( تعداد اتم های هیدروژن این ساختار از دو برابر تعداد اتم های کربن، 8 واحد کمتر است.

1( آ، ب                           2( آ، پ                           3( ب، پ                           4( پ، ت

105- پاسخ: گزینۀ 4، سطح سوال: متوسط، تیپ: مفهومی، فصل 2 یازدهم

موارد )پ( و )ت( صحیح می باشند.

بررسی همۀ موارد:

( می باشد.  O− − ( است، در صورتی که گروه عاملی موجود در رازیانه، اتر ) OH− آ( گروه عاملی موجود در کلسترول هیدروکسیل )

نکته: ویتامین های C ،A و D، کلسترول و گشنیز دارای گروه عاملی هیدروکسیل و رازیانه دارای گروه عاملی اتر است.
( است. این گروه عاملی دارای H متصل به اکسیژن است. بنابراین توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی با  OH− ب( کلسترول دارای گروه عاملی )

مولکول آب را دارد.

نکته: وجود یکی از اتم های O ،N و F در یک ترکیب برای آن کافی  است تا توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی با مولکول آب داشته باشد؛ اما این 
شرط برای توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی با خود آن ترکیب کافی نیست! الزمة این موضوع وجود H متصل به یکی از اتم های O ،N یا F است.

جدول گروه های عاملی موجود در کتاب درسی:

تعداد پیوندهای کوواالنسیفرمول عمومیخانواده

nآلکان ها nC H2 2+n3 1+

nآلکن ها nC H2n3

nآلکین ها nC H2 2−n3 1−

nاتر و الکل nC H O2 2+n3 2+

nکربوکسلیک اسیدها و استرها nC H O2n3 2+

nآمین ها nC H N2 3+n3 3+

nآمید ها nC H NO2 1+n3 3+
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) n nC H O2 2+ n با یکدیگر ایزومر هستند. ) 2≥ نکته: اترها و الکل ها به شرط 
) n nC H2 n بایکدیگرایزومرهستند. ) 3≥ نکته: سیکلوآلکان ها و آلکن ها به شرط 

) n nC H O2 n بایکدیگر ایزومر هستند. ) 2≥ نکته: کربوکسلیک اسیدها و استرها به شرط 
پ( در ساختار کلسترول سه کربن وجود دارد که به هیچ اتم هیدروژنی متصل نیستند. همچنین در ساختار آن، در مجموع 4 حلقه وجود دارد. 

بنابراین تعداد این اتم ها از تعداد کل حلقه ها کمتر است. کربن هایی که به هیچ اتم هیدروژنی متصل نیستند در شکل زیر مشخص شده اند:

−O( است، در صورتی که گروه عاملی موجود در رازیانه، اتر )−OHآ( گروه عاملی موجود در کلسترول هیدروکسیل ) − )
 باشد. می

 دارای گروه عاملی اتر است.کلسترول و گشنیز دارای گروه عاملی هیدروکسیل و رازیانه  ،Dو  A ،Cهای نکته: ویتامین
متصل به اکسیژن است. بنابراین توانایی تشکیل پیوند  H( است. این گروه عاملی دارای −OHب( کلسترول دارای گروه عاملی )
 هیدروژنی با مولکول آب را دارد.

است تا توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی با مولکول آب  در یک ترکیب برای آن کافی Fو  N ،Oهای یکی از اتمنکته: وجود 
 Hداشته باشد؛ اما این شرط برای توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی با خود آن ترکیب کافی نیست! الزمة این موضوع وجود 

 است. Fیا  N ،Oهای متصل به یکی از اتم
 درسی:جود در کتاب ای عاملی موجدول گروه ه

 
 تعداد پیوندهای کوواالنسی فرمول عمومی خانواده

n هاآلکان nC H2 2+ n3 1+ 
n هاآلکن nC H2 n3 
n هاآلکین nC H2 2− n3 1− 

n اتر و الکل nC H O2 2+ n3 2+ 
n اسیدها و استرهاکربوکسلیک nC H O2 n3 2+ 

n هاآمین nC H N2 3+ n3 3+ 
n هاآمید nC H NO2 1+ n3 3+ 

 
nها به شرط نکته: اترها و الکل 2  .با یکدیگر ایزومر هستند(n nC H O2 2+) 

nها به شرط ها و آلکننکته: سیکلوآلکان 3  .بایکدیگرایزومرهستند(n nC H2) 
nبوکسلیک اسیدها و استرها به شرط نکته: کر 2  .بایکدیگر ایزومر هستند(n nC H O2) 

 4ساختار آن، در مجموع پ( در ساختار کلسترول سه کربن وجود دارد که به هیچ اتم هیدروژنی متصل نیستند. همچنین در 
هایی که به هیچ اتم هیدروژنی متصل نیستند ها از تعداد کل حلقه ها کمتر است. کربناین اتمحلقه وجود دارد. بنابراین تعداد 

 اند:در شکل زیر مشخص شده
 
 
 
 
 
 

%ت( فرمول شیمیایی این ترکیب به صورت
( ) ( )


= =

 + 
2 30 1 332 30 3 40 های هیدروژن این بنابراین تعداد اتماست. 3

 د کمتر است.واح 8های کربن، ساختار از دو برابر اتم
 

 توضیحات تکمیلی: 
نیز دربارة  100های هیدروژن بحث شده است. در سوال ویتامین های عاملی و همچنین تعداد اتمدر سوال کنکور درباره گروه

دربارة  100ترکیب، سوال داده شده است. همچنین در سوال ویتامین  وژنهای هیدرتعداد اتمو  های عاملیگروهمقایسة 

HO 

بنابراین تعداد اتم های هیدروژن این ساختار از دو برابر  است.  %
) ( ) (

×
= =

× + ×
2 30 1 33

2 30 3 40 3
ت( فرمول شیمیایی این ترکیب به صورت

اتم های کربن، 8 واحد کمتر است.

توضیحات تکمیلی: 

در سوال کنکور درباره گروه های عاملی و همچنین تعداد اتم های هیدروژن بحث شده است. در سوال ویتامین 100 نیز دربارۀ مقایسة گروه های 

عاملی و تعداد اتم های هیدروژن ترکیب، سوال داده شده است. همچنین در سوال ویتامین 100 دربارۀ گروه های عاملی ترکیبات گفته شده در 

کتاب نیز بحث شده است که باعث می شود دانش آموز هیچ نکته ای را از قلم نیندازد. به عالوه در هردو سوال از توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی 

ترکیب آلی صورت سوال با مولکول های آب سوال شده است.

سوال 95 آزمون شمارۀ 14 ویتامین 100

95- چند مورد از مطالب زیر در مورد ترکیب روبه رو صادق است؟

آ( تعداد اتم های هیدروژن، بیش از 4 برابر تعداد اتم های اکسیژن است.

ب( تعداد جفت الکترون های ناپیوندی 2 برابر تعداد پیوندهای دوگانه است.

پ( گروه عاملی موجود در میخک برخالف گروه عاملی موجود در رازیانه در این ترکیب وجود دارد.

ت( تعداد اتم های کربنی که تنها با یک اتم هیدروژن پیوند تشکیل داده اند، کمتر از اختالف تعداد اتم های کربن و هیدروژن موجود 

در ترکیب است.

1( صفر                           2( 1                           3( 2                           4( 3

ای را از قلم نیندازد. آموز هیچ نکتهشود دانشترکیبات گفته شده در کتاب نیز بحث شده است که باعث می عاملی هایگروه
سوال شده  آب هایکولمولترکیب آلی صورت سوال با  هیدروژنی پیوند تشکیل تواناییبه عالوه در هردو سوال از 

 است.
 

 100ویتامین  14آزمون شمارۀ  95سوال 
 رو صادق است؟رد از مطالب زیر در مورد ترکیب روبهچند مو -95

 های اکسیژن است.برابر تعداد اتم 4های هیدروژن، بیش از آ( تعداد اتم
 تعداد پیوندهای دوگانه است.برابر  2های ناپیوندی ب( تعداد جفت الکترون

پ( گروه عاملی موجود در میخک برخالف گروه عاملی موجود در رازیانه در 
 کیب وجود دارد.این تر

های کربن و اند، کمتر از اختالف تعداد اتمهای کربنی که تنها با یک اتم هیدروژن پیوند تشکیل دادهت( تعداد اتم
 هیدروژن موجود در ترکیب است.

 3( 4 2( 3 1( 2 صفر( 1
 ، سطح سوال: دشوار، تیپ: مفهومی، ترکیبی شیمی آلی یازدهم2پاسخ: گزینۀ  -95

 آ( درست است.فقط مورد )
 بررسی همۀ موارد:

Cآ( فرمول شیمیایی این ترکیب H O13 14  های اکسیژن بیشتر است.برابر تعداد اتم4تا از 2های هیدروژن، باشد. تعداد اتممی 3
ی مربوط به شود که همگجفت الکترون ناپیوندی یافت می 6پیوند دوگانه وجود دارد. همچنین  4ب( در ترکیب مورد نظر 

 های اکسیژن هستند.اتم
 شوند.های عاملی در ترکیب یافت میلی اتری وجود دارد. هردوی این گروهپ( در میخک گروه عاملی کتونی و در رازیانه گروه عام

ها برابر روژنها و هیداند. اختالف تعداد کربناتم هیدروژن پیوند تشکیل داده 1اتم کربن که در حلقة بنزنی هستند تنها با  2ت( 
 باشد.با یک می

 
 :100ویتامین  14آزمون شمارۀ  101سوال 

 مورد از موارد زیر در مورد ساختار زیر صحیح است؟چند  -101
 
 
 
 
 
 
 یابد.ها کاهش میمانده در چربیپذیری ساختار باقی(، انحالل1با جدا کردن شاخۀ شمارۀ )  •
 دار است.وع گروه عاملی اکسیژننه دارای س یک ترکیب آلی آروماتیک و سیرنشده است که  •
 اتم کربن بیشتر است. 9های ساختار آلکینی با های هیدروژن در این ترکیب از تعداد کل اتمتعداد اتم  •
 یابد.می جفت الکترون ناپیوندی است که با واکنش استری شدن آن این عدد کاهش 8این ترکیب دارای   •
 ترکیب جدید بدست آمده توانایی برقراری پیوند هیدروژنی با خود را دارد.(، 2با جدا کردن شاخۀ شمارۀ )  •
1 )4 2 )3 3 )2 4 )1 

OH 

O 

O 

C 
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95- پاسخ: گزینۀ 2، سطح سوال: دشوار، تیپ: مفهومی، ترکیبی شیمی آلی یازدهم

فقط مورد )آ( درست است.بررسی همة موارد:

C می باشد. تعداد اتم های هیدروژن، 2تا از 4برابر تعداد اتم های اکسیژن بیشتر است. H O13 14 3 آ( فرمول شیمیایی این ترکیب

ب( در ترکیب مورد نظر 4 پیوند دوگانه وجود دارد. همچنین 6 جفت الکترون ناپیوندی یافت می شود که همگی مربوط به اتم های اکسیژن هستند.

پ( در میخک گروه عاملی کتونی و در رازیانه گروه عاملی اتری وجود دارد. هردوی این گروه های عاملی در ترکیب یافت می شوند.

ت( 2 اتم کربن که در حلقة بنزنی هستند تنها با 1 اتم هیدروژن پیوند تشکیل داده اند. اختالف تعداد کربن ها و هیدروژن ها برابر با یک می باشد.

سوال 101 آزمون شمارۀ 14 ویتامین 100:

101- چند مورد از موارد زیر در مورد ساختار زیر صحیح است؟

ای را از قلم نیندازد. آموز هیچ نکتهشود دانشترکیبات گفته شده در کتاب نیز بحث شده است که باعث می عاملی هایگروه
سوال شده  آب هایکولمولترکیب آلی صورت سوال با  هیدروژنی پیوند تشکیل تواناییبه عالوه در هردو سوال از 

 است.
 

 100ویتامین  14آزمون شمارۀ  95سوال 
 رو صادق است؟رد از مطالب زیر در مورد ترکیب روبهچند مو -95

 های اکسیژن است.برابر تعداد اتم 4های هیدروژن، بیش از آ( تعداد اتم
 تعداد پیوندهای دوگانه است.برابر  2های ناپیوندی ب( تعداد جفت الکترون

پ( گروه عاملی موجود در میخک برخالف گروه عاملی موجود در رازیانه در 
 کیب وجود دارد.این تر

های کربن و اند، کمتر از اختالف تعداد اتمهای کربنی که تنها با یک اتم هیدروژن پیوند تشکیل دادهت( تعداد اتم
 هیدروژن موجود در ترکیب است.

 3( 4 2( 3 1( 2 صفر( 1
 ، سطح سوال: دشوار، تیپ: مفهومی، ترکیبی شیمی آلی یازدهم2پاسخ: گزینۀ  -95

 آ( درست است.فقط مورد )
 بررسی همۀ موارد:

Cآ( فرمول شیمیایی این ترکیب H O13 14  های اکسیژن بیشتر است.برابر تعداد اتم4تا از 2های هیدروژن، باشد. تعداد اتممی 3
ی مربوط به شود که همگجفت الکترون ناپیوندی یافت می 6پیوند دوگانه وجود دارد. همچنین  4ب( در ترکیب مورد نظر 

 های اکسیژن هستند.اتم
 شوند.های عاملی در ترکیب یافت میلی اتری وجود دارد. هردوی این گروهپ( در میخک گروه عاملی کتونی و در رازیانه گروه عام

ها برابر روژنها و هیداند. اختالف تعداد کربناتم هیدروژن پیوند تشکیل داده 1اتم کربن که در حلقة بنزنی هستند تنها با  2ت( 
 باشد.با یک می

 
 :100ویتامین  14آزمون شمارۀ  101سوال 

 مورد از موارد زیر در مورد ساختار زیر صحیح است؟چند  -101
 
 
 
 
 
 
 یابد.ها کاهش میمانده در چربیپذیری ساختار باقی(، انحالل1با جدا کردن شاخۀ شمارۀ )  •
 دار است.وع گروه عاملی اکسیژننه دارای س یک ترکیب آلی آروماتیک و سیرنشده است که  •
 اتم کربن بیشتر است. 9های ساختار آلکینی با های هیدروژن در این ترکیب از تعداد کل اتمتعداد اتم  •
 یابد.می جفت الکترون ناپیوندی است که با واکنش استری شدن آن این عدد کاهش 8این ترکیب دارای   •
 ترکیب جدید بدست آمده توانایی برقراری پیوند هیدروژنی با خود را دارد.(، 2با جدا کردن شاخۀ شمارۀ )  •
1 )4 2 )3 3 )2 4 )1 

OH 

O 

O 

C 

 
 

 با جدا کردن شاخۀ شمارۀ )1(، انحالل پذیری ساختار باقیمانده در چربی ها کاهش می یابد.
 یک ترکیب آلی آروماتیک و سیرنشده است که دارای سه نوع گروه عاملی اکسیژن دار است.

 تعداد اتم های هیدروژن در این ترکیب از تعداد کل اتم های ساختار آلکینی با 9 اتم کربن بیشتر است.
 این ترکیب دارای 8 جفت الکترون ناپیوندی است که با واکنش استری شدن آن این عدد کاهش می یابد.

 با جدا کردن شاخۀ شمارۀ )2(، ترکیب جدید بدست آمده توانایی برقراری پیوند هیدروژنی با خود را دارد.
1 )4                           2 )3                           3 )2                           4 )1

پاسخ: گزینۀ 2، سطح سوال: دشوار، تیپ: مفهومی، شیمی آلی ترکیبی 

موارد اول، دوم و چهارم صحیح می باشند.

بررسی همۀ موارد:

مورد اول( شاخة شمارۀ 1 تنها دارای کربن و هیدروژن می باشد. به این دلیل قطبیت ایجاد نمی کند و با جدا کردن یک شاخة تماماً ناقطبی از 

ساختار، خاصیت قطبی آن افزایش و خاصیت ناقطبی آن کاهش پیدا می کند. از این رو با جدا کردن شاخة شمارۀ )1(، خاصیت قطبی افزایش پیدا 

کرده و در آب بیشتر حل می شود، یعنی انحالل آن در چربی کاهش پیدا می کند. 

نکته: با افزایش انحال پذیری مواد در آب، یعنی قطبیت افزایش یافته است. همچنین ویژگی چربی دوستی با افزایش شمار اتم های کربن، 
افزایش می یابد. به بیان دیگر، هرچه شمار اتم های کربن بیشتر شود، ویژگی آب گریزی آنها افزایش می یابد.

مورد دوم( در ترکیب های آروماتیک شاهد حلقه های بنزن هستیم. در این ساختار نیز حلقة بنزن دیده می شود. این ترکیب همچنین به دلیل 



دفترچه تطابق آزمون های گروه آموزشی ویتامین 100 با کنکور سال 1401

40

شیمی

داشتن پیوندهای دوگانه سیرنشده محسوب می شود. اگر به ساختار داده شده دقت کنیم می بینیم که در آن سه گروه عاملی متفاوت وجود دارد. 

این گروه ها شامل به ترتیب از چپ به راست، کتون، اتر و کربوکسلیک اسید می باشند. 

مورد سوم( این ساختار دارای چهار اتم اکسیژن است. هر اتم اکسیژن دارای 2 جفت الکترون ناپیوندی است. پس این ساختار دارای 8 جفت 

الکترون ناپیوندی است )کربن و هیدروژن الکترون ناپیوندی ندارند(. این ساختار در انتهای شاخة شمارۀ )2( دارای گروه کربوکسلیک اسید است. 

پس می تواند در واکنش استری شدن شرکت کند. در واکنش استری شدن کربوکسلیک اسید گروه هیدروکسیل خود را از دست می دهد، همچنین 

الکل ها گروه هیدروژنشان را از دست می دهند. بنابراین ساختار استر ایجاد شده یا همان تعداد یا بیشتر از مادۀ اولیه )ممکن است الکلی که واکنش 

می دهد در ساختار خود مادۀ دیگری داشته باشد که جفت الکترون ناپیوندی دارد( جفت الکترون ناپیوندی دارد.

