
 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 

 1شیمی 

 کیهان زادگاه الفبای هستی فصل اول: 

 تاریخ  پاسخ  متن سوال  ردیف

 چند مورد از مطالب زیر درست است؟ 201

H1جرم اتمی   •
 بیشتر است.  1amuاندکی از   1

 هم دوره است.  Y21هم گروه و با عنصر  Z17با عنصر  X35عنصر  •

 دو حرفی است.  ها، د شیمیایی آنجای دارند که نمادر تناوب سوم جدول تناوبی، پنج عنصر  •

 شود. هر ستون جدول تناوبی، شامل عنصرهایی با خواص فیزیکی و شیمیایی یکسان است و گروه نامیده می •

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

 99ریاضی  2

202 n + I    برایa  ( الکترون ظرفیتی اتم کرومCr24  برابر )m    است و برایb    الکترون ظرفیتی دیگر، برابرx    .استb ,m ,a    وx  

 توانند باشد؟ به ترتیب از راست به چپ کدام عددها می

1) 1 ،4 ،5 ،5    2 )2 ،4 ،4 ،5                    3 )2  ،5 ،4 ،5                4 )1 ،5 ،4 ،5 

 99ریاضی  1

اوبی هم دوره است و  ر در جدول تنبا کدام عنص   Mهای آن است. عنصر  ترونوشمار ن  0/ 8برابر    M+272های یون  شمار پرتون  203

 در این یون، چند الیه از الکترون پرشده است؟ 

1) A36   ,3     2  )A36  ,4     3  )D16  ,3     4 )D16  ,4    

 99ریاضی  1

ایز  Aعنصر   236 چهار  عدد جرمی  ودارای  با  ایز   54و    53،  51،  49توپ  دو  فراوانی  مجموع  اگر  اول  واست.  ف  65توپ  راوانی  و 

 اند؟ توپ اول، به ترتیب از راست به چپ کدامو درصد باشد. درصد فراوانی دو ایز 15سوم  ایزوتوپ 

 فرض شود.( amu  95 /50  ، برابرAها و جرم اتمی میانگین برای عنصر ها، برابر جرم اتمی آن)عدد جرمی ایزوتوپ 

1) 5 /35  ،5 /29     2 )5 /47   ،5 /17          3 )50   ،15             4 )5 /50  ،5 /14 

 99 تجربی 2

 های آن، درست است؟ های کدام ردیفباتوجه به جدول زیر، داده 237

Z29 ها ویژگی دیف ر        
65  X22

48  D24
52  A31

70  

 13      8        4       11       شماره گروه عنصر در جدول تناوبی           1      

 8      4       4        7      ها ها و نوترونشمار الکرتون تفاوت           2      

lهای دارای  نسبت شمار الکترون  3       = lبه  0 = دراتم    2

 اکسید با باالترین عدد اکسایش 

     7 /0 

    ZO 

      4 

XO2 

     4 /1 

DO3 

      6 /0 

A2O3 

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

 99تجربی  1

 کدام مطلب درست است؟  238

 یابد. با دور شدن الکترون از هسته، انرژی آن کاهش می (1

 99 تجربی 4



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

nها، تراز انرژی  در همة اتم (2 =  آید. شمار می، حالت پایه به1

 خطی اتم هیدروژن، کمترین مقدار انرژی به نوار زرد رنگ مربوط است. در طیف نشری  (3

 گردد. واره به حالت پایه باز نمی ار است و با از دست دادن انرژی، همالکترون در حالت برانگیخته، ناپاید (4

 جدول تناوبی درست  است؟  Z30و   X20چند مورد از مطالب زیر، دربارة عنصرهای   239

 های الیة سوم اتم هردو عنصر، برابر است. شمار الکترون •

 . گازهای نجیب را دارند ، آرایش الکترونی اتم  Z+2و  X+2های  یون •

 های خود شرکت دارند. +، در ترکیب2هردو عنصر، تنها با عدد اکسایش  •

• X20  و   2یک فلز از گروهZ30  .آخرین عنصر واسطة دورة چهارم است ، 

 ها، از الکترون پر شده است. های اشغال شده در یون پایدار آنها و زیر الیههمة الیه •

1) 2                     2 )3     3 )4     4 )5 

 99تجربی  2

،   n.eهای پیوندی و  ، جفت الکترون  p.e های مربوط به ترکیب، درست است؟ )منظور   از  های جدول زیر دادهدر کدام ردیف 240

 ها است.(  های ناپیوندی روی اتمجفت الکترون

        

 ردیف 

p.e p.eشماره       فرمول شیمیایی       نام ترکیب 

n.e
 

   HCN 4         4       هیدروژن سیانید    1     

SiF4 4 1 سیلیسیم تترافلوئورید      2     

12
 

N2O 3 2 اکسیدنیتروژن دی 3     

3
 

AsBr3 3 3 برمید آرسنیک تری  4    

10
 

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

 99تجربی  4

 درست است؟کدام مطلب، دربارة اتم  201

 شود. هستة اتم بیشتر میها با دور شدن از ها و تفاوت انرژی میان آنانرژی الیه( 1

 گردد. اتم برانگیخته وضعیت ناپایداری دارد و با از دست دادن انرژی، همواره به حالت پایه برمی( 2

 های لکترونی اتم آن پی برد. الیهتوان به انرژی هر عنصر، طیف نشری خطی ویژة خود را دارد که با تفسیر آن می( 3

باشد، طول موج، بازگشت الکترون از الیة سوم   nm484یة چهارم به الیة سوم برابر  اگر طول موج بازگشت الکترون از ال(  4

 باشد.  nm432تواند حدود به الیة دوم می

 

ریاضی خ   3

99 

 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟   202

 شود. ظرفیت گفته می ةآخر هر اتم، الی ةیدر عنصرهای اصلی، به ال •

ریاضی خ   3

99 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 بیشتر است.  f4 ةکمتر و از زیرالی p6از زیرالیة  d5انرژی زیرالیة  •

 پذیری بیشتری دارد. عنصری که اتم آن در الیة ظرفیت خود الکترون بیشتری دارد، واکنش •

 برابر است.  یک اتم، با شمار عنصرهای دورة پنجم جدول تناوبی، l=4گنجایش الکترونی زیرالیة  •

 های ظرفیتی آن برابر باشد، در یک گروه جدول تناوبی جای دارند. روندو یا چند عنصر که شمار الکت •

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

اسات؟  گارم سادیم نیتریاد 16/ 6هاای مببات موجاود در گرم منیزیم سولفید، چند برابر شمار یون  84های موجود در  شمار یون 203

(N = 14 , Na = 23 , Mg = 24 , S = 32 :g.mol−1) 

1 )27/0   2 )5/2   3 )75/3   4 )5 

ریاضی خ   4

99 

مول اتم هیدروژن براساس رابطة اینشتین باید به انرژی تبدیل شود تا با آن، انرژی الزم برای ذوب کردن کم چند میلیدست  236

 (-c =3 ×108m.s1ژول در نظر بگیرید،  240کردن یک گرم آهن را )انرژی الزم برای ذوب  ؟تن آهن تأمین شود 900

1 )2/1   2 )4/2   3 )6/3   4 )8/4 

تجربی خ   2

99 

Mgمنیزیم طبیعی دارای سه ایزوتوپ    237
 

Mgدرصد،    79و فراوانی    amu 99/23با جرم اتمی    24
 

 amu 99/24با جرم اتمی    25

Mgدرصد،    10و فراوانی  
 

 Fصاورت  درصاد، و فلوئاور تنهاا به  11و فراوانی    amu 98/25با جرم اتمی    26
باا جارم اتمای   19

99/18 amu ؟وجود دارد. جرم مولی منیزیم فلوئورید طبیعی برابر چند گرم است 

1) 86/61   2 )28/62  3 )12/64  4 )45/66 

تجربی خ   2

99 

های دارای عددهای کوانتاومی برابر مجموع شمار الکترون  l =1عدد کوانتومی    های دارایدر اتم کدام عنصر، شمار الکترون 238

l =   0     وl =2   های الیة ظرفیت اتم کدام عنصر، برابر است؟ های ظرفیتی این عنصر، با شمار الکتروناست و شمار الکترون

 ها را از راست به چپ بخوانید.()گزینه

1 )X16
  ، M24

   2 )D14
  ، M24

   3 )D14
  ، A28

   4 )X16
  ، A28

  

 

تجربی خ   1

99 

 است؟  K19آرایش الکترونی الیة آخر اتم کدام عنصر، مشابه با آرایش الکترونی الیة ظرفیت اتم  204

1 )A29                        2  )D21                       3  )X27                           4) Z31 

 98ریاضی  1

است.   amu2 /14و جرم اتمی میانگین  amu16و  amu14دارای دو ایزوتوپ سبک و سنگین با جرم های  Xعنصر فرضی   205

 نسبت شمار اتم ها ایزوتوپ سنگین به سبک، در آن کدام است؟ 

1  )𝟏
𝟖

                           2  )𝟏
𝟗

                            3  )𝟏

𝟏𝟎
                          4  )𝟏

𝟏𝟏
 

 98ریاضی  2
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 کدام موارد از مطالب زیر، درست اند؟ 237

 آ( طول موج نور بنفش از طول موج نور سبز، کوتاهتر است. 

 ت مستقیم دارد. بب( انرژی هر رنگ نور مریی، با طول موج آن نس 

 است.  n=   2انتقال الکترون ها از الیه های باالتر به الیة    پ( نوارهای رنگی در طیف نشری خطی اتم هیدروژن، ناشی از

 ت( هر چه فاصلة میان الیه های انتقال الکترون در اتم برانگیختة هیدروژن بیشتر باشد، طول موج نور، بلندتر است. 

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

 98تجربی  4

 ون ها به شمار پروتون در سنگین ترین ایزوتوپ طبیعی عنصر هیدروژن، کدام است؟ار نوترنسبت شم 239

1 )1              2 )2              3 )3              4  )7 

 98تجربی  2

𝟖اگر در تبدیل هسته ای:   240 𝐇𝟏
𝟏 + 𝟖 𝐧𝟎

𝟏 → 𝐎𝟖
.𝟏   ، افت جرم به اندازة  𝟏𝟔 𝟒 × 𝟏𝟎−𝟒 𝒈   اتفاق بیافتد، با تولیدg32   گاز

 ( g.mol16 =O-1اکسیژن در یک ستاره، به تقریب چند کیلوژول انرژی آزاد می شود؟ )

1 )710×26 /1         2 )1010×26 /1         3 )710×52 /2         4 )1010×52 /10 

 98تجربی  3

 ده است؟ کدام اتم در ناحیة مریی، از خطوط بیشتری تشکیل شطیف نشری خطی  201

 ( هیدروژن 4( نئون            3( لیتیم        2( هلیم        1

ریاضی خ   3

98 

 کدام موارد از مطالب زیر، درست اند؟ 202

 را در بردارد.  d3و  s3   ،p3آ( سومین الیة الکترونی اتم، زیرالیه های  

 . ( وابسته استnزیرالیه ها، تنها به عدد کوانتومی اصلی )ب( ترتیب پر شدن 

 . عنصر جای دارند که از میان آن ها دو عنصر، گازی اند 18پ( در سومین دورة جدول دوره ای )تناوبی(، 

 از الکترون پر می شوند.  s3 ،p3ت( در اتم عنصرهای دورة سوم جدول دوره ای )تناوبی(، زیر الیه های 

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

ریاضی خ   1

98 

است که در شکل زیر باید به ترتیب با دایره های سفید و    amu27و  amu24دارای دو ایزتوپ با جرم اتمی  X  عنصر فرضی 203

باشد،   amu7 /26سیاه رنگ نشان داده شوند. اگر جرم اتمی میانگین این عنصر برابر 

توپ ها را به درستی نشان  چند دایره در شکل زیر باید سیاه رنگ باشد، تا فراوانی ایزو

 دهد؟

1 )16                          2 )19                     3  )22                         4  )27 

اضی خ  ری 4

98 

ریاضی خ   2با توجه به روند تشکیل عنصرها در ستارگان، از به هم پیوستن حداقل چند اتم از فراوان ترین ایزوتوپ هلیم، یک اتم   204



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

𝐌𝐠𝟏𝟐ایزوتوپ  
 ، می تواند به وجود آید؟ )از تبادل انرژی و تغییرات اندک جرم صرف نظر شود.( 𝟐𝟒

1 )4             2 )6             3 )8               4  )12 

98 

  Aاگر دایره های تیره رنگ در شکل زیر، نشان دهندة الیه های الکترونی اتم عنصر   236

 بارة آن درست است؟ مطالب زیر، در  باشد، چند مورد از 

• A  است.  15عنصری اصلی از گروه 

 برخی از ترکیب های آن، رنگی هستند. •

 + است. 7باالترین عدد اکسایش آن برابر  •

 سه زیرالیه از الیة سوم آن از الکترون اشغال شده است.  •

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

تجربی خ    3

98 

𝐓𝐜𝟒𝟑چند مورد از مطالب زیر، دربارة   237
 درست اند؟  𝟗𝟗

 در تصویربرداری از غدة تیروئید، کاربرد دارد.  •

 نخستین عنصری است که در واکنشگاه هسته ای ساخته شد.  •

 اندازة یون آن درست به اندازة یون یُدید است و در تیروئید جذب می شود.  •

 ر زیادی از آن را تولید و انبار کرد. ان مقدازمان ماندگاری آن اندک است و نمی تو •

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجربی خ   4

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 فصل دوم: رد پای گازها در زندگی 

 تاریخ  پاسخ  متن سوال  ردیف

فلوئور،  اگر 204 و  اکسیژن  گازهای  از  با هریک  واکنش  در  3/01آلومینیم  × آلومینیم    1024 نسبت جرم  بدهد،  از دست  الکترون 

 فلوئورید تولید شده به جرم آلومینیم اکسید تولید شده، به تقریب کدام است؟ 

(O = 16, F = 19, Al = 27:g.mol1-) 
1) 56 /1   2 )65 /1    3 )35 /2    4 )25 /3 

 

ریاضی   2

99 

برابر، یکی دارای   206 با دمای  بستة یکسان،  گ   0/ 24دو ظرف در  اکسیژن )ظرف  مول  و دیگری دارای  Iاز  بوتن    11/ 2(  گاز  گرم 

H)            است؟   نادرستها،  ( است، کدام مطلب دربارة آنII)ظرف  = 1, N = 14, O = 16 ,I = 127 ∶ g.mol1-) 

𝐂4𝐇8(𝐠))معادلة واکنش موازنه شود.(                                                            + 𝐎2(𝐠) → 𝐂𝐨2(𝐠) + 𝐇2𝐎(𝐠) 

 ، بیشتر است.  IIدر مقایسه با ظرف  Iفشار گاز در ظرف  (1

 برای واکنش کامل دو گاز بایکدیگر، مقدار کافی از اکسیژن وجود ندارد.  (2

 است.   Iها در ظرف برابر شمار آن  II ،4های گاز در ظرف  مولکولهای سازندة شمار اتم (3

 در همان شرایط است.   COگرم گاز  12/ 32، برابر حجم STPط مجموع حجم دو گاز اولیه در شرای (4

ریاضی   3

99 

واکنش 241 معادلة  موازنة  از  دهندهپس  واکنش  استوکیومتری  ضرایب  مجموع  نسبت  واکنش  ها،  در  ض به    (II)ها  رایب  مجموع 

د. چند  حلول در آب تشکیل شوگرم مادة نام 7 /10،   (II)در واکنش  کدام است و اگر  (I)واکنش  های دراستوکیومتری فرآورده

 شود؟ مصرف می STPلیتر گاز اکسیژن در شرایط 

(I)NH2CH2COOH(I) + O2(g) → CO2(g) + N2(g) + H2O(g) 
(II)Fe(s) + H2O(I) + O2(g) → Fe(OH)3(s) 

Hها را از راست به چپ بخوانید،  )گزینه = 1, O = 16, Fe = 56 ∶  g.mol1-  ) 

1 )65 /0   ،28 /2       2 )65 /0  ،68 /1          3 )60 /0  ،45 /1             4 )60 /0    ،25 /1 

تجربی   2

99 

 چند مورد از مطالب زیر درست است؟ 242

 شود. های گوناگون بلوری یا اتمی یک عنصر گفته میدگر شکل، به شکل •

 دهد. میها را نیز نشان ها و یونفرمول مولکولی، افزون بر نوع عنصرهای سازنده، شمار اتم •

 طبق قانون آووگادرو، در دما و فشار یکسان، حجم یک مول از گازهای گوناگون باهم برابر است.  •

 شود. نظر گرفته میهای اقتصادی و زیست محیطی آن در توسعة پایدار، یعنی برای تولید هر فرآورده، همة هزینه •

 پردازد. ن مواد شرکت کننده در هر واکنش میاستوکیومتری واکنش، بخش از دانش شیمی است که به ارتباط کمّی میا •

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

تجربی   2

99 

با گاز    HFلیتر گاز    50الزم برای تهیة    SF4مقدار گاز   250 توان به دست  کافی، می  SCl2را از واکنش چند گرم سدیم فلوئورید 

 شود؟تولید می  SO2آورد و در این فرآیند، چند گرم گاز  

SCl2(g) + NaF(g) → SF4(g) + 𝑺2Cl2(g)+NaCl(s) 

تجربی   4

99 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

SF4(g)ها، موازنه شوند.(  )معادله واکنش + H2O(I) → SO2(g) + HF(g) 

 ها را از راست به چپ بخوانید.( گرم درنظر گرفته شود، گزینه  0/ 8، برابر  HF)جرم هر لیتر گاز  

(H = 1, O = 16, F = 19, Na=23,  S=32 ∶  g.mol1- )  
1) 126   ،32   2 )126  ،42    3 )84  ،42    4 )84  ،32 

دهد. اگر دما در ابتدای این  افزایش دما رخ میتقریب پنج درجة سلسیوس در الیة استراتوسفر، به ازای هر کیلومتر ارتفاع، به  204

 این الیه چند کیلومتر است؟  درجة سلسیوس باشد، ارتفاع تقریبی 7کلوین و در انتهای آن، برابر  217الیه برابر  

1) 6/11   2  )6/12   3  )𝟐𝟑   4 )𝟐𝟓 

2 

ریاضی خ  

99 

 است؟ترتیب از راست به چپ کدام های زیر بهنام ترکیب 205

  N2O3 ، Cr2O3 ، Cu2O ، NF3 ، Mg3N2 

 اکسید، نیتروژن اکسیدتری ومکر( اکسید، دی𝚰𝚰)فلوئورید، مسمنیزیم نیترید، نیتروژن تری( 1

 ، نیتروژن اکسید( اکسید𝚰𝚰𝚰)( اکسید، کروم𝚰𝚰)مس، فلوئوریدنیترید، نیتروژن منیزیم دیتری( 2

 اکسید( اکسید، دی نیتروژن تریΙΙΙ( اکسید، کروم)𝚰)فلوئورید، مسنیتروژن تریمنیزیم نیترید، ( 3

 اکسیداکسید، دی نیتروژن تری( اکسید، دی کروم تری𝚰)ئورید، مسنیترید، نیتروژن فلومنیزیم تریدی( 4

3 

ریاضی خ  

99 

 گانه وجود دارد؟ در ساختار چند ترکیب، پیوند سههای پیوندی در چند گونة زیر، با هم برابر است و شمار جفت الکترون  206

 سولفیدکربن دی • گوگرد تری اکسید • اتین  •

 ن فسفات وی • کربن مونوکسید • هیدروژن سیانید •

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

1 

ریاضی خ  

99 

 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ 207

 خواص و رفتار آن است. کنندة ساختار فیزیکی هر ماده، تعیین •

 شود. ها میآب  pHاکسید در هواکره، سبب افزایش افزایش مقدار کربن دی •

 . نامندهای مختلف کرة زمین را ردپا میروی قسمت اهمیزان اثرگذاری هر یک از انسان •

 شوند. بینی در طبیعت تجزیه میوسیلة جانداران ذرههای سبز، بههای گیاهی مانند پالستیکروغن •

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

2 

ریاضی خ  

99 

برابار مجماوع   5/1هاا،  های اساتوکیومتری فراوردهها، مجماوع ضاریبهای زیر، پس از موزانة معادلة آنکدام واکنش  رد  239

 ؟ها استدهندههای استوکیومتری واکنشضریب
 

 NH3(g) + F2(g) → N2F4(g) + HF(g)ا( 

SOCl2(l) + H2O(l)ب( 
      ∆      
→     SO2(g) + HCl(g) 

 ClF3(g) + NH3(g) → N2(g) + HF(g) + Cl2(g)پ( 

تجربی خ   1

99 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

NaHCO3(s)ت( 
      ∆      
→     Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(g) 

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

ترتیب از راست به چپ، چند لیتر اکسیژن زیر، به  ( مطابق واکنشCxHyO6گرم از یک نوع چربی )  89در اثر سوختن کامل     241

فارض شاود   L25شاود؟ )حجام ماولی گازهاا در شارایط آزماایش، برابار تولیاد مای CO2(g)مصرف و چند مول گاز 

H = 1 , C =  12 , O =  16 :g.mol-1) 

mCxHyO6 + 163O2 → 114CO2 + 110H2O شود.(    )موازنة معادلة واکنش کامل  

1 )7/5 ، 75/302  2 )5/7 ، 75/302  3 )7/5 ، 75/203  4 )5/7 ، 75/203 

تجربی خ   3

99 

    

𝐍𝐚𝟐𝐎𝟐(𝐬)مجموع ضریب های استوکیومتری مواد در معادلة واکنش:   206 + 𝐇𝟐𝐎(𝐥) → 𝐍𝐚𝐎𝐇(𝐚𝐪) + 𝐎𝟐(𝐠)   پس از ،

