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دو هرگاه تو را بر خداي سبحان نيازي است در آغاز بر رسول خدا )ص( درود فرست، سپس حاجت خود بخواه كه خدا بزرگوارتر  از آن است كه بدو 

 حضرت علي )ع(                                                                                                                                      حاجت برند، يكي را برآرد و ديگري را بازدارد.             

 1400 -  99  - 98در كنكور  3 شيمي فصل سه مربوط به بخش اول    سوال هاي

 جامدهاي يوني 

نشان می دهد، می توان دریافت که  KJ.mol-1با توجه به جدول زیر که آنتالپی فروپاشی شبکه چند ترکیب را با یکای  1

        98کنکور تجربی خارج کشور     انرژی فروپاشی شبکه بلور ..........................

1 )3O2Al  3کمتر ازO2Fe  .است 

2 )LiF  1کمتر از-KJ.mol 926 .است 

3 )CaO  ازMgO  کمتر و ازNaF .بیشتر است 

 ( فلوئورید عنصرها، در گروه اول، از باال به پایین، همواره افزایش می یابد. 4

 99کنکور ریاضی    چند مورد از مطالب زیر درست است؟ 2

 .گشتاور دوقطبی آب بیشتر از هیدروژن سولفید و اتین است 

  در تولید برق از انرژی خورشیدی، شارهHF  مناسب تر ازNaCl .است 

 .به اتم مرکزی مولکول گوگرد تری اکسید می توان بار