نکته: در واکنش استری شدن، کربوکسیلیک اسید اولیه با استر تولیدی می توانند جفت الکترون برابر داشته و یا استر دارای جفت الکترون ناپیوندی 
بیشتری باشد.

نکته: به صورت کلی در گروه های عاملی، به ازای هر اتم اکسیژن دو جفت الکترون ناپیوندی )مثل استرها و الکل ها( و به ازای هر اتم نیتروژن، 
حداقل یک جفت الکترون ناپیوندی )مثل آمین ها( وجود دارد. )دقت کنید که استرها و کربوکسلیک اسیدها به دلیل داشتن دو اتم اکسیژن در 
ساختار گروه عاملی خود، حداقل دارای 4 جفت الکترون ناپیوندی و آمیدها به دلیل داشتن یک اتم نیتروژن و یک اتم اکسیژن، حداقل دارای 

3 جفت الکترون ناپیوندی می باشند.(

حداقل مقدار الکترون های ناپیوندی برای ساختارهای آلیگروه های عاملی ترکیب ها
4 جفت الکترون ناپیوندیکربوکسلیک اسیدها و استرها

3 جفت الکترون ناپیوندیآمیدها
2 جفت الکترون ناپیوندیهیدروکسیل و اتر

2 جفت الکترون ناپیوندیکتون و آلدهید
1 جفت الکترون ناپیوندیآمین ها

مورد چهارم( ابتدا تعداد اتم های هیدروژن ساختار داده شده را حساب می کنیم. این عدد برابر با 26 می باشد. حال در آلکین ها با فرمول عمومی 

( است و در کل 25 اتم دارد. بنابراین تعداد  C H9 16 ( به دنبال آلکینی با 9 اتم کربن می گردیم. این آلکین دارای فرمول عمومی) n nC H2 2− (

هیدروژن های ساختار مطرح شده )26( از تعداد کل اتم های این آلکین )25( بیشتر است.

نکته: فرمولی که بارها در پاسخنامه های آزمون مطرح کرده ایم؛ فرمول بدست آوردن تعداد اتم های هیدروژن: 
–2)تعداد پیوندهای دوگانه+ تعداد حلقه ها( –4)تعداد پیوندهای سه گانه( – تعداد هالوژن ها+ Nتعداد ) n (2 2+ = هیدروژن ها

نکته: افزوده شدن یا کاسته شدن اتم  اکسیژن، تعداد اتم های هیدروژن را تغییر نمی دهد.
نکته: برای تعداد حلقه ها، نوع اضاع حلقه ها مد نظر نیست بلکه صرفا تعداد حلقه ها مورد توجه قرار می گیرد. برای مثال پنج ضلعی یا شش ضلعی 

بودن برای تعداد حلقه ها اهمیتی ندارد.
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سوال 235 کنکور تجربی داخل 1401

235- کدام مطلب، دربارۀ ترکیبی با ساختار زیر، نادرست است؟

1( دارای 3 نوع گروه عاملی متفاوت است.

2( مولکول های آن می توانند با یکدیگر یا با مولکول آب، پیوند هیدروژنی تشکیل دهند.

3( شمار اتم های هیدروژن مولکول آن، دو برابر شمار اتم های هیدروژن در مولکول بوتان است.

4( شمار عامل های هیدروکسیل مولکول آن با شمار اتم های کربن مولکول اتیلن گلیکول برابر است.

توضیحات تکمیلی: 

در سوال کنکور درباره گروه های عاملی و همچنین تعداد اتم های هیدروژن بحث شده است. در سوال ویتامین 100 نیز دربارۀ مقایسة گروه های 

عاملی و تعداد اتم های هیدروژن ترکیب، سوال داده شده است. همچنین در سوال ویتامین 100 دربارۀ گروه های عاملی ترکیبات گفته شده در 

کتاب نیز بحث شده است که باعث می شود دانش آموز هیچ نکته ای را از قلم نیندازد. به عالوه در هردو سوال از توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی 

ترکیب آلی صورت سوال با مولکول های آب سوال شده است.

نکتة جالب دیگه این بوده که داخل سوال 101 آزمون 14 ویتامین 100 دقیقًا ذکر شده که ترکیب آن سوال، مشابه گزینۀ 1 سوال 
کنکور، دارای سه نوع گروه عاملی اکسیژن دار است.

سوال 103 آزمون شمارۀ 13 ویتامین 100

103- چند مورد از موارد زیر صحیح است؟ 

آ( در مقایسه دو محلول، هر چه میزان ثابت تعادل یک محلول اسیدی یا بازی بیشتر باشد، رسانایی الکتریکی آن محلول بیشتر 

خواهد بود.

ب( لحظۀ تعادل زمانی است که واکنش به سکون می رسد و هیچ فرایندی در سطح میکروسکوپی انجام نمی شود.

پ( در یونش اسیدهای تک پروتوندار ضعیف، غلظت تعادلی کاتیون و آنیون حاصل از یونش با هم برابر است.

ت( ثابت یونش اسیدی عالوه بر غلظت اسیدهای مختلف، به دمای انجام واکنش نیز بستگی دارد.

1( فقط مورد »پ«                           2( »آ« و »پ«                           3( »ب« و »ت«                           4( »آ« و »ت«

103- پاسخ : گزینه 1 ، سطح سوال: متوسط، تیپ: مفهومی، فصل 1 دوازدهم

تنها مورد »پ« صحیح است

بررسی همۀ موارد:

آ( رسانایی الکتریکی یک محلول اسیدی یا بازی به مجموع میزان یون های موجود در آن وابسته است. ممکن است یک محلول اسیدی ثابت تعادل 

ثال پنج ضلعی گیرد. برای مها مورد توجه قرار میها مد نظر نیست بلکه صرفا تعداد حلقهها، نوع اضالع حلقهنکته: برای تعداد حلقه
 ها اهمیتی ندارد.یا شش ضلعی بودن برای تعداد حلقه

 1401کنکور تجربی داخل  235سوال 
 کدام مطلب، دربارۀ ترکیبی با ساختار زیر، نادرست است؟ -235

 عاملی متفاوت است.نوع گروه  3دارای ( 1
ی تشکیل توانند با یکدیگر یا با مولکول آب، پیوند هیدروژنهای آن میمولکول( 2

 دهند.
های هیدروژن در مولکول مولکول آن، دو برابر شمار اتمهای هیدروژن شمار اتم( 3

 بوتان است.
 های کربن مولکول اتیلن گلیکول برابر است.های هیدروکسیل مولکول آن با شمار اتمشمار عامل( 4

 توضیحات تکمیلی: 
نیز دربارة  100ویتامین های هیدروژن بحث شده است. در سوال اتم های عاملی و همچنین تعداددر سوال کنکور درباره گروه

دربارة  100ترکیب، سوال داده شده است. همچنین در سوال ویتامین  های هیدروژنتعداد اتمو  های عاملیگروهمقایسة 
ای را از قلم نیندازد. آموز هیچ نکتهشود دانشترکیبات گفته شده در کتاب نیز بحث شده است که باعث می عاملی هایگروه

سوال شده  آب هایمولکولترکیب آلی صورت سوال با  هیدروژنی پیوند تشکیل تواناییو سوال از به عالوه در هرد
 است.

دقیقًا ذکر شده که ترکیب آن سوال، مشابه گزینة  100ویتامین  14آزمون  101داخل سوال  نکتة جالب دیگه این بوده که
 دار است.اکسیژن ه نوع گروه عاملیسسوال کنکور، دارای  1
 

 100ویتامین  13آزمون شمارۀ  103سوال 
 چند مورد از موارد زیر صحیح است؟  -103

آ( در مقایسه دو محلول، هر چه میزان ثابت تعادل یک محلول اسیدی یا بازی بیشتر باشد، رسانایی الکتریکی آن 
 محلول بیشتر خواهد بود.

 شود.رسد و هیچ فرایندی در سطح میکروسکوپی انجام نمیسکون میکه واکنش به  ب( لحظۀ تعادل زمانی است
 دار ضعیف، غلظت تعادلی کاتیون و آنیون حاصل از یونش با هم برابر است.تک پروتونپ( در یونش اسیدهای 

 ت( ثابت یونش اسیدی عالوه بر غلظت اسیدهای مختلف، به دمای انجام واکنش نیز بستگی دارد.
 «ت»و « آ»( 4 «ت»و « ب»( 3 «پ»و « آ»( 2 «پ»فقط مورد ( 1

 دوازدهم 1، سطح سوال: متوسط، تیپ: مفهومی، فصل  1پاسخ : گزینه  -103
 صحیح است« پ»تنها مورد 

 بررسی همۀ موارد:
ت یک محلول های موجود در آن وابسته است. ممکن اسمیزان یون مجموعآ( رسانایی الکتریکی یک محلول اسیدی یا بازی به 

های تشکیل شده در محلول نیز کم اسیدی ثابت تعادل بسیار زیادی داشته باشد، اما غلظت آن کم باشد، در این صورت یون
 تواند رسانایی بیشتری را ایجاد کند!غلظت باال میخواهند بود. در صورتی که یک اسید ضعیف با 

های رفت و برگشت، مواد به یکدیگر در حال انجام است و واکنش ب( در لحظة تعادل، در سطح میکروسکوپی، همواره تبدیل
 همچنان با سرعتی برابر در حال انجام هستند.

 یجاد شود، همان میزان نیز کاتیون در محلول خواهیم داشت.به خاطر اینکه به ازای هر مول آنیونی که اپ( واضحه که درسته! 
 (به غلظت وابسته نیست!ابسته است. )ت( دقت کنید که ثابت یونش اسید تنها به دما و

OH 

O 

O 

HO 



دفترچه تطابق آزمون های گروه آموزشی ویتامین 100 با کنکور سال 1401

42

شیمی

بسیار زیادی داشته باشد، اما غلظت آن کم باشد، در این صورت یون های تشکیل شده در محلول نیز کم خواهند بود. در صورتی که یک اسید 

ضعیف با غلظت باال می تواند رسانایی بیشتری را ایجاد کند!

ب( در لحظة تعادل، در سطح میکروسکوپی، همواره تبدیل مواد به یکدیگر در حال انجام است و واکنش های رفت و برگشت، همچنان با سرعتی 

برابر در حال انجام هستند.

پ( واضحه که درسته! به خاطر اینکه به ازای هر مول آنیونی که ایجاد شود، همان میزان نیز کاتیون در محلول خواهیم داشت.

ت( دقت کنید که ثابت یونش اسید تنها به دما وابسته است. )به غلظت وابسته نیست!(

سوال 236 کنکور تجربی داخل 1401

236- اگر غلظت موالر یک نمونه محلول استیک اسید )محلول I( و یک نمونه محلول نیتریک اسید )محلول II( با دمای یکسان 

برابر باشد، کدام مطلب درست است؟

1( غلظت یون ها و مولکول ها در محلول I، بیشتر از غلظت آنها در محلول II است.

2( با افزایش دمای دو محلول به یک اندازه، pH دو محلول نیز به یک اندازه تغییر می کند.

3( اگر دمای دو محلول به یک اندازه باال رود، تفاوت غلظت یون های موجود در دو محلول، کاهش پیدا می کند.

4( اگر غلظت اسید در یکی از محلول ها افزایش یابد، ثابت تعادل و درصد یونش دو محلول به یکدیگر نزدیک تر می شود.

توضیحات تکمیلی: 

در هر دو سوال موضوعات یکسانی درباره تعادل یونش اسیدها و بازها و به ویژه تاثیر دما بر روی آن آورده شده است.

سوال 81 آزمون شماره3 ویتامین100:

81- مادۀ موثر در یک نمونه قرص، منیزیم هیدروکسید است که 30 درصد هر قرص را شامل می شود. اگر وزن هر قرص 5/8 گرم باشد، 

 −= = = 124 16 1Mg ,O ,H ;g.mol برای خنثی شدن هر لیتر از شیرۀ معده با غلظت 0/03 مول بر لیتر چند قرص باید مصرف شود؟ 

)جرم مولی(

0/5 )4                           2 )3                           2/5 )2                           1 )1

81- پاسخ :گزینه4  سطح: متوسط، مبحث: فصل 1 دوازدهم

واکنش انجام شده به صورت رو به رو است:      

 
 1401کنکور تجربی داخل  236سوال 

( با II( و یک نمونه محلول نیتریک اسید )محلول Iاگر غلظت موالر یک نمونه محلول استیک اسید )محلول  -236
 دمای یکسان برابر باشد، کدام مطلب درست است؟

 است. IIها در محلول غلظت آن، بیشتر از Iها در محلول ها و مولکولغلظت یون( 1
 کند.دو محلول نیز به یک اندازه تغییر می pHه، با افزایش دمای دو محلول به یک انداز( 2
 کند.های موجود در دو محلول، کاهش پیدا میاگر دمای دو محلول به یک اندازه باال رود، تفاوت غلظت یون( 3
 شود.تر میابد، ثابت تعادل و درصد یونش دو محلول به یکدیگر نزدیکها افزایش یاگر غلظت اسید در یکی از محلول( 4

 ضیحات تکمیلی: تو
 است.در هر دو سوال موضوعات یکسانی درباره تعادل یونش اسیدها و بازها و به ویژه تاثیر دما بر روی آن آورده شده

 
 :100ویتامین 3آزمون شماره 81سوال 

شود. اگر وزن هر درصد هر قرص را شامل می 30یزیم هیدروکسید است که مادۀ موثر در یک نمونه قرص، من -81
چند قرص باید مصرف مول بر لیتر  03/0د، برای خنثی شدن هر لیتر از شیرۀ معده با غلظت گرم باش 8/5قرص 
=−شود؟  = = 124 16 1Mg ,O ,H ;g.mol )جرم مولی( 

1 )1 2 )5/2 3 )2 4 )5/0 
 دوازدهم 1ط، مبحث: فصل سطح: متوس  4پاسخ :گزینه -81

      : واکنش انجام شده به صورت رو به رو است
Mg)OH( HCl MgCl H O

/ gr lit / mol / litn
g

 
r mol

           

2 2 22 2
30 5 8 1 0 03100

58 2

+ → +

 
 =

 

 
 :100ویتامین  3آزمون شماره 82سوال

 2/59کربنه و به جرم  18مقداری اسید چرب با زنجیره آلکیلی سیرنشده )یک پیوند دوگانه درون زنجیره(  -82
مول بر لیتر، این  2چند لیتر از محلول سدیم هیدورکسید به غلظت ه است. با گرم مسیر یک لوله را مسدود کرد

=−گیری خواهد شد؟ لوله جرم = = 123 12 16Na ,C ,O ;g.mol )جرم مولی( 
 لیتر 5/0( 4 لیتر  2/0( 3 لیتر 1/0( 2 لیتر 25/0( 1

 دوازدهم  1سطح: متوسط، مبحث: فصل 2پاسخ :گزینه  -82
صورت ی زنجیره سیر نشده باشد یعنی یک پیوند دوگانه در زنجیره اش داشته باشد فرمول آن به خب وقتی اسید چربی دارا

n nC H COOH2   شود.می −1
 شود:حاال واکنش به صورت رو به رو می

n n n nC H COOH NaOH C H COONa H O2 1 2 1 2− −+ → + 
 اتم کربن است یعنی: 18حاال اگر دارای 

 تعداد قرص

صصصصص صصص

صصص
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سوال82 آزمون شماره3 ویتامین 100:

82- مقداری اسید چرب با زنجیره آلکیلی سیرنشده )یک پیوند دوگانه درون زنجیره( 18 کربنه و به جرم 59/2 گرم مسیر یک 

با چند لیتر از محلول سدیم هیدورکسید به غلظت 2 مول بر لیتر، این لوله جرم گیری خواهد شد؟  لوله را مسدود کرده است. 

=− )جرم مولی( = = 123 12 16Na ,C ,O ;g.mol

1( 0/25 لیتر                           2( 0/1 لیتر                           3( 0/2 لیتر                            4( 0/5 لیتر

82- پاسخ :گزینه 2 سطح: متوسط، مبحث: فصل1 دوازدهم 

 n nC H COOH2 1− خب وقتی اسید چربی دارای زنجیره سیر نشده باشد یعنی یک پیوند دوگانه در زنجیره اش داشته باشد فرمول آن به صورت 

میشود. 