 موازنه، کدام است؟ 

1 )8             2 )9                   3  )10              4 )11 

ریاضی   2

98 

 چند مورد از مطالب زیر، درست اند؟ 210

 گاز آرگون، سومین گاز فراوان در هوا کره است.  •

 انبیق، وسیلة تقطیر مواد بود که توسط جابر بن حیان نوآوری شده بود.  •

 اهان در خاک، تببیت می کنند. برخی از جانداران ذره بینی، نیتروژن هوا را برای مصرف گی •

 میلیون سال پیش تاکنون، به تقریب ثابت مانده است.  200نسبت گازهای سازندة هوا کره از   •

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

ریاضی   4

98 

(℃)𝛉دمای اتمسفر در یک سیارة فرضی، از رابطة   241 = −𝟔 − 𝟐√𝐡 کیلومتری از   4مای هوا در ارتفاع ی کند. د پیروی م

 برحسب کیلومتر است.(   hسطح سیاره، بر حسب درجة کلوین، کدام است؟ )

1 )259              2  )263            3 )283           4 )287 

تجربی   2

98 

𝐒𝐢𝐎𝟐(𝐬)( از واکنش: )معادله موازنه شود.(  SiCکاربید )سیلیسیم  245 + 𝐂(𝐬)
      ∆      
→    𝐒𝐢𝐂(𝐬) + 𝐂𝐎(𝐠)   تولید می شود. به ،

 ( تولید می شود؟STPازای تولید هر کیلوگرم از این ماده، چند لیتر گاز آالینده )در شرایط 

(1-g.mol :12  =C   28و =Si ) 

1 )560           2 )1120         3 )1680          4  )2240 

تجربی   2

98 

 موازنة معادلة واکنش:کدام ماده، پس از ضریب استوکیومتری  207

𝐂𝐚𝐒𝐢𝐎𝟑(𝐬) + 𝐇𝐅(𝐚𝐪) → 𝐂𝐚𝐅𝟐(𝐚𝐪) + 𝐒𝐢𝐅𝟒(𝐠) + 𝐇𝟐𝐎(𝐥) بیشتر است؟ ، 

ریاضی خ   3

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

1 )O2H                        2 )3CaSiO                       3 )HF                           4 )2CaF 

 تولید می شود؟  STPنش زیر، از مصرف هر مول بور اکسید، چند لیتر گاز در شرایط به واک با توجه 208

𝐁𝟐𝐎𝟑(𝐬) + 𝐂𝐥𝟐(𝐠)
∆
→𝐁𝐂𝐥𝟑(𝐥) + 𝐎𝟐(𝐠). (.  (معادله  موازنه  شود 

1 )6 /33                 2 )2 /39            3 )8 /44               4  )2 /67 

ریاض خ   1

98 

 با توجه به واکنش های زیر، پس از موازنة معادلة آن ها، تفاوت مجموع ضریب های استوکیومتری مواد در آن ها، کدام است؟ 239

𝐇𝟐𝐒(𝐠) + 𝐎𝟐(𝐠) → 𝐒𝐎𝟐(𝐠) + 𝐇𝟐𝐎(𝐠) 

𝐍𝐇𝟑(𝐠) + 𝐎𝟐(𝐠) → 𝐍𝐎(𝐠) + 𝐇𝟐𝐎(𝐠) 

1 )3               2 )5                    3 )8                   4  )10 

 

تجربی خ   4

98 

درصد از حرارت   90تشکیل دهد، چند کیلوژول زغال با خلوص  𝐧(𝐂𝟔𝐇𝟏𝟎𝐎𝟓)درصد وزن تنة یک درخت را سلولز   50اگر  241

 ( H= 1و  C= 12و  g.mol :16 =O-1می توان به دست آورد؟ ) kg81دادن یک تنة درخت با جرم 

(𝐂𝟔𝐇𝟏𝟎𝐎𝟓)𝐧(𝐬)
    حرارت   
→     𝐂(𝐬) +𝐇𝟐𝐎(𝐠)(.  ( معادله  موازنه  شود 

1 )2 /16         2 )20       3 )40          4 )42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجربی خ   2

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 فصل سوم: آب آهنگ زندگی 

 تاریخ  پاسخ  متن سوال  ردیف

باشد. فرمول شیمایی سولفید و نیترید آن، به ترتیب از راست به    X3(𝐏𝐨4)2اگر فرمول شیمیایی فسفات فلزی به صورت   205

 اند و این فلز در کدام گروه جدول تناوبی ممکن است جای داشته باشد؟ چپ کدام 

 

1) XSO4   ,X(No2)3  ,8     2  )8, X2N3, XS 

3  )2, XNO2 , X(SO4)2    4 )2 , X3N2 , XS 

4 

 99ریاضی 

تشکیل شود و نیتریک اسید مصرفی، هم ارز چند لیتر    NO2مول گاز    0/ 2باتوجه به واکنش زیر، چند گرم ید الزم است تا   207

H)ها را از راست به چپ بخوانید،  آن است؟ )گزینه  ppm 5000محلول  = 1, C = 12, O = 16 ∶ g.mol1-) 

 

I2(s))معادلة واکنش موازنه شود.(   + 𝐇𝐍𝐎3(𝐚𝐪) → 𝐇𝐈𝐎3(𝐚𝐪) + 𝐍𝐨2(𝐠) + 𝐇2𝐎(𝐈) 

  

 1 )08 /5  ،25 /2         2 )08 /5  ،52 /2         3 )54 /2   ،25 /2         4 )54 /2  ،52 /2 

2 

ریاضی  

99 

با   208 کلرید  باریم  کافی  سدیم    200مقدار  محلول  درصدگرم  ده  می  سولفات  واکنش  از  جرمی  یکی  کلرید،  سدیم  و  دهد 

افرآورده واهای  به  ین  باتوجه  تغییر حجم محلول چشمکنش است.  )از  O)پوشی شود،  آن، کدام مطلب درست است؟  =

16, Na = 23, S = 32, Cl = 5/35, Ba = 137:g.mol1-  

 آید. گرم باریم سولفات به دست می 32/ 8به تقریب  (1

 شود. مول فرآوردة محلول در آب تشکیل می  1/ 17به تقریب  (2

7/1در این واکنش، شمار   (3 ×  شود. یون کلرید مصرف می 1022

 شوند. ها در آب میدوقطبی قوی سبب انحالل فرآورده –نیروهای جاذبة یون  (4

1 

ریاضی  

99 

 کدام مطلب زیر، درست است؟  209

P𝑯3، به صورت  As𝑯3و  PH3، NH3ترتیب نقطة جوش   (1 > NH3 As𝑯3  است.  <

 بیشتر ونقطة جوش آن باالتر است. استون م مولی اند، جرهای آب و استون، هردو قطبیمولکول (2

 یخ ساختار سه بعدی دارد و در آن هر مولکلول آب، با چهار مولکول دیگر آب با پیوند اشتراکی متصل است.  (3

آن (4 مولکول  در  که  اتمموادی  با  هیدروژن  اتم  مانند ها،  فل  هایی  و  پیوئواکسیژن  از  ور  باالتر  جوش  نقطة  دارد،  ند 

 ه دارند. دار مشاب روژنهای هیدبترکی

4 

ریاضی  

99 

 چند از مطالب زیر درست است؟  210

 انحالل گازها در آب، گرماده است.  •

 محلول برخی مواد آلی در آب، خاصیت رسانایی دارد.  •

 کند. پذیری گازها در آب، عکس یکدیگر عمل میافزایش فشار و دما، روی انحالل •

3 

ریاضی  

99 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 دهد. نیترات را در آب، افزایش میاسیم پذیری لیتیم سولفات و پتکاهش دما، انحالل •

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

 دربارة انحالل چند ترکیب داده شده در آب، رابطة زیر برقرار است؟ 212

 دوقطبی در محلول   –نیروی جاذبة یونی  <میانگین قدرت پیوند یونی  در ترکیب و پیوندهای هیدروژنی در آب 

 هیدروکسید  (III)پ( آهن    ( باریم سولفات  ب   آ( نقره کلرید  

 ج( لیتیم سولفات    ث( کلسیم فسفات    ت( منیزیم کلرید

1 )2     2 )3     3 )4     4 )5 

 

1 

ریاضی  

99 

موالر سدیم هیدروکسید واکنش کامل دهد، آنیون    0/ 5لیتر محلول  میلی  100با   (II)های مس گرم از یکی از نمک  4/ 55اگر   223

 شود؟تشکیل می Cu(OH)2(s)کدام است و در این واکنش، چند گرم   این نمک مس

(H = 1, C = 12, = 14, O = 16,Na = 23, Cu =  64:g.mol1- ) 

Cu A2(aq) + 2NaOH(aq) → 𝐂𝐮(𝐎𝐇)2(s)+2NaA(aq) 
 2/ 37( نیترات، 4      2/ 45( نیترات، 3        2/ 37( استات،  2           2/ 45استات،  (1

1 

ریاضی  

99 

 د مورد از مطالب زیر درست است؟نچ 243

 انتقال پیام عصبی بدون وجود یون پتاسیم در بدن، نا ممکن است.  •

 جدول تناوبی در آب دریاها، یون سدیم است.  1ترین کاتیون از گروه فراوان •

 نامند. های آب از محیط غلیظ به محیط رقیق را گذر زندگی می مولکولخودی  حرکت خودبه •

 ی موجود در آب، استفاده از صافی کربنی نسبت به روش اسمز معکوس، بهتر است. اهبرای حذف آالینده •

حذف توان  ها(، تنها یک مورد را میکشها، ترکیب آلی فرار و حشرهبا انجام عمل تقطیر، از سه آالیندة )میکروب  •

 کرد. 

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

3 

تجربی  

99 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

Sباتوجه به شکل زیر، معادلة:  244 = +35/0θ +  Sتوان درنظر گرفت و تفاوت مقدار پذیری کدام نمک می، را برای انحالل  26

 گرم آب است؟    100، به تقریب برابر چند گرم در    C°76دست آمده از روی این معادله با مقدار آن از روی شکل در دمای  به

(θ  )دما است 

 

 

 2/ 6پتاسیم کلرید،  (1

   1/ 9پتاسیم کلرید،  (2

   1/ 8سدیم کلرید،  (3

    2/ 1سدیم کلرید،  (4

 

 

 

 

1 

تجربی  

99 

 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ 245

 کمتر است.  H2O، از مولکول  H2Sقطبیت مولکول   •

 یابد. پذیری گازها در آب افزایش میبا کاهش دمای آب، انحالل •

 ارد. تری ددر مواد مولکولی با جرم مولی مشابه، ماده با مولکول ناقطبی، نقطة جوش پایین •

 مانند. مایع باقی می ، در گسترة دمایی بیشتری به حالت د یونی در مقایسه با مواد مولکولیموا •

 شود.اکسید به مایع تبدیل میتر از مولکول گوگرد دیاکسید آساندر شرایط یکسان، مولکول کربن دی •

1) 2     2 )3     3 )4     4 )5 

3 

تجربی  

99 

جرمی پتاسیم هیدروکسید و غلظت مولی تقریبی    گرم آب مقطر حل شود، درصد 112ر مول پتاسیم هیدروکسید د 0/ 5اگر  246

 محلول، به ترتیب از راست به چپ کدام است؟  

Hپوشی شود،  )از تغییر حجم آب چشم = 1, O = 16, K = 39 ∶  g.mol1- ) 

1) 18  ،64 /4    2 )18  ،43 /5    3 )20  ،58 /3    4 )20  ،46 /4 

4 

تجربی  

99 

گا  251 دارای  مخلوطی  جرمی    10زی  جرمی    SO2  ،10درصد  و    O2  ،50درصد  نیتروژن  جرمی  کربن    30درصد  جرمی  درصد 

می داده  عبور  اکسید  کلسیم  روی  از  جرمی  مونوکسید،  درصد  نسبت  و  اکسیژن  به  نیتروژن  جرمی  درصد  نسبت  شود. 

 پ، کدام است؟ خروجی، به ترتیب از راست به چمونوکسید کربن به اکسیژن، در مخلوط گازی 

 )واکنش مربوط کامل فرض شود.(
 

1) 5  ،3    2 )5  ،5 /2   3 )5 /5  ،3    4 )5 /5  ،5 /2  

1 

تجربی  

99 

گرم    162گرم محلول دارای  360است. اگر   %5/37، برابر  C°40درصد جرمی پتاسیم نیترات در محلول سیرشدة آن در دما   208

ماند و چند مول از آن رسوب  تقریب چند گرم از آن در محلول باقی می  به  ، سرد کنیم C°40را تا   C°𝟓𝟎   دمای این نمک در 

 گرم در نظر بگیرید.(  100تقریب، برابر  را به  KNO3ی ز راست به چپ بخوانید و جرم مولها را ا)گزینه کند؟می

4 

خ   ریاضی 

99 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

1 )27/0 ، 8/118     2) 135 ، 27/0         

3) 135  ، 43/0      4 )43/0 ، 8/118 

های  نشان دهیم، چند مورد از مقایسه  c و a ،bترتیب با اگر نیروهای بین مولکولی در اتانول، آب و بین اتانول و آب را به  209

 اند؟زیر، درست 

• b > a • c > a • c > b− a • c > b > a  

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

3 

ریاضی خ  

99 

 کدام مورد از مطالب زیر، درست است؟ 210

 در هگزان، کم محلول است.  KClآ( 

 ب( انحالل گازها در آب، با تولید گرما، همراه است. 

 پذیری گازها با فشار رابطة عکس دارد. پ( در یک دمای معیّن، انحالل

 بسیار بیشتر است. پذیری پتاسیم نیترات در مقایسه با سدیم نیترات ت( تأثیر دما بر انحالل

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

3 

ریاضی خ  

99 

برابر     سوزاند. اگر غلظت گوگرد در سوخت مصرفیسوخت فسیلی را می  تن از یک نوع   10   یک نیروگاه حرارتی در روز، 211

ppm6400  کلسیم اکسید( برای جذب کامل گاز  طور کامل بسوزد، چند کیلوگرم آهک که همة گوگرد به باشد، با فرض این(

درصد   80از تجزیة گرمایی چند کیلوگرم کلسیم کربنات با خلوص  را     الزم در این فرایند ت و آهکالزم اس شده   تولید

 توان تهیه کرد؟  می

 (C = 12 , O = 16 , S = 32 , Ca = 40 :g.mol−1ها را از راست به چپ بخوانید،  )گزینه 
SO2(g) + CaO(s) → CaSO3(s) 

CaCO3(s) → CO2(g) + CaO(s) 

1 )112  ،160    2 )112  ،250     

3 )115  ،143    4 )115  ،256 

2 

ریاضی خ  

99 

 های یک محلول معیّن، در خواص آن مؤثرند؟کدام ویژگی  222

 پ( حجم  ب( غلظت   آ( وزن

 شوندهج( ماهیت حل     ث( دما  ت( ماهیت

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

4 

ی خ  ریاض

99 

 صورت زیر است:واکنش سولفوریک اسید با سدیم هیدروژن کربنات به 240
 

NaHCO3(s) + H3SO4(aq) → Na2SO4(aq) + CO2(g) + H2O(l) ).معادلة واکنش موازنه شود( 

کربنات نیاز است و اگر گاز   موالر سولفوریک اسید، چند گرم سدیم هیدروژن  4لیتر محلول میلی  750برای واکنش کامل با  

تولید  BaCO3(s)، شرکت کند، چند گرم  BaO(s) + CO2(g) → BaCO3(s)اکسید تولید شده، در واکنش:  کربن دی 

4 

تجربی خ  

99 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 شود؟می

 (H = 1 , C = 12 , O = 16 , Na = 23 , Ba = 137 :g.mol−1ها را از راست به چپ بخوانید،  )گزینه 

1  )765 ، 252  2  )1182 ، 252   3  )765 ، 504      4 )1182 ، 504 

243  

 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟
 

 است.  ppm100درصد جرمی یک نمک در آب، برابر  01/0غلظت محلول  •

 اند. اکسیژن و آب، از اجزای مشترک موجود در هوای پاک و سرم فیزیولوژی •

 است. 8/0تقریب برابر به آلومینیم سولفات، به های سازندة آمونیوم کربنات نسبت شمار اتم •

 ماند. های بدون آب باقی میکیلوگرم از نمک 324بخار شود،  یمخزن، در27تن آب دریا با درصد جرمی  2/1اگر  •

 

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

3 

تجربی خ  

99 

کنیم تا واکنش کامل شود. کلرید جامد اضافه می  درصد جرمی سدیم سولفات مقدار الزم کلسیم 5/35گرم محلول    200به     244

 تر است؟درصد جرمی یون سدیم در محلول به دست آمده در پایان واکنش پس از جدا کردن رسوب، به کدام عدد نزدیک

 

 Na2SO4(aq) + CaCl2(aq) → CaSO4(s) + NaCl(aq))معادلل واکنش موازنه شود.(  

(O = 16 , Na = 23 , S = 32 , Cl =35 /5 , Ca = 40 :g.mol−1) 

1 )9   2 )5/11   3 )3/12   4 )5/13 

 

3 

تجربی خ  

99 

 ؟است نادرستموالر چهار ماده در دمای یکسان مربوط است، کدام مطلب،  1با توجه به شکل زیر، که به رسانایی محلول   245

 

1) d تر از الکترولیتی قویa  .است 

2 )b شود. های سازندة خود تفکیک میه یونی بخوبدر محلول به 

3 )c تواند در آب با تشکیل پیوند هیدروژنی، حل شود. یک ترکیب مولکولی است که می 

4 )a ،b  وd ترتیب، هیدروفلوئوریک اسید، سدیم کلرید و پتاسیم هیدروکسید باشند. توانند بهمی 

4 

تجربی خ  

99 

    



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 درست است؟  MXاز مطالب زیر دربارة نمک با توجه به شکل زیر، چند مورد  211

 ، محلول این نمک، حالت سیرشده دارد. Bدر نقطة   •

 نشان می دهد.  0℃، انحالل پذیری این نمک را در دمای  Aنقطة  •

 ، حالل می تواند مقدار دیگری از این نمک را در خود حل کند. Dدر نقطة   •

 ن از این نک را در خود حل کند. توانسته است مقدار بیشتر از حد سیر شد، حالل Cدر نقطة   •

1)1 

2 )2 

3 )3 

4 )4 

ریاضی   4

98 

 ؟ نیستکدام فرایند به خاصیت گذرندگی )اسمز(، مربوط  212

 ن ا ( متورم شدن زردآلوی خشک در آب درون لیو2                                         ( پالسیده شدن خیار تازه در آب شور1

 ( نگهداری طوالنی مدت گوشت و ماهی در نمک 4                                      دریاچه ها ( ته نشین شدن گل و الی در3

ریاضی   3

98 

 د موالر است؟درصد جرمی اتانول در آب، به تقریب چن 23محلول  213

(𝒅 محلول = 𝟏𝒈.𝒎𝑳
𝑯 و 𝟏− = 𝟏, 𝑪𝒍 = 𝟑𝟓/𝟓𝒈.𝒎𝒐𝒍−𝟏) 

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

ریاضی   2

98 

لیتر آب اضافه شود تا   10باید به    m.L 2 /1-1درصد جرمی هیدروکلریک اسید، با چگالی  36/ 5چند میلی لیتر از یک محلول  214

 (dمحلول= g.mL-1و  H= 1و  g.mol 5 /35  =Cl-1شود؟ )   ppm5 /109غلظت یون کلرید به تقریب برابر  

1 )52 /0             2 )08 /1            3 )57 /2             4 )2 /5 

ریاضی   3

98 

 ، واکنش کامل می دهد؟2MgClمول نقره نیترات است با چند گرم  0/ 02میلی لیتر محلول که دارای   50 248

 ( N= 14و  Mg= 24و  Cl=  35/ 5و  g.mol :107 =Ag-1)از انحالل پذیری رسوب صرف نظر و معادله موازنه شود.  

𝐀𝐠𝐍𝐎𝟑(𝐚𝐪) +𝐌𝐠𝐂𝐥𝟐(𝐬) → 𝐀𝐠𝐂𝐥(𝐬) + 𝐌𝐠(𝐍𝐎𝟑)𝟐(𝐚𝐪) 

1 )95 /0              2 )85 /0             3  )74 /0            4 )64 /0 

تجربی   1

98 

𝐒𝐎𝟒و مقدار کافی از یون   Na+و   Mg+2گرم از یون های  184و  72اگر در مقداری معین از یک نمونة آب، به ترتیب   249
تجربی   3وجود  −𝟒



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

داشته باشد، پس از تبخیر آب، نسبت جرم نمک بدون آب سدیم به جرم نمک بدون آب منیزیم، به تقریب کدام است؟  

(1-g.mol :32  =S   24و=Mg   23و  =Na   16و =O ) 

1 )25 /2               2  )15 /2             3 )58 /1               4 )45 /1 

98 

میلی گرم در یک کیلوگرم از یک نمونه آب است، درصد جرمی و غلظت موالر این یون، به   1360برابر کلسیم   غلظت بون 250

 ( g.mol40 =Ca-1و  dمحلول=  g.mL-1ترتیب از راست به چپ، کدام اند؟ )

1 )  136 /0  ،034 /0                                    2)    𝟎. 𝟏𝟐𝟓 × 𝟏𝟎−𝟑 , 𝟎. 𝟏𝟑𝟔   

2 )6 /13 ،  34 /0                                        4  )𝟏. 𝟐𝟓 × 𝟏𝟎−𝟑 , 𝟏𝟑. 𝟔 

تجربی   1

98 

به عنوان الکترولیت استفاده شده است.    %1آب نمک با غلظت   kg1در یک آزمایش تجزیة آب به عنصرهای سازندة آن، از  266

، به تقریب چند  STPبرسد، حجم گازهای تولید شده در شرایط   %2اگر آزمایش تا زمانی ادامه یابد که غلظت آب نمک به  

𝐇𝟐𝐎(𝐥)  معادله موازنه شود،   O= 16و  g.mol :1 =H-1لیتر است؟ )  → 𝐇𝟐(𝐠) + 𝐎𝟐(𝐠)) 

1 )311             2 )622            3  )933             4  )1866 

تجربی   3

98 

روز کاری(    30کیلوگرم منیزیم، ماهانه ) 270است. برای تهیة روزانه  Mg+2از یون   ppm1350یک نمونه از آب دریا، دارای  209

 ستخراج باشد.(منیزیم آب دریا قابل ا % 80چند تن از این آب باید فراوری شود؟ )فرض کنید که حداکبر، 

1 )6000            2 )7500                3 )9000             4 )12000 

ریاضی خ   2

98 

  g.mol :14 =N-1موالر می رسد؟ )  0/ 01در آب به   NOبا توجه به نمودار زیر، به تقریب در چه فشاری در دمای ثابت، غلظت  211

 ( O= 16و 

1 )4                                  2 )4 /4 

3 )8 /5                             4  )7 

ریاضی خ   2

98 

گرم آب در دمای معین تهیه شود. جرم کل محلول برابر چند گرم و   250( در 11O22H12Cز اگر محلول سیرشدة شکر )ساکار  212

گرم آب   100گرم در    205شمار مول های ساکارز حل شده به تقریب کدام است؟ )انحالل پذیر ساکارز در این دما، برابر 

 ( O= 16و   C= 12و  g.mol  :1 =H-1است   

ریاضی خ   3

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

1 )5 /512   ،4 /2            2 )5 /762   ،4 /2                 3 )5 /762   ،5 /1                    4 )5 /512  ،5 /1 

جرم آن شکر است، تولید می کند. مصرف روزانة   %12گرم نوشابه که   320یک کارخانه در هر روز، صد هزار قوطی دارای   242

است؟ )از تغییر حجم در اثر انحالل،    یلوگرم( و شکر این کارخانه، به ترتیب چند متر مکعب و چند کdآب= g.mL1-1آب )

 صرف نظر شود.( 

1 )32  ،3840             2 )16 /28   ،3840 

3 )32  ،2840            4 )16 /28  ،2840 

تجربی خ   2

98 

𝐒𝐎𝟒و مقدار کافی از   Na+و   Zn+2گرم از یون های   184و  195اگر در مقدار معینی از یک نمونة آب، به ترتیب  243
وجود   −𝟐

 داشته باشد، پس از تبخیر آب، تفاوت جرم نمک بدون آب سدیم با جرم نمک بدون آب روی، چند گرم است؟ 

(1-g.mol :65 =Zn   32و  =S  23و  =Na   16و =O ) 

1 )70              2 )85                3  )94                    4  )112 

تجربی خ   2

98 

گرم    22/ 8ه نیترات است با چند میلی لیتر محلول که هر لیتر از آن دارای مول نقر 0/ 02ه دارای  میلی لیتر محلول ک 50 244

  Mg= 24و   Cl= 35/ 5و  g.mol :107  =Ag-1می دهد؟ )از انحالل رسوب، صرف نظر شود.   منیزیم کلرید است، واکنش کامل 

 ( N= 14و 

1 )6 /41             2 )2 /35               3 )4 /28          4 )8 /20 

تجربی خ   1

98 

 مول باشد، کدام مطلب، درست است؟  0/ 1، هر ذره حل شده هم ارز  2و  1اگر در محلول  245

 ( غلظت مولی دو محلول با هم برابر است. 1

 مول بر لیتر است.   4، برابر 1( غلظت مولی محلول  2

 است.  1محلول  ، بیشتر از غلظت مولی 2( غلظت مولی محلول  3

 است.  2مخلوط شوند، غلظت محلول به دست آمده، کمتر از محلول  محلول با هم    ( اگر این دو4

تجربی خ   1

98 

 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ 268

 نقطة جوش اتانول از استون، بیشتر است.  •

 نیروی بین مولکولی در هیدروژن سولفید در مقایسه با آمونیاک، ضعیف تر است.  •

 است.  HF > HBr > HClبه صورت:   HBrو  HCl ،HFمقایسة نقطة جوش  •

 بخش عمدة نیروی جاذبة بین مولکولی در هیدروژن فلوئورید، پیوند هیدروژنی است.  •

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

 

 

تجربی خ   4

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 2شیمی 

 فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم

 تاریخ  پاسخ  متن سوال  ردیف

نیترات    (II)درصد با فلز مس واکنش دهد، چند مول مس    80گرم  نیتریک اسید با خلوص    630های زیر اگر  برپایة واکنش 211

با گاز اکسیژن به دست می  NO2شود و گاز اوزونی که از واکنش گاز  تشکیل می آید، در شرایط  تولید شده در این فرآیند 

STP ت به چپ بخوانید،  از راس ها را  ، چند لیتر حجم دارد؟ )گزینهH = 1, N = 14, O = 16: g.mol1-  ) 

{
HTNO3(aq) + Cu(s) → Cu(No3)2(aq) + No2(g) + H2O(I) ) معادله واکنش موازنه شود.( 

No2(g) + O2(g)
نور خورشید
→     No(g) + O3(g)                                                                              

 

1) 2  ,2 /67    2 )4  ,2 /67    3 )2 ,6 /89          4 )4   ,6 /89 

 

3 

ریاضی  

99 

ثانیه،   213 هر  در  اتانول  تولید  صنعتی  واحد  یک  می   1400در  اسید  و  آب  از  مخزنی  وارد  مناسب  شرایط  در  اتن  گاز  شود. گرم 

 ساعت است؟ برابر چند تن در هر تقریب حد، بهدرصد باشد، اتانول در این وا 80درصورتی که بازده این فرآیند 

   (H = 1, C = 12, O = 16: g.mol1- ) 

C2H4(g)
H2𝐒𝐨4
→   C2𝐇5𝐎𝐇(aq) 

1) 60 /10              2 )28 /8                 3 )62 /6         4 )28 /4   

3 

ریاضی  

99 

Hاست؟ )  نادرستکدام مطلب زیر،  214 = 1, C = 12: g.mol1- ) 
 

 اتیل پنتان و همپار هپتان است.  -CH ،3(C2H5)با فرمول   لکانینام آ (1

 است.  2به   1های کربن به هیدروژن در آن،  سیکلوپنتان همپارپنتن است و نسبت شمار اتم (2

 شود. هیدروژن، به سیکلوهگزان مبدل میبنزن یک هیدروکربن سیر نشده است و در واکنش کامل با  (3

 گرم است.  14ها، برابر ی ششمین عضو خانوادة آلکانها با جرم مولانوادة آلکینتفاوت جرم مولی ششمین عضو خ (4

 

4 

ریاضی  

99 

 خط« زیر، درست است؟  –هایی با ساختارهای »نقطه کدام مطلب دربارة ترکیب 215

(H = 1, C = 12, O = 16, Br = 80:g.mol1- ) 

 گرم است.  4( تفاوت جرم مولی دو ترکیب برابر 1

 دهد. گرم برم واکنش کامل می 6با  (II)رکیب  گرم از ت 3/ 8( 2

 یک عامل کتونی دارد. ،   (I)( دو ترکیب، همپارند و ترکیب 3

  

 

 

 شود. مصرف می STPاکسیژن در شرایط  لیتر گاز I ،56 /14گرم ترکیب   7/ 5( برای سوختن کامل 4

4 

ریاضی  

99 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

Fe2O3(s)مطابق واکنش  درصد،    50با خلوص    Fe2O3تن آهن از سنگ معدن    2/ 8برای تولید   216 + 3CO(g) → 2Fe(s) +

3CO2(g) با بازده حاصل را با چند کیلوگرم کلسیم اکسید    CO2، چند تن از این سنگ معدن الزم است و گاز    درصد  80  . 

Cها را از راست به چپ بخوانید،  توان جذب کرد؟ )گزینهمی = 12, O = 16, Ca = 40, Fe = 56:g. mol1-  ) 
 

1 )10   ,3250    2 )8   ,3250    3 )10  ,4200   4 )8  ,4200 
 

3 

ریاضی  

99 

 نقطة« نشان داده شده در شکل، کدام موارد از  مطالب زیر، درست است؟ –دربارة ترکیبی با فرمول »خط  247

 است.  5های آن  برابر های ناپیوندی روی اتمآ( شمار جفت الکترون

 کتونی وجود دارد.   گروه ی آمینی و یک سه گروه عامل  ب( در مولکول آن،

 گروه عاملی است.  و دارای دو نوع  C16H16N3Oپ( فرمول مولکولی آن  

نزدیک   6/ 3روژن در مولکول آن، به های نیت های کربن به اتمت( نسبت شمار اتم

 است. 

 

 ( آ ، ب  2    آ ، ت   (1

 

 ( ب ، ت 4    ( ب ، پ  3   

 

1 

تجربی   

99 

کنیم تا واکنش کامل  اکسید ناخالص را در مقدار کافی هیدروکلریک اسید وارد و گرم می   (II)ونه گرد مس  ز یک نمگرم ا   5 248

این واکنش،   اگر در  باشد، چند گرم مس  0/ 1انجام پذیرد.  کلرید تشکیل شده و    (II)مول هیدروکلریک اسید مصرف شده 

)گزینه است؟  کدام  اکسید  نمونه  این  در  ناخالصی  بر   ها درصد  چاپ  باه  راسات  از  اسایاد  ا  با  نااخاالصی  اخاوانید، 

 دهاد.  واکاناش نامی

 O = 16, Cl = 5/35, Cu = 64 ∶  g.mol1-   ) 

CuO(s))معادلة واکنش، موازنه شود(   + HCl(aq) → CuCl2(aq) + H2O(I)  

1) 75 /6  ،20   2 )75 /6  ،80    3 )75 /5  ،80    4 )75 /5  ،20 

1 

تجربی  

99 

 ر درست است؟ز مطالب زیچند مورد ا  249

 های زنگ آهن است. یکی از سازنده Fe+2یون   •

 اکسید، انجام ناپذیر است.   (II)واکنش فلز مس با آهن  •

 نمک به دست آمده از واکنش هیدروکلریک اسید با فلز آهن و زنگ آهن، یکسان است.  •

 شود. رسوب تشکیل میگرم   5/ 35کلرید با سدیم هیدروکسید کافی،    (III)مول آهن    0/ 05از واکنش  •

(H = 1, O = 16, Fe = 56 ∶  g.mol1- )  
FeCl3(aq) + NaOH(aq) → Fe(OH)3(s) + NaCl(aq) 

 ).معادلة واکنش موازنه شود (

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

2 

تجربی  

99 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

256 
از یک هیدروکربن زنجیره  0/ 01برای سوزاندن کامل    با فرمول  مول  شود. ییژن خالص مصرف ممول اکس   C40Hn    ،54 /0ای 

 است و چند پیوند دوگانه در ساختار مولکول آن شرکت دارد؟فرمول مولکولی این ترکیب کدام  

C40Hn(s))معادلة واکنش موازنه شود.(   + O2(g) → H2O(g) + CO2(g) 

1) C40H62   ،10    2  )C40H60  ،11           3  )C40H56  ،13         4) C40H54   ،14 

3 

تجربی  

99 

257 
را به    Aگرم از مادة اصلی تولید کنندة بوی نوعی میوه در شرایط مناسب در محیط اسیدی با آب واکنش داده و ترکیب    5/ 1

می  0/ 8همراه   تولید  متانول  برابر  گرم  واکنش  بازده  که  درصورتی  مادة    50کند.  مولکولی  جرم  باشد،  فرمول    Aدرصد  و 

 م است؟مادة اولیه کدا  مولکولی

H = 1, C = 12,  O = 16 ∶  g.mol1- ) ( 

CnH2nO2 +H2O
H+

→ A + CH3OH 

1) 88   ,C5H10O2    2 )88   ,C4H8O2 

 3  )116    ,C6H12O2    4 )116    ,C7H14O2 

1 

تجربی  

99 

X35 چند مورد از مطالب زیر، دربارة عنصر 212
 درست است؟  

Y17با عنصر   •
Z20هم گروه و با عنصر    

 هم دوره است.   

 های یونی و کوواالنسی شرکت کند. تواند در تشکیل ترکیب می •

 ترین شعاع اتمی را در میان عنصرهای هم دورة خود دارد. بزرگ  •

 گروه خود دارد. حالت فیزیکی متفاوت با عنصرهای هم دوره و هم  •

 پذیری را در میان عنصرهای هم دوره و هم گروه خود دارد. اکنش بیشترین و •

1 )5   2 )2   3 )3   4 )4 

3 

ریاضی خ  

99 

Ni28کدام مطلب دربارة )   213
Ti22( و تیتانیم ) 

 است؟ نادرست(  

 نیکل عنصری واسطه و تیتانیم عنصری اصلی است. ( 1

 تر است. شعاع اتمی تیتانیم کوچکشعاع اتمی نیکل از ( 2

 نیکل و تیتانیم، هر دو در یک دورة جدول تناوبی جای دارند. ( 3

 جدول تناوبی جای دارند.  4و تیتانیم در گروه  10نیکل در گروه ( 4

1 

ریاضی خ  

99 

 ها، چند مطلب زیر درست است؟های زیر، پس از موازنة معادلة آنبا توجه به واکنش   214

)Ι Fe(OH)2(s) + H2O(l) + O2(g) → Fe(OH)3(s) ( ها موازنه شود. )معادلة واکنش    

)ΙΙ Al(OH)3(s) + H2SO4(aq) → Al2(SO4)3(aq) + H2O(l) 
 مولکول آب نیاز است.  Fe(OH)3  ،04/12×1023گرم رسوب   1070برای تشکیل   •

 ید و باز است. نبی شدن اس ، از نوع خ𝚰𝚰کاهش و واکنش   –، از نوع اکسایش 𝚰واکنش   •

3 

ریاضی خ  

99 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 شود.گرم آب تشکیل می  36واکنش هر مول سولفوریک اسید با آلومینیم هیدروکسید کافی،  از  •

ها در  های استوکیومتری فراورده با مجموع ضریب  𝚰ها در واکنش  دهندههای استوکیومتری واکنش مجموع ضریب  •

 (H = 1 , O = 16 , Fe = 56 :g.mol−1برابر است. )  𝚰𝚰واکنش  

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

درصد   80با خلوص   Na2SiO3تقریب چند گرم  تولید و به  NaF، چند گرم HFمول  3/0با توجه به واکنش زیر، به ازای مصرف   215

 شود؟ مصرف می 

Na2SiO3(s) + HF(aq) → H2SiF6(aq) + NaF(aq) + H2O(l) ش موازنه شود.( ة واکن)معادل  

 (Si = 28 , Na = 23 , F = 19 , O = 16 :g.mol−1ها را از راست به چپ بخوانید،  )گزینه 

1) 7/5 ، 15/3   2 )5/7 ، 15/3  3 )7/5 ، 65/3  4 )5/7 ، 65/3 

1 

ریاضی خ  

99 

دست آورد و این  توان به درصد می  85ده خالص ( اکسید، چند کیلوگرم آهن، با باز𝚰𝚰𝚰کیلوگرم زغال با آهن)  8/1از واکنش   216

 توان تهیه کرد؟ خالص کافی در فرایند ترمیت می  ( اکسید𝚰𝚰𝚰آهن) مقدار آهن را از واکنش چند کیلوگرم آلومینیم با  

{
Fe2O3(s) + C(s)

        ∆        
→      Fe(l) + CO2(g)   

Al(s) + Fe2O3(s)
        ∆        
→      Al2O3(s) + Fe(l)

ها موازنه شود معادلة واکنش  .(       ) 

 (C = 12 , O = 16 , Al = 27 , Fe = 56 :g.mol−1ها را از راست به چپ بخوانید،  )گزینه 

1 )59/4 ، 52/9     2 )17/6 ، 52/9                                                         

 3 )59/4 ، 8/15     4 )17/6 ، 8/15 

1 

ریاضی خ  

99 

 های زیر، درست است؟گذاری ترکیبکدام موارد از نام  217

 

 اتیل پنتان-2:                                                                           آ(

 

 

  اوکتان متیلتری-6، 4، 2 –اتیل –5:                                                                              ب(

 

 متیل پنتاندی-2CH-CH2CH(CH3)2      :2 ،4(CH3)پ( 

 متیل هپتانتری-CH3(CH2)2CH(CH3)CH(CH3)CH(CH3)2      :4 ،5 ،6ت( 

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

2 

ریاضی خ  

99 

 دهد؟ها در واکنش با کلر کافی، چند گرم ترکیب کلردار تشکیل میز دومین عضو خانوادة آلکنم اگر 4/8  218

(H = 1 , C = 12 , Cl = 35/5 :g.mol−1) 

1 )4/26   2 )6/22   3 )7/29   4 )9/27 

2 

ریاضی خ  

99 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

است و فرمول  تقریبی کربن در آن کدام گرم جرم دارد. درصد جرمی STP ،5/2هر لیتر از یک هیدروکربن گازی در شرایط   246

 (H = 1 , C = 12 :g.mol−1تواند باشد؟ )خط« آن به کدام صورت می –»نقطه 

 

1 )71/85   ،     2 )71/85 ،   

 
    

3 )15/78 ،      4 )78/15  ، 

 

1 

تجربی خ  

99 

 ؟شیب نمودار تغییر شعاع اتمی کدام سه عنصر، بیشتر است   247

1 )O8
  ، N7

  ، C6
      2 )S16

  ، P15
  ، Si14

    

3 )Br35
  ، Se34

  ، As33
    4 )Al13

  ، Mg12
  ، Na11

  

4 
تجربی خ  

99 

ده در شارایط اکسید تولیاد شاشود. اگر گاز کربن دیگرم با کربن گرما داده می  5/6به وزن    Na2Oو    FeOبه مخلوطی از   248

STP  لیتر حجم داشته باشد، مقدار  میلی  336، برابرFeO  ؟ ها در مخلوط اولیه کدام اساتها به آنیونو نسبت شمار کاتیون

 (O = 16 , Na = 23 , Fe = 56 :g.mol-1ها را از راست به چپ بخوانید، )گزینه

 

1 )7/1 ، 16/2     2 )3/2 ، 16/2    

3 )3/2 ، 16/3     4 )7/1 ، 16/3 

1 

تجربی خ  

99 

دهد، صورت نامرتب نشان میپذیری شماری از عنصرهای دورة دوم جدول تناوبی را بهبا بررسی نمودار شکل زیر، که واکنش 249

 توان دریافت که ................ است. می

1 )a ،کربن :c ،فلوئور :gاکسیژن : 

2 )c ،اکسیژن :f ،نیتروژن :aکربن : 

3 )f،کربن : e ،بریلیم :bفلوئور : 

4 )b ،نیتروژن :d ،بور :eلیتیم : 

1 

تجربی خ  

99 

 250تواناد باا اکسید باا هیادروکلریک اساید مایگرم از یک نمونة ناخالص منگنز دی  50گاز آزاده شده از واکنش کامل     250

م است و در این فرایند،  ن نمونه کدااکسید در ایموالر پتاسیم برمید واکنش دهد. درصد خلوص منگنز دی  2لیتر محلول  میلی

 (O = 16 , Mn = 55 :g.mol−1دهد، با اسید واکنش نمی مصرف شده است؟ )ناخالصی HCl(aq)چند مول 

{
MnO2(s) + HCl(aq) → MnCl2(aq) + Cl2(g) + H2O(l)     

Cl2(g) + KBr(aq) → KCl(aq) + Br2(l)                             
  ).معادلة واکنش ها موازنه شود (  

1 )1 ، 5/43  2 )5/1 ، 5/43  3 )1 ، 87  4 )5/1 ، 87 

 

1 

تجربی خ  

99 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

دهد. درصاد جرمای طور کامل واکنش میگرم برم مایع به 32گرم، با  20هگزن به وزن  -1و  متیل هگزان   -3مخلوطی از     251

 تر است؟یکنزدمتیل هگزان در مخلوط به کدام عدد  -3

(H = 1 , C = 12 , Br = 80 :g.mol−1) 

1 )35/16   2 )5/17  3 )56/6   4 )15/6 

4 

تجربی خ  

99 

 ؟احتمال انجام کدام واکنش در شرایط مشخص شده، کمتر است 260

1 )SiO2(s) + 2C(s)
      ∆      
→     Si(l) + 2CO(g)    

2 )C2H2(g) + Cl2(g)
      FeCl2(aq)     
→           C2H4Cl2(g)    

3 )2Fe2O3(s) + 3C(s)
      ∆      
→     4Fe(s) + 3CO2(g)    

4 )CH3COOH(l)
     H2SO4(aq)    
→           CH3COOC2H5(l) + H2O(l) 

 

 

تجربی خ  

99 

    

 کدام مورد از مطالب زیر، درست اند؟ 201

 باشد، استخراج آن، دشوارتر است.   کنش پذیری فلزی بیشترآ( معموالً، هر چه وا

 ب( واکنش پذیری هر عنصر، به معنای تمایل اتم آن به انجام واکنش شیمیایی است. 