حاال واکنش به صورت رو به رو می شود:
n n n nC H COOH NaOH C H COONa H O2 1 2 1 2− −+ → +

حاال اگر دارای 18 اتم کربن است یعنی:

سوال 93 آزمون شماره3 ویتامین100:

C H COOH NaOH C H COONa H O
. gr x

gr
x / molNaOH
v / v / lit

18 35 18 35 2
59 2
296 1

0 2
2 0 2 0 1

+ → +

=

=
× = → =

 )IV( از کروم با محلول سود واکنش می دهد. یک نمونۀ 3/5 گرمی  93- کروم )IV( اکسید، براساس معادلۀ موازنه نشدۀ زیر، 

= به طور کامل واکنش  12 7pH /  اکسید، شامل چند گرم اتم اکسیژن در ساختار خود شده و با چند میلیلیتر محلول سود با 
−= = 152 16(Cr ,O : g.mol ( می دهد؟ 

+ → +3 2 4 2CrO (s( NaOH(aq( Na CrO (aq( H O(l(

1400 - 1/12 )4                           700 - 1/12 )3                           1400 - 1/68 )2                           700 - 1/68 )1

93- پاسخ : گزینه 3، سطح سوال: دشوار ، فصل 2 دهم          

می دانیم که سوخت سبز همان اتانول است. حاال بدون اتالف وقت بریم سر استوکیومتری

C H COOH NaOH C H COONa H O
. gr x

gr
x / molNaOH
v / v / lit

18 35 18 35 2
59 2
296 1

0 2
2 0 2 0 1

+ → +

=

=
 = → =

 

 :100ویتامین 3آزمون شماره 93سوال 
گرمی از  5/3دهد. یک نمونۀ ( اکسید، براساس معادلۀ موازنه نشدۀ زیر، با محلول سود واکنش میIVکروم ) -93

لیتر محلول سود با اتم اکسیژن در ساختار خود شده و با چند میلی( اکسید، شامل چند گرم IVکروم )
= 12 7pH =−دهد؟ اکنش میبه طور کامل و / = 152 16(Cr ,O : g.mol ) 

+ → +3 2 4 2CrO (s) NaOH(aq) Na CrO (aq) H O(l) 
1 )68/1 - 700 2 )68/1 - 1400 3 )12/1 - 700 4 )12/1 - 1400 

           دهم 2، سطح سوال: دشوار ، فصل 3پاسخ : گزینه  -93
 �😊�یومتریدانیم که سوخت سبز همان اتانول است. حاال بدون اتالف وقت بریم سر استوکمی

           mol      

O

      
             

C H OH O CO H O
molCO gCOkm g

km g mol molCO

/ gCO
C/ gCO / gC

   

xgkm     O

2 15 2 2 2
5 2 2

2
8

2
8 8 5

2 2

3 3
2 4618000 6325 80 205 10 1 100 46 1 1 100 100

1742 4 10

385 2 10 12 174

1

180000 12 41 5 10

+ → +

       

= 

  = +  
km

2 20
100 100

 
  



 

. این عدد در بازه ی 160گرم است یعنی در هر کیلومتر  16000در هر صد کیلومتر برابر با CO2 یعنی میزان تولید xپس 
 قرار می گیرد. Dمربوط به خودرو های دسته ی 

 
 :100ویتامین 3آزمون شماره 106سوال 

م. مقدار رسایلیتر میمیلی 200نیتروژن پنتاکسید را در آب حل نموده و حجم محلول را به گرم دی 16/2مقدار  -106
PH لیتر گاز آمونیاک در شرایط این محلول کدام است و برای خنثی نمودن کامل آن، چند میلیSTP  مورد نیاز

=−ها را از راست به چپ بخوانید ؛ گزینه(است؟  = = 11 16 14(H ,O ,N : g.mol 
+ →3 3 4 3HNO (aq) NH (g) NH NO (aq) 

1 )7/0 – 448 2 )3/1 - 448 3 )7/0 - 896 4 )3/1 - 896 
 دوازدهم 1، سطح سوال: دشوار، فصل 4پاسخ: گزینۀ  -106

 با توجه به واکنش زیر داریم:
n n n nC H COOH NaOH C H COONa H O

n
( n )

C H COOH

2 1 2 1 2

17 35

20 153 171 40 14 1 67

+ ++ → +

= → =
 + +
→

 

 دوازدهم 1سطح: دشوار، فصل  2پاسخ:  -107
 با توجه به واکنش داریم:

 نفر

 در سال نفر

 خانوار در ماه در سال

 خانوار
 اتانول اتانول

 اتانول اتانول
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در هر صد کیلومتر برابر با 16000 گرم است یعنی در هر کیلومتر 160. این عدد در بازه ی مربوط به خودرو های  CO2 یعنی میزان تولید x پس

دسته ی D قرار می گیرد.

سوال 106 آزمون شماره3 ویتامین100:

106- مقدار 2/16 گرم دینیتروژن پنتاکسید را در آب حل نموده و حجم محلول را به 200 میلیلیتر می رسایم. مقدار PH این محلول 

کدام است و برای خنثی نمودن کامل آن، چند میلی لیتر گاز آمونیاک در شرایط STP مورد نیاز است؟ ) گزینه ها را از راست به چپ 
−= = = 11 16 14(H ,O ,N : g.mol بخوانید ؛ 

+ →3 3 4 3HNO (aq( NH (g( NH NO (aq(

896 - 1/3 )4                           896 - 0/7 )3                           448 - 1/3 )2                           448 – 0/7 )1

106- پاسخ: گزینۀ 4، سطح سوال: دشوار، فصل 1 دوازدهم

با توجه به واکنش زیر داریم:

107- پاسخ: 2 سطح: دشوار، فصل 1 دوازدهم

n n n nC H COOH NaOH C H COONa H O

n
) n (

C H COOH

2 1 2 1 2

17 35

20 153 17
1 40 14 1 67

+ ++ → +

= → =
× + +
→

با توجه به واکنش داریم:

NaOHCO HCl CO NaCl HCl
. P P

3 2
1 68 224 50

84 1 100 22400 1

+ → + +

×
= → =

× × ×
پس بازده واکنش برابر 50درصد است:   

x  . x . mol 31 68 50 0 01 10 10
84 1 100 1

−×
= → = = ×

× ×

در محلول اسید اولیه داریم:

HPH H n2 2 32 10 10 2 20 10+
+ − − − = → = = × = × 

پس میزان نهایی اسید می شود:

H PH . .

3 3 2

2 3

20 10 10 10 10

10 2 5 10 3 0 7 2 3

− − −

+ − −

× − × =

 → = ÷ = × → = − = 

سوال 134 آزمون جامع 3 ویتامین 100:   

 = 13 4pH / 134- برای باز کردن مسیر لوله ای که با اسیدهای چرب مسدود شده است، از یک مایع لوله بازکن )NaOH( با 

استفاده می کنیم. با فرض اینکه جرم اسیدهای چرب موجود در لوله برابر 56 گرم باشد، برای باز کردن این لوله به چند میلی لیتر 

)هههههه ههههههه هههههه 
هههه.(

صصصصصص

صصصصصص

صص صصص
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در هر صد کیلومتر برابر با 16000 گرم است یعنی در هر کیلومتر 160. این عدد در بازه ی مربوط به خودرو های  CO2 یعنی میزان تولید x پس

دسته ی D قرار می گیرد.

سوال 106 آزمون شماره3 ویتامین100:

106- مقدار 2/16 گرم دینیتروژن پنتاکسید را در آب حل نموده و حجم محلول را به 200 میلیلیتر می رسایم. مقدار PH این محلول 

کدام است و برای خنثی نمودن کامل آن، چند میلی لیتر گاز آمونیاک در شرایط STP مورد نیاز است؟ ) گزینه ها را از راست به چپ 
−= = = 11 16 14(H ,O ,N : g.mol بخوانید ؛ 

+ →3 3 4 3HNO (aq( NH (g( NH NO (aq(

896 - 1/3 )4                           896 - 0/7 )3                           448 - 1/3 )2                           448 – 0/7 )1

106- پاسخ: گزینۀ 4، سطح سوال: دشوار، فصل 1 دوازدهم

با توجه به واکنش زیر داریم:

107- پاسخ: 2 سطح: دشوار، فصل 1 دوازدهم

n n n nC H COOH NaOH C H COONa H O

n
) n (

C H COOH

2 1 2 1 2

17 35

20 153 17
1 40 14 1 67

+ ++ → +

= → =
× + +
→

با توجه به واکنش داریم:

NaOHCO HCl CO NaCl HCl
. P P

3 2
1 68 224 50

84 1 100 22400 1

+ → + +

×
= → =

× × ×
پس بازده واکنش برابر 50درصد است:   

x  . x . mol 31 68 50 0 01 10 10
84 1 100 1

−×
= → = = ×

× ×

در محلول اسید اولیه داریم:

HPH H n2 2 32 10 10 2 20 10+
+ − − − = → = = × = × 

پس میزان نهایی اسید می شود:

H PH . .

3 3 2

2 3

20 10 10 10 10

10 2 5 10 3 0 7 2 3

− − −

+ − −

× − × =

 → = ÷ = × → = − = 

سوال 134 آزمون جامع 3 ویتامین 100:   

 = 13 4pH / 134- برای باز کردن مسیر لوله ای که با اسیدهای چرب مسدود شده است، از یک مایع لوله بازکن )NaOH( با 

استفاده می کنیم. با فرض اینکه جرم اسیدهای چرب موجود در لوله برابر 56 گرم باشد، برای باز کردن این لوله به چند میلی لیتر 

)هههههه ههههههه هههههه 
هههه.(

صصصصصص

صصصصصص

صص صصص

از این مایع لوله بازکن نیاز است؟ )جرم مولی اسیدهای چرب درون لوله با فرمول عمومی RCOOH را برابر 280 گرم بر مول در 
− =0 610 0 25/( / ( نظر بگیرید( 

+ → + 2RCOOH(s( NaOH(aq( RCOONa(aq( H O(l(

1000 )4                           800 )3                           500 )2                           400 )1

134- پاسخ: گزینۀ 3، سطح سوال: دشوار، تیپ: مسأله، فصل 1 دوازدهم

با توجه به معادلة واکنش ابتدا مول سدیم هیدروکسید را بدست می آوریم:

mol RCOOH mol NaOHg RCOOH / mol NaOH
g RCOOH mol RCOOH

× × =
1 156 0 2
280 1

pH محلول لوله بازکن خواهیم داشت: به همین ترتیب با توجه به مقدار 

/pH pOH pH / pOH / / OH / mol.L− − + = ⇒ = ⇒ = − = ⇒ = = 
- 0 6 114 13 4 14 13 4 0 6 10 0 25

NaOH برابر است بنابراین: -OH با غلظت با توجه به این نکته که غلظت یون
n /M v / L mL
v /

= ⇒ = = =
 0 2 0 8 800
 0 25

سوال 237 کنکور تجربی داخل 1401:

237- 50 میلی لیتر از یک شربت ضداسید، دارای 1/16 میلی گرم منیزیم هیدروکسید و 3/90 میلیگرم آلومینیم هیدروکسید است. 

= ، را خنثی می کند؟ 1 7pH / =−این ضداسید، چند میلی لیتر شیرۀ معده با  = = = 11 16 24 27(H ,O ,Mg , Al : g.mol (

+ → +

+ → +
2 2 2

3 3 2

Mg(OH( (s( HCl(aq( MgCl (aq( H O(l(
Al(OH( (s( HCl(aq( AlCl (aq( H O(l(

17/5 )4                           14 )3                           9/5 )2                           7 )1

توضیحات تکمیلی:

سواالت زیادی در آزمون های ویتامین 100، از خنثی شدن داریم حاال چه کامل وچه ناقص! سوال کنکور هم درباره خنثی شدن کامل ضد اسیدها 

با اسید معده است.

سوال 109 آزمون شمارۀ 13 ویتامین 100

109- براساس مطالب زیر، کدام موارد صحیح است؟

 جنس تیغه های آند و کاتد به کار رفته در فرایند هال یکسان می باشد.

)معادله واکنش ها موازنه شوند.(



دفترچه تطابق آزمون های گروه آموزشی ویتامین 100 با کنکور سال 1401

46

شیمی

 یکی از کاربردهای سلول های نور الکتروشیمیایی، تهیۀ گاز هیدروژن از آب است.
Ag+ گونۀ اکسنده است.   باتری دگمه ای Zn -Ag نوعی سلول گالوانی است که در آن 
 ضخامت تیغۀ کاتد در قاعدۀ سلولی که در آن فرایند هال انجام می پذیرد، یکسان است.

 اگر در واکنش کلی زنگ زدن آهن، 0/15 مول الکترون مبادله شود، 1/4 گرم از جرم آهن جامد کاسته می شود.

109- پاسخ: گزینه2، سطح سوال: دشوار، تیپ: مفهومی، فصل 2 دوازدهم

تعداد عبارات صحیح برابر با 3 می باشد.

تنها موارد » اول، دوم و سوم « به درستی بیان شده اند. 

بررسی همۀ موارد:

موارد اول و پنجم( همانطور که در شکل کتاب درسی نیز مشخص است، جنس آند و 

کاتد از گرافیت است.

برای بررسی مورد پنجم نیز به شکل روبه رو دقت کنید. تیغة کاتدی که قاعدۀ این سلول 

از  بتواند  آلومینیم مذاب  این است که  تغییر ضخامت  این  ضخامت متغیری دارد. علت 

سمت چپ سلول خارج شود. 

نور  را سلول  آن ها  و  بهره می برند  نور  از  – کاهش،  اکسایش  واکنش  انجام  برای  الکتروشیمیایی  برخی سلول های  در  مورد دوم( شیمی دان ها 

الکتروشیمیایی می نامند. یکی از نمونه های آن ها برای تولید گاز هیدروژن از آب به کار می رود.

مورد سوم( باتری های دگمه ای نوعی سلول گالوانی هستند. در سلول Zn – Ag، اتم روی به دلیل اینکه قدرت کاهندگی بیشتری دارد نقش 

کاهنده و یون نقره نقش اکسنده را ایفا می کند. 

) است. در این واکنش عدد اکسایش آهن از صفر  )Fe H O O Fe OH2 2 34 6 3 4+ + → مورد چهارم( واکنش کلی زنگ زدن آهن به صورت

3 مول الکترون داد و  4 12× = +3 می رسد، یعنی 3 درجه تغییر می کند. با توجه به ضرایب مواد می توان گفت به ازای مصرف 4 مول آهن،  به 

ستد می شود. با یک تناسب ساده مشخص می شود که در صورت مبادلة 0/15 مول الکترون،  2/8 گرم از جرم آهن جامد کاسته می شود.

سوال 238 کنکور تجربی داخل 1401

انجام می شود.  + → +2 2Zn(s( Ag O(s( ZnO(s( Ag(s( 238- باتری های »روی- نقره«، از جمله باتری های دکمه ای اند که در آنها واکنش: 
−= 1108(Ag g.mol ( با توجه به آن، چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟ 

+ += − = + 2 0 76 0 80E (Zn / Zn( / V,E (Ag / Ag( / V
  emf آن، برابر 1/56 ولت است.

  اتم های روی در آن، نقش کاهنده را دارند.
  اتم های نقره در آن، نقش اکسنده را دارند.

  روی، آند )قطب مثبت( و نقره، کاتد )قطب منفی( آن را تشکیل می دهند.
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× الکترون، 54 میلی گرم فلز نقره در آن تشکیل می شود. 203 01 10/   با آزاد شدن 

1( پنج                           2( چهار                           3( سه                           4( دو

توضیحات تکمیلی: 

ـــوال  ـــورد از س ـــتی 2 م ـــا نادرس ـــتی ی ـــت درس ـــی می توانس ـــه راحت ـــب ب ـــن 100 داوطل ـــوال ویتامی ـــوم از س ـــورد س ـــردن م ـــل ک ـــا ح ب

ـــد. ـــخص کن ـــور را مش کنک

سوال 139 آزمون 5 ویتامین 100

باتری 60 درصد است، به  بازده درصدی در این  – نقره را در یک مدار قرار می دهیم. اگر بدانیم  باتری دگمه ای روی  139- نوعی 

می شود؟  تولید  باتری  در  نقره  فلز  گرم  چند  و  می شود  خارج  باتری  از  الکترون  مول  چند  آند،  الکترود  از  گرم   3/9 کاهش  ازای 
−= = 1108 65(Ag ,Zn g.mol (

7/776 – 0/12 )4                           7/776 – 0/072 )3                           12/96 – 0/12 )2                           12/96 – 0/072 )1

139- پاسخ: گزینۀ 1، سطح سوال: متوسط، فصل 2 دوازدهم   

با توجه به واکنش داریم: 

    e   

g

Z

 mol

O

  e

n)s( Ag )s( ZnO)s

  Zn   Zn
    Ag   m

( Ag)s(

mol Zn mol/ g Zn /
g mol

mol Zn ol g Ag/ g Zn      
  Zn   Z o

/ g A
g mol g  l An m

2 2

1 2 603 9 0 072
65 1 100

1 2 1083 9 12 96
65 1 1

−
−

+ → +

× × × =

× × × =

سوال 238 کنکور داخل تجربی 1401

 ، + → +2 2Zn(s( Ag O(s( ZnO(s( Ag(s( 238- باتری های »روی- نقره«، از جمله باتری های دکمه ای اند که در آنها واکنش: 
−= 1108(Ag g.mol ( انجام می شود. با توجه به آن، چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟ 

+ += − = + 2 0 76 0 80E (Zn / Zn( / V,E (Ag / Ag( / V

  emf آن، برابر 1/56 ولت است.
  اتم های روی در آن، نقش کاهنده را دارند.
  اتم های نقره در آن، نقش اکسنده را دارند.

  روی، آند )قطب مثبت( و نقره، کاتد )قطب منفی( آن را تشکیل می دهند.
× الکترون، 54 میلی گرم فلز نقره در آن تشکیل می شود. 203 01 10/   با آزاد شدن 

1( پنج                           2( چهار                           3( سه                           4( دو
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توضیحات تکمیلی

در هردو سوال از باتری روی-نقره سوال شده است:

1( در سـوال آزمـون بایـد از تغییـرات جـرم آنـد )روی( بـه تغییـرات مـول آنـد، بـه تغییـرات مـول الکتـرون و بـه تغییـرات جرم کاتـد )نقره( 

می رسـیدیم.

در مورد پنجم سوال کنکور، باید از تغییرات مول الکترون به تغییرات جرم کاتد )نقره( برسیم. 

روند سوال کنکور مورد 5 تقریبا عکس روند سوال آزمون است.

2(کاتـد و آنـد در سـوال کنکـور بـه طـور مسـتقیم سـوال شـده اسـت؛ امـا در سـوال آزمـون به شـکل غیرمسـتقیم برای حل سـوال دانشـتن 

عنصـر کاتـد و آند الزم اسـت.

پس شباهت 4 مورد از 5 مورد سوال کنکور به سوال آزمون مشهود است.

سوال 90 آزمون 6 ویتامین 100 

90- با توجه به نیروی الکتروموتوری عناصر زیر، کدام مورد دربارۀ سلول های گالوانی ساخته شده از این عناصر درست است؟

  −= = = = = 1
78 79 50195 65 56 197 119( Pt ,Zn ,Fe , Au , Sn : g.mol (

+ + +

+ +

° = ° = − ° = −

° = ° = −

2 2 2

3 2

1 2 0 76 0 44

1 5 0 14
(aq( (s( (aq( (s( (aq( (s(

(aq( (s( (aq( (s(

          

          

E (Pt / Pt ( / E (Zn / Zn ( / E (Fe / Fe ( /

E (Au / Au ( / E (Sn / Sn ( /

1( در سلولی که اختالف پتانسیل آن V94/1 است، نسبت تغییرات غلظت مولی عناصر تیغة کاتد و آند، برابر 2 است.