 دهنده ها بیشتر است. ، واکنش پذیری فراورده ها از واکنش Na(s)با   FeO(s)پ( در واکنش: 

 ا بیشتر است. هنده ها از فراورده ه، واکنش پذیر واکنش دC(s)با   O(s)2Naت( در واکنش: 

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

ریاضی   3

98 

 است؟ )با صرف نظر از گازهای نجیب( در دورة سوم جدول دوره ای، شمار عنصرهای فلز و نافلز از راست به چپ، کدام  202

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

ریاضی   2

98 

روند کلی واکنش پذیری چهار عنصر نخست از سمت چپ دورة دوم جدول دوره ای )تناوبی( در برابر اکسیژن در دمای اتاق،   203

 است؟به ترتیب شمارة گروه آن ها، کدام 

ریاضی   4

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 

تولید شود. درصد خلوص   STPگاز در شرایط    L2 /11زیر    ناخالص با آب، طبق معادلة 4LiAlH(s)گرم از   5اگر از واکنش  207

(s)4LiAlH  کدام است؟ ،(1-g.mol :1 =H  7و =Li   27و  =Al ) 

𝐋𝐢𝐀𝐥𝐇𝟒(𝐬) + 𝐇𝟐𝐨(𝐥) → 𝐋𝐢𝐎𝐇(𝐚𝐪) + 𝐀𝐥(𝐎𝐇)𝟐(𝐬) + 𝐇𝟐(𝐠)        (.  ( معادله  موازنه  می شود 

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

ریاضی   4

98 

آن به صورت   Fe+3یون های محلول اسیدی انداخته شده است تا  ازمیلی لیترml  100گرم از یک نمونه سنگ معدن آهن در 20 208

هیدروکسید بدست آید،  ( IIIرسوب آهن )گرم از  5/ 35به این محلول،   NaOH(s)با افزودن مقدار زیادی  محلول درآیند. اگر 

 ( Fe=56و  O= 16و   g.mol :1 =H-1م است؟ )معادلة واکنش ها موازنه شود. آهن در این نمونه سنگ معدن، کدا درصد جرمی 

𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑(𝒔) + 𝑯𝑪𝒍(𝒂𝒒) → 𝑭𝒆𝑪𝒍𝟑(𝒂𝒒) + 𝑯𝟐𝑶(𝒍) 

𝑭𝒆𝑪𝒍𝟑(𝒂𝒒) + 𝑵𝒂𝑶𝑯(𝒂𝒒) → 𝑭𝒆(𝑶𝑯)𝟑(𝒔) + 𝑵𝒂𝑪𝑳(𝒂𝒒) 

1 )4          2 )8             3  )10            4 )14 

ریاضی   4

98 

 نسبت شمار اتم های هیدروژن به شمار اتم های کربن، در کدام دو ترکیب، یکسان است؟  221

 ( بنزن، نفتالن 2           ( بوتان، اتن                       1

 ( بنزن، سیکلوهگزان 4( اتین، هیدروزن سیانید                   3

ریاضی   3

98 

 در گروه های جدول دوره ای )تناوبی(، از باال به پایین، شعاع اتمی .............. می یابد، زیرا شمار .............. 238

 اتم آن ها افزایش می یابد.  الیه های الکترونی اشغال شدة  –( افزایش 1

 الیه های الکترونی اشغال شدة اتم آن ها ثابت می ماند.   –( کاهش 2

 الکتروه های الیة ظرفیت اتم آن ها ثابت می ماند.   –ش ( افزای 3

 الکترون های الیة ظرفیت اتم آن ها ثابت می ماند.  –( کاهش 4

تجربی   1

98 

تجربی   3  0/ 2به درون نیم لیتر آب مقطر وارد شده است. اگر غلظت محلول نیتریک اسید تشکیل شده به    ناخالص  5O2N(g)گرم    7/ 2 243

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

  از تغییر حجم صرف نظر و معادله  O=  16و    N=  14و    g.mol  :1  =H-1، کدام است؟ )5O2Nص  مول بر لیتر برسد، درصد خلو

𝐍𝟐𝐎𝟓(𝐠)موازنه شود.   + 𝐇𝟐𝐎(𝐥) → 𝐇𝐍𝐎𝟑(𝐚𝐪) ) 

1 )65              2  )71            3 )75              4 )81 

استفاده می شود. در صورتی که بازده   کربنی برای تهیة یک استر )اسانس موز( از واکنش استیک اسید با یک الکل پنج  244

این استر به دست می  باشد، از واکنش یک مول استیک اسید با مقدار کافی از این الکل، چند گرم از  % 80درصدی واکنش 

 ( O= 16و  C= 12و  g.mol :1 =H-1آید؟ )

𝐂𝐇𝟑𝐂𝐎𝐎𝐇+ 𝐂𝟓𝐇𝟏𝟏𝐎𝐇
      𝐇+     
↔     𝐂𝟕𝐇𝟏𝟒𝐎𝟑 +𝐇𝟐𝐎 

1 )104            2 )112               3  )121               4)130 

تجربی   1

98 

ساعت تأمین می   25واتی به مدت  60برای روشن نگهداشتن یک المپ با بازگردانی هفت قوطی کنسرو فوالدی، انرژی الزم  252

ساعت روشن   5ت واتی به مد 60المپ  4قوطی در کشور بازیافت شود و هر خانه را به طور میانگین   700000شود. اگر روزانه، 

 نگهدارد، با بازگردانی کامل این قوطی ها، روشنایی چند خانه در یک روز تأمین می شود؟ 

1 )50000           2 )90000          3 )75000             4 )125000 

 

تجربی   4

98 

 وجود ترکیب های کدام عنصر در سنگ ها یا شیشه، می تواند سبب ایجاد رنگ شود؟ 205

1 )M11          2  )A13         3 )Z20         4 )X26 

ریاضی خ   4

98 

درصد، طبق معادلة زیر، به تقریب چند مول آلومنیوم سولفات باید با   97سولفات با خلوص  گرم باریم   79/ 06برای تهیة  210

 کافی باریم کلرید واکنش دهد و در این واکنش چند مول باریم کلرید مصرف می شود؟ مقدار 

 ( O= 16و  S= 32و  g.mol :137 =Ba-1)گزینه ها را از راست به چپ بخوانید. 

𝐁𝐚𝐂𝐥𝟐(𝐚𝐪) + 𝐀𝐥𝟐(𝐒𝐎𝟒)𝟑(𝐚𝐪) → 𝐁𝐚𝐒𝐎𝟒(𝐬) + 𝐀𝐥𝐂𝐥𝟑(𝐚𝐪) 

 )معادله موازنه شود.( 

1 )13 /0  ،33 /0     2  )13 /0   ،44 /0   3  )11 /0   ،44 /0   4  )11 /0    ،33 /0 

ریاضی خ   4

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 شمار اتم های کربن در مولکول کدام آلکان با شمار آن ها در مولکول نفتالن، برابر است؟  218

 اتیل نونان  -4( 2هپتان                متیل  -3-اتیل  -3( 1

 دی متیل هپتان  -3، 3( 4         تری متیل اوکتان       -3،  3، 2( 3

ریاضی خ   1

98 

 کدام موارد از مطالب زیر، دربارة جدول شارل ژانت درست اند؟  238

 آ( عنصرها، به پنج دسته بخش می شوند. 

 گروه خواهد بود.  16شاما   gب( عنصرهای دستة  

 ستون یا گروه، جای می گیرند.  32عنصرهای کشف شده، در  پ(

 را می توان بر پایة آن طبقه بندی کرد.   118از  عدد اتمی بزرگ تر ت( عنصرهای دارای  

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

تجربی خ    4

98 

آب   g72گرما داده شده است. اگر در پایان واکنش،  4SO2Hمول اتانول در مجاورت  5مول اتانوئیک اسید و   5مخلوطی از  240

 (، به ترتیب از راست به چپ، کدام است؟gدی واکنش و جرم استر تولید شده )برحسب ود، بازده درصتولید ش

(1-g.mol :1   =H  12و =C  16و  =O) 

𝐂𝐇𝟑𝐂𝐎𝐎𝐇+ 𝐂𝟐𝐇𝟓𝐎𝐇 
   𝐇+    
→    𝐂𝐇𝟑𝐂𝐎𝐎𝐂𝟐𝐇𝟓 +𝐇𝟐𝐎 

1 )80   ،352          2 )80   ،264         3) 90  ،352      4  )90 ،264 

تجربی خ   1

98 

 اگر به جای همة اتم های هیدروژن مولکول بنزن، گروه متیل قرار گیرد، کدام مورد درست است؟ 251

 یابد. ( فرّاریت آن کاهش می 1

 ( خاصیت آروماتیکی آن، از بین می رود. 2

 ( فرمول مولکولی آن، ماننده فرمول مولکولی نفتالن می شود. 3

 ر دو قطبی مولکول، افزایش چشم گیری پیدا می کند. شتاو( گ4

تجربی خ   1

98 

  2COگاز  kg66( تبدیل کنند. اگر یک درخت، ساالنه 6O12H6C، می توانند آن را به قند گلوکز )  2CO(g)درختان با جذب  209

 جذب کند، چند کیلوگرم از این قند در آن ساخته می شود؟ 

𝑪𝑶𝟐(𝒈)  ادله موازنه شود.    )مع + 𝑯𝟐𝑶(𝒍) → 𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔(𝒂𝒒) + 𝑶𝟐(𝒈)    1-g.mol :1 =H   12و =C  16و =O ) 

ریاضی   1

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

1 )45         2 )25            3  )18          4  )21 

 کربن وجود دارد؟  –تری متیل هگزان، چند پیوند کوواالنسی سادة کربن  -3،  2، 2در ساختار  252

1 )6              2  )7               3 )8             4  )9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجربی خ   3

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 فصل دوم: در پی غذایی سالم 

 تاریخ  پاسخ  متن سوال  ردیف

 های گرما شیمیایی زیر:  باتوجه به واکنش 217

(I)CS2(𝐈) + O2(g) → CO2(g) + SO2(g)      ,             ∆H = 1075- kJ 
(II)NH3(g) + O2(g) → N2(g) + H2𝐎(I)     ,             ∆H = 1530- kJ  

 )معادلة واکنشها موازنه شود (

سوختن هر مول آمونیاک در    از  سولفید برابر است وگرمای سوختن هر گرم آمونیاک با گرمای سوختن چند گرم کربن دی  

می،  (II)واکنش   تولید  گاز  مول  )گزینهچند  بخوانکند؟  چپ  به  راست  از  را  Hید،  ها  = 1, C = 12, N = 14, S = 32 

:g.mol1- ) 

1) 59 /1   ,1       2 )19 /2   ,2 

3 )59 /1   ,5 /0       4 )19 /2    ,25 /2 

3 

ریاضی  

99 

218 ∆H   :2واکنشNH3(g) + 2CH4(g) + 3O2(g) → 2𝐇𝐂𝐍(g) + 6H2𝐎(I) برابر چند کیلو ژول است؟ ، 

پیوندهای   آنتالپی    O = O  ،C ≡ N)آنتالپی  میانگین  برابر    C - H ، O – Hو N - Hپیوندهای  و  ترتیب  ،  463،  880،  495به 

 کیلوژول بر مول است.(  390و  414

1) 910-   2 )916-    3 )1007-   4 )1017-   

3 

ریاضی  

99 

 آلدهید و یک ترکیب با ساختار مخلوطی از بنز   219

 

مول    9/ 4تولید شده برابر    CO2مول و    7/ 8ابر  شود، اگر میزان آب حاصل برطور کامل سوزانده میدرون یک ظرف دربسته به

شود،  ، تشکیل می  H2𝐎(I)و    CO2(g)،    باشد، درصد مولی بنزآلدهید در این مخلوط کدام است؟ ) از سوختن هردو ترکیب

H = 1, C = 12, O = 16, ∶ g.mol1- ) 

1) 15           2 )20    3 )25     4 )30 

2 

ریاضی  

99 

 کمتری دارد؟ن مواد، نقش  انجام واکنش سوخت کدام عامل در سرعت  220

 ( حجم4  ( دما  3 ( سطح تماس  2         ماهیت ماده سوختنی    (1  
4 

ریاضی  

99 

داده 221 به  جدولباتوجه  گاز  های  غلظت  و  مقدار  تغییر  که  زیر  واکنش:    CO2های  در  را  زمان  به  CaCO3(s)نسبت  +

2HCl(aq) → 𝐂𝐚𝐂𝐥2(aq)+CO2(g)+H2𝐎(I)می نشان  نسبت  ،  مقدار    aبه    cدهد،  و  است؟    bکدام  ثانیه  مول  چند 

CO2ها از راست به چپ بخوانید،  )گزینه = 44, ∶ g.mol1-  ) 

 50 40 30 20 10 0 زمان )ثانیه( 

 64/ 50 64/ 55 64/ 66 64/ 88 65/ 32 65/ 98 جرم مخلوط واکنش )گرم( 

 ........... ............ ........... 1/ 10 0/ 66 0 اکسید )گرم( جرم کربن دی

 

3 

ریاضی  

99 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

,n(CO2) (S)زمان  (mol) ∆n(CO2), (mol) R̅(CO2) =
∆n(CO2)
∆t
, (mol𝒔1-) 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

0 

50/10 × 102- 

50/2 × 102- 

………… 

………… 

………… 

50/10 × 102- 

00/1 × 102- 

 ......... a.... 

………… 

……c…… 

50/10 × 103- 

00/1 × 3 

……..…… 

……b…… 

………..… 

 

1) 22 /0   ,3/4 × 103-          2 )055 /0   ,2 × 103- 

         3  )22 /0    ,5/2 × 103-                                        4  )055 /0   ,2 × 103- 

تواند انرژی الزم  ند روز میقریب برای چزمینی، به تگرم سیب  50گرم نان و    146گرم تخم مرغ،    100یک وعدة غذایی شامل   252

با متوسط ضربان   درنظر بگیرید،    J  1بار در دقیقه را فراهم کند؟ )انرژی الزم برای هر تپش را    75برای تپش قلب شخصی 

1cal=2/4J ) 

 
 g 100 Kcalارزش سوختی 

1) 17 

2) 18 

3) 21 

4) 23 

 تخم مرغ  

 نان  

 زمینی سیب

140 

250 

70 

 

3 

تجربی  

99 

درون یک ظرف دارای دو لیتر آب با    C°50گرمی آلومینیم، هریک با دمای    500گرمی آهن و یک قطعة  کیلو  2عة  اگر یک قط 253

انداخته شود، کاهش دمای هر قطعه فلز، به تقریب چند برابر افزایش دمای آب است؟ )ظرفیت گرمایی ویژه آب،    C°20دمای  

.𝑱آلومنیم و آهن به ترتیب برابر   g1- . °C1-  2 /4  ،9 /0  است.(   0/ 45و 

1) 24 /3    2 )47 /5                     3 )23 /6             4 )47 /7 

 

3 

تجربی  

99 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

254 
 های زیر:باتوجه به واکنش

SOCl2(I) + H2O(I) → SO2(g) + 2HCl(g)   ,   ∆H = 11+kJ 

P2(s) + 6Cl2(g) → 4PCl3(g)   ,   ∆H = 1224-kJ 

2PCl3(I) + O2(g) → 2POCl3(S)   ,   ∆H = 650-kJ 

4HCl(g) + O2(g) → 2Cl2(g) + 2H2O(I)   ,   ∆H = 202-kJ 

 شود؟، مطابق واکنش زیر، چند کیلوژول گرما آزاد می  POCl3(I)مول    0/ 1به ازای تشکیل 

P4(s) + 4SO2(g) + 10Cl2(g) → 4SOCl2(I) + 4POCl3(I) 

1) 8 /52   2 )1 /54     3 )4 /62    4 )2 /64  

 

2 

تجربی  

99 

 در واکنش فرضی زیر، به کدام صورت است؟  D2و  A2روند تقریبی نمودار تغییر نسبت به زمان برای گازهای   258

 مول بر لیتر باشد.( 4/ 5و  2، به ترتیب برابر  D2و  A2)با این شرط که غلظت آغازی گازهای   

A2(g))معادلة واکنش موازنه شود.(     + D2(g) → AD3(g) 

 

 

1) 

 

 

 

2 ) 

 

 

3) 

 

 

 

4) 

 
 

4 

تجربی  

99 

259 
 های زیر به دست آمده است: نسبت به زمان در آزمایش تجزیة آن، مطابق داده H2O2تغییر غلظت  

2H2O2(I) → 2H2O(I) + O2(g) 

 خر ثبت شده در جدول، کدام است؟ نسبت سرعت متوسط در دو ثانیة چهارم واکنش به سرعت متوسط در ده ثانیة آ

0 /20 0 /10 0 /8 0 /6 0 /2 0 t(s) 

3 

تجربی  

99 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

0084 /0 0209 /0 0246 /0 0300 /0 0448 /0 0500 /0 [H2O2](mol L
1- ) 

1) 64 /1   2 )81 /1    3 )04 /2    4 )10 /2 

 کدام مورد از مطالب زیر، درست است؟  219

 ت گرمایی ویژة آن، به جرم آن وابسته است. آ( ظرفیت گرمایی هر نمونه ماده، برعکس ظرفی

 معیاری از میزان گرمی )میانگین انرژی جنبشی ذرات سازندة( آن است. ب( دمای یک نمونه از ماده، 

Cپ( علت دشوار بودن انجام واکنش:  (s گرافیت، )+ 2H2O(g) → CH4(g) .گرماگیر بودن آن است ، 

 . کندستد )مبادله( می و کنش با محیط داد، برابر مقدار گرمایی است که سامانة وات( تغییر آنتالپی هر واکنش در حجم ثابت

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

1 

ریاضی خ  

99 

،   گرما تولید شود، ارزش سوختی بنزن KJ138مول اتانول،  1/0و از سوختن کامل   KJ64مول بنزن،    02/0سوختن کامل   از اگر 220

ها را از  شود؟ )گزینه تولید می CO2سوختی اتانول است و از سوختن این مقدار بنزن، چند مول گاز    برابر ارزشتقریب چند به

 (H = 1 , C = 12 , O = 16 :g.mol-1راست به چپ بخوانید،  

1)12/0 ، 25/1      2 )15/0 ، 37/1 

3 )15/0 ، 25/1     4 )12/0 ، 37/1 

4 

ریاضی خ  

99 

−Hپی پیوند  اگر آنتال 221 H   ،N− H   ،N− N  وN≡N باشد،    941و  159،  389، 432ترتیب برابر ، به  با یکای کیلوژول بر مول

−N2(g) + 2H2(g) → H2N   : مطابق واکنش  NH2(g)  مولکول هیدروژن، چند کیلوژول انرژی   1025×01/3، به ازای مصرف

 شود؟جذب می

  1) 1200   2 )2400   3 )3600   4 )4800 

2 

ریاضی خ  

99 

ضریب استوکیومتری فراورده)ها( به  ت دست آمده است. نسبهای جدول زیر به از یک واکنش فرضی در دمای معیّن، داده  223

 ؟ دهنده)ها( در معادلة موازنه شدة واکنش، کدام استواکنش 

1 )𝟓
𝟐
 

2  ) 1
4

   

3  )5/2 

4  )4 

 زمان )ثانیه( 
 ( mol.L-1غلظت ) 

A E D 

0 0200/0 0 0 

100 0169/0 0063/0 0016/0 

200 0142/0 0116/0 0029/0 
300 0120/0 0160/0 00040/0 

400 0101/0 0199/0 0049/0 

1،3 

ریاضی خ  

99 

، چند کیلوژول گرما الزم است و این مقادار 225C°به    25C°کیلوگرم از    5/2برای باال بردن دمای یک قطعة مسی به وزن    252
2 

تجربی خ  

99 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

CO2CH3 

در  J.g-1.°C-1 0/39شود؟ )ظرفیت گرمایی ویژة ماس را برابار تقریب از سوختن کامل چند گرم گاز متان تأمین میبهگرما،  

 (H = 1 , C = 12 :g.mol−1ها را از راست به چپ بخوانید، نظر بگیرید، گزینه

CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l)  ,   ∆H°=− 890KJ 

  1 )5/2 ، 195     2 )5/3 ، 195                                                         

 3 )25 ، 1950     4 )35 ، 1950 

 

 های گرماشیمیایی زیر:با توجه به واکنش  -253 253

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l)   ,   ∆H°=− 572KJ 
2H2O(l) + O2(g) → 2H2O2(aq)   ,   ∆H°= +190KJ 
C6H6O2(aq) → C6H4O2(aq) + H2(g)   ,   ∆H°= +116KJ  

 ∆H°   :واکنشC6H6O2(aq) + H2O2(aq) → C6H4O2(aq) + 2H2O(l) 100، برابر چند کیلوژول است و اگر  

اکسید  مصرف شود، با گرمای آزاد شده، چند گرم کربن دی کسید در این واکنش  موالر هیدروژن پرا 5/2لیتر از محلول  میلی 

کیلوژول انرژی،    50اکسید جامد با ها را از راست به چپ بخوانید، هر مول کربن دی توان به گاز تبدیل کرد؟ )گزینه جامد را می 

 ( C = 12 , O = 16 :g.mol−1شود،  می  طور مستقیم به گاز تبدیل به

1  )8/42 ، 254-     2  )3/45 ، 254-             

3  )3/58 ، 265-                 4 )8/62 ، 265- 

3 

تجربی خ  

99 

 (H = 1 , C = 12 :g.mol-1) ؟کدام مطلب دربارة دو مولکول با ساختارهای زیر، درست است   254
 

 دارای گروه کتونی است.  𝚰𝚰ترکیب ( 1

 ترکیب، برابر است.  شمار پیوندهای دوگانه در دو( 2

 است.  106/0تقریب (، به𝚰𝚰نسبت جرم هیدروژن به جرم کربن در ترکیب )( 3

 هایها در شمار جفت الکتروندو ترکیب با هم ایزومرند و تفاوت آن( 4

 ها است. های آنناپیوندی روی اتم 

3 

تجربی خ  

99 

دست آمده است. نسبت سارعت های جدول زیر به، دادهCH4(g) + H2O(g) → CO(g) + 3H2(g)در بررسی واکنش:   255

  تقریب کدام است؟ثانیة پایانی ثبت شده در جدول، به 400ثانیة سوم، به سرعت متوسط واکنش در  50متوسط واکنش در 

800 700 400 300 200 150 100 50 0 t(s) 

0170/0 0210/0 0430/0 0459/0 0621/0 0741/0 082/0 0905/0 100/0 
[CH4] 

mol.L−1 

 

1) 234/0   2 )243/0 3 )34/2   4 )43/2 

4 

تجربی خ  

99 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

CH2OH 

دهناده درصد مقدار اولیة واکانش  10، هر نیم ساعت،  AB2(g) → A(g) + B2(g)اگر در دمای معیّن، در واکنش فرضی:     256

درصد  50ای که ین روند پیشرفت کند، در لحظهدقیقه با هم 5مصرف شود و همین واکنش در مجاورت کاتالیزگر مناسب، هر 

مادة اولیه مصرف شده باشد، تفاوت زمان این دو روند، چند دقیقه است و با کاربرد کاتالیزگر، سرعت متوسط واکنش، چناد 

 شود؟برابر می

 

  1) 5 ، 125  2 )6 ، 125   3 )5 ، 150   4 )6 ، 150  

2 

تجربی خ  

99 

 ؟است نادرستو، ررة ترکیبی با ساختار روبهمطلب زیر، درباکدام  257

 

   ( در مولکول آن وجود دارد. CHOH  چهار گروه )( 1

  مولکول آن، دارای پنج گروه عاملی الکلی و یک گروه عاملی اتری است. ( 2

   پذیری آن مشابه اتانول است. شود و مقدار انحاللپیوند هیدروژنی در آب حل میبا تشکیل ( 3

 های کربن در مولکول آن، مشابه مولکول هگزن است. های هیدروژن به شمار اتممار اتمنسبت ش( 4

 

3 

تجربی خ  

99 

    

 کدام مورد، درست است؟ 215

 به جز گوارش غذا )چربی ها و قندها( وجود دارد. ( راه های گوناگون دیگری برای تأمین انرژی بدن  1

 ستخوان، بسیار مفید است. ( مصرف پتاسیم برای پیشگیری و ترمیم پوکی ا2

 ( تبدیل ماده به انرژی، تنها منبع حیات بخش انرژی در زمین است. 3

 ( سرانة مصرف مواد غذایی در کشورهای مختلف، یکسان است. 4

ریاضی   3

98 

𝑵𝟐𝑯𝟒(𝒈)با توجه به واکنش:   216 + 𝑯𝟐(𝒈) → 𝟐𝑵𝑯𝟑(𝒈) + 𝟏𝟖𝟑𝒌𝑱  کدام مورد درست است؟ ، 

 سطح انرژی فراورده از واکنش دهنده ها پایین تر است.  (1

 انرژی تولید می شود.  183kJ( با تولید هر مول آمونیاک،  2

 ( واکنش گرماگیر است و با انجام آن در یک ظرفیت، دمای آن پایین می آید. 3

 ( با انجام واکنش در دمای ثابت، انرژی باید از محیط به سامانه جریان یابد. 4

ریاضی   1

98 

𝑪𝑶(𝒈)واکنش:    𝑯∆با توجه به داده های جدول زیر،   217 + 𝟐𝑯𝟐(𝒈) → 𝑪𝑯𝟑𝑶𝑯(𝒈) چند کیلوژول است؟ ، 

 

ریاضی   3

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

𝑪 نوع پیوند  ≡ 𝑶 H – H C – H C – O O – H 

آنتالپی  

(1-kJ.mol) 
1075 436 414 351 464 

 

1 )210-              2  )180-                   3 )110-                  4 )80- 

𝑷𝑰𝟑(𝒔)در واکنش: )معادله موازنه شود.(   220 + 𝑯𝟐𝑶(𝒍) → 𝑯𝟑𝑷𝑶𝟒(𝒂𝒒) + 𝑯𝑰(𝒂𝒒)   اگر مقدار آغازین ،𝑷𝑰𝟑(𝒔)   برابر

قریب به چند  گرم برسد، سرعت متوسط مصرف این ماده به ت 4/ 12گرم درون یک لیتر آب بوده و پس از دو دقیقه به  20/ 6

   از تغییر حجم صرف نظر شود.(P= 31و   g.mol :127  =I-1به چند مول بر لیتر می رسد؟ )  HI(aq)مول بر ثانیه و غلظت 

1  )𝟎. 𝟏𝟐 , 𝟑. 𝟑 × 𝟏𝟎−𝟒                 2  )𝟎. 𝟎𝟖 , 𝟑. 𝟑 × 𝟏𝟎−𝟒 

3  )𝟎. 𝟏𝟐  , 𝟔. 𝟔𝟕 × 𝟏𝟎−𝟒               4  )𝟎. 𝟎𝟖 , 𝟔. 𝟔𝟕 × 𝟏𝟎−𝟒 

ریاضی   1

98 

 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ 251

 در واکنش های گرماده، انرژی از محیط به سامانه جریان می یاد.  •

𝐐گرمای مبادله شده بین دو ماده، از رابطة:   • = 𝐦𝐜∆𝛉  .به دست می آید ، 

 است.  Q < 0ما، در فرایند گوراش و سوخت و ساز شیر در بدن، با وجود ثابت بودن د •

 در فرایند گرماده، فراورده ها در سطح انرژی باالتری نسبت به واکنش دهنده ها قرار می گیرند.  •

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

تجربی   2

98 

ه است. اگر نمودار تغییر جرم مخلوط واکنش  موالر نیتریک اسید انداخته شد 5محلول  mL200، درون  Bi(s)قطعه ای از فلز   256

تغییر حجم محلول، صرف نظر    از  O= 16و  g.mol :14  =N-1، کدام است؟ )  3+Bi(aq)دار تغییر غلظت  وبه صورت زیر باشد، نم

 شود.(

𝐁𝐢(𝐬) + 𝐇𝐍𝐎𝟑(𝐚𝐪) → 𝐁𝐢(𝐍𝐎𝟑)𝟑(𝐚𝐪) + 𝐍𝐎(𝐠) + 𝐇𝟐𝐎(𝐥) 

 ) معادله موازنه شود.(

 

تجربی   1

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 

𝟐𝐂𝐇𝟒(𝐠)واکنش:  𝐇∆با توجه به واکنش های زیر،   253 → 𝐂𝟐𝐇𝟔(𝐠) + 𝐇𝟐(𝐠) چند کیلوژول است؟ ، 

𝟐𝐂𝟐𝐇𝟔(𝐠) + 𝟕𝐎𝟐 → 𝟒𝐂𝐎𝟐(𝐠) + 𝟔𝐇𝟐𝐎(𝐥)  , ∆𝐇 = −𝟑𝟏𝟐𝟎𝐤𝐉 

𝐂𝐇𝟒(𝐠) + 𝟐𝐎𝟐(𝐠) → 𝐂𝐎𝟐(𝐠) + 𝟐𝐇𝟐𝐎(𝐥)  , ∆𝐇 = −𝟖𝟗𝟎𝐤𝐉 

𝟐𝐇𝟐(𝐠) + 𝐎𝟐(𝐠) → 𝟐𝐇𝟐𝐎(𝐥)    , ∆𝐇 = −𝟓𝟕𝟐𝐤𝐉 

1 )352            +2 )66               +3 )66-                  4  )352- 

تجربی   2

98 

𝐒𝐎𝟑(𝐠)با توجه به واکنش:   254 + 𝐇𝟐𝐎(𝐥) → 𝐇𝟐𝐒𝐎𝟒(𝐚𝐪), ∆𝐇 = −𝟐𝟐𝟖𝐤𝐉  کیلوگرم آب،   10/ 18، در یک مخزن دارای

با سرعت یکنواخت در مدت پنج دقیقه حل شده است. میانگین افزایش دمای مخزن در هر دقیقه، به تقریب   3SOمول گاز   10

 (Cآب=  K1-J.g   =2 /4.-1است؟ )فرض شود گرمای واکنش، تنها صرف گرم شدن آب شده است،  ℃چند 

1 )54 /0           2 )08 /1         3 )42 /5           4 )86 /10 

تجربی   4

98 

255 ∆𝐇  چند کیلوژول است؟ )انرژی پیوند های  واکنش پلیمر شدن کامل یک مول اتیلن، به تقریبC = C    ،C – H   وC – C  به ،

𝐧𝐂𝐇𝟐کیلوژول بر مول است.   348و  412، 612ترتیب برابر،  = 𝐂𝐇𝟐 → [𝐂𝐇𝟐 − 𝐂𝐇𝟐]𝐧 ) 

1 )264          +2 )84         +3 )84-         4  )264- 

تجربی   3

98 

 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ 213

 پذیر نیست. اندازه گیری آنتالپی بسیاری از واکنش ها به روش گرماسنجی، امکان  •

 ست. تأمین شرایط بهینه، برای انجام واکنش تهیة متان از هیدروژن و کربن، آسان ا •

ریاضی خ   2

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 وابسته به خود بیان شود، واکنش استوکیومتری نامیده می شود.  𝐇∆واکنشی که با   •

هس،   محاسبة گرمای بسیاری از واکنش های مرحله ای یا واکنش هایی که به دشواری انجام می شود، بر پایة قانون •

 امکان پذیر است. 

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

، چند کیلوزول گرما به طور مستقیم )قبل از سوخت و ساز( وارد بدن   45℃شیر( در دمای    g300با نوشیدن یک لیوان شیر )  214

 در نظر بگیرید.(  37℃و دمای بدن را   K1-J.g4.-1می شود؟ )گرمای ویژة شیر را 

1 )6 /9             2 )6 /14               3 )12             4  )18 

ریاضی خ   1

98 

با توجه به آنتالپی و واکنش زیر، کدام   215

این   𝐇∆هیدروربن زیر پایدارتر است و  

 واکنش، چند کیلوژول است؟ 

 

 H – H C – H C – C پیوند

 kJ.mol 436 412 348-1انرژی 

 

 + 40( سیکلوهگزان، 4+   40( هگزان، 3    -40( سیکلوهگزان، 2     -40( هگزان ، 1

اضی خ  ری 3

98 

 مول آمونیاک در معادلة :  0/ 14کامل   کی از فراورده های واکنش تقریباًزمان« زیر که به ی  –با توجه به نمودار »مول  216

 𝐍𝐇𝟑(𝐠) + 𝐂𝐥𝟐(𝐠) → 𝐍𝐇𝟒𝐂𝐥(𝐬) + 𝐍𝐂𝐥𝟑(𝐠)  است؟ )معادله موازنه شود.( ناردست، مربوط است، کدام مطلب 

 ، نسبت داد. 3NCL(g)را به تشکیل ( می توان آن  1

 ( نمی توان آن را به مصرف یکی از واکنش دهنده ها نسبت داد. 2

 ثانیه، برابر 20تا   10در فاصلة زمانی   2Cl(g)( سرعت متوسط مصرف 3

 مول بر ثانیه است.   0/ 001 

 ر ، از آغاز واکنش تا ثانیه سی ام، براب  Cl(s)4NH( سرعت متوسط تشکیل 4

 بر ثانیه است. مول   3×10-3 

ریاضی خ   3

98 

 از فلز به کار رفته در آن در اثر خوردگی از بین   %5تن تأسیسات آهنی است، ساالنه  219.000در یک پاالیشگاه، که شامل   217

روز در نظر    365برابر  پاالیشگاه چند تن در روز است؟ )هر سال را  می رود. آهن )سرعت( متوسط مصرف فلز آهن در این  

ریاضی خ   1

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 د.(بگیری

1 )30              2  )35                 3 )40               4 )45 

و دارای سولفوریک اسید کافی،   25℃آب به دمای   g200در  BaO(s)مول از   0/ 1با توجه به واکنش های زیر، با حل شدن   247

𝐁𝐚𝐎(𝐬)طبق معادلة:  + 𝐇𝟐𝐒𝐎𝟒(𝐚𝐪) → 𝐁𝐚𝐒𝐎𝟒(𝐠) + 𝐇𝟐𝐎(𝐥)  دمای نهایی آب، به تقریب به چند درچه سلسیوس ،

 (K1-J.g 2 /4  =𝐜𝐇𝟐𝐎.-1می رسد؟) فرض کنید که آنتالپی واکنش فقط صرف تغییر دمای آب شده است: 

𝐁𝐚𝐒𝐎𝟒(𝐬) → 𝐁𝐚𝐎(𝐬) + 𝐒𝐎𝟑(𝐠), ∆𝐇 = +𝟐𝟏𝟑𝐤𝐉 

𝐒𝐎𝟑(𝐠) + 𝐇𝟐𝐎(𝐥) → 𝐇𝟐𝐒𝐎𝟒(𝐚𝐪), ∆𝐇 = −𝟕𝟖𝐤𝐉 

1 )16           2 )19                3 )31                4 )41 

تجربی خ   4

98 

گرما داده   kJ50، مقدار   20℃با توجه به داده های زیر، اگر به یک کیلوگرم روغن زیتون و یک کیلوگرم آب، هر دو با دمای   249

 ند درجة سلسیوس، خواهد بود؟شود، تفاوت دمای این دو ماده، به تقریب چ

𝟐𝟎𝟎𝐠 آب ℃𝟐𝟓
     𝟒𝟏𝟖𝟎𝟎𝐉   
 𝟐𝟎𝟎𝐠  آب  ℃𝟕𝟓       →

𝟓𝟎𝐠 روغن  زیتون ℃𝟐𝟎
     𝟗𝟖𝟓𝐉   
 𝟓𝟎𝐠  روغن  زیتون  ℃𝟑𝟎     →

1 )4 /13        2  )2 /18            3 )1 /22              4 )4 /25 

تجربی خ   1

98 

 رعت متوسط تولید گاز هیدروژن در واکنش: با توجه به این که س  250

𝐅𝐞(𝐬))معادله موازنه شود.(   + 𝐇𝟐𝐎(𝐠) → 𝐅𝐞𝟑𝐎𝟒(𝐬) + 𝐇𝟐(𝐠)  مول بر ثانیه است،   2×10-2، در دمای آزمایش برابر

 است؟  نادرست کدام مطلب،  

 مصرف می شود.   Fe(s)مول  0/ 15( در هر ثانیه،  1

 ، تولید می شود.  4O3Fe(s)مول  0/ 3( در هر دقیقه، 2

 است.  mol.s02 /0-1، برابر  O(g)2H( سرعت متوسط مصرف 3

 است.  4O3Fe(s)( سرعت متوسط واکنش، برابر سرعت متوسط تولید 4

تجربی خ   1

98 

  

 

 

  



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 فصل سوم:پوشاک، نیازی پایان ناپذیر 

 تاریخ  پاسخ  متن سوال  ردیف

 کدام مطالب درست است؟  222
 

 کنند. استیرن تهیه میی یکبار مصرف را از هاآ( در صنعت، ظرف 

 دهند. درصد الیاف تولیدی در جهان را الیاف طبیعی تشکیل می 50ب( بیش از 

 اثر است. پ( تترافلوئورواتن، یک نوع سرد کننده و پلیمر آن از نظر شیمیایی بی

 . پذیر هستندهای تجزیة مواد زیست تخریباکسید، فرآوردهت( آب، متان و کربن دی

 ها به یکدیگر ر ا دارند. در شرایط معین، قابلیت اتصال پشت سرهم و از کناره های اتن ث( مولکول

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

 

4 

ریاضی  

99 

255 
 در کدام گزینه، واحد تکراری پلیمر، درست است؟ 

1  ) 

 

2 ) 

 

3) 

 

4) 

  

1 

تجربی   

99 

 زیر، درست است؟ورد از مطالب د منچ 224

 شوند. آمیدها به آسانی تجزیه می استرها و پلی پلی •

 های یکبار مصرف است. الکتیک اسید، در تهیة ظرف یکی از مصارف عمدة پلی  •

 شود. شده استفاده میزمینی، نشاسته و شیر ترش هایی مانند سیب الکتیک اسید از فراورده برای تهیة صنعتی پلی  •

های تهیه شده از پلیمرهای حاصل از  آمیدی، ماندگاری بیشتری نسبت به لباس چه های پلی یه شده از پارهای تهلباس •

1 

ریاضی خ  

99 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 . های سیر نشده دارندهیدروکربن 

1 )2   2 )3   3 )4   4 )5 

gها )پذیری الکلکدام نمودار، رابطة انحالل   258

100g
آب 
 دهد؟درستی نشان میة آلکانی را به های کربن زنجیر، با شمار اتم( 

 

1)               2) 

 

 

 

3 )                      4  ) 

 

4 

تجربی خ  

99 

ی کمای در آب ریپاذانحالل شادهلیتشک، در محیط اسیدی، الکل  C9H18O2اگر از آبکافت یک استر با فرمول مولکولی     264

 ؟اندماکدتی در آب حل شود، اسید و الکل سازندة این استر به هر نسب دشدهیتولداشته باشد و اسید 

 ( هپتانوئیک اسید، اتانول2    ( اتانوئیک اسید، هپتانول1

 ( پنتانوئیک اسید، بوتانول4   ( هگزانوئیک اسید، پروپانول3

1 

تجربی خ  

99 

    

 است؟  نادرست کدام مطلب،   222

 لند و جرم مولکولی زیاد هستند. با زنجیرهای ب ( پلیمرها، دارای مولکول هایی  1

 ( پلی اتن، جامد سفید رنگی است که با گرما دادن اتن در فشار باال، تشکیل می شود. 2

 ( در مولکول پلی اتن، هر اتم کربن با چهار اتم دیگر )کربن و هیدروژن( پیوند کوواالنسی یگانه دارد. 3

 کربن داشته باشند.  –وندهای دوگانة کربن ومرها باید پی( در همة پلیمرهای طبیعی و مصنوعی، مون4

ریاضی   4

98 

 کدام مطلب، دربارة فرمیک اسید، درست است؟  223

 ( پرکاربرد ترین کربوکسیلیک اسید، است. 1

 ( با آب، پیوند هیدروژنی، تشکیل می دهد 2

 ( در ساختار آن، پنج جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد. 3

 و در طبیعت یافت نمی شود. مصنوعی تهیه می شود ( به صورت 4

ریاضی   2

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

مول از یک دی اسید آلی واکنش کامل داده و به پلی آمید تبدیل شده اند.   10مول از یک دی آمین با  10در یک آزمایش،  226

 مقدار آب تشکیل شده، چند مول است؟ 

دی  اسید  + → دی  آمین  +پلی آمید   آب

1 )10               2 )20               3  )30              4 )40 

ریاضی   2

98 

 کدام مطلب، درست است؟  247

 ، از آب گریزی متانول کمتر است.  OH13H6Cگریزی  ( آب 1

2 )OH7H3C   .پیوند هیدروژنی، بر نیروی وان دروالسی غلبه دارد ، 

 دارد. ، بخش ناقطبی مولکول کامالً بر بخش قطبی آن، غلبه OH11H5C( در 3

 ، کمتر است. OH7H3Cدر چربی از انحالل پذیری  HO9H4C( انحالل پذیری 4

تجربی   2

98 

 اگر ویتامین آ با ساختار زیر، با استفاده از اتانوییک اسید به استر مربوطه تبدیل شود، کدام مورد، درست است؟  258

 ( فراوردة واکنش، نوعی پلی استر است. 1

 فزایش می یابد. ( انحالل پذیری آن در آب، ا 2

 ریزی فراوردة آلی، کاهش می یابد. ( خاصیت آبگ 3

 ( جرم فراوردة آلی از مجموع جرم دو واکنش دهنده، کمتر است. 4

تجربی   4

98 

 ( N=  14و   C=  12و   g.mol :1 =H-1است؟ ) نادرست کدام مطلب،   260

 است.  g11( تفاوت جرم مولی سیانواتن با پروپن برابر  1

 ان است. هگزن با سیکلوهگزان، یکس  – 2( فرمول مولکولی 2

 ( از پلیمر شدن کلرواتان، پلی وینیل کلرید به دست می آید. 3

 دی برمو اتان با فرمول مولکولی آن، متفاوت است.  -1،2( فرمول تجربی  4

تجربی   3

98 

=  21و  g.mol :1 =H-1پلیمری با ساختار زیر، جرم مولی دی آمین و دی اسید به کار رفته برای تهیة آن، چند گرم است؟ )در  261

C   14و  =N   16و =O ) 

1 )54                                     2  )58 

3 )62                                     4  )64 

تجربی   2

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 است؟  نادرستپلی استیرن، کدام مطلب دربارة  219

 ( ترکیبی، سیر شده است. 1

 است.  5H6C = CH(C2H(( مونومر آن ، 2

 

                       ن ،     ( واحد تکرار شوندة آ3 است. 

 

 در ساخت ظرف های یکبار مصرف به کار می رود. (4 

 

ریاضی خ   1

98 

تغییر گروه های عاملی( در تهیة پلیمری از نوع پلی آمید )به عنوان مونومر  چند ترکیب زیر، می تواند به طور مستقیم )بدون  220

 یا یکی از واحدهای سازنده( به کار رود؟ 

*  3NH – 6)2(CH –N 2H                   * 

 *COOH – 2CH –N 2H                     * 

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

ریاضی خ   2

98 

 خط«، چند ترکیب زیر درست است؟  –فرمول » نقطه  221

 

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

ریاضی خ   3

98 

 نوع نیرهای بین مولکولی در کدام ترکیب، متفاوت از ترکیب های داده شدة دیگر است؟ 231

 C( ویتامین  4( نفتالن            3( پروپان            2( پلی اتن         1

ریاضی خ   4

98 

و   C= 12و  g.mol :16 =O-1شده، کدام مطلب دربارة آن درست است؟ )که نشان داده   Cبا توجه به ساختار مولکول ویتامین  253

1  =H ) 

 ( فاقد گروه عاملی استری است. 1

به نظر  

می  

رسه  

همه  

تجربی خ  

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 بر بخش قطبی آن غلبه دارد و در آب حل نمی شود. ( بخش ناقطبی آن 2

  8/ 5( نسبت شمار پیوندهای یگانه به شمار پیوندهای دو گانه بین اتم ها در آن، برابر 3

 است. 