2( فقط در یکی از سلول هایی که کمترین اختالف پتانسیل را دارند، عنصر موجود در تیغة آند آن، عنصری واسطه است.

/ الکترون مبادله می شود. 2327 09 10× 3( در سلولی که بیشترین اختالف پانسیل را دارد، بهازای کاهش جرم 97/5 گرم از تیغة آند، 

4( در یکی از سلول هایی که اختالف پتانسیل آن V64/1 است، به ازای تبادل 6 مول الکترون، 394 گرم به جرم تیغة کاتد اضافه می شود.

90- پاسخ: گزینه 4، سطح سوال: دشوار، فصل 2 دوازدهم

1( سلولی که اختالف پتانسیل آن V94/1 باشد، سلول »آهن – طال« است. در این سلول، به ازای تولید 3 مول یون آهن، 2 مول طال به تیغة 

کاتد اضافه می شود. پس نسبت تغییرات غلظت مولی آن ها 2 به 3 است.
)aq( )s( )s( )aq(Au Fe Au Fe3 22 3 2 3+ ++ → +

2( دو سلولی که کمترین اختالف پتانسیل را دارند، سلول های »پالتین – طال« و »آهن – قلع« هستند که به ترتیب پالتین و آهن، آند های این 

دو سلول هستند. هردوی این عناصر، عنصر واسطه هستند.

3( سلولی که بیشترین اختالف پتانسیل را دارد، سلول »روی – طال« است و روی نقش آند را دارد. 97/5 گرم از روی مساوی با 1/5مول از 

آن است. در این سلول، به ازای تولید 3مول یون روی، 6 مول الکترون مبادله می شود. پس به ازای 1/5مول روی،  3 مول الکترون که برابر با 
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الکترون است، مبادله می شود. / 2318 06 10×
)aq( )s( )s( )aq(Au Zn Au Zn3 22 3 2 3+ ++ → +

4( دو سلول »قلع – طال« و »آهن – پالتین«، اختالف پتانسیل V64/1 دارند. در سلول »قلع – طال« به ازای تبادل 6مول الکترون، 2مول طال به 

تیغة کاتد اضافه می شود که برابر با 394گرم است. 
)aq( )s( )s( )aq(Au Sn Au Sn3 22 3 2 3+ ++ → +

سوال 238 کنکور داخل تجربی 1401

 ، + → +2 2Zn(s( Ag O(s( ZnO(s( Ag(s( 238- باتری های »روی- نقره«، از جمله باتری های دکمه ای اند که در آنها واکنش: 
−= 1108(Ag g.mol ( انجام می شود. با توجه به آن، چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟ 

+ += − = + 2 0 76 0 80E (Zn / Zn( / V,E (Ag / Ag( / V
  emf آن، برابر 1/56 ولت است.

  اتم های روی در آن، نقش کاهنده را دارند.

  اتم های نقره در آن، نقش اکسنده را دارند.
  روی، آند )قطب مثبت( و نقره، کاتد )قطب منفی( آن را تشکیل می دهند.

× الکترون، 54 میلی گرم فلز نقره در آن تشکیل می شود. 203 01 10/   با آزاد شدن 
1( پنج                           2( چهار                           3( سه                           4( دو                          

 توضیحات تکمیلی

مورد سوم و چهارم آزمون با مورد پنج سوال کنکور از لحاظ داده و خواسته های سوال مطابقت دارد.

در مورد چهارم سوال آزمون و سوال کنکور برای واکنشی مشخص به ازای مقدار الکترون مبادله شده معین جرم مبادله شده در الکترود ها خواسته 
شده ولی در مورد سوم سوال آزمون به ازای جرم مبادله شده معین ،مقدار الکترون مبادله شده خواسته شده است.

سوال 112 آزمون 16 ویتامین 100:

112- با توجه به نقشه های پتانسیل الکتروستاتیکی آب و کربن دی اکسید کدام مطلب درست است؟

1( در هر دو مولکول، بار جزئی مثبت را میتوان به اتم مرکزی نسبت داد.

2( کربن دی اکسید برخالف آب ساختار خطی داشته و در میدان الکتریکی جهت گیری می کند.

3( در هر دو مولکول، تراکم بار الکتریکی روی هسته اتم اکسیژن بیشتر است، بنابراین هر دو قطبی اند.

4( وجود جفت الکترون ناپیوندی روی اتم مرکزی آب، توزیع یکنواخت بارهای الکتریکی در مولکول آن را به هم می زند.
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112- پاسخ: گزینۀ 4، سطح سوال: متوسط، تیپ: مفهومی، فصل 3 دوازدهم

در مولکول آب، بر روی اتم اکسیژن، 2 جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد که موجب می شود این مولکول ساختار خطی نداشته باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

1( در مولکول آب، اتم مرکزی، اتم اکسیژن است و دارای بار جزئی منفی است.

2( کربن  دی اکسید برخالف آب ساختار خطی دارد؛ اما ناقطبی است و در میدان الکتریکی جهت گیری نمی کند!

3( تراکم بار الکتریکی در هر دو مولکول، بر روی اتم اکسیژن بیشتر است، اما مولکول کربن دی اکسید، به دلیل داشتن ساختار خطی، در میدان 

الکتریکی جهت گیری نمی کند و ناقطبی است.           

سوال 240 کنکور تجربی داخل 1401:

240- چند مورد از مطالب زیر، درست است؟

  مولکول های سه اتمی با ساختار خطی، ناقطبی اند.
 کربن تتراکلرید و کلروفرم، هر دو مایع، اما اولی ناقطبی و دومی قطبی است.

، میتوانند قطبی یا ناقطبی باشند. 3AX   مولکول های چهار اتمی با فرمول عمومی 

نسبت داده می شود. δ−( (  در مولکول های سه اتمی خمیده، به اتم مرکزی باز جزئی منفی  
1( یک                           2( دو                           3( سه                           4( چهار

توضیحات تکمیلی:

هر دوی این سواالت به مبحث توزیع الکترون و قطبی یا ناقطبی بودن ترکیبات پرداخته اند. گزینه دوم سوال ویتامین 100، به کربن دی اکسید 

که یک ترکیب سه اتمی با ساختار خطی و ناقطبی اشاره دارد و مورد اول سوال کنکور نیز به مولکول های سه اتمی پرداخته. همچنین هم سوال 

ویتامین 100 و هم سوال کنکور، به بار جزئی اتم مرکزی مولکول های سه اتمی اشاره کرده اند.

سوال 114 آزمون جامع اول ویتامین 100:

114- چند مورد از موارد زیر نادرست است؟

آ( تفاوت عدد اکسایش اتم های نیتروژن در آمونیوم نیترات برابر با 8 است.

 دارند.های نقره در آن، نقش اکسنده را اتم  •
 دهند.روی، آند )قطب مثبت( و نقره، کاتد )قطب منفی( آن را تشکیل می  •

با آزاد شدن   • 203 01  شود.گرم فلز نقره در آن تشکیل میمیلی 54الکترون،  /10
 ( دو4 ( سه3 ( چهار2 ( پنج1

 توضیحات تکمیلی
 چهارم آزمون با مورد پنج سوال کنکور از لحاظ داده و خواسته های سوال مطابقت دارد.مورد سوم و 

در مورد چهارم سوال آزمون و سوال کنکور برای واکنشی مشخص به ازای مقدار الکترون مبادله شده معین جرم مبادله شده 
ه شده معین ،مقدار الکترون مبادله شده خواسته واسته شده ولی در مورد سوم سوال آزمون به ازای جرم مبادلدر الکترود ها خ

 شده است.
 

 
 :100ویتامین  16آزمون  112سوال 

 ؟اکسید کدام مطلب درست استدیهای پتانسیل الکتروستاتیکی آب و کربنبا توجه به نقشه -112
 توان به اتم مرکزی نسبت داد.مثبت را می در هر دو مولکول، بار جزئی( 1
 کند.گیری میاکسید برخالف آب ساختار خطی داشته و در میدان الکتریکی جهتدیکربن( 2
 اند.در هر دو مولکول، تراکم بار الکتریکی روی هسته اتم اکسیژن بیشتر است، بنابراین هر دو قطبی( 3
 زند.کول آن را به هم میکزی آب، توزیع یکنواخت بارهای الکتریکی در مولوجود جفت الکترون ناپیوندی روی اتم مر( 4

 دوازدهم 3، سطح سوال: متوسط، تیپ: مفهومی، فصل 4پاسخ: گزینۀ  -112
شود این مولکول ساختار خطی نداشته جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد که موجب می 2در مولکول آب، بر روی اتم اکسیژن، 

 باشد.
 ها:یر گزینهبررسی سا

 اکسیژن است و دارای بار جزئی منفی است. ( در مولکول آب، اتم مرکزی، اتم1
 کند!گیری نمیدر میدان الکتریکی جهتاکسید برخالف آب ساختار خطی دارد؛ اما ناقطبی است و دی( کربن2
اکسید، به دلیل داشتن ساختار دیکربنلکول ( تراکم بار الکتریکی در هر دو مولکول، بر روی اتم اکسیژن بیشتر است، اما مو3

 کند و ناقطبی است.گیری نمیخطی، در میدان الکتریکی جهت
            

 
 
 
 
 
 
 

 :1401کنکور تجربی داخل  240سوال 
 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -240
 اند.های سه اتمی با ساختار خطی، ناقطبیمولکول  •
 م، هر دو مایع، اما اولی ناقطبی و دومی قطبی است.کربن تتراکلرید و کلروفر  •
 توانند قطبی یا ناقطبی باشند.می، 3AXهای چهار اتمی با فرمول عمومی مولکول  •

 اکسیددیکربن آب
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+ در آند از این مقدار در کاتد کمتر است. −  log H ب( در برقکافت مولکول های آب، مقدار 

2Zn+ و Zn اکسنده تر از Au است. 3Au+ کاهنده تر از  پ( با توجه به جدول پتانسیل کاهشی استاندارد، 

ت( در واکنش خوردگی کامل آهن و زنگ زدن آن، سه حالت متفاوت ماده در مواد شرکت کننده وجود دارد.

1( صفر مورد                           2( 1 مورد                           3( 2 مورد                           4( 3 مورد

114- پاسخ: گزینۀ 2، سطح سوال: متوسط، تیپ: حفظی – مفهومی، فصل 2 دوازدهم

تنها مورد )پ( نادرست است.

بررسی همۀ موارد:

آ( برای پیدا کردن عدد اکسایش اتم های نیترون آمونیوم نیترات ابتدا آن را به یون های سازنده تفکیک می کنیم:

NH NO NH NO4 3 4 3
+ −→ +

حال عدد اکسایش اتم نیتروژن در این دو یون را حساب می کنیم. 
NH N N

NO N ) ( N
4

3

4 1 1 3

3 2 1 5

+

−

= + × = + → = −

= + × − = − → =

بنابراین تفاوت عدداکسایش اتم های نیتروژن در آمونیوم نیترات برابر با 8 می باشد.

log[H همان مقدار pH را نشان می دهد. در برقکفات مولکول های آب داریم:  ]+− ب( 

H : نیم واکنش آندی O)l( O )g( H )aq(2 2
+→ +

H : نیم واکنش کاتدی O)l( H )g( OH )aq(2 2
−→ +

همان طور که می بینیم، مقدار غلظت یون هیدرونیم در واکنش آندی افزایش پیدا می کند. در واکنش کاتدی نیز مقدار یون هیدروکسید افزایش 

پیدا می کند. بنابراین مقدار pH، در آند از کاتد کمتر است.

پ( طبق جدول پتانسیلی کاهشی، برای طال و روی مقدار کاهندگی روی از طال بیشتر است. از سویی مقدار اکسندگی طال از روی بیشتر است. 

+Zn2 اکسنده تر است نه  +Au3 از  . برای اکسندگی نیز Au3+ +Zn2 از اما نکتة شایان توجه این است که، Zn از Au کاهنده تر است نه 

 .Zn از Au

نکته: به نوع کاهنده ها و اکسنده ها دقت کنید.
ت( واکنش کامل زنگ زدن آهن به صورت زیر است:

Fe)s( H O)l( O )g( Fe)OH( )s(2 2 34 6 3 4+ + →

در این واکنش در قسمت واکنش دهنده ها هر سه حالت ماده را می توانیم مشاهده کنیم. )جامد، مایع و گاز(

سوال 239 کنکور تجربی داخل 1401:

239- چند مورد از مطالب زیر، دربارۀ سلول سوختی هیدروژن – اکسیژن و سلول الکترولیتی برقکافت آب، درست است؟ 
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 جهت حرکت الکترون در هر دو نوع سلول، از آند به کاتد است.

 واکنش کلی برقکافت آب، مانند واکنش کلی سلول سوختی است.

 کاغذ pH در محلول پیرامون آند هر دو نوع سلول، به رنگ قرمز درمی آید.

 شمار الکترون های مبادله شده در نیم واکنش کاتدی هر دو نوع سلول، برابر است.

 نیم واکنش کاهش در سلول سوختی، مانند نیم واکنش کاهش آب در سلول الکترولیتی است.

1( دو                           2( سه                           3( چهار                           4( پنج

توضیحات تکمیلی: 

در هر دو سوال باید، میزان اسیدیته )اسیدی یا بازی بودن( در مجاورت تیغة آند فرایند برقکافت را بدانیم. 

سوال 94 آزمون شماره 9 ویتامین 100:

94- چند مورد از عبارت های زیر صحیح است؟

2NO در میدان الکتریکی جهت گیری می کند. 2 همانند  2CH Cl الف( 

3CHCl در دمای اتاق، به صورت مایعی به رنگ آبی کمرنگ دیده می شود. ب( مولکول 

ج( در نقشۀ پتانسیل الکتروستاتیکی مولکول های دو اتمی جورهسته، فضای بین دو هسته قرمز است.

د( سمتی از HCl که در نقشۀ پتانسیل الکتروستاتیکی قرمز است، در میدان به قطب منفی نزدیکتر است.

1( ب - ج                           2( الف - د                           3( الف - ج                           4( ب - د

پاسخ: گزینه 3، سطح سوال: متوسط، تیپ: مفهومی، فصل 3 دوازدهم 

»الف« و »پ« به درستی بیان شده اند. 

بررسی همۀ موارد:

CH به دلیل اینکه در آن اتم مرکزی به اتم هایی با خاصیت الکترونگاتیوی متفاوت متصل  Cl2 2 الف( مولکول 

نیز به دلیل داشتن یک تک الکترون بر روی اتم مرکزی  NO2 شده است، نوعی مولکول قطبی است. مولکول

قطبی به شمار می رود. در نتیجه هر دو مولکول، در میدان الکتریکی جهت گیری می کنند. 

ب( همانطور که در شکل روبه رو نیز مشاهده می کنید، مولکول کلروفرم در دمای اتاق به صورت مایعی شفاف و 

بی رنگ دیده می شود.  

ج( در مولکول های دو اتمی جور هسته احتمال حضور جفت الکترون های پیوندی در فضای بین دو هسته بیشتر است. 

خواهد بود و در نقشة پتانسیل الکتروستاتیکی با رنگ قرمز نمایش داده می شود.  ) (−δ بنابراین، بار این فضا جزئی منفی

 
 :1401کنکور تجربی داخل  239سوال 

اکسیژن و سلول الکترولیتی برقکافت آب، درست  –یدروژن چند مورد از مطالب زیر، دربارۀ سلول سوختی ه -239
 است؟ 

 جهت حرکت الکترون در هر دو نوع سلول، از آند به کاتد است.  •
 واکنش کلی برقکافت آب، مانند واکنش کلی سلول سوختی است.  •
 آید.لول پیرامون آند هر دو نوع سلول، به رنگ قرمز درمیدر مح pHکاغذ  •
 واکنش کاتدی هر دو نوع سلول، برابر است.ادله شده در نیمهای مبشمار الکترون •
 واکنش کاهش آب در سلول الکترولیتی است.واکنش کاهش در سلول سوختی، مانند نیمنیم •
 پنج( 4 چهار( 3 سه( 2 دو( 1

 توضیحات تکمیلی: 
 یند برقکافت را بدانیم. در هر دو سوال باید، میزان اسیدیته )اسیدی یا بازی بودن( در مجاورت تیغة آند فرا

 
 :100ویتامین  9آزمون شماره  94سوال 

 های زیر صحیح است؟چند مورد از عبارت -94
2الف(  2CH Cl  2همانندNO کند.گیری میدر میدان الکتریکی جهت 

 شود.صورت مایعی به رنگ آبی کمرنگ دیده میدر دمای اتاق، به  3CHClب( مولکول 
 بین دو هسته قرمز است.های دو اتمی جورهسته، فضای ج( در نقشۀ پتانسیل الکتروستاتیکی مولکول

 تر است.که در نقشۀ پتانسیل الکتروستاتیکی قرمز است، در میدان به قطب منفی نزدیک HClد( سمتی از 
 د -ب  (4 ج -الف ( 3 د -الف ( 2 ج -ب ( 1

 دوازدهم  3، سطح سوال: متوسط، تیپ: مفهومی، فصل 3پاسخ: گزینه 
 اند. به درستی بیان شده« پ»و « الف»

 بررسی همۀ موارد:
CHالف( مولکول  Cl2 هایی با خاصیت الکترونگاتیوی به دلیل اینکه در آن اتم مرکزی به اتم 2

نیز به دلیل داشتن یک   NO2مولکولول قطبی است. متفاوت متصل شده است، نوعی مولک
رود. در نتیجه هر دو مولکول، در میدان تک الکترون بر روی اتم مرکزی قطبی به شمار می

 کنند. گیری میالکتریکی جهت
صورت  کنید، مولکول کلروفرم در دمای اتاق بهرو نیز مشاهده میب( همانطور که در شکل روبه

 شود.  دیده می رنگشفاف و بیمایعی 
های پیوندی در فضای بین های دو اتمی جور هسته احتمال حضور جفت الکترونمولکول ج( در

(دو هسته بیشتر است. بنابراین، بار این فضا جزئی منفی (− خواهد بود و در نقشة پتانسیل
 شود. یش داده میالکتروستاتیکی با رنگ قرمز نما

رو است. سمتی که قرمز رنگ است، جزئی به صورت روبه HClد( نقشة پتانسیل الکتروستاتیکی 
(منفی  (− کند و بنابراین به آن نزدیکتر خواهد بود که به سمت قطب مثبت میدان میل می

 خواهد بود. 
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( خواهد بود که به سمت قطب مثبت  (−δ د( نقشة پتانسیل الکتروستاتیکی HCl به صورت روبه رو است. سمتی که قرمز رنگ است، جزئی منفی 

میدان میل می کند و بنابراین به آن نزدیکتر خواهد بود. 