 وه های عاملی هیدروکسیل در مولکول آن، برابر شمار این گروه در مولکول اتیلن گلیکول است. ( شمار گر4

اشکال  

دارد  

ما  ا

پاسخ  

سازما 

ن 

سنجش  

3 

در اشیای ساخته شده از پلی استر، عوامل محیطی سبب شکسته شدن پیوند استری و در نهایت پوسیدن لباس می شوند.   254

 ر این فرایند، کدام پیوند شکسته می شود؟ د

1 )a 

2 )b 

3 )c 

4 )d 

تجربی خ   3

98 

 مطالب زیر، درست اند؟با توجه به شکل روبه رو، چند مورد از  255

 بخشی از مولکول یک پلی آمید است.  •

 پلیمر مربوط، از نوع زیست تخریب پذیر است.  •

 است.  𝐧[𝐂𝟏𝟕𝐇𝟏𝟎𝐍𝟐𝐎𝟐]فرمول پلیمر مربوط   •

 هر دو مادة سازندة آن )مونومرها( از ترکیب های آروماتیک اند.  •

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

تجربی خ   2

98 

 کدام موارد از مطالب زیر، درست اند؟ 256

 آ( پلی اتن سبک، در برابر نور، کدر است. 

 ون شاخه دارد. ب( پلی اتن سنگین، ساختار بد

 پ( کیسه های پالستیکی موجود در مغازه ها، از پلی اتن سبک است. 

 شفاف است. ت( بطری شیر، از جنس پلی اتن سنگین و در برابر نور 

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

 

تجربی خ   3

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 3شیمی 

 درستیفصل اول: مولکول ها در خدمت تن

 تاریخ  پاسخ  متن سوال  ردیف

C    (C6H8O6, Mگرم مخلوطی از ویتامین    1/ 05 224 = 248 g.mol1-   )  و ویتامینK  C31H46O2, M = 450 g.mol1- )  100در  

  0/ 45وزن  شود. جامد جمع شده روی کاغذ صافی به  و سپس صاف میدقیقه به شدت هم زده    5میلی لیتر آب ریخته و برای  

تولید   CO2در نمونه، برابر چند گرم و مقدار    Cشود. به ترتیب از راست به چپ، مقدار ویتامین  طور کامل سوزانده میگرم به

 ست؟  شده، برابر چند مول ا

1) 45 /0  ,012 /0   2 )45 /0  ,031 /0         3 )6 /0  ,012 /0          4 )6 /0   ,031 /0 

4 

ریاضی  

99 

دهد. آب تشکیل  گرم واکنش می  40جرمی و جرم مولی    0/ 67با خلوص    MOHگرم از باز   75ید چرب با جرم مشخصی از اس 225

خالص بتواند    MOHغلظت اولیة آن برساند. به تقریب چند درصد از    0/ 25لیتر از یک محلول را به  میلی  4/ 8تواند  شده می

 اسید به تقریب چند گرم بر لیتر است؟ را به طور کامل خنبی کند، غلظت محلول  HClلیتر محلول  میلی 500

RCOOH(s) + MOH(aq) → RCOOM(aq) + H2O(I) 
(H = 1,  O = 16, Cl = 5/35:g.mol1-   جرم ،(g)   و حجم(mL)  ).آب تولید شده را برابر درنظر بگیرید 

1) 64  ,33    2 )64  ,23    3 )36    ,33    4 )36  ,23   

1 

ریاضی  

99 

 اند؟کدام مطالب زیر، درست 226

 ( دارند. −OHمة بازهای آرنیوس در ساختار خود، یون هیدروکسید ) آ( ه

 شود. آبی محدود میهای تعریف آرینوس برای اسیدها یا بازها، به محلولب(  

 شود. مول سدیم هیدروکسید، خنبی می 0/ 8مول سولفوریک اسید با   0/ 5پ( 

 ذیر است. پبرگشت HCNیک طرفه، ولی معادلة یونش   HNO3ت( معادلة یونش  

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

2 

ریاضی  

99 

227 PH    گرم بر لیتر اسید ضعیف    0/ 2یک نمونه محلولHΛ    است. ثابت یونش اسیدی آن در    4/ 22گرم، برابر    20با جرم مولی

1چپ بخوانید،  ها را از راست به دمای آزمایش به تقریب کدام است و چند درصد آن یونیده شده است؟ )گزینه
22/10

= 6/0   ) 

1) 6/3 × 107- ,6 /0          2 )6/3 × 107- ,4 /0             3 )9/4 × 107- ,7 /0             4  )9/4 × 107- ,5 /0    

1 

ریاضی  

99 

با  میلی  100در    (AH)گرم از اسید آلی    0/ 258اگر از انحالل   260 اسید  به دست آید، جرم مولی این    =PH  2لیتر آب، محلولی 

kaپوشی شود،  چند گرم است؟ )از تغییر حجم محلول چشم = 102- ) 

1) 172     2 )129     3 )96     4 )64 

2 

تجربی  

99 

261 
دهیم. اگر باقیماندة باز در  عبور می  Ba (OH)2موالر    0/ 005لیتر محلول  میلی  50را از درون    CO2لیتر مخلوط گازی دارای    2

با   گرم بر  در مخلوط گازی، به تقریب چند میلی  CO2خنبی شود، غلظت     HClموالر    0/ 01لیتر محلول  میلی  23/ 6محلول، 

Cلیتر است؟  = 12, O = 16: g.mol1- )دهند(  ، گازهای دیگر مخلوط با باز واکنش نمی 

3 

تجربی  

99 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

{
Ba (OH)2(aq) + CO2(g) → BaCO3(s) + H2O(I)   

Ba (OH)2(aq) + 𝐇𝐂𝐥 (aq) → BaCl2(aq) + H2O(I)
 

 ها موازنه شوند( )معادلة واکنش

1) 6 /6   2 )8 /3    3 )9 /2    4 )3 /2 

HA  (𝛂محلول اسید    PH اگر   262 = لیتر از آن، چند مول اسید وجود دارد و این محلول با  میلی  200باشد، در    1/ 4، برابر    (2/0

 دهد؟درصد واکنش می 80چند گرم سدیم هیدروژن کربنات با خلوص 

NaHCO3(s) + HA(aq) → NaA(aq) + CO2(g) + H2O(I) 
H = 1, C = 12,  O = 16 Na = 23: g.mol1- ) ( 

1) 04 /0  ,36 /3   2 )02 /0   ,20 /4   3 )02 /0    ,36 /3 4 )04 /0  ,20 /4 

4 

تجربی  

99 

263 
HX    وHY  ای دو لیتر آب حل کنیم،  گرم از دومی را در دو ظرف جداگانه دار   10گرم از اولی و    18اند. اگر  دو اسید ضعیف

PH ها درست است؟ شود، چند مورد از مطالب زیر دربارة آندو محلول، برابر می 

𝐇𝐗 = 60, 𝐇𝐘 = 50: g.mol1- ) ( 

 های موجود در دو محلول، برابر است. شمار یون •

 موجود در دو محلول، نابرابر است. های  شمار گونه •

• ka  اسیدHX  تر از  بزرگka اسید HY .است 

 است.   HXبرابر درجة یونش  HY ،4 /1درجة یونش اسید   •

 است.  HY، به تقریب نصف درجة یونش اسید  HXدرجة یونش اسید   •

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

2 

تجربی  

99 

 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟   225

 آیند. شمار می دار، اسید به دید آرنیوس، جامدهای یونی اکسیژن از  •

 تواند یک الکترولیت قوی باشد. کیب کم محلول در آب، مییک تر •

 آیند. شمار  توانند در آب یونیده شده و رسانای الکتریکی بههای مولکلولی می برخی از ترکیب  •

 ها برابر شود. ولکول مها با مولی یونرود که غلظت فرایند یونش یک اسید ضعیف تا جایی پیش می  •

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

2 

ریاضی خ  

99 

محلول چند گرم بر لیتر نیتریک    pHاین محلول کدام و با  pHاست،  1/0موالر آن برابر   2/0در محلول   HAثابت یونش اسید   226

 (  H = 1 , N = 14 , O = 16 :g.mol−1ها را از راست به چپ بخوانید،  اسید برابر است؟ )گزینه 

1)3/6 ، 2    2 )2  6/3 ،   3 )1  6/3 ،    4 )13/6 ،  

4 
ریاضی خ  

99 

شود. غلظت یون  رقیق می لیترمیلی  750در دمای اتاق، با آب تا حجم  NaOHجرمی باز قوی  %50لیتر محلول  میلی  8/4    227

Na+(aq)  با یکایppm   ،گرم  3/7کدام است و اگر برای خنبی کردن کامل این محلولHCl   ،ناخالص مصرف شده باشد

 گرم جرم دارد.(  1و  5/1ترتیب  به   NaOHلیتر محلول آغازی رقیق شدة ام است؟ )هر میلی درصد خلوص اسید کد

1 )1840   ،55                              2 )1840   ،45                              3 )2760   ،45                              4 )2760   ،55 

3 

ریاضی خ  

99 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

وجود دارد، محلول این باز، چند  H3O+(aq)مول یون   10−10×5/2در دمای اتاق،   MOHحلول باز قوی لیتر از ممیلی   250در  228

 در آن با غلظت این یون در محلول چند موالر باریم هیدروکسید برابر است؟ −𝐎𝐇موالر است و غلظت یون  

1 )5/2×𝟏𝟎−𝟏𝟎 ، 1×𝟏𝟎−𝟗   2  )5×𝟏𝟎−𝟏𝟎 ، 1×𝟏𝟎−𝟗 

3  )2×𝟏𝟎−𝟔 ، 1×𝟏𝟎−𝟓   4 )5×𝟏𝟎−𝟔 ، 1×𝟏𝟎−𝟓 

4 

ریاضی خ  

99 

259 A  ،D، X  ،Y  وZهاآن اند که مجموع عددهای اتمیترتیب از راست به چپ، عنصرهای متوالی در جدول در جدول تناوبی، به 

 ؟است ستنادرگازی تک اتمی باشد، چند مطلب زیر  Yاست، اگر  45برابر 

 در آب تعادلی است.  HXمعادلة یونش اسید  •

 در آب، کامل است.  Aدار یونش هر دو اسید اکسیژن •

 باالترین عدد اکسایش خود را دارد.  DX2در  Dعنصر  •

 است.  LiF، باالتر از نقطة ذوب Dبا  Zنقطة ذوب ترکیب حاصل از واکنش عنصر  •

 است.  H2S، مشابه Dپایدار دار های فیزیکی ترکیب هیدروژنساختار و ویژگی •

1 )2   2 )3   3 )4   4 )5 

2 

تجربی خ  

99 

 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟   261

 اند. بیشتر اسیدها و بازهای شناخته شده، ضعیف •

 است.  1/0=[−CN]در دمای اتاق،  HCNموالر  1/0در محلول  •

• pH  موالر فرمیک اسید از  02/0محلولpH  تر است. الر استیک اسید، کوچکمو 02/0محلول 

 کند. شود و محلول الکترولیت قوی تولید میحل میخوبی در آب آمونیاک با تشکیل پیوند هیدروژنی به •

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

2 

تجربی خ  

99 

یابد. اگار یم  صورت خطی افزایشدرصد به  5/12درجة سلسیوس افزایش دما،    10به ازای هر    HAثابت یونش اسید ضعیف     262

ماوالر باشاد. نسابت شامار  6، پس از یونش، برابر 25C°در  HA، و غلظت 12−10×2، برابر 45C°ثابت یونش این اسید در  

تقریب کدام است و در کدام دما )با یکای به  25C°های هیدرونیوم در محلول آن با دمای  های هیدروکسید به شمار یونیون

°Cهای هیدونیوم کمتر است؟شمار یونروکسید بههای هید( نسبت شمار یون 

1) ، 1/1 × 𝟏𝟎−𝟏𝟏  20   2 ) ، 𝟔 × 𝟏𝟎−𝟏𝟏𝟐   30   

3) ، 𝟔 × 𝟏𝟎−𝟏𝟐   20     4) ، 1/1 × 𝟏𝟎−𝟏𝟏  30 

4 

تجربی خ  

99 

263   pH    لیتار از ایان میلای  200ست و  است. درصد یونش تقریب آن کدام ا  7/2موالر هیدروفلوئوریک اسید برابر    1/0محلول

 دهد؟گرم رسوب کلسیم فلوئورید تشکیل میمحلول در واکنش با مقدار کافی کلسیم هیدروکسید، چند میلی

(F = 19 , Ca = 40 :g.mol−1) 

Ca(OH)2(aq) + HF(aq) → CaF2(s) + H2O(l)  ).معادلة واکنش موازنه شود( 

1 )2  ،395  2 )2  ،780  3 )4/2  ،590  4 )4/2  ،680 

2 

تجربی خ  

99 

    

 ماده، بهتر است؟ برای افزایش قدرت پاک کنندگی شوینده ها، افزودن کدام  227

 ( کلسیم هیدروکسید2               ( منیزیم کلرید                    1

ریاضی   3

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 ( آلومینیم هیدروکسید 4( سدیم هیدروژن کربنات                 3

گرم از صابون با جرم مولی   4/ 72است،   ppm2000با غلظت  Ca+2( که دارای یون های d=1g.mL-1آب سخت ) mL200ه ب 228
1-g.mol236    اضافه شده است. با فرض کامل بودن واکنش صابون با یون کلسیم، چند درصد از آن، به صورت رسوب، درآمده

 (Ca=  40و  g.mol :23 =Na-1است؟ )

𝑹𝑪𝑶𝑶𝑵𝒂(𝒂𝒒) + 𝑪𝒂𝑪𝒍𝟐(𝒂𝒒) → (𝑹𝑪𝑶𝑶)𝟐𝑪𝒂(𝒔) + 𝑵𝒂𝑪𝒍(𝒂𝒒) 

 شود.(  )معادله موازنه

1 )10              2  )20                  3 )50                 4  )100 

ریاضی   4

98 

  pHصد بونش اسید و مول بر لیتر باشد، در 4×10-3موالر یک اسید ضعیف، غلظت یون هیدرونیوم برابر   0/ 1اگر در محلول  229

𝒍𝒐𝒈𝟒محلول، به تقریب کدام است؟ )  ≈ 𝟎/𝟔) 

1 )2 /1  ،4 /2                             2  )2 /1  ،6 /2          3 )4   ،4 /2         4 )4  ،6 /2 

ریاضی   3

98 

آیا ترکیب زیر را به عنوان شوینده جهت تولید صنعتی پیشنهاد می کنید و   246

 دلیل آن، کدام است؟ 

کربنی، در    12( آری، زیرا، بهتر از شوینده های موجود با زنجیر هیدروکربنی 1

 آب حل می شود. 

 کربنی، در آب، کمتر است.  12( خیر، زیرا، انحالل پذیری آن از شوینده های موجود با زنجیر هیدروکربنی 2

 ینده های موجود دارد. ( آری، زیرا، بخش ناقطبی آن، جاذبة بیشتری با لکة چربی روی لباس، نسبت به شو3

 با لکة چربی روی لباس، نسبت به شویند های موجود دارد.   ( خیر، زیرا، بخش ناقطبی آن، جاذبة کمتری4

تجربی   4

98 

تقریبی محلول به دست آمده   pHدر نیم لیتر آب مقطر به طور کامل حل شده است.  STPدر شرایط  HCl(g)میلی لیتر  44/ 8 262

𝐥𝐨𝐠𝟒، غلظت موالر بون هیدرونیوم چند برابر غلظت موالر یون هیدروکسید است؟ )کدام و در این محلول ≈ 𝟎/𝟔) 

1 )6 /2   ،910   ×5 /1            2 )6 /2   ،910  ×6 /1 

3 )4 /2  ،910   ×5 /1           4 )4 /2   ،910   ×6 /1 

تجربی   4

98 

-2و  5/ 5×10-4ی از آن در دمای معین، به ترتیب برابر درونیوم و مولکول یونیده نشدة یک اسید در محلولاگر غلظت یون هی 263

 مول بر لیتر باشد، ثابت تعادل یونش این اسید، کدام است؟  2/ 5×10

1)   𝟐. 𝟏𝟐 × 𝟏𝟎−𝟒              2  )𝟐. 𝟐𝟏 × 𝟏𝟎−𝟒               3  )𝟏. 𝟐𝟏 × 𝟏𝟎−𝟓            4  )𝟏𝟏𝟐 × 𝟏𝟎−𝟓 

تجربی   3

98 

 ورد از مطالب زیر، دربارة ترکیبی که ساختار مولکول آن نشان داده شده، درست است؟چند م 222

 * به یک استر مربوط است.          * به یک اسید چرب سه ظرفیتی مربوط است. 

اضی خ  ری 3

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 * در بنزین حل می شود و در آب حل نمی شود. 

 بخش قطبی آن غلبه دارد. * بخش ناقطبی آن بر  

1 )1 

2 )2 

3 )3 

4 )4 

223 pH  است. غلظت موالر اسید در ان در حالت   1/ 4و در حالت فعالیت آن، برابر  3/ 7معدة فردی، در حالت استراحت برابر

 فعالیت، به تقریب چند برابر حالت استراحت است؟  

(𝟏𝟎−𝟎/𝟕 ≈ 𝟎/𝟐  , 𝟏𝟎−𝟎/𝟒 ≈ 𝟎/𝟒 ) 

1 )200             2 )150                 3 )100                4 )50 

ریاضی خ   1

98 

224 HX  وHY   ( به ترتیب اسید قوی و ضعیف𝛂 = آب مقطر   mL100مول از هر یک، در دو ظرف دارای  0/ 01( هستند. اگر %𝟐

 (. log2=0/3، به تقریب کدام است؟ )از تغییر حجم چشم پوشی شود،  HXبه  HYمحلول   pHحل شوند، نسبت 

1 )3 /2            2 ) 7 /2              3 )3 /3                 4  )7 /3 

ریاضی خ   2

98 

 ، چند مورد از مطالب زیر، درست اند؟  HBrو   HF ،HClدربارة  229

 مولکول هر سة آن ها ، قطبی است.  •

• pH  .محلول یک موالر هر سة ان ها در آب، یکسان است 

 در مقایسه با دو ترکیب دیگر، باالتر است.  HFنقطة جوش  •

 کول های هر سه، می توانند پیوند هیدروژنی تشکیل دهند. مول •

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

ریاضی خ   2

98 

دام است؟ )تری  است. فرمول مولکولی اسید چرب سازندة آن، ک  6O104H57Cروغن زیتون، استری با فرمول مولکولی  257

 در ساختار آن وجود دارد.( گلسیریدی که اسیدهای چرب یکسانی

1 )O33H18C           2  )2O34H18C          3 )O39H19C         4  )2O39H19C 

تجربی خ   2

98 

258 pH   است. غلظت یون هیدروکسید در آن برابر چند مول بر لیتر و چند برابر غلظت   10/ 7یک نمونة محلول آمونیاک برابر

 ( 10-7/0=  0/ 2موالر یون هیدرونیوم در آن است؟ )

1  )𝟒 × 𝟏𝟎𝟔  , 𝟓 × 𝟏𝟎−𝟒                     2)    𝟒 × 𝟏𝟎𝟔  , 𝟐 × 𝟏𝟎−𝟒 

3  )𝟐. 𝟓 × 𝟏𝟎𝟕  , 𝟐 × 𝟏𝟎−𝟒                4   )    𝟓 × 𝟏𝟎𝟕  , 𝟓 × 𝟏𝟎−𝟒 

تجربی خ   4

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

مول بر لیتر    5×10-4موالر در دمای معین، برابر   0/ 05( با غلظت HAید )اگر غلظت یون هیدرونیوم در محلولی از یک نوع اس 259

 باشد، ثابت تعادل یونش این اسید، به تقریب کدام است؟ 

1)   𝟐. 𝟓 × 𝟏𝟎−𝟓                  2 )  𝟓 × 𝟏𝟎−𝟔               3)    𝟐. 𝟓 × 𝟏𝟎−𝟔           4)   𝟓 × 𝟏𝟎−𝟓  

تجربی خ   2

98 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 صل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمیف

 تاریخ  پاسخ  متن سوال  ردیف

کاهش زیر، کدام است و در نیم واکنش کاهش آن، به ازای هر    –های استوکیومتری مواد در واکنش اکسایش  مجموع ضریب 228

 ها را از راست به چپ بخوانید( شود؟ )گزینهمول گونة اکسنده، چند مول الکترون مبادله می

Ag(s) + NO3
- (aq) + H+(aq) → Ag+(aq) + NO(g) + H2O(I) 

1) 14   ،3    2 )14   ،4    3 )15   ،4    4 )15   ،3 

2)  

1 

ریاضی  

99 

 است؟  نادرست های داده شده، کدام مطلب، کاهش بین گونه –دربارة واکنش اکسایش  229

Ce4+(aq) + e− → Ce3+(aq), E° = 72/1-V 
Cr3+(aq) + 3e− → 𝐂𝐫(s), E° = 74/0-V 

 در این واکنش، کاهنده است.  Ce3+(aq)کاتیون   (1

 بیشتر است.  𝐂𝐫(s)از   Ce4+(aq)قدرت کاهندگی   (2

3) E°  خود( پیشرفت دارد. + ولت است و به صورت طبیعی )خودبه  0/ 98واکنش برابر 

 ترون در آن مبادله شده است. الک 3است و   8های استوکیومتری مواد پس از موازنة معادلة آن، برابر مجموع ضریب  (4

 

2 

ریاضی  

99 

 تواند کدام عدد باشد؟ می  Mباتوجه به موارد زیر، پتانسیل استاندارد کاهشی فلز   230

E°(Hg+2(aq)/Hg(s)) = +85/0V  M(s) + Hg+2(aq) → Hg(s) + M+2(aq) 

E°(Sn+2(aq)/Sn(s)) = −14/0V  M+2(aq) + Sn(s) →  انجام نمیشود 

E°(Mg+2(aq)/Mg(s)) = −38/2V  M(s) + Mg+2(aq) →  انجام نمی  شود 

E°(Mn+2(aq)/Mn(s)) = −18/1V  M+2(aq) + Mn(s) → M(s) + Mn+2(aq) 

1) 11 /0  +  2 )11 /0 -     3 )40 /0-    4 )2 /1    + 

3 

ریاضی  

99 

 کدام مطلب دربارة سلول گالوانی و سلول الکترولیتی درست است؟  264

 لوانی، الکترود آند، قطب مببت است. در سلول گا (1

 در سلول الکترولیتی، قطب منفی و در سلول گالوانی، آند محل تشکیل اتم از یون است.  (2

 شود. در سلول الکترولیتی، در قطب منفی، اکسایش انجام شده و از جرم تیغة فلزی کاسته می (3

آ  (4 الکترولیتی قطب مببت  و در سلول  آند  منفی  گالوانی، قطب  کاتیوندر سلول  و در هردو سلول،  به سمت  ند است  ها 

 روند. کاتد می

4 

تجربی  

99 

 الکتروشیمایی برای تهیة هیدروژن کاربرد دارد. چند مورد از مطالب زیر، دربارة این سلول درست است؟  –سلول نور  265

SiO2(s) + 𝐇
+(aq) + 4e− → Si(s) + 2H2O(I)   ،E° = 84/0-V 

2H2O(I) + 2e− → H2(g) + 2OH−(aq)   ،𝐄° = 83/0-𝐕  

2 
تجربی  

99 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 کند. را قرمز می  PHمحلول پیرامون کاتد، رنگ کاغذ   •

• SiO2(s) یابد. دهد و اکسایش میآند سلول را تشکیل می 

 یابد. محلول پیرامون آند، کاهش می PH با انجام واکنش در سلول،  •

 است. واکنش کاتدی این سلول مانند واکنش کاتدی سلول برقکافت آب  •

SiO2(s)معادلة واکنش سلول، به صورت:   • + 2H2(g) → Si(s) + 2H2O(I)  .است 

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

به صورت   266 یون  اکسندگی چند  A+2اگر قدرت  > B+2 > M+ > Y+2  آن استاندارد  کاهشی  پتانسیل  بزرگو  از صفر  ها  تر 

 است؟  ستنادرباشد، چند مورد از مطالب زیر 

Bواکنش ...  • + YSO4  پذیر است. انجام →

 است.  Yتر از فلز مناسب Aبرای حفاظت از فلز آهن در برابر خوردگی، فلز  •

• emf گالوانی » سلولMg - A»   ازemf گالوانی » سلولMg - B .بیشتر خواهد بود » 

+Mاگر واکنش ...  • Cl2 Bپذیر باشد واکنش  انجام → + XCl2 →  ر است. پذی نیز انجام ⋯

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

3 

تجربی  

99 

عدد   267 با  آن  اکسایش  عدد  و  دارد  جای  تناوبی  جدول   .................... گروه  در   .................... یون  دهندة  تشکیل  مرکزی  اتم 

 اکسایش اتم کلر در یون .................... برابر است. 

1) SO3
-2  ،16   ،ClO4

−     2)  SO4
-2  ،16   ،ClO4

− 

3  )PO3
-3  ،15   ،ClO3

−         4  )ASO4
-3  ،15  ،ClO3

− 

4 

تجربی  

99 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 های زیر: باتوجه به داده 268

 در دمای اتاق گاز است.  : aمادة 

 جامد سخت مورد استفاده در ساخت عدسی است.  : bمادة 

 ان برق است. : درحالت مذاب و محلول، رسانای جری cمادة 

 کند. گیری می: ترکیبی است که مولکول آن در میدان الکتریکی جهت  dمادة 

 هریک از شکل )آ( ، )ب( ، )پ( ، )ت( ، به ترتیب از راست به چپ به کدام ماده مربوط است؟ 

1) c , b , d , a 

2) c , d , a , b 

3) b , c , a , d 

4) b , a , d , c 

 
 

1 

تجربی  

99 

269 A  جدول تناوبی و    1  یک عنصر از گروهD    است. دربارة جامدهای یونی حاصل از واکنش هریک از    12عنصری با عدد اتمی

، چند مطلب زیر، درست است؟ )آنتالپی فروپاشی شبکة بلور را هم    LiF، در مقایسه با جامد یونی    Xاین دو عنصر با نافلز   

 ارز با انرژی شبکة بلور درنظر بگیرید.(

 است.  LiF، بیشتر از آنتالپی فروپاشی شبکة بلور  Xبا    Dة بلور آنتالپی فروپاشی شبک •

 است.  LiF، برابر یا کمتر از آنتالپی فروپاشی شبکة بلور  AXآنتالپی فروپاشی جامد بلوری  •

 تر است. پایین LiFاز نقطة ذوب بلور  Xبا  Aالکترون داشته باشد، نقطة ذوب بلور  6در الیة ظرفیت خود،  Xاگر اتم  •

ب • جای  اگر  بلور    Dه  فروپاشی  Xبا    Dدر شبکة  آنتالپی  به  آن  فروپاشی  آنتالپی  شود،  جایگزین  کلسیم    LiF یون 

 شود. نزدیک می

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

3 

تجربی  

99 

ترتیب بیشترین و  واحد کمتر از عدد اتمی دومین عنصر فراوان پوستة جامد زمین است، به  7که عدد اتمی آن    Xعنصر  229

 کند. فرمول شیمایی این اسید و باز کدام است؟ رین عدد اکسایش خود، اسید و باز تولید می کمت

1  )XH2 ، HXO2     2  )XOH ، H3XO4                                                                                

3  )XH3OH ، H3XO3    4 )XH3 ، HXO3 

4 

ریاضی خ  

99 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 اند، کدام است؟کاهش –هایی که از نوع اکسایش تفاوت مجموع ضرایب استوکیومتری در واکنش   231

SO3(g) + H2SO4(aq) → H2S2O7(aq) 

I2(s)+𝐂𝐥𝐎𝟑
−(aq) + H2O(l) → I𝐎𝟑

−(aq) + H+(aq) + 𝐂𝐥−(aq) 

𝐏𝐛(𝐎𝐇)𝟑
−(aq) + 𝐂𝐥𝐎−(aq) → PbO2(s) + 𝐂𝐥

−(aq) + 𝐎𝐇−(aq) + H2O(l) 

K2Cr2O7(aq) + BaCl2(aq) + H2O(l) → BaCrO4(aq) + KCl(aq) + HCl(aq) 

1 )35   2 )29   3 )27   4 )22 

4 

ریاضی خ  

99 

 الب زیر، درست است؟پالتین«، چند مورد از مط –دربارة سلول گالوانی »سرب    232

E°[Pb2+(aq) / Pb(s)]=− 0/13V و E°[Pt2+(aq) / Pt(s)]= +1/20V  

• E°   ولت است و در واکنش کلی سلول، سرب نقش کاهنده را دارد.  07/1+سلول برابر 

 شود. بیشتر است و سطح تیغه آند، دارای بار منفی می +Pt2از   +Pt2قدرت اکسندگی   •

 یابد. ی است و با انجام واکنش در سلول، غلظت کاتیون در بخش آندی کاهش مالکترود سرب، آند  •

 شود.الکترون میان دو الکترود مبادله می  1023×01/3،   %25با پیشرفت واکنش سلول به میزان •

 شود. می  Pt2+(aq)ها، با گذر از دیوارة متخلخل بین دو محلول، از قطب منفی به قطب مببت رفته، سبب کاهش الکترون  •

1 )2   2 )3   3 )4   4 )5 

1 

ریاضی خ  

99 

 واکنش آندی:گرم فلز در نیم  80های آزاد شده از اکسایش اگر الکترون  233

واکنش کاتدی سلول سوختی  ، در نیم Fe3+(aq) + Cu(s) → Fe2+(aq) + Cu2+(aq))معادلة واکنش موازنه شود.(  

 شود؟ ( مصرف و چند گرم آب تولید می STPتر گاز اکسیژن )در شرایط اکسیژن مصرف شود، چند لی –هیدروژن 

  (H = 1 , O = 16 , Fe = 56 , Cu = 64 :g.mol−1) 

1  )25/11 ، 7     2  )5/22 ، 7   

3  )25/11 ، 14     4 )5/22 ، 14 

4 

ریاضی خ  

99 

XO4اری با فرمول های پاید، با باالترین عدد اکسایش خود، آنیونAو    Xاگر دونافلز      242
AO3و  −

تشکیل دهند، چند ماورد  −2

 ؟ها درست استاز مطالب زیر، دربارة آن

• A  است.  15عنصری از گروه 

 دورة دوم جدول تناوبی جای داشته باشد. تواند در ، میAعنصر  •

 م گروه است. ترین عنصر در جدول تناوبی، ه، با اکسندهXعنصر  •

 ، دو الکترون جای دارد. Aالکترون و اتم  X ،5اتم  در آخرین زیرالیة اشغال شدة •

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

 

3 

تجربی خ  

99 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 ؟انددرستکدام مطالب زیر  267

 محیط وابسته است.  pHآ( سرعت خوردگی آهن، به 

 کاهش در سلول گالوانی، تشکیل اتم فلزی است.  واکنشمینب( نتیجة 

 ی در سلول گالوانی بیشتر باشد، قدرت آن سلول، کمتر است. هاسلولرد نیم ت( هرچه تفاوت پتانسیل کاهشی استاندا

تنظایم  H+(aq)ث( جدول پتانسیل کاهشی استاندارد فلزات، بر مبنای تشکیل مولکول هیدروژن محلاول در آب، از یاون 

 شده است. 

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

1 

تجربی خ  

99 

 ی زیر، کدام مورد از مطالب زیر، درست است؟هاواکنشمین 𝑬𝒐دار با توجه به مق 268

V2+(aq) + 2e− → V(s)     ,     Eo=− 2/1 V 

Pb2+(aq) + 2e− → Pb(s)     ,     Eo= -13/0 V 

Ag+(aq) + e−→A(s)     ,     Eo= + 80/0V 

 است.  Ag+(aq)از  تریقوی ااکسنده، V2+(aq)آ( 

 است.  Pb(s)به  Pb2+(aq)از تبدیل  ترآسان، V(s)به  V2+(aq)ب( تبدیل 

 است.  ترکوچکسرب«  –سلول گالوانی »وانادیم  Eoنقره« از  –سلول گالوانی »سرب  Eoپ( 

ی( پایش خودخودباهی  )طبیع  طوربه، در یک سلول گالوانی،  2Ag+(aq) + Pb(s) → Pb2+(aq) + 2Ag(s)ت( واکنش:  

 . رودیم

 

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

1 

تجربی خ  

99 

    



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 است.(  25℃کدام شکل، نشان دهندة الکترود استاندارد برای نیم سلول مس است؟ )دما ثایت و برابر   230

 

ریاضی   1

98 

 ب در این واکنش، کدام اند؟ با توجه به فرایند زنگ زدن آهن در هوای مرطوب، نقش های آ 231

 ( کاهنده،حالل 2                                   ( اکسنده، حالل      1

 ( الکترولیت، اکسنده 4            ( الکترولیت، واکنش دهنده         3

ریاضی   3

98 

𝑴(𝒔)( واکنش:  °𝑬نیروی الکتروموتوری )  232 + 𝟐𝑨𝒈+(𝒂𝒒) → 𝑴𝟐+(𝒂𝒒) + 𝟐𝑨𝒈(𝒔) ولت و  1/ 56، برابر +𝑬°   الکترود

  2+M(aq)، ................. از کاتیون   Ag+(aq)، برابر .............. ولت است و کاتیون Mالکترود فلز  °𝑬+ ولت است.  0/ 80نقره برابر 

 است. 

 + ، اکسنده تر     0/ 4( 2، کاهنده تر                    -0/ 4( 1

 ، اکسنده تر  - 0/ 76( 4ده تر               ، کاهن -0/ 76( 3

ریاضی   4

98 

 با توجه به واکنش های زیر، کدام مورد درست است؟ )معادلة واکنش ها، موازنه شوند.( 242

𝐓𝐢𝐂𝐥𝟒(𝐥)( آ + 𝐋𝐢𝐇(𝐬) → 𝐓𝐢(𝐬) + 𝐋𝐢𝐂𝐥(𝐬) + 𝐇𝟐(𝐠) 

𝐏𝐂𝐥𝟓(𝐬) ( ب  + 𝐇𝟐𝐎(𝐥) → 𝐇𝐂𝐥(𝐠) + 𝐇𝟑𝐏𝐎𝟒(𝐚𝐪) 

 آب باالتر می رود.  pH( با انجام واکنش )ب( در آب مقطر، 1

 ( هر دو واکنش با تغییر عدد اکسایش برخی از اتم ها، همراه اند. 2

 ( شمار مول های گاز تولید شده در هر دو واکنش پس از موازنه، برابر است. 3

 های استوکیومتری معادلة )ب( بیشتر است.  مجموع ضریب های استوکیومتری معادلة )آ( از مجموع ضریب( 4

تجربی   4

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 دربارة دو ترکیب زیر، کدام مورد، درست است؟  257

 ( ترکیب )آ(، با آب پیوند هیدروژنی تشکیل می دهد. 1

در هر دو یکسان   O( عدد اکسایش اتم کربن متصل به اتم 2

 است. 

 ترها استفاده کرد. ( از ترکیب )آ( می توان به عنوان الکل در تهیة پلی اس3

 ( شمار اتم های کربن در مولکول )آ( با شمار اتم های کربن در حلقة آرماتیک مولکول )ب( متفات است 4

تجربی   1

98 

𝐙𝐧(𝐬)کدام موارد از مطالب زیر، دربارة واکنش:   264 + 𝐀𝐠𝟐𝐎(𝐬) → 𝐙𝐧𝐎(𝐬) + 𝟐𝐀𝐠(𝐬) درست است؟ ، 

       آ( نقره در آن، اکسید شده است.  

 در آن، گونة کاهنده است.  O2Agب( 

 ، کاتد آن است.    O2Agو   د، آنZn(s)پ( 

 نقره« مربوط است.   –ت( به باتری دکمه ای »روی 

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

تجربی   2

98 

( و الکترود کروم در آند  IIIموالر یون های کروم )  1ر محلول با کروم، از یک لیت  kg10در آبکاری یک قطعة فوالدی به وزن  265

موالر نقره نیترات و آند نقره ای   1استفاده شده است. در آبکاری قطعه مشابه )با جرم برابر( با نقره، از یک لیتر محلول  

به تقریب چند گرم است؟    مول الکترون، از هر دو محلول، تفاوت جرم دو قطعة آبکاری شده، استفاده شده است. با عبور یک

(1-g.mol :52  =Cr  108و  =Ag ) 

1 )4 /25           2 )56              3  )82            4 )6 /90 

تجربی   4

98 

 ، بیان شده است؟  نادرست شکل زیر، نشان دهندة یک قطعه آهن گالوانیزه است. کدام بخش از آن  225

 ( واکنش آندی 1

 ( گونة اکسنده 2

 ده شده( نوع فلز خور3

 ( شمار الکترون ها در واکنش کاتدی4

 

ریاضی خ   4

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

استفاده از الکترود آند نقره را به درستی نشان می  کدام نمودار غلظت گونه های محلول را در آبکاری یک قاشق مسی با  226

 دهد؟ )الکترولیت به کار رفته، محلول یک موالر از نمک فلز نقره است.(

 

ریاضی خ   1

98 

سلول گالوانی   emf(V)نقره بر حسب ولت، به تقریب چند برابر مقدار   –سلول گالوانی استاندارد لیتیم  emf(V)مقدار  227

 نقره است؟   –استاندارد روی 

1 )25 /2                             2 )47 /2         

3 )47 /3                               4  )75 /3 

 روی  نقره  لیتیم وع فلز ن

𝐄°(𝐕) 05 /3- 8 /0+ 76 /0- 

ریاضی خ   2

98 

 چند مورد از مطالب زیر، درست اند؟ 230

 صورت هماتیت وجود دارد. آهن در طبیعت به  •

 زنگ آهن از واکنش آهن با اکسیژن در هوای مرطوب، تشکیل می شود.  •

 د. به علت نفوذ پذیر بودن زنگار، زنگ زدن آهن در هوای مرطوب، به درون آن نیز، سرایت می کن •

 واحد افزایش می یابد.  2زنگ زدن آهن، یک واکنش اکسایش است و در آن عدد اکسایش آهن، تنها  •

 

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

ریاضی خ   3

98 

 اکسیژن با غشای مبادله کنندة پروتون، درست است؟  –کدام مورد، دربارة پیل سوختی هیدروژن  260

 آب تولید شده از بخش آندی خارج می شود. ( بخار 1

 است. ( جهت حرکت پروتون ها در غشا، از آند به کاتد 2

 ( به ازای مصرف هر مول گاز اکسیژن، دو مول پروتون در غشا، مبادله می شود 3

 ( جهت حرکت الکترون ها در مدار بیرونی با جهت حرکت پروتون ها در غشا، عکس یکدیگر است. 4

تجربی خ   2

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 مس« ، درست است؟ -کدام موارد از مطالب زیر دربارة سلول گالوانی »روی 261

𝐄°[𝐙𝐧𝟐+(𝐚𝐪)/𝐙𝐧(𝐬)] = −𝟎/𝟕𝟔𝐕, 𝐄°[𝐂𝐮𝟐+(𝐚𝐪)/𝐂𝐮(𝐬) = +𝟎/𝟑𝟒𝐕 ] 

 ولت است.  1/ 1مس« ، برابر -سلول گالوانی »روی  °𝐄آ(  

 ، کاهش می یابد. [+𝐙𝐧𝟐]برخالف   [+𝐂𝐮𝟐]ب( با برقراری جریان،  

 پ( الکترودی که در آن الکترون مصرف می شود، آند نامیده می شود.

 جریان، کاتیون ها از سمت کاتد به سمت آند، از غشای متخلخل عبور می کنند. ت( با برقرای 

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

تجربی خ   4

98 

موالر انداخته شده است. اگر از بین رفتن کامل رنگ آبی   0/ 05( سولفات IIمحلول مس )  mL200لومینیمی درون  یک فویل آ 262

مول بر ثانیه است و چند مول الکترون    سرعت متوسط آزاد شدن فلز مس، چند  ثانیه به طول بینجامد، 20دقیقه و  8ول محل

 در این واکنش مبادله شده است؟ 

𝐀𝐥(𝐬) + 𝐂𝐮𝟐+(𝐚𝐪) → 𝐀𝐥𝟑+(𝐚𝐪) + 𝐂𝐮(𝐬)(.  ( معادله  موازنه  شود 

1 )   𝟎. 𝟎𝟐  ،  𝟐 × 𝟏𝟎−𝟒                                         2 )   𝟎. 𝟎𝟐  ،  𝟐 × 𝟏𝟎−𝟓         

  3)    𝟎. 𝟎𝟏 ،  𝟐 × 𝟏𝟎−𝟓                                       4)   𝟎. 𝟎𝟏 ،  𝟐 × 𝟏𝟎−𝟒  

تجربی خ   2

98 

که نیم واکنش آندی آن اکسایش آب و نیم واکنش کاتدی،   3AgNO(aq)در یک سلول الکترولیتی دارای مقدار کافی از  263

محلول باقی   pHمول الکترون از آن عبورد کند،  0/ 3بوده و  L3است، اگر حجم الکترولیت برابر  Ag+(aq)کاهش یون های 

محلول اولیه را خنبی   pHبه تقریب، برابر چند گرم است؟ )گزینه ها را از راست به چپ بخونید.  مانده و وزن نقرة تولید شده

 (g.mol108  =Ag-1در نظر بگیرید. 

𝐀𝐠+(𝐚𝐪) + 𝐞− → 𝐀𝐠(𝐬)(.  (معادله  موازنه  شود 

𝐇𝟐𝐎(𝐥) → 𝐎𝟐(𝐠) + 𝐇
+(𝐚𝐪) + 𝐞−(.  (معادله  موازنه  شود 

1 )1  ،4 /32                 2 )5 /0  ،8 /10                     3  )1  ،8 /10                   4 )5 /0  ،4 /32 

تجربی خ   1

98 

 چند مورد زیر، برای مقایسه واکنش پذیری فلزهای طال، سدیم و منگنز با یکدیگر، قابل استفاده است؟ 264

 غلظت مشخص محلول اسیدی با * رسانایی الکتریکی           * سرعت واکنش با 

 * جدول پتانسیل الکتریکی   * سرعت زنگ زدن)اکسید شدن( در محیط یکسان 

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

تجربی خ   3

98 

    



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری 

 تاریخ  پاسخ  متن سوال  ردیف

 ر، درست است؟چند مورد از مطالب زی 231

 از هیدروژن سولفید و اتین است. بیشترگشتاور دوقطبی آب،   •

 است.  NaCl تر ازمناسب  HFدر تولید برق از انرژی خورشیدی، شارة   •

 توان بار جزئی منفی را نسبت داد. به اتم مرکزی مولکول گوگرد تری اکسید می •

متداول • میان  یوناز  منیزیم  های  ترین   ، فلوئور  سدیم،  بزرگعنصرهای  اکسیژن،  و  و  اکسیژن  به  یونی  شعاع  ترین 

 ترین آن، به منیزیم مربوط است. کوچک

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

2 

ریاضی  

99 

 تفاوت انرژی شبکة بلور )آنتالپی فروپاشی( کدام دو ترکیب، کمتر است؟ 232

1) KF , LiCl              2  )LiBr , NaF      3  )LiF , NaCl            4  )Na2O , MgF2 
1 

ریاضی  

99 

 چند مورد از مطالب زیر درست است؟ 233

 کند. دریای الکترونی عاملی است که انسجام شبکة بلور فلز را حفظ می  •

 وجود آمدن دریای الکترونی شرکت دارند. های هر فلز، در بههای اتممجموع الکترون •

 اد اکسایش متنوع آن است. الکترونی در شبکة بلور فلز وانادیم، سر منشأ اعددریای  •

طور   های مشخصی بهها در مکانشود که هستة اتمهای فلز و دریای الکترونی سبب میقوی میان هسته اتم   جاذبة •

 ثابت جای بگیرند و تغییر مکان ندهند.