سوال 102 آزمون شماره 9 ویتامین 100:

102- چند مورد از موارد زیر درست هستند؟

4− دارای فرم چهاروجهی هستند.
4SiO + و 

4NH الف( گونه های

ب( گونه های سه اتمی که فرم خمیده ای دارند به یقین قطبی هستند.

ج( نیروهای بین مولکولی در سیلیس نسبت به الماس میزان کمتری دارند.

د( گونه هایی که یون ها چنداتمی هستند، نمی توانند ساختار خمیده داشته باشند. 

1( 4 مورد

2( 2 مورد 

3( 1 مورد

4( 3 مورد

102-  پاسخ: گزینه 2، سطح سوال: دشوار، تیپ: مفهومی، فصل 3 دوازدهم

تنها موارد »الف« و »ب« به درستی بیان شده اند. 

بررسی همۀ موارد:

الف( در صورت رسم ساختار شیمیایی گونه هایی که به اتم مرکزی دارای ساختار هشتایی آنها 4 اتم یکسان 

متصل است، مشاهده می کنیم که ساختار بدست آمده چهاروجهی خواهد بود. برای مثال در شکل روبه رو نیز 

را نمایش داده ایم و چهاروجهی بودن آن نیز کاماًل مشخص است.  XH4 ساختار  

ب( هر گونة سه اتمی که فرم خمیده دارد به علت اینکه برایند نیروهایی که به اتم مرکزی وارد می شوند با هم خنثی نمی شوند، نوعی مادۀ قطبی به حساب می آید. 

ج( مقصود از طرح این گزینه اصاًل بررسی نیروها در ساختار سیلیس و الماس نیست! بلکه می خواهیم نکتة بسیار مهمی را بیان کنیم که کتاب 

درسی در مورد مواد مولکولی مشخص کرده است. استفاده از واژه های مادۀ مولکولی، فرمول مولکولی و نیروهای بین مولکولی تنها برای مواد 

مولکولی صحیح است. در صورتی که سیلیس و الماس هر دو نوعی جامد کوواالنسی هستند. 

NH2 و ...
− NO2 و 

− د( می توان برای این گزینه مثال های نقض زیادی آورد ازجمله 

سوال 240 سراسری تجربی داخل 1401:

240- چند مورد از مطالب زیر، درست است؟

 مولکول های سه اتمی با ساختار خطی، ناقطبی اند.

 کربن تتراکلرید و کلروفرم، هر دو مایع، اما اولی ناقطبی و دومی قطبی است.
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، می توانند قطبی یا ناقطبی باشند. 3AX  مولکول های چهار اتمی با فرمول عمومی 

نسبت داده می شود. δ−( (  در مولکول های سه اتمی خمیده، به اتم مرکزی باز جزئی منفی  

1( یک                           2( دو                           3( سه                           4( چهار

توضیحات تکمیلی:

تطابق با سوال 94 ویتامین 100: در مورد »الف« از سوال ویتامین 100 همانند مورد دوم سوال کنکور، دانش آموز با چالش تشخیص مواد 

قطبی و ناقطبی از یکدیگر روبه رو شده است. در مورد »ب« از سوال ویتامین 100 همانند مورد دوم سوال کنکور، به مایع بودن کلروفرم اشاره 

شده است.

تطابق با سوال 102 ویتامین 100: در مورد »ب« از این سوال همانند مورد چهارم سوال کنکور، به گونه های سه اتمی خمیده اشاره شده است. 

به عالوه این گزینه همانند مورد اول سوال کنکور سواد دانش آموز را در مورد بحث قطبیت می سنجد.

سوال 85 آزمون 11 ویتامین 100:

85- با توجه به نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی مولکول های آمونیاک و گوگرد تریاکسید، چه تعداد از موارد داده شده صحیح است؟

از این  الکترون های پیوندی بزرگتر  ناپیوندی به شمار جفت  الکترون های   در هر مولکول گوگرد تریاکسید نسبت شمار جفت 

نسبت در آمونیاک است.

 مولکول گوگرد تریاکسید دارای گشتاور دوقطبی صفر بوده و مولکول آمونیاک دارای گشتاور دوقطبی بزرگ تر از صفر است.

 عالمت بار جزئی روی اتم مرکزی مولکول آمونیاک با اتم مرکزی مولکول گوگرد تریاکسید متفاوت است.

 رفتار مولکول های آمونیاک و کربونیل سولفید در میدان الکتریکی متفاوت است.

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

85- پاسخ : گزینه 3 ، سطح سوال : متوسط، تیپ: مفهومی، فصل 3 دوازدهم

تنها مورد چهارم نادرست است.

بررسی همۀ موارد:

8 و در مولکول  2
4
= مورد اول( در مولکول گوگرد تری اکسید نسبت شمار جفت الکترون های ناپیوندی به جفت الکترون های پیوندی برابر با 

1 است.
3

آمونیاک برابر با 

مورد دوم( مولکول آمونیاک قطبی است و گشتاور دوقطبی آن بزرگ تر از صفر است اما مولکول گوگرد تری اکسید ناقطبی بوده و گشتاور دوقطبی معادل صفر دارد.

( دارد. (+δ ( دارد اما اتم مرکزی در مولکول گوگرد تری اکسید )S( بار جزئی مثبت  (−δ مورد سوم( اتم مرکزی در مولکول آمونیاک )N( بار جزئی منفی

مورد چهارم( مولکول های آمونیاک و کربونیل سولفید هردو دوقطبی اند و در میدان الکتریکی رفتار مشابه دارند.
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سوال 240 کنکور تجربی داخل 1401:  

240- چند مورد از مطالب زیر، درست است؟

 مولکول های سه اتمی با ساختار خطی، ناقطبی اند.

 کربن تتراکلرید و کلروفرم، هر دو مایع، اما اولی ناقطبی و دومی قطبی است.

، می توانند قطبی یا ناقطبی باشند. 3AX  مولکول های چهار اتمی با فرمول عمومی 

نسبت داده می شود. δ−( (  در مولکول های سه اتمی خمیده، به اتم مرکزی باز جزئی منفی  

1( یک                           2( دو                           3( سه                           4( چهار

توضیحات تکمیلی:

هر دو سوال در ارتباط بانقشه الکتروستاتیکی مولکول ها و گشتاور دوقطبی است.

سوال 87 آزمون 16 ویتامین 100:

87- کدام مطالب زیر در مورد ترکیبات یونی زیر صحیح هستند؟

)سدیم اکسید، منیزیم فلوئورید، سدیم فلوئورید، منیزیم اکسید(

  قابل ترسیم است.

 :100ویتامین  11آزمون  85ل سوا
اکسید، چه تعداد از موارد داده های آمونیاک و گوگرد تریبا توجه به نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی مولکول -85

 شده صحیح است؟
های پیوندی های ناپیوندی به شمار جفت الکتروناکسید نسبت شمار جفت الکترونریدر هر مولکول گوگرد ت  •

 سبت در آمونیاک است.تر از این نبزرگ
تر اکسید دارای گشتاور دوقطبی صفر بوده و مولکول آمونیاک دارای گشتاور دوقطبی بزرگگوگرد تری مولکول  •

 از صفر است.
اکسید متفاوت است.گوگرد تری روی اتم مرکزی مولکول آمونیاک با اتم مرکزی مولکولعالمت بار جزئی  •
 یل سولفید در میدان الکتریکی متفاوت است.های آمونیاک و کربونرفتار مولکول  •
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 دوازدهم 3مفهومی، فصل ، سطح سوال : متوسط، تیپ:  3پاسخ : گزینه  -85
 نادرست است. چهارمتنها مورد 

 بررسی همۀ موارد:
8های پیوندی برابر با ونهای ناپیوندی به جفت الکتراکسید نسبت شمار جفت الکترونمورد اول( در مولکول گوگرد تری 24 = 

1و در مولکول آمونیاک برابر با 
 است. 3

بوده  ناقطبیتر از صفر است اما مولکول گوگرد تری اکسید مورد دوم( مولکول آمونیاک قطبی است و گشتاور دوقطبی آن بزرگ
 و گشتاور دوقطبی معادل صفر دارد.

)منفی جزئیبار  (N)رد سوم( اتم مرکزی در مولکول آمونیاک مو )−  دارد اما اتم مرکزی در مولکول گوگرد تری اکسید(S) 
) جزئی مثبتبار  )+ .دارد 

 دارند. مشابهیکی رفتار و در میدان الکتر انددوقطبیهای آمونیاک و کربونیل سولفید هردو مورد چهارم( مولکول
 

 :  1401کنکور تجربی داخل  240سوال 
 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -240
 اند.های سه اتمی با ساختار خطی، ناقطبیمولکول  •
 کربن تتراکلرید و کلروفرم، هر دو مایع، اما اولی ناقطبی و دومی قطبی است.  •
 توانند قطبی یا ناقطبی باشند.، می3AXهای چهار اتمی با فرمول عمومی مولکول  •
)−های سه اتمی خمیده، به اتم مرکزی باز جزئی منفی در مولکول •  شود.نسبت داده می (
 ( چهار4 ( سه3 ( دو2 ( یک1

 توضیحات تکمیلی:
 تاور دوقطبی است.هر دو سوال در ارتباط بانقشه الکتروستاتیکی مولکولها و گش

 
 :100ویتامین  16آزمون  87سوال 

 هستند؟کدام مطالب زیر در مورد ترکیبات یونی زیر صحیح  -87
 )سدیم اکسید، منیزیم فلوئورید، سدیم فلوئورید، منیزیم اکسید(

1+ .قابل ترسیم است           اکسید به صورت آ( در مقایسۀ شعاع اتمی و یونی در کاتیون منیزیم آ( در مقایسۀ شعاع اتمی و یونی در کاتیون منیزیم اکسید به صورت  

ب( نسبت مشار آنیون به کاتیون در ترکیب دارای کمترین آنتالپی فروپاشی، برابر یک است.

پ( بیشترین اختالف آنتالپی فروپاشی، بین دو ترکیب منیزیم اکسید و سدیم فلوئورید است.

ت( چگالی بار کاتیون موجود در سدیم فلوئورید، بیشتر از آنیون موجود در سدیم اکسید است.

ث( سدیم اکسید در مقایسه با منیزیم فلوئورید به گرمای بیشتری برای ذوب شدن نیازمند است.

1( آ، ت                           2( ب، پ                           3( آ، ت، ث                           4( ب، پ، ث

87- پاسخ: گزینۀ 2، سطح سوال: دشوار، تیپ: مفهومی، فصل 3 یازدهم

تنها موارد »ب« و »پ« به درستی بیان شده اند.

MgO MgF Na O NaF2 2> > > ابتدا ترکیبات یونی را بر اساس آنتالپی فروپاشی آنها مرتب می کنیم: 

برای این منظور ابتدا قدرمطلق بار آنیون و کاتیون را با هم دیگر جمع می کنیم و هر ترکیبی که قدرمطلق بار آنیون و کاتیون آن بیشتر باشد، 

آنتالپی فروپاشی بیشتری خواهد داشت. 

اگر این اعداد در دو ترکیب برابر باشد، به سراغ مقایسة شعاع می رویم؛ یعنی هر ترکیبی که شعاع آنیون و کاتیون آن کمتر بود، آنتالپی فروپاشی 

قوی تری دارد.
Mg ,O Mg ,F Na ,O Na ,F2 2 2 2

1 2 3 1 1 22 2 4 2 1 3

+ − + − + − + −

+ − = + − =+ − = + − =

> > >
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کمتر است. MgF2 طبق نکتة باال عمل می کنیم. شعاع آنیون و کاتیون در Na O2 و MgF2 برای مقایسة آنتالپی فروپاشی

Mg Na

F O

2

2

+ +

− −

 <⇒ 
<

شعاع
بررسی همۀ موارد:

آ( کاتیون یک عنصر در مقایسه با اتم آن همواره شعاع کمتری دارد. اما حواستان باشد که باید به بار یون هم دقت کنید! بار یون منیزیم +2 است.

ب( هرچه ترکیب یونی آنتالپی فروپاشی بیشتری داشته باشد، فاصلة بین نقطة ذوب و جوش آن نیز بیشتر است.

 MgO MgF Na O NaF2 2> > > پ( همانطور که در ابتدای پاسخ این سوال بیان کردیم، مقایسة آنتالپی فروپاشی این ترکیبات یونی به صورت 

است. بدین معنا که بیشترین فاصله میان منیزیم اکسید و سدیم فلوئورید است.

است. نکتة زیر را بخوانید:  O2− +Na بوده و آنیون موجود در سدیم اکسید  ت( کاتیون موجود در سدیم فلوئورید، 

نکته: در مقایسة چگالی بار آنیون ها و کاتیون های مختلف، غالباً بار یون ها نسبت به اندازۀ شعاع یون ها ارجحیت دارد.

به همین دلیل چگالی بار یون اکسید از یون سدیم بیشتر خواهد بود.

ث(  از آنجا که آنتالپی فروپاشی سدیم اکسید از منیزیم فلوئورید کمتر است، این گزاره نادرست است.

سوال 99 آزمون 16 ویتامین 100:

99- در میان ترکیب های داده شده، تفاوت آنتالپی فروپاشی کدام دو ترکیب، بیشترین مقدار را دارد؟

}:a منیزیم فلوئورید - :b سدیم اکسید - :c آلومینیم فلوئورید - :d  منیزیم اکسید - :e سدیم فلوئورید{

e و d )4                           d و b )3                           e و c )2                           b و a )1

99- پاسخ: گزینة 2، سطح سوال: متوسط، تیپ: مفهومی، فصل 3 دوازدهم 

باید ترکیبی با بیشترین آنتالپی فروپاشی و ترکیبی با کمترین آنتالپی فروپاشی را بیابیم:

مجموع قدر مطلق بار یک کاتیون و یک آنیون:

( از بقیه ترکیب های  MgO ( و منیزیم اکسید) AlF3  بیشترین آنتالپی فروپاشی: مجموع قدر مطلق بار یک کاتیون و یک آنیون در آلومینیم فلوئورید )

MgF :

Na O :

AlF :

MgO :

NaF :

2

3

2 1 3
1 2 3

3 1 4
2 2 4

1 1 2

+ + − =

+ + − =

+ + + =

+ + + =

+ + + =

داده شده بیشتر است. در بین این دو ترکیب، آلومینیم فلوئورید آنتالپی فروپاشی شبکه بیشتری دارد، زیرا شعاع یون های سازنده آن، کمتر است.

( از همه ترکیب های داده شده کمتر  NaF کمترین آنتالپی فروپاشی: مجموع قدر مطلق بار یک کاتیون و یک آنیون در سدیم فلوئورید )

است، پس این ترکیب، کمترین آنتالپی فروپاشی را دارد.
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سوال 241 کنکور تجربی داخل 1401:

241- کدام مورد، جملۀ زیر را از نگاه علمی به درستی تکمیل می کند؟

»آنتالپی فروپاشی شبکۀ بلور .................. در مقایسه با بلور ................... زیرا .....................«

، تفاوتی ندارد – بار الکتریکی آنیون و کاتیون در آنها یکسان است. K O2 - Na O2  )1

KBr - NaCl )2 ، بیشتر است – کلر فعالیت شیمیایی بیشتری دارد.

K ، کمتر است – شعاع کاتیون در آن بزرگتر است. O2  - CaO )3

MgO - MgF2 ، کمتر است – بار الکتریکی آنیون در آن کمتر است.  )4

توضیحات تکمیلی:

سواالت از مبحث آنتالپی فروپاشی ترکیبات یونی طرح شده اند. مقایسة آنتالپی فروپاشی بین سدیم اکسید، منیزیم فلوئورید و منیزیم اکسید 

در سوال کنکور و ویتامین 100 مشترک است. یکی از نکات مشترک سوال کنکور و سواالت ویتامین 100، اشاره به اثر میزان بار یون بر چگالی 

بار و آنتالپی فروپاشی ترکیبات یونی است.

سوال 116 آزمون جامع اول ویتامین 100:

116- چند مورد از عبارت های زیر درست است؟

آ( میزان برهمکنش یون کلرید با یون سدیم بیشتر از برهمکنش بین یون کلرید و یون لیتیم است.

ب( نوع و بار یون ها و در نتیجه قدرت نیروی جاذبه میان آنها در شبکه بلوری، کلیدی برای درک رفتار آنها است.

پ( در یک دوره جدول دوره ای، آنتالپی فروپاشی اکسید گروه دوم از آنتالپی فروپاشی اکسید فلز قلیایی بزرگتر است.

ت( چنانچه عدد اتمی دو عنصر A و D به ترتیب برابر 13 و 37 باشد، چگالی بار روی یون پایدار مربوط به عنصر A کمتر از عنصر 

D است.

1( 1 مورد                           2( 2 مورد                            3( 3 مورد                           4( 4 مورد

116- پاسخ: گزینۀ 2، سطح سوال: متوسط، تیپ: مفهومی، فصل 3 دوازدهم

موارد )ب( و )پ( درست هستند.

بررسی همۀ موارد:

آ( شعاع یون لیتیم از شعاع یون سدیم کوچکتر است. بنابراین لیتیم برهم کنش قوی تری با یون کلرید برقرار می کند.

ب( عبارت مورد نظر در پاراگراف آخر صفحه 79 کتاب درسی می باشد.

پ( برای نمونه آنتالپی فروپاشی شبکه در منیزیم اکسید بزرگتر از سدیم اکسید است؛ زیرا قدر مطلق بار یک آنیون و بار یک کاتیون در منیزیم 
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اکسید بزرگتر است سدیم اکسید است.

D37 مدنظر هستند )A همان آلومینیم و D همان روبیدیم )فلزی  A13 و  ت( با توجه به عددهای اتمی داده شده، می توان دریافت که دو عنصر

+A3 بیشتر از یون+D است. قلیایی( است(. بنابراین چگالی بار روی یون

سوال 241 کنکور تجربی داخل 1401:

241- کدام مورد، جملۀ زیر را از نگاه علمی به درستی تکمیل می کند؟

»آنتالپی فروپاشی شبکۀ بلور .................. در مقایسه با بلور ................... زیرا .....................«

، تفاوتی ندارد – بار الکتریکی آنیون و کاتیون در آنها یکسان است. K O2 - Na O2  )1

KBr - NaCl )2 ، بیشتر است – کلر فعالیت شیمیایی بیشتری دارد.

K ، کمتر است – شعاع کاتیون در آن بزرگتر است. O2  - CaO )3

MgO - MgF2 ، کمتر است – بار الکتریکی آنیون در آن کمتر است.  )4

توضیحات تکمیلی:

 
شـاید ظاهـر گزینه هـای مشخص شـده شـبیه یکدیگـر نباشـند، امـا اگر کمـی دقت کنیـم متوجه می شـویم که دو جفـت ترکیب مقایسه شـده 

در این دو سـوال، دقیقاً عین هم هسـتند. کلسـیم اکسـید )اکسـید گروه دوم( نسـبت به پتاسـیم اکسـید )اکسـید گروه اول(، آنتالپی فروپاشی 

دارد. بیشتری 

سوال 138 آزمون جامع سوم ویتامین 100:

138- در کدام گزینه نسبت تغییر عدد اکسایش گونۀ اکسنده به تغییر عدد اکسایش گونۀ کاهنده کوچکتر است؟

B O )s( HCl)g( C)s( BCl )g( CO)g( H )g(2 3 3 26 3 2 3 3+ + → + +  )1

AuCl )aq( PH )g( Au)s( PCl )aq( HCl)aq(3 3 32 2 3+ → + +  )2

CH )g( NH )g( O )g( HCN)g( H O)g(4 3 2 22 3 2 6+ + → +  )3

CCl )l( HF)g( CCl F )g( HCl)g(4 2 22 2+ → +  )4

138- پاسخ: گزینۀ 3، سطح سوال: دشوار، تیپ: مسأله، فصل 2 دوازدهم

خب اول از همه یه نفوذی بین گزینه هامون داریم! آفرین گزینة 4 در نقش کاغیه که جای قناری رنگ شده! چون کا این واکنش از نوع 
اکسایش- کاهش نیست و طبیعتا گونة کاهنده و اکسنده نداره!
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تغییر عدد اکسایش اتم ها و نسبت تغییر عدد اکسایش گونة اکسنده به تغییر عدد اکسایش گونة کاهنده در هر گزینه به این قرار است: 
1
2

گزینة 1: 

1 درجه کاهش H) ( H) (1 0+ → ⇒

2 درجه اکسایش C) ( C) (→ + ⇒0 2
1
2

گزینة 2: 

3 درجه کاهش Au) ( Au) (+ → ⇒3 0

6 درجه اکسایش P) ( P) (− → + ⇒3 3
1
3

گزینة 3: 

2 درجه کاهش O) ( O) (→ − ⇒0 2

6 درجه اکسایش C) ( C) (− → + ⇒4 2

سوال 242 کنکور تجربی داخل 1401:

242- در چند تبدیل زیر، عدد اکسایش فلز، کاهش می یابد؟
− →2

3 3CrO CrO                     
− −→ 2
4 4MnO MnO                          

−→ 2
2 3SnO SnO   

+→ 2
2MnO Mn                       →2Cu(OH( CuO                     

− −→2 2
2 7 4Cr O CrO   

1( دو                           2( سه                           3( چهار                           4( پنج

توضیحات تکمیلی:

هر دو سوال مربوط به تغییر عدد اکسایش یک گونه  هستند. به عاوه اینکه سوال ویتامین 100 باید اکسنده و کاهنده رو هم تشخیص بدیم.

سوال 115 آزمون 16 ویتامین 100:

+− نشان می دهد.  =

1
22 2 1 35Ax(g( A(g( X (g(,K / mol.L 115- شکل زیر مخلوط در حال تعادل را برای واکنش فرضی: 

با فرض مقدار اولیه یک مول برای گاز AX، به ترتیب از راست به چپ حجم ظرف واکنش برحسب لیتر و بازده درصدی واکنش کدام 

است؟ )هر ذره را معادل 0/1 مول در نظر بگیرید.(

40 - 2 )1

60 - 2 )2

40 - 0/5 )3

60 - 0/5 )4

P) ( P) (− → + 3 3  6 درجه اکسایش

1: 3گزینة 
3 

O) ( O) (→ − 0 2  2 درجه کاهش
C) ( C) (− → + 4 2  6 درجه اکسایش

 
 :1401داخل کنکور تجربی  242سوال 

 یابد؟چند تبدیل زیر، عدد اکسایش فلز، کاهش میدر  -242
•  −→ 2

2 3SnO SnO •  − −→ 2
4 4MnO MnO •  − →2

3 3CrO CrO 

•  − −→2 2
2 7 4Cr O CrO •  →2Cu(OH( CuO •  +→ 2

2MnO Mn 
 پنج( 4 چهار( 3 سه( 2 دو( 1

 لی:توضیحات تکمی
باید اکسنده و کاهنده رو هم  100به عالوه اینکه سوال ویتامین هستند.  هر دو سوال مربوط به تغییر عدد اکسایش یک گونه

 تشخیص بدیم.
 

 :100ویتامین  16آزمون  115سوال 
+−مخلوط در حال تعادل را برای واکنش فرضی: شکل زیر  -115 = 1

22 2 1 35Ax(g( A(g( X (g(,K / mol.L 
، به ترتیب از راست به چپ حجم ظرف واکنش برحسب AXفرض مقدار اولیه یک مول برای گاز  دهد. بانشان می

 مول در نظر بگیرید.( 1/0کدام است؟ )هر ذره را معادل لیتر و بازده درصدی واکنش 
1 )2 - 40 
2 )2 - 60 
3 )5/0 - 40 
4 )5/0 - 60 
 
 
 

 دوازدهم 4، سطح سوال: متوسط، تیپ: مسأله، فصل 4پاسخ: گزینۀ  -115
 لیتر خواهیم داشت: Vبا توجه به مقدار تعادلی هر یک از مواد شرکت کننده در واکنش و حجم ظرف 

   
 

/ /
A X V VK / V / L

/AX
V

          =  =  =
 
 
 

2

2
2

2 2

0 6 0 3
1 35 0 5

0 4
 

مول است، بازده درصدی  4/0و  1ر که به ترتیب براب AXمانده( از گازهمچنین با توجه به مقدار اولیه و مقدار تعادلی )باقی
 باشد:می 60واکنش برابر %

/ %1 0 4 100 601
−

=  =  بازده درصدی

 
 

AX:
X :
A :

2
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115- پاسخ: گزینۀ 4، سطح سوال: متوسط، تیپ: مسأله، فصل 4 دوازدهم

V لیتر خواهیم داشت: با توجه به مقدار تعادلی هر یک از مواد شرکت کننده در واکنش و حجم ظرف 

[ ] [ ]
[ ]

/ /
A X V VK / V / L

/AX
V

   ×   ×    = ⇒ = ⇒ =
 
 
 

2

2
2

2 2

0 6 0 3

1 35 0 5
0 4

AX که به ترتیب برابر 1 و 0/4 مول است، بازده درصدی واکنش برابر 60%  همچنین با توجه به مقدار اولیه و مقدار تعادلی )باقی مانده( از گاز

می باشد:
/ %1 0 4 100 60

1
−

= × = بازده درصدی

سوال 243 کنکور تجربی داخل 1401:

، را نشان می دهد. سرعت واکنش در 25  + 2 2 2A (g( D (g( AD(g( 243- با توجه به شکل های زیر، که پیشرفت واکنش: 

دقیقۀ آغازی چند مول بر لیتر بر ثانیه و ثابت تعادل واکنش، کدام است؟ )واکنش در 45 دقیقه، به تعادل می رسد، هر ذره معادل 

0/1 مول و حجم ظرف واکنش، 2 لیتر در نظر گرفته شود.( 

8 ، 32 10−×  )1

8 ، 42 10−×  )2

64 ، 32 10−×  )3

64 ، 42 10−×  )4

= 0t min            = 25t min          = 45t min                                                                                 

توضیحات تکمیلی:

هـر دو سـوال از مبحـث پیشـرفت واکنـش و ثابـت تعـادل طـرح شـده اسـت. ابتـدا بایـد با شـمارش ذره هـا، میـزان نهایـی فـراورده مدنظر را 

به دسـت آوریـم. در سـوال کنکـور بـا اسـتفاده از میـزان اولیـه و نهایـی مـواد شـرکت کننده در واکنـش و حجـم ظـرف، بایـد ثابـت تعـادل را 

محاسـبه کـرد؛ در سـوال ویتامیـن 100 بایـد بـا اسـتفاده از ثابـت تعـادل و میـزان اولیـه و نهایـی مـواد شـرکت کننده در واکنـش، باید حجم 

ظـرف را محاسـبه کرد.

سوال 91 آزمون 11 ویتامین 100:

+ دو مادۀ گازی با یکدیگر در ظرفی واکنش می دهند. بالفاصله پس  →2 2 nA (g( B (g( AB (g( 91- مطابق واکنش موازنه نشدۀ 

2B چند  از تولید فراورده آن را از ظرف خارج می کنیم. در صورتی که حجم ظرف واکنش برابر 500 میلیلیتر باشد، سرعت مصرف 
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− می تواند باشد؟  −1 1mol.L .min nAB بوده و سرعت متوسط واکنش از ابتدا تا لحظۀ پایان واکنش برابر چند  برابر سرعت تولید 

)هر ذره نمایش دهندۀ 0/2 مول ماده بوده و شعاع اتمی A از B بزرگتر است.(

 

1 - 2 )4                           1 - 1 )3                            1/5 – 2 )2                           1/5 – 1 )1

91- پاسخ: گزینۀ 3، سطح سوال: دشوار، تیپ: مسأله، فصل 2 یازدهم

 B2 A2 و 5 ذرۀ B2 را با هم مقایسه کنیم. در لحظة آغاز واکنش 8 ذرۀ  A2 و  برای موازنه کردن واکنش باید روند مصرف شدن مولکول های 

A2 و همچنین 2 ذرۀ  مصرف می شوند. از این روند می توانیم درک کنیم که  در ظرف واکنش دیده می شود. پس از گذشت 20 ثانیه 1 ذرۀ 

A2 است و بنابراین ضریب استوکیومتری آن نیز دو برابر است.  B2 دو برابر مولکول  سرعت مصرف مولکول 

با توجه به استدالل  باال واکنش موازنه شده به صورت زیر خواهد بود: 

( ) ( ) ( )A g B g AB g2 2 22 2+ →

، سرعت شرکت آنها در واکنش نیز برابر خواهد بود.  AB2 B2 و بنابراین به دلیل برابر بودن ضرایب استوکیومتری 

حل قسمت دوم صورت سوال، درک باالیی را می طلبد. بهتر است از نمودار »غلظت 

– زمان« استفاده کنیم تا درک روند سینتیکی کمی ساده تر شود. 

همانطور که در نمودار روبه رو مشاهده می کنید، شیب نمودار در بازه های صفر تا 20 

ثانیه، صفر تا 45 ثانیه و صفر تا t ثانیه نمایش داده شده است. ثانیة t بیانگر لحظة 

اتمام واکنش است. همانطور که می دانید شیب نمودار »غلظت – زمان« متناسب 

از  باید مقداری کمتر  بنابراین سرعت متوسط کل واکنش  با سرعت واکنش است. 

سرعت آن در دو بازۀ قبل از آن باشد. 

به منظور مقایسة سرعت ها، سرعت واکنش را در بازۀ صفر تا 45 ثانیه بدست می آوریم. 

nدر این بازه 2 یک ذرۀ  مصرف می شود که معادل با 0/4 مول از آن است.  / molM M  /   LV /
0 4 0 8
0 5

∆
∆ = ⇒ ∆ = =

( ) 

mol/  M LR   /  mol.L .min  
t min

1 1
20 45

0 8
1 06745

60

− −
→

∆
= = =

mol.L 1/5 قابل قبول نیست! .min1 1− − می دانیم سرعت کل واکنش باید از این مقدار کمتر باشد. بنابراین مقدار 

 :1401کنکور تجربی داخل  243سوال 
2+های زیر، که پیشرفت واکنش: با توجه به شکل -243 2 2A (g( D (g( AD(g(دهد. سرعت ، را نشان می

دقیقه، به  45بر لیتر بر ثانیه و ثابت تعادل واکنش، کدام است؟ )واکنش در دقیقۀ آغازی چند مول  25واکنش در 
 لیتر در نظر گرفته شود.(  2مول و حجم ظرف واکنش،  1/0رسد، هر ذره معادل تعادل می

1 )32 10−  ،8 
2 )42 10−  ،8 
3 )32 10−  ،64 
4 )42 10−  ،64 
 

                                                                                = 45t min         =25t min           = 0t min 
 توضیحات تکمیلی:

ها، میزان نهایی فراورده مدنظر کنش و ثابت تعادل طرح شده است. ابتدا باید با شمارش ذرههر دو سوال از مبحث پیشرفت وا
کننده در واکنش و حجم ظرف، باید ثابت مواد شرکتدست آوریم. در سوال کنکور با استفاده از میزان اولیه و نهایی را به

کننده در ابت تعادل و میزان اولیه و نهایی مواد شرکتباید با استفاده از ث 100تعادل را محاسبه کرد؛ در سوال ویتامین 
 واکنش، باید حجم ظرف را محاسبه کرد.

 
 :100ویتامین  11آزمون  91سوال 

+نشدۀ مطابق واکنش موازنه -91 →2 2 nA (g( B (g( AB (g( دهند. دو مادۀ گازی با یکدیگر در ظرفی واکنش می
لیتر میلی 500کنیم. در صورتی که حجم ظرف واکنش برابر ظرف خارج می بالفاصله پس از تولید فراورده آن را از

بوده و سرعت متوسط واکنش از ابتدا تا لحظۀ پایان واکنش  nABچند برابر سرعت تولید  2Bباشد، سرعت مصرف 
−برابر چند  −1 1mol.L .min مول ماده بوده و شعاع اتمی  2/0دهندۀ اشد؟ )هر ذره نمایشب تواندمیA  ازB تر بزرگ

 است.( 
 
 
 
 
 

                                                          
 
 
 

1 )1 – 5/1 2 )2 – 5/1  3 )1 - 1 4 )2 - 1 
 یازدهم 2، سطح سوال: دشوار، تیپ: مسأله، فصل 3پاسخ: گزینۀ  -91

ذرة  8را با هم مقایسه کنیم. در لحظة آغاز واکنش  B2و  A2های زنه کردن واکنش باید روند مصرف شدن مولکولبرای موا
A2  ذرة 5وB2 ذرة  1ثانیه  20شود. پس از گذشت در ظرف واکنش دیده میA2  ذرة  2و همچنینB2 شوند. مصرف می

است و بنابراین ضریب استوکیومتری آن  A2دو برابر مولکول  B2توانیم درک کنیم که سرعت مصرف مولکول از این روند می
 نیز دو برابر است. 

 شده به صورت زیر خواهد بود: باال واکنش موازنه داللبا توجه به است
( ) ( ) ( )A g B g AB g2 2 22 2+ →  

   

t = ° s t = 20 t = 45 s 

 خواهد بود.  برابر، سرعت شرکت آنها در واکنش نیز AB2و B2بنابراین به دلیل برابر بودن ضرایب استوکیومتری 
استفاده کنیم تا درک روند سینتیکی « زمان –غلظت »طلبد. بهتر است از نمودار الیی را میحل قسمت دوم صورت سوال، درک با

 تر شود. کمی ساده
کنید، شیب نمودار در رو مشاهده میهمانطور که در نمودار روبه

ثانیه نمایش  tثانیه و صفر تا  45ثانیه، صفر تا  20های صفر تا بازه
حظة اتمام واکنش است. همانطور که بیانگر ل tداده شده است. ثانیة 

 واکنش سرعتمتناسب با « زمان –غلظت »دانید شیب نمودار می
رعت متوسط کل واکنش باید مقداری کمتر از است. بنابراین س

 سرعت آن در دو بازة قبل از آن باشد. 
 45ها، سرعت واکنش را در بازة صفر تا به منظور مقایسة سرعت

 آوریم. ثانیه بدست می
 مول از آن است.  4/0شود که معادل با مصرف می A2یک ذرة  2در این بازه 

n / molM M  /   LV /
0 4 0 80 5


 =   = =  

( ) 

mol/  M LR   /  mol.L .min  
t min

1 1
20 45

0 8
1 06745

60

− −
→


= = =  

mol.Lدانیم سرعت کل واکنش باید از این مقدار کمتر باشد. بنابراین مقدار می .min1 1−  !قابل قبول نیست 5/1 −
 

 :1401جربی داخل کنکور ت 243سوال 
2+های زیر، که پیشرفت واکنش: با توجه به شکل -243 2 2A (g( D (g( AD(g(دهد. سرعت ، را نشان می

دقیقه، به  45دقیقۀ آغازی چند مول بر لیتر بر ثانیه و ثابت تعادل واکنش، کدام است؟ )واکنش در  25واکنش در 
 لیتر در نظر گرفته شود.(  2ف واکنش، مول و حجم ظر 1/0رسد، هر ذره معادل تعادل می

1 )32 10−  ،8 
2 )42 10−  ،8 
3 )32 10−  ،64 
4 )42 10−  ،64 
 

                                                                                = 45t min         =25t min           = 0t min 
 توضیحات تکمیلی:

 نمایش داده شده است.هر دو سوال در ارتباط باسرعت واکنش بوده وتصویر ظروف و ذرات 
 

 :100ویتامین  16آزمون  103سوال 
+اگر تمام مواد در واکنش -103 → + +aA bB cC dD Q  به حالت گازی باشند و با افزایش فشار واکنش در

 شود........... انجام می..جهت برگشت انجام شود، برای ضرایب داریم: ............. و با افزایش دما، واکنش .
1 )(c d) (a b) 0+ − +  همانند افزایش حجم در جهت برگشت ، 
2 )(c d) (a b) 0+ − +  برخالف افزایش حجم در جهت برگشت ، 
3 )(c d) (a b) 0+ − +  همانند افزایش حجم در جهت برگشت ، 

 

 20 45 t 
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سوال 243 کنکور تجربی داخل 1401:

، را نشان می دهد. سرعت واکنش در 25  + 2 2 2A (g( D (g( AD(g( 243- با توجه به شکل های زیر، که پیشرفت واکنش: 

دقیقۀ آغازی چند مول بر لیتر بر ثانیه و ثابت تعادل واکنش، کدام است؟ )واکنش در 45 دقیقه، به تعادل میرسد، هر ذره معادل 0/1 

مول و حجم ظرف واکنش، 2 لیتر در نظر گرفته شود.( 

= 0t min            = 25t min          = 45t min                                                                                

64 ، 42 10−×  )4                           64 ، 32 10−×  )3                           8 ، 42 10−×  )2                           8 ، 32 10−×  )1

توضیحات تکمیلی:

هر دو سوال در ارتباط باسرعت واکنش بوده وتصویر ظروف و ذرات نمایش داده شده است.