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

2 

ریاضی  

99 

 کدام گزینه، درست است؟  270

 دهد. اگیر و گرماده را افزایش میهای گرمافزایش دما، سرعت واکنش (1

 واکنش گاز هیدروژن با اکسیژن، گرماده و در مجاورت گرد روی، انفجاری است.  (2

 اند. های اگزوز خودروها، در دماهای پایین گرماده و سریعهای حذف آالیندهواکنش (3

 ه گرماده تبدیل شود. ای کاهش داد که واکنش گرماگیر برا به اندازه Eaتوان  تالیزگر، میبا کاربرد کا (4

1 

تجربی  

99 

بیشتر باشد، کدام مطالب   AX2از آنتالپی فروپاشی شبکة بلور جامد یونی   ADاگر آنتالپی فروپاشی شبکة بلور جامد یونی  230

 در یک دوره از جدول تناوبی جای دارند.( Xو  Dهای تواند درست باشد؟ )عنصرهای مولد یون زیر، می 

 تر است. ، بزرگ Xشعاع اتمی  از  Dآ( شعاع اتمی 

 تر است. کوچک  Dاز شعاع آنیون  Xب( شعاع آنیون 

 بیشتر است.   X، از بار الکتریکی آنیون Dپ( بار الکتریکی آنیون 

 باشد.  16عنصری از گروه   Xو  17ه تواند عنصری از گرومی  Dت( 

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

3 

ریاضی خ  

99 

جه به جدول تناوبی زیر، ترکیب یونی حاصل از واکنش کدام دو عنصر با یکدیگر، کمتارین آنتاالپی فروپاشای )انارژی با تو 265

 نقطة جوش را دارد؟ نیترنییپابا کدام نافلز،  Aشبکه( و ترکیب 
4 

تجربی خ  

99 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 

1 )D  باJ ،M 

2 )D  باG ،E 

3 )E  باJ ،M 

4 )Z  باM ،E 

 

 است؟ شدهدادهنشان  LiF(s)ر درستی از در کدام شکل، تصوی   266

 

1 ) 

 

 

 

 

3                                                                    ) 

2  ) 

 

 

 

4 ) 

 

 
 

2 

تجربی خ  

99 

    

اتم های کربن   به نوع پیوندهای میان در گرافن، هر اتم کربن به چند اتم کربن دیگر متصل است و نوع پیوندهای میان آن ها  233

 در کدام ترکیب، شبیه تر است؟ 

 ، بنزن 4( 2                                                ، بنزن                3( 1

 ، سیکلوهگزان 4( 4                                          ، سیکلوهگزان       3( 3

ریاضی   1

98 

 و گوگرد تری اکسید، درست است؟ ربارة کربونیل سولفیدکدام مورد د  234

𝛅( در هر دو، اتم مرکزی دارای بار جزیی )2                    ( شکل هندسی مشابه و به صورت خطی دارند. 1  ( است. +

 یکسان است. ( عدد اکسایش اتم مرکزی در هر دو،  4                 ( هر دو، گشتاور دو قطبی بزرگتر از صفر دارند. 3

ریاضی   2

98 

تجربی   4 در جدول دوره ای )شکل زیر(، کدام عبارت دربارة آن درست است؟  Xبا توجه به جایگاه عنصر   236

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 ( در الیة ظرفیت اتم آن، دو الکترون وجود دارد. 1

 ( اکسید آن، درصد جرمی باالیی در خاک رس دارد. 2

 باالتر است. ( چگالی و نقطة ذوب آن از عنصرهای هم دورة خود، 3

 ی های خاص، آلیاژ آن در ساخت استنت برای رگ ها به کار می رود. ( به دلیل ویژگ4

 کدام موارد از مطالب زیر، درست اند؟ 267

 آ( سیلیسیم مانند کربن، خاصیت شبه فلزی دارد. 

 به چهار اتم اکسیژن متصل است.  Siب( در ساختار سیلیس، هر اتم  

 تار کربن دی اکسید است. سیلیسیم دی اکسید، مشابه ساخپ( ساختار بلور 

 ت( پس از اکسیژن، سیلیسیم فراوان ترین عنصر در پوستة جامد زمین است. 

 

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

تجربی   4

98 

 ت؟گوگرد قرار گیرد، کدام مورد درست اس اگر به جای هر دو اتم اکسیژن در کربن دی اکسید، اتم  268

 ( عدد اکسایش اتم کربن در آن تغییر می کند. 1

𝛅( بار جزیی اتم کربن از حالت  2 𝛅به  +  تبدیل می شود.  −

 ( تغییری در میزان گشتاور دو قطبی مولکول ایجاد نمی شود. 3

 ، کاهش می یابد. S( قدرت نیروهای بین مولکولی در آن به دلیل شعاع اتمی بزرگتر  4

تجربی   3

98 

 آمونیوم و سولفات، با رعایت قاعدة هشتایی در چند مورد، با هم تفاوت دارند؟ یون های  269

 

 * عدد اکسایش اتم مرکزی         * شمار جفت الکترون های پیوندی

 هندسی          * شمار جفت الکترون های ناپیوندی روی اتم ها * قطبیت و شکل 

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

تجربی   2

98 

 آمونیوم سولفات و آمونیوم نیترات در کدام موارد زیر، با یکدیگر تفاوت دارند؟  206

 آ( عدد اکسایش اتم مرکزی آنیون

 شمار اتم های هیدروژن در فرمول شیمیایی ب( 

 پ( شمار اتم های نیتروژن در فرمول شیمیایی

 اتم مرکزی آنیون ت( شمار جفت الکترون های پیوندی در 

 

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

ریاضی خ   2

98 

از فلز روی اضافه شده است. با توجه به جدول زیر، رنگ نهایی   mg325(،  Vموالر نمک وانادیم ) 0/ 025از محلول  mL200به  228

 محلول، کدام است؟ 

ریاضی خ   4

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

(1-g.mol:65=Zn واکنش در هر مرحله کا  ).مل انجام می شود 

𝐕𝟓+(𝐚𝐪) + 𝐙𝐧(𝐬) → ⋯+ 𝐙𝐧𝟐+(𝐚𝐪) 

 ( II) ( III) ( IV) ( V) عدد اکسایش وانادیم 

 بنفش  سبز  آبی  زرد  رنگ محلول 

 ( سبز 4( زرد         3آبی      ( 2( بنفش          1

 ، درست است؟2SiOکدام مورد دربارة   232

 یون همانند پیوندهای کوواالنسی نقش دارند.  ( در ساختار آن، پیوندهای 1

 ( به صورت خالص در طبیعت یافت نمی شود. 2

 ( جزو جامدهای مولکولی است. 3

 ( سختی آن از گرافیت بیشتر است. 4

ریاضی خ   4

98 

 است؟   ناردستکدام گزینه دربارة مولکول آمونیاک،  233

 ( گشتاور دو قطبی آن، برابر صفر است. 1

 کتریکی، جهت گیری می کند. ( در میدان ال2

 ( اتم نیتروژن در آن، دارای یک جفت الکترون ناپیوندی است. 3

 است.  −𝟑𝛅جزیی  و اتم نیتروژن دارای بار  +𝛅( هر اتم هیدروژن در آن، بار جزیی 4

ریاضی خ   1

98 

 چند مورد از مطالب زیر، دربارة خاک رس، درست است؟  265

 رین جزء سازندة آن است. سیلیسیم دی اکسید، عمده ت  •

 بیشتر ترکیب های تشکیل دهندة آن، بی رنگ یا سفید رنگ اند.  •

 در مخلوط تشکیل دهندة آن، جامدهای کوواالنسی و یونی وجود دارند.  •

 برخی از انواع آن، فلزهای دارای ارزش اقتصادی زیاد برای استخراج نیز یافت می شود. در  •

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

تجربی خ   4

98 

𝛅در کدام گونه، اتم مشخص شده با خط، دارای بار جزئی منفی )  266  ( است؟−

1  )𝐍𝐎𝟑
−            2  )𝐂𝟐𝐇𝟐               3  )𝐒𝐂𝐎              4  )𝐍𝐇𝟒

+ 

تجربی خ   4

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

نشان می دهد، می توان دریافت که انرژی   kJ.mol-1با توجه به جدول زیر که آنتالپی فروپاشی شبکة چند ترکیب را با یکای  267

 فروپاشی شبکة بلور ....................

1 )3O2Al  3کمتر ازO2Fe  .است 

2 )LiF 1تر از کم-kJ.mol926  .است 

3 )CaO   ازMgO  کمتر و ازNaF   .بیشتر است 

فلوئورید عنصرها، در گروه اول، از باال به پایین، همواره  ( 4

 افزایش می یابد. 

 یون آن             

 کاتیون
𝐅− 𝐎𝟐− 

𝐍𝐚+ 926 2488 

𝐌𝐠𝟐+ 2965 3798 

تجربی خ   3

98 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

a3 
a 

 فصل چهارم: شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر 

 تاریخ  پاسخ  متن سوال  ردیف

2NO(g)سازی واکنش: انرژی فعال 234 → N2(g) + O2(g)  ها و  کیلوژول است. اگرتفاوت سطح انرژی واکنش دهنده  380، برابر

 کیلوژول و واکنش گرماده باشد، کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟  180های آن برابر فرآورده

 شود. کیلوژول گرما آزاد می 45تشکیل و  N2مول گاز   NO  ،125 /0مول گاز   0/ 25آ( به ازای مصرف  

 تر است. ها پایینها از واکنش دهندهکیلوژول است و سطح انرژی فرآورده -180واکنش برابر  ب( آنتالپی 

با کاربرد کاتالیزگز، شمار ذره شوند، افزایش یافته و سرعت واکنش بیشتر    تبدیل می  هایی که در واحد زمان به فرآوردهپ( 

 شود. می

ها،  ها و فرآوردهکیلوژول برسد،  تفاوت سطح انرژی واکنش دهنده  190به  سازی واکنش  فعالت( اگر با کاربرد کاتالیزگر، انرژی  

 یابد. درصد کاهش می  50

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

4 

ریاضی  

99 

داده 235 به  روزانه  باتوجه  اگر  زیر،  جدول  به    800/ 000های  خودرو،  هر  و  کنند  آمد  و  رفت  شهری  در    50میانگین.  گونة  خودرو 

کیلومتر مسافت را بپیماید، بانصب مبدل کاتالیستی در اگزوز موتور خودرو، روزانه از ورود چند تن از این سه مادة آالینده به  

 تشکیل خواهد داد؟ COشود و در این شرایط، چند درصد جرمی گازهای خروجی از اگزوز را گاز هوا جلوگیری می

 CO CxHy NO فرمول شیمایی آالینده 

مقدار آالینده  

g.km1- 

 1/ 03 1/ 66 6/ 0 در نبود مدل

 0/ 04 0/ 06 0/ 6 در مجاورت مبدل 

1) 4 /288  ،14 /74             2 )4 /288   ,71 /85           3 )6 /319   ,14 /74          4 )6 /319   ,71 /85 

4 

ریاضی  

99 

تر در پاالیشگاه، سبب کاهش دمای اننجام واکنش از  های سبکیدروکربن هگیری از کاتالیز در فرایند تبدیل گازوییل به بهره  234

700°C   500به°C  8/0شود. اگر ظرفیت گرمایی ویژة گازوییل برابر  میJ.g−1.°C−1   باشد و برای تأمین گرمای الزم از سوختن گاز

تقریب، در  های موردنظر، به گرم گازوییل به فراورده کیلومتان استفاده شود، با کاربرد کاتالیزگر در این فرایند، برای تبدیل یک 

سوختن گاز   H∆شود؟ )جلوگیری می  CO2جویی و از انتشار چند گرم گاز  ( صرفه STPمصرف چند لیتر گاز متان )در شرایط  

 (C = 12 , O = 16 :g.mol−1در نظر گرفته شود،   880KJ.mol−1-متان،  

1 )8 ، 07/4     2 )8/8 ، 07/4     

3 )6 ، 04/5      4 )8/6 ، 04/5  

1 

ریاضی خ  

99 

، که نشان داده شده است، کادام مطلاب A(g) + X(g) → D(g)با توجه به نمودار تغییر انرژی نسبت به پیشرفت واکنش:       -235 235

 درست است؟
2 

ریاضی خ  

99 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 

 

 است.   H-Ea=2a∆  کم و نشسرعت واک( 1

 انرژی نیاز است.  A ،1/0a KJمول گاز  1/0به ازای مصرف ( 2

 شود. می Ea >3 aیابد، زیرا با افزایش دمای واکنش، سرعت آن افزایش می( 3

 است.  a KJو کمترین مقدار آن، برابر  3a KJبیشترین مقدار انرژی الزم برای انجام واکنش، برابر ( 4

 است؟ نادرست، چند مورد از مطالب زیر NO2(g) + NO(g) + NH3(g) → N2(g) + H2O(g)با توجه به واکنش:  269

 . انداکسندهآمونیاک کاهنده و اکسیدهای نیتروژن  •

 . دهدیم، چهار الکترون گرفته و کاهنده، سه الکترون هااکسنده •

 . شودیم 10پس از موازنة معادلة واکنش، مجموع ضرایب مواد برابر  •

 . شودیمدر مبدل کاتالیستی خودروهای دیزلی انجام  N2 این واکنش برای حذف آمونیاک و تبدیل آن به •

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

3 

تجربی خ  

99 

 . کدام موارد از مطالب زیر درست است؟شودیم، انجام T2(T1 > T2)و  T1یک واکنش فرضی گازی در دو دمای  270

 است.  T2کمتر از مقدار آن در دمای  T1برای انجام واکنش در دمای  ازیموردنآ( کمیته انرژی 

 ی وابسته است. هافرآوردهو  هادهندهواکنش، به تفاوت سطح انرژی T2و  T1ب( تفاوت سرعت واکنش در دمای 

 است.  T2، بیشتر از دمای T1در دمای  هافرآوردهبه  هادهندهواکنشپ( اگر واکنش گرماده باشد، سرعت تبدیل 

در این   هافرآوردهبه    هادهندهواکنشباشد، درصد تبدیل    Ea، کمتر از  T2و    T1در دماهای    هادهندهواکنشانرژی ذرات    ت( اگر

 دو دما برابر است. 

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

4 

تجربی خ  

99 

دی آتش می گیرد. بنابراین، در آزمایشگاه آن را زیر  خود به خو ر وروژن در هوا و در دمای اتاق به طبرخالف هید فسفر سفید   218

 آب نگهداری می کنند. نقش آب در این فرایند، کدام است؟

   aE( افزایش دهندة aE        4( کاهش دهندة  3( بازدارنده      2( کاتالیزگر      1

ریاضی   2

98 

𝑵و   N = Oبا توجه به شکل زیر، اگر انرژی پیوند های   219 ≡ 𝑵  وO = O  کیلوژول بر مول باشد،   496و  944،  607به ترتیب برابر

 در واکنش )رفت( نشان داده شده، چند کیلوژول است؟  aEو  𝑯∆جمع جبری  

1 )155 + 

2 )187 + 

3 )421 + 

4 )607  + 

ریاضی   1

98 

ریاضی   4 هد داشت؟الکتیک اسید، پلیمر به دست آمده از آن، گروه عاملی مشابه کدام پلیمر، خوابا توجه به ساختار  224

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

 ( پلی اتیلن ترفتاالت 4( پلی اتن     3( سلولز          2( کوالر            1

 

 از اکسایش کدام ترکیب می توان ترفتالیک اسید تهیه کرد؟  225

 

ریاضی   1

98 

در دمای معین، به حالت تعادل   مول گاز نیتروژن،  2مول گاز هیدروژن و    2مول گاز آمونیاک،  1لیتری در بسته ای،  2در ظرف  235

............ است و با اندکی پایین آوردن دمای سامانة واکنش، ثابت تعادل ................. و  mol2L.-2قرار دارند. ثابت این تعادل برابر 

 ت ................. جا به جا می شود. واکنش در جه

 (𝑵𝟐(𝒈) + 𝟑𝑯𝟐(𝒈) ⇌ 𝟐𝑵𝑯𝟑(𝒈), ∆𝑯 < 𝟎) 

 ، ثابت می ماند، رفت  0/ 16(  2                           ، بزرگتر می شود، رفت              0/ 25( 1

 ، ثابت می ماند، برگشت   0/ 16( 4                      کتر می شود، برگشت      ، کوچ  0/ 25( 3

ریاضی   1

98 

 کدام موارد از مطالب زیر، درست اند؟ 259

 شتر پالستیک ها، زیست تخریب پذیرند. آ( به گونه معمول، بی

 ب( پالستیک پلی اتیلن ترفتاالت را می توان پس از مصرف، بازیافت کرد. 

 خالقیت بشر به شمار می آید. پ( دسترسی به پالستیک ها، نمونه ای از نتایج 

 ت( چگالی باال و نفوذناپذیری پالستیک ها در برابر آب و هوا، از ویژگی های آن ها است. 

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

تجربی   1

98 

........ ها ...... یابد، واکنش در جهت ............ تا انجا پیش می  هرگاه در یک واکنش به حالت تعادل در دمای ثابت، غلظت یکی از   270

 رود که به ثابت تعادل ........ برسد. 

 ( فراورده، کاهش، برگشت، جدید 2                                           رفت، آغازی           ( فراوده، کاهش،1

 ( واکنش دهنده، افزاییش، برگشت، آغازی 4                                      ( واکنش دهنده، کاهش، رفت، جدید    3

تجربی   1

98 



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

𝟒𝐇𝐂𝐥(𝐠)در واکنش :   234 + 𝐎𝟐(𝐠) ⇌ 𝟐𝐇𝟐𝐎+ 𝟐𝐂𝐥𝟐(𝐠), 𝐊 = 𝟏𝟎𝐋.𝐦𝐨𝐥
، به ترتیب از راست به چپ با افزایش کدام  𝟏−

 جابه جایی تعادل به سمت راست دارد؟عامل و یا دو برابر کردن غلظت موالر کدام ماده، تأثیر بیشتری بر  

 HCl( فشار ،  2O    4( فشار ، HCl     3( حجم ، 2O     2( حجم ، 1

خ  ریاضی  4

98 

  0/ 1در یک ظرف پنج لیتری دربسته، مقداری از گازهای هیدروژن و کربن دی سولفید وارد شده است. اگر در یک لحظة تعادل   235

بر    Kمول گاز هیدروژن سولفید در مخلوط تعادلی وجود داشته باشد، مقدار   1مول گاز متان و   0/ 5مول از هر واکنش دهنده، 

 نه شود.( عادله مواز ، کدام است؟ )مmol2L.-2حسب 

𝐂𝐒𝟐(𝐠) + 𝐇𝟐(𝐠) ⇌ 𝐂𝐇𝟒(𝐠) + 𝐇𝟐𝐒(𝐠) 

1 )510 ×25 /6        2  )610×25 /6         3 )510 ×25 /1             4 )610 ×25 /1 

ریاضی خ   4

98 

 چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ 246

 یابد.  در شهرها، کاهش می 2NOبا سرد شدن هوا، شدت رنگ گاز آالیندة   •

𝐂𝐎𝟐(𝐬)در تبدیل   • → 𝐂𝐎𝟐(𝐠)  .میانگین تندی و انرژی جنبشی ذرات، ثابت است ، 

 در واکنش شیمیایی انجام شده در فتوسنتز )در گیاهان سبز(، مببت است.  𝐇∆عالمت   •

 دارد. واکنش ن 𝐇∆تغییر نوع آلوتروپ در واکنش هایی که عنصرهای خالص تولید یا مصرف می شوند، تأثیری بر   •

 

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

تجربی خ   2

98 

لة یک خودروی دارای مبدل کاتالیستی، چند  مسافت به وسی km100با توجه به نمودار و داده های جدول زیر، در اثر پیمایش  248

 ( O= 16و  g.mol :14 =N-1کیلوژول گرما در مبدل کاتالیستی تولید می شود؟ ) 

 با مبدل کاتالیستی  بدون مبدل کاتالیستی مقدار آالینده بر حسب گرم 

 0/ 04 1/ 04 در هر کیلومتر پیمایش 

1 )200 

2 )260 

3 )300 

4 )360 

تجربی خ   3

98 

مول   2تعادل،   در یک ظرف دو لیتری با هم واکنش می دهند. اگر در لحظة O(g)2Hمول   1/ 1و  2F(g)مول  2/ 1در یک آزمایش،  269

) بر حسب     Kمول گاز اکسیژن در ظرف واکنش وجود داشته باشد، مقدار  0/ 05و  HFمول  0/ 2گاز فلوئور، یک مول آب،  

تجربی خ   1



 شیمی  سراسری   طبقه بندی شده آزمون کنکورسواالت 

1-mol.Lکدام است؟ ،)                          𝐅𝟐(𝐠) + 𝐇𝟐𝐎(𝐠) ⇄ 𝐎𝟐(𝐠) + 𝐇𝐅(𝐠)(.  (معادله  موازنه  شود 

1  )𝟏𝟎−𝟓                2  )𝟏𝟎−𝟒                3  )𝟐 × 𝟏𝟎−𝟑             4  )𝟓 × 𝟏𝟎−𝟑 

98 

دیگر واکنش نشان داده شده اند. حداکبر چند  مول گاز هیدروژن در شرایط بهینه واکنش هابر، با یک 30مول گاز نیتروژن و  10 270

 ( N=  14و   g.mol :1 =H-1گرم آمونیاک، در ظرف واکنش تشکیل خواهد شد؟ )

𝐍𝟐(𝐠) + 𝟑𝐇𝟐(𝐠)
دما  و  فشار  بهینه −کاتالیزگر 
↔            𝟐𝐍𝐇𝟑(𝐠) 

1 )2 /95                2 )2 /129           3 )170            4 )340 
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