سوال 103 آزمون 16 ویتامین 100:

+ به حالت گازی باشند و با افزایش فشار واکنش در جهت برگشت انجام  → + +aA bB cC dD Q 103- اگر تمام مواد در واکنش

شود، برای ضرایب داریم: ............. و با افزایش دما، واکنش ............. انجام می شود.

c) ، همانند افزایش حجم در جهت برگشت d) (a b) 0+ − + >  )1

c) ، برخالف افزایش حجم در جهت برگشت d) (a b) 0+ − + >  )2

c) ، همانند افزایش حجم در جهت برگشت d) (a b) 0+ − + <  )3

c) ، برخالف افزایش حجم در جهت برگشت d) (a b) 0+ − + <  )4

103- پاسخ: گزینۀ 2، سطح سوال: متوسط، تیپ: مفهومی، فصل 4 دوازدهم

حاالت تمام مواد شرکت کننده در واکنش به صورت گازی است. هنگامی که فشار افزایش پیدا می کند، جهت واکنش به سمت مول های گازی 

کمتر پیشروی می کند. بنابراین ضرایب مواد فراورده از مواد شرکت کننده بیشتر است یعنی:
( ) ( ) ( ) ( )a b c d c d a b 0+ < + + +⇒ − <

با افزایش دما، واکنش در جهت مصرف گرما پیش می رود. از آنجایی که واکنش گرماگیر است، واکنش در جهت برگشت پیش می رود. افزایش 

حجم باعث کاهش فشار می شود. با کم شدن فشار، جهت واکنش در جهت رفت پیش روی می کند، زیرا ضرایب مواد فراورده از واکنش دهنده 
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بیشتر است و واکنش باید به سمت مول های گازی بیشتر پیشروی کند. بنابراین در این واکنش، افزایش دما برخالف افزایش حجم در جهت 

برگشت انجام می گیرد.

کادر نکتۀ سوال 81 آزمون 16 ویتامین 100:

»کادر درسنامه«

عوامل موثر بر تعادل:

با برقراری تعادل، سرعت واکنش های رفت و برگشت با هم برابر و غلظت مواد شرکت کننده در تعادل، ثابت می ماند. این برابری سرعت ها و 

ثابت شدن غلظت ها تا زمانی که عاملی باعث برهم زدن تعادل نشود، پابرجا می ماند. عواملی که باعث برهم زدن تعادل می شوند عبارتند از: 

1(تغییر غلظت           2(تغییر فشار               3(تغییر دما

اصل لوشاتلیه: چنانچه عواملی موجب بر هم زدن حالت تعادلی یک سامانه شود، تعادل در جهتی جابه جا می شود که با عوامل مزاحم مقابله 

کرده و تا آنجا  که امکان دارد اثر آن را برطرف کند.

1( اثر تغییر غلظت بر تعادل:

اگر غلظت ماده در یک تعادل افزایش یابد، تعادل در جهت مصرف آن جابجا می شود و اگر غلظت ماده در یک تعادل کاهش یابد، تعادل 

جهت تولید آن جا به جا می شود.

با افزایش غلظت یک ماده هم سرعت واکنش رفت و هم سرعت واکنش برگشت افزایش می یابد.

با کاهش غلظت یک ماده هم سرعت واکنش رفت و هم سرعت واکنش برگشت کاهش می یابد.

تغییر مقدار مواد جامد )s( یا مایع خالص )l( تاثیری در جابجایی تعادل ندارد؛ زیرا با تغییر مقدار مواد جامد یا مایع خالص غلظت آنها 

همچنان ثابت می ماند و تغییری نمی کند.

نکته: اگرچه آب مایع، خالص است و غلظتش ثابت، اما اضافه کردن آن به محلول های آبی )aq(، غلظت مواد محلول را کاهش می دهد.

در دمای ثابت اگر تغییر غلظت مواد شرکت کننده در تعادل رخ دهد مقدار عددی ثابت تعادل تغییر نمی کند. K تنها تابع دما است.

2( اثر تغییر فشار بر تعادل:

در دمای ثابت، فشار گاز موجود در یک ظرف سربسته با میزان تراکم مولکول های آن، که همان غلظت گاز است، متناسب است. به بیان دیگر 

در مورد تعادل های گازی، اثر تغییر فشار در واقع همان اثر تغییر غلظت است.

تغییرات فشار تنها در جابجایی  تعادل هایی موثر است که:

1( حداقل یکی از مواد شرکت کننده در تعادل، گازی شکل باشد.

2( مجموع ضرایب مواد گازی شکل در دو طرف واکنش، با هم برابر نباشند.

اگر در یک تعادل، تعداد مول های گازی دو طرف واکنش برابر باشند و تغییرات فشار بر جابجایی تعادل بی اثر است اما با افزایش فشار 

سرعت واکنش رفت و برگشت به یک نسبت زیاد می شود.
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تغییر فشار در یک تعادل گازی تاثیری بر مقدار ثابت تعادل K نداشته زیرا مقدار K فقط با تغییر دما، تغییر می کند.

با افزایش فشار )کاهش حجم ( طبق اصل لوشاتلیه تعادل به سمتی جابجا می شود که مجموع ضرایب مواد گازی شکل کمتر است.

با کاهش فشار )افزایش حجم ( تعادل به سمتی جابجا می شود که مجموع ضرایب مواد گازی شکل بیشتر است.

در سامانه های گازی، با کم کردن حجم )افزایش فشار(، غلظت واکنش دهنده ها و فراورده ها افزایش می یابد. بنابراین سرعت واکنش رفت 

و برگشت زیاد می شود.

در سامانه های گازی، با زیاد کردن حجم )کاهش فشار(، غلظت واکنش دهنده ها و فرآورده ها کاهش می یابد بنابراین سرعت واکنش رفت 

و برگشت کم می شود.

3( اثر تغییر دما بر تعادل:

اگر دمای یک سامانه تعادلی افزایش یابد، تعادل در جهت جابه جا می شود که گرما را جذب ) مصرف (کند و هرگاه دمای یک سامانه تعادلی 

کاهش یابد، تعادل در جهتی جابه جا می شود که گرما را آزاد ) تولید ( کند.

در میان عوامل موثر بر تعادل، تنها تغییر دما می تواند مقدار K را تغییر دهد.

در واکنش های گرماگیر، دما و K رابطه مستقیم داشته و در واکنش های گرماده، دما و K رابطه عکس دارند.

با افزایش دما، سرعت واکنش های رفت و برگشت هر دو به طور همزمان افزایش می یابد. پس از جابجایی تعادل و برقراری تعادل جدید 

سرعت واکنش های رفت و برگشت هر دو نسبت به تعادل اولیه افزایش یافته اما این سرعت ها با هم برابرند.

با کاهش دما، سرعت واکنش های رفت و برگشت هر دو به طور همزمان کاهش می یابد. پس از جابجایی تعادل و برقراری تعادل جدید 

سرعت واکنش های رفت و برگشت هر دو نسبت به تعادل اولیه  کاهش یافته اما این سرعت ها با هم برابرند.

و اما می رسیم به این کادر نکتة درجه یک که توی پاسخ سوال 127 قرار داده بودیم. اگه این کادرو می خوندی قطعاً سوال کنکور برات عین آب 
 خوردن بود

است اما با  اثربیهای گازی دو طرف واکنش برابر باشند و تغییرات فشار بر جابجایی تعادل تعادل، تعداد مول* اگر در یک 
 شود.زیاد می یک نسبتافزایش فشار سرعت واکنش رفت و برگشت به 

 کند.تغییر می با تغییر دما، فقط Kنداشته زیرا مقدار  Kادل گازی تاثیری بر مقدار ثابت تعادل * تغییر فشار در یک تع
 کمترشود که مجموع ضرایب مواد گازی شکل با افزایش فشار )کاهش حجم ( طبق اصل لوشاتلیه تعادل به سمتی جابجا می

 است.
 است. بیشتر مجموع ضرایب مواد گازی شکل شود کهبا کاهش فشار )افزایش حجم ( تعادل به سمتی جابجا می

یابد. بنابراین سرعت ها افزایش میها و فراوردهدهنده)افزایش فشار(، غلظت واکنشهای گازی، با کم کردن حجم * در سامانه
 شود.واکنش رفت و برگشت زیاد می

یابد بنابراین سرعت ها کاهش میو فرآوردهها دهندههای گازی، با زیاد کردن حجم )کاهش فشار(، غلظت واکنش* در سامانه
 شود.واکنش رفت و برگشت کم می

 تغییر دما بر تعادل: ( اثر3
شود که گرما را جذب ) مصرف (کند و هرگاه دمای یک جا میاگر دمای یک سامانه تعادلی افزایش یابد، تعادل در جهت جابه

 شود که گرما را آزاد ) تولید ( کند.جا میجابهسامانه تعادلی کاهش یابد، تعادل در جهتی 
 را تغییر دهد. Kتواند مقدار ر دما می* در میان عوامل موثر بر تعادل، تنها تغیی

 دارند. عکس رابطه Kهای گرماده، دما و داشته و در واکنشمستقیم رابطه  Kهای گرماگیر، دما و در واکنش
یابد. پس از جابجایی تعادل و برقراری افزایش می به طور همزمانهای رفت و برگشت هر دو * با افزایش دما، سرعت واکنش

 .هم برابرندها با های رفت و برگشت هر دو نسبت به تعادل اولیه افزایش یافته اما این سرعترعت واکنشتعادل جدید س
یابد. پس از جابجایی تعادل و برقراری کاهش می به طور همزمانگشت هر دو های رفت و بر* با کاهش دما، سرعت واکنش

 .با هم برابرندها کاهش یافته اما این سرعت  ادل اولیههای رفت و برگشت هر دو نسبت به تعتعادل جدید سرعت واکنش
 

 
خوندی قطعاً سوال کنکور گه این کادرو میقرار داده بودیم. ا 127رسیم به این کادر نکتة درجه یک که توی پاسخ سوال و اما می

 ☺برات عین آب خوردن بود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های گرمادهواکنش

جابجایی تعادل در جهت 
 مصرف گرما )جهت برگشت(

جابجایی تعادل در جهت تولید 
 گرما )جهت رفت(

ها و فراورده کاهش مقدار
 هادهندهافزایش مقدار واکنش

ها و فراوردهافزایش مقدار 
 هادهندهکاهش مقدار واکنش

 کاهش ثابت تعادل

 افزایش ثابت تعادل

 

 های گرماگیرواکنش

جابجایی تعادل در جهت 
 مصرف گرما )جهت رفت(

جابجایی تعادل در جهت تولید 
 ت برگشت(گرما )جه

ها و افزایش مقدار فراورده
 هادهندهمقدار واکنشکاهش 

ها و کاهش مقدار فراورده
 هادهندهافزایش مقدار واکنش

 افزایش ثابت تعادل

 کاهش ثابت تعادل
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سوال 244 کنکور تجربی داخل 1401:

+ ، چند مطلب زیر، دربارۀ آن درست است؟ ∆ <2 2 0A(g( D(g( X(g(, H 244- با توجه به واکنش: 

 با کاهش دما، در جهت رفت جابه جا می شود.

 با افزایش دما، ثابت تعادل آن، کوچکتر می شود.

  افزایش فشار، سبب بزرگتر شدن ثابت تعادل می شود.

 کاهش فشار، سبب جابه جا شدن آن در جهت برگشت می شود.

1( یک                           2( دو                           3( سه                           4( چهار

توضیحات تکمیلی: 

در هردو سوال تأثیر تغییر دما و تغییر حجم )یا همان تغییر فشار( بر جابجایی تعادل، در یک واکنش گرماده پرسیده شده است.

سوال 117 آزمون جامع اول ویتامین 100:

117- با توجه به واکنش های تعادلی زیر، کدام موارد از مطالب زیر درست است؟

+ 2 2 33 2N (g( H (g( NH (g(  2( +3 2CaCO (s( CaO(s( CO (g(  1(

آ( با کاهش فشار در تعادل )1( همانند تعادل )2( سرعت واکنش برگشت افزایش می یابد.

ب(کاهش حجم ظرف در تعادل )2(، سرعت واکنش و برگشت برخالف رفت افزایش می یابد.

پ( افزایش فشار در تعادل )1( برخالف تعادل )2( باعث جابه جایی واکنش به سمت واکنش دهنده می شود.

ت( افزایش حجم ظرف در تعادل )2( باعث جابه جایی تعادل به سمت چپ و کاهش سرعت واکنش های برگشت و رفت می شود.

1( آ، ب                           2( ب، پ                           3( آ، ت                           4( پ، ت

117- پاسخ: گزینۀ 4، سطح سوال: متوسط، تیپ: مفهومی، فصل 4 دوازدهم

موارد )پ( و )ت( درست هستند.

بررسی همۀ موارد:

آ( در یک سامانه تعادلی، با کاهش فشار غلظت گونه های گازی موجود در تعادل کاهش می یابد و با کاهش غلظت گونه های گازی، تعداد برخوردها 

و در نتیجه سرعت واکنش های رفت و برگشت کاهش می یابد.

با افزایش غلظت گونه های گازی، تعداد  ب( با کاهش حجم در یک سامانه تعادلی، غلظت کوره های گازی موجود در تعادل افزایش می یابد و 

برخوردها و در نتیجه سرعت واکنش های رفت و برگشت افزایش می یابد.

توجه کنید افزایش سرعت واکنش های رفت و برگشت بر اثر کاهش حجم سامانه در دمای ثابت، ارتباطی به جابه جایی تعادل نداشته و به افزایش 
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غلظت گونه ها وابسته است.

پ( با افزایش فشار در یک سامانه تعادلی، تعادل به سمت تعداد مول گازی کمتر جابه جا می شود. افزایش فشار، تعادل)1( را در جهت برگشت)تولید 

واکنش دهنده( و تعادل )2( را در جهت رفت)تولید فراورده( جابه جا می کند.

ت( با افزایش حجم در سامانه تعادلی دوم، تعادل به سمت تعداد مول گازی بیشتر یعنی به سمت چپ جابه جا می شود. در سامانه های تعادلی، 

افزایش حجم باعث کاهش غلظت گونه های گازی و در نتیجه کاهش سرعت واکنش های رفت و برگشت می شود.

»کادر درسنامه«

عوامل موثر بر تعادل:

با برقراری تعادل، سرعت واکنش های رفت و برگشت با هم برابر و غلظت مواد شرکت کننده در تعادل، ثابت می ماند. این برابری سرعت ها و 

ثابت شدن غلظت ها تا زمانی که عاملی باعث برهم زدن تعادل نشود، پابرجا می ماند. عواملی که باعث برهم زدن تعادل می شوند عبارتند از: 

1( تغییر غلظت           2( تغییر فشار               3( تغییر دما

اصل لوشاتلیه: چنانچه عواملی موجب بر هم زدن حالت تعادلی یک سامانه شود، تعادل در جهتی جابه جا می شود که با عوامل مزاحم مقابله 

کرده و تا آنجا  که امکان دارد اثر آن را برطرف کند.

1( اثر تغییر غلظت بر تعادل:

اگر غلظت ماده در یک تعادل افزایش یابد، تعادل در جهت مصرف آن جابجا می شود و اگر غلظت ماده در یک تعادل کاهش یابد، تعادل 

جهت  تولید آن جا به جا می شود.

با افزایش غلظت یک ماده هم سرعت واکنش رفت و هم سرعت واکنش برگشت افزایش می یابد.

با کاهش غلظت یک ماده هم سرعت واکنش رفت و هم سرعت واکنش برگشت کاهش می یابد.

تغییر مقدار مواد جامد )s( یا مایع خالص )l( تاثیری در جابجایی تعادل ندارد؛ زیرا با تغییر مقدار مواد جامد یا مایع خالص غلظت آنها 

همچنان ثابت می ماند و تغییری نمی کند.

نکته: اگرچه آب مایع، خالص است و غلظتش ثابت، اما اضافه کردن آن به محلول های آبی )aq(، غلظت مواد محلول را کاهش می دهد.

در دمای ثابت اگر تغییر غلظت مواد شرکت کننده در تعادل رخ دهد مقدار عددی ثابت تعادل تغییر نمی کند. K تنها تابع دما است.

2( اثر تغییر فشار بر تعادل:

در دمای ثابت، فشار گاز موجود در یک ظرف سربسته با میزان تراکم مولکول های آن، که همان غلظت گاز است، متناسب است. به بیان دیگر 

در مورد تعادل های گازی، اثر تغییر فشار در واقع همان اثر تغییر غلظت است.

تغییرات فشار تنها در جابجایی  تعادل هایی موثر است که:

1( حداقل یکی از مواد شرکت کننده در تعادل، گازی شکل باشد.

2( مجموع ضرایب مواد گازی شکل در دو طرف واکنش، با هم برابر نباشند.

* اگر در یک تعادل، تعداد مول های گازی دو طرف واکنش برابر باشند و تغییرات فشار بر جابجایی تعادل بی اثر است اما با افزایش فشار 
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سرعت واکنش رفت و برگشت به یک نسبت زیاد می شود.

تغییر فشار در یک تعادل گازی تاثیری بر مقدار ثابت تعادل K نداشته زیرا مقدار K فقط با تغییر دما، تغییر می کند.

با افزایش فشار )کاهش حجم ( طبق اصل لوشاتلیه تعادل به سمتی جابجا می شود که مجموع ضرایب مواد گازی شکل کمتر است.

با کاهش فشار )افزایش حجم ( تعادل به سمتی جابجا می شود که مجموع ضرایب مواد گازی شکل بیشتر است.

در سامانه های گازی، با کم کردن حجم )افزایش فشار(، غلظت واکنش دهنده ها و فراورده ها افزایش می یابد. بنابراین سرعت واکنش رفت 

و برگشت زیاد می شود.

در سامانه های گازی، با زیاد کردن حجم )کاهش فشار(، غلظت واکنش دهنده ها و فرآورده ها کاهش می یابد بنابراین سرعت واکنش رفت 

و برگشت کم می شود.

3( اثر تغییر دما بر تعادل:

اگر دمای یک سامانه تعادلی افزایش یابد، تعادل در جهت جابه جا می شود که گرما را جذب ) مصرف (کند و هرگاه دمای یک سامانه تعادلی 

کاهش یابد، تعادل در جهتی جابه جا می شود که گرما را آزاد ) تولید ( کند.

در میان عوامل موثر بر تعادل، تنها تغییر دما می تواند مقدار K را تغییر دهد.

در واکنش های گرماگیر، دما و K رابطه مستقیم داشته و در واکنش های گرماده، دما و K رابطه عکس دارند.

با افزایش دما، سرعت واکنش های رفت و برگشت هر دو به طور همزمان افزایش می یابد. پس از جابجایی تعادل و برقراری تعادل جدید 

سرعت واکنش های رفت و برگشت هر دو نسبت به تعادل اولیه افزایش یافته اما این سرعت ها با هم برابرند.

با کاهش دما، سرعت واکنش های رفت و برگشت هر دو به طور همزمان کاهش می یابد. پس از جابجایی تعادل و برقراری تعادل جدید 

سرعت واکنش های رفت و برگشت هر دو نسبت به تعادل اولیه  کاهش یافته اما این سرعت ها با هم برابرند.

سوال 244 کنکور تجربی داخل 1401:

+ ، چند مطلب زیر، دربارۀ آن درست است؟ ∆ <2 2 0A(g( D(g( X(g(, H 244- با توجه به واکنش: 

 با کاهش دما، در جهت رفت جابه جا می شود.

 با افزایش دما، ثابت تعادل آن، کوچکتر می شود.

 افزایش فشار، سبب بزرگتر شدن ثابت تعادل می شود.

 کاهش فشار، سبب جابه جا شدن آن در جهت برگشت می شود.

1( یک                           2( دو                           3( سه                           4( چهار

توضیحات تکمیلی:

 
در هردو سوال، تأثیر کاهش فشار بر جابجایی تعادل در یک واکنش گرماده بررسی شده است. 
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سوال 82 آزمون 15 ویتامین 100:

82- کدام یک از عبارت های زیر درست است؟ 

1( در ساختار پارازایلن همانند بنزوئیک اسید، عدد اکسایش دو مورد از اتم های کربن برابر صفر است.

2( شماره پیوندهای یگانه کربن - کربن در ساختار پارازایلن، با شمار این پیوندها در 2 و 3- دی متیل بوتان برابر است.

3( پلیاتیلن ترفتاالت در دسته پلیاسترها قرار داشته و برخالف پلیاتن از آن برای ساختن وسایل پالستیکی استفاده می شود.

4( پارازایلن در مخلوطی از این ماده و محلول غلیظ پتاسیم پرمنگنات در دماهای باال با بازده بسیار باالیی اکسایش پیدا می کند.

82- پاسخ: گزینه 2، سطح سوال: آسان، تیپ: حفظی – مفهومی، فصل 4 دوازدهم

در ساختار پارازایلن همانند مولکول های 2و3-دی متیل بوتان، 5 پیوند یگانه کربن- کربن وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1( عدد اکسایش دو مورد از اتم های کربن موجود در پارازایلن برابر صفر است در حالیکه در ساختار بنزوئیک اسید فقط عدد اکسایش یک مورد 

از اتم های کربن برابر صفر است. 

 3( از پلی اتیلن ترفتاالت همانند پلی اتن برای تولید مواد و وسایل پالستیکی استفاده می شود.

4( در مخلوطی از پارازایلن و پتاسیم پرمنگنات در دماهای باال، بازده واکنش اکسایش پارازایلن کم بوده و مطلوب نیست.

سوال 107 آزمون 15 ویتامین 100:

107- چند مورد از مطالب زیر به درستی بیان شده اند؟

 در فرایند تولید اسید سازندۀ PET، عدد اکسایش اتم های کربن، مجموعًا 12 واحد تغییر می کند.

 در صورت واکنش مونومر موجود در کیسۀ خون با گاز هیدروژن، نوعی بی حس کنندۀ موضعی بدست می آید.

 از واکنش الکل سازندۀ استر موجود در انگور با اسید سازندۀ استر موجود در موز، حالل چسب بدست می آید.

 مجموع تعداد پیوندهای اشتراکی در بنزن و پارازایلن، کمتر از تعداد پیوندهای اشتراکی در ترفتالیک اسید است.

10 را توسط پتاسیم پرمنگنات غلیظ، اکسید می کنند. 8(C H (  برای تولید ترفتالیک اسید، هیدروکربنی آروماتیک 

3 )4                           5 )3                           4 )2                           2 )1

 پارازایلن بنزوئیک اسید

 
 تعادل:( اثر تغییر دما بر 3

ک شود که گرما را جذب ) مصرف (کند و هرگاه دمای یجا میاگر دمای یک سامانه تعادلی افزایش یابد، تعادل در جهت جابه
 شود که گرما را آزاد ) تولید ( کند.جا میسامانه تعادلی کاهش یابد، تعادل در جهتی جابه

 را تغییر دهد. Kمقدار  تواند* در میان عوامل موثر بر تعادل، تنها تغییر دما می
 رند.دا عکس رابطه Kهای گرماده، دما و داشته و در واکنشمستقیم رابطه  Kهای گرماگیر، دما و در واکنش

یابد. پس از جابجایی تعادل و برقراری افزایش می به طور همزمانهای رفت و برگشت هر دو * با افزایش دما، سرعت واکنش
 .هم برابرندها با رفت و برگشت هر دو نسبت به تعادل اولیه افزایش یافته اما این سرعتهای تعادل جدید سرعت واکنش

یابد. پس از جابجایی تعادل و برقراری کاهش می به طور همزمانو برگشت هر دو  های رفت* با کاهش دما، سرعت واکنش
 .با هم برابرندها ش یافته اما این سرعتکاه  های رفت و برگشت هر دو نسبت به تعادل اولیهتعادل جدید سرعت واکنش

 
 

 :1401کنکور تجربی داخل  244سوال 
+با توجه به واکنش:  -244  2 2 0A(g( D(g( X(g(, H چند مطلب زیر، دربارۀ آن درست است؟ ، 

 شود.جا میبا کاهش دما، در جهت رفت جابه  •
 شود.تر میبا افزایش دما، ثابت تعادل آن، کوچک  •
 شود.تر شدن ثابت تعادل میافزایش فشار، سبب بزرگ  •
 شود.جا شدن آن در جهت برگشت میکاهش فشار، سبب جابه  •
 چهار (4 ( سه3 ( دو2 ( یک1

 توضیحات تکمیلی: 
 در هردو سوال، تأثیر کاهش فشار بر جابجایی تعادل در یک واکنش گرماده بررسی شده است. 

 
 :100ویتامین  15آزمون  82سوال 

 های زیر درست است؟ کدام یک از عبارت -82
 برابر صفر است. های کربندر ساختار پارازایلن همانند بنزوئیک اسید، عدد اکسایش دو مورد از اتم( 1
 دی متیل بوتان برابر است. -3و  2در ساختار پارازایلن، با شمار این پیوندها در کربن  -شماره پیوندهای یگانه کربن ( 2
 شود.اتن از آن برای ساختن وسایل پالستیکی استفاده میاسترها قرار داشته و برخالف پلیاتیلن ترفتاالت در دسته پلیپلی( 3
 کند.در دماهای باال با بازده بسیار باالیی اکسایش پیدا میاین ماده و محلول غلیظ پتاسیم پرمنگنات لن در مخلوطی از پارازای( 4

 دوازدهم 4مفهومی، فصل  –، سطح سوال: آسان، تیپ: حفظی 2پاسخ: گزینه  -82
 دارد.کربن وجود  -پیوند یگانه کربن 5متیل بوتان، دی-3و2های در ساختار پارازایلن همانند مولکول

 ها:بررسی سایر گزینه
های کربن موجود در پارازایلن برابر صفر است در حالیکه در ساختار بنزوئیک اسید فقط عدد ( عدد اکسایش دو مورد از اتم1

  های کربن برابر صفر است.اکسایش یک مورد از اتم
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107- پاسخ: گزینه 4، سطح سوال: متوسط، تیپ:مفهومی، فصل 3 یازدهم و فصل 4 دوازدهم

تنها موارد »اول«، »دوم« و »سوم« به درستی آمده اند.

بررسی همۀ موارد:

مورد اول( ترفتالیک اسید، اسید سازندۀ PET است. این اسید آلی طی فرایندی از پارازایلن به وجود می آید. عدد اکسایش اتم های کربن موجود 

در حلقة بنزنی تفاوتی نمی کند. اما عدد اکسایش اتم های کربن مشخص شده هر کدام از 3- به 3+ می رسد. بنابراین مجموعاً عدد اکسایش دو اتم 

کربن موجود در این ترکیب ها، 12 واحد تغییر می کند. 

مورد دوم( پلیمر تشکیل دهندۀ کیسة خون، پلی ونیل کلرید است. مونومر این پلیمر، ونیل کلرید با ساختار زیر است. در صورتی که این ماده با 

C در آن به پیوند یگانه تبدیل می شود. به مادۀ جدید بدست آمده، کلرواتان گفته می شود که در نوعی  C= هیدروژن واکنش دهد، پیوند دوگانة 

مادۀ بی حس کنندۀ موضعی به شمار می رود.

مورد سوم( استر موجود در انگور، اتیل هپتانوات است که الکل سازندۀ آن اتانول است. استر موجود در موز پنتیل اتانوات است که اسید سازندۀ 

آن اتانوییک اسید است. اگر این دو را باهم واکنش دهیم، اتیل اتانوات یا همان اتیل استات تولید می شود که حالل چسب است.

(ماده C H6 6 (بنزن ) C H8 10 (پارازایلن ) C OH8 6 4 ترفتالیک اسید )
152123تعداد پیوندهای اشتراکی

مورد چهارم( باتوجه به جدول زیر مجموع تعداد پیوندهای اشتراکی موجود در بنزن و پارازایلن )36 عدد( بیشتر از تعداد پیوندهای اشتراکی 

ترفتالیک اسید است.

 شود.واد و وسایل پالستیکی استفاده میهمانند پلی اتن برای تولید م( از پلی اتیلن ترفتاالت 3 
 ( در مخلوطی از پارازایلن و پتاسیم پرمنگنات در دماهای باال، بازده واکنش اکسایش پارازایلن کم بوده و مطلوب نیست.4
 

 :100ویتامین  15آزمون  107سوال 
 اند؟شدهچند مورد از مطالب زیر به درستی بیان  -107
 کند.واحد تغییر می 12های کربن، مجموعًا ، عدد اکسایش اتمPETندۀ در فرایند تولید اسید ساز  •
 آید.کنندۀ موضعی بدست میحسدر صورت واکنش مونومر موجود در کیسۀ خون با گاز هیدروژن، نوعی بی  •
 آید.از واکنش الکل سازندۀ استر موجود در انگور با اسید سازندۀ استر موجود در موز، حالل چسب بدست می  •
 کمتر از تعداد پیوندهای اشتراکی در ترفتالیک اسید است. جموع تعداد پیوندهای اشتراکی در بنزن و پارازایلن،م  •
10برای تولید ترفتالیک اسید، هیدروکربنی آروماتیک  • 8(C H  کنند.را توسط پتاسیم پرمنگنات غلیظ، اکسید می (
1 )2 2 )4 3 )5 4 )3 

 دوازدهم 4یازدهم و فصل  3، سطح سوال: متوسط، تیپ:مفهومی، فصل 4نه پاسخ: گزی -107
 اند.به درستی آمده« سوم»و « دوم»، «اول»تنها موارد 

 بررسی همۀ موارد:
های آید. عدد اکسایش اتماست. این اسید آلی طی فرایندی از پارازایلن به وجود می PETاسید، اسید سازندة مورد اول( ترفتالیک

رسد. بنابراین + می3به  -3شده هر کدام از های کربن مشخصکند. اما عدد اکسایش اتموجود در حلقة بنزنی تفاوتی نمیکربن م
 کند. واحد تغییر می 12ها،  عدد اکسایش دو اتم کربن موجود در این ترکیبمجموعاً

 
 
 
 
 
 
 
 

 ومر این پلیمر، ونیل کلرید با ساختار زیر است. در صورتی ونیل کلرید است. موندهندة کیسة خون، پلیمورد دوم( پلیمر تشکیل
 

Cکه این ماده با هیدروژن واکنش دهد، پیوند دوگانة  C= شود. به مادة جدید بدست آمده، در آن به پیوند یگانه تبدیل می
 ود.رکنندة موضعی به شمار میحسشود که در نوعی مادة بیکلرواتان گفته می

 
 
 
 
 
 
 
 

 پلی وینیل کلرید

 پارازایلن ترفتالیک اسید
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 ( در مخلوطی از پارازایلن و پتاسیم پرمنگنات در دماهای باال، بازده واکنش اکسایش پارازایلن کم بوده و مطلوب نیست.4
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 آید.کنندۀ موضعی بدست میحسدر صورت واکنش مونومر موجود در کیسۀ خون با گاز هیدروژن، نوعی بی  •
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10برای تولید ترفتالیک اسید، هیدروکربنی آروماتیک  • 8(C H  کنند.را توسط پتاسیم پرمنگنات غلیظ، اکسید می (
1 )2 2 )4 3 )5 4 )3 

 دوازدهم 4یازدهم و فصل  3، سطح سوال: متوسط، تیپ:مفهومی، فصل 4نه پاسخ: گزی -107
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رسد. بنابراین + می3به  -3شده هر کدام از های کربن مشخصکند. اما عدد اکسایش اتموجود در حلقة بنزنی تفاوتی نمیکربن م
 کند. واحد تغییر می 12ها،  عدد اکسایش دو اتم کربن موجود در این ترکیبمجموعاً

 
 
 
 
 
 
 
 

 ومر این پلیمر، ونیل کلرید با ساختار زیر است. در صورتی ونیل کلرید است. موندهندة کیسة خون، پلیمورد دوم( پلیمر تشکیل
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 پلی وینیل کلرید

 پارازایلن ترفتالیک اسید
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مورد پنجم( برای تولید ترفتالیک اسید، پارازایلن را که هیدروکربنی آروماتیک است توسط محلول غلیظ پتاسیم پرمنگنات، اکسید می کنند. دقت 

فرمول شیمیایی نفتالن است.( C H10 8 C است. ) H8 10 داشته باشید که فرمول شیمیایی پارازایلن 

سوال 245 کنکور تجربی داخل 1401:

245- دربارۀ تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید در مجاورت اکسیژن و کاتالیزگر مناسب، چند مورد از مطالب زیر درست است؟ 

 −= = = 11 12 16(H ,C ,O : g.mol (

 با فرض واکنش کامل، به ازای مصرف 0/1 مول پارازایلن، 16/6 گرم ترفتالیک اسید تشکیل می شود.

 استفاده از محلول غلیظ پتاسیم پرمنگنات به جای اکسیژن و کاتالیزگر، از نگاه بازدهی مناسب تر است.

 مجموع عدد اکسایش اتم های کربن در یک مولکول ترفتالیک اسید نسبت به پارازایلن، 12 واحد افزایش می یابد.

 تهیۀ ترفتالیک اسید از پارازایلن دشوار است، اما در مجاورت محلول غلیظ پتاسیم پرمنگنات و دمای باال، بازدهی به حد مطلوب 

می رسد.

1( یک                            2( دو                                  3( سه                             4( چهار

توضیحات تکمیلی:

این سواالت دربارۀ فرایند تولید PET هستند. این نکته که در صورت وجود غلظت کافی واکنش دهنده و دمای باال، باز هم باده واکنش مطلوب 

نیست، در سوال کنکور و ویتامین 100 مشترک است. همچنین نکتة دیگری که به تغییر 12 واحدی مجموع عدد اکسایش اتم های کربن 

پارازایلن در تبدیل به ترفتالیک اسید اشاره دارد، در سوال کنکور و ویتامین 100 کاماًل مشابه است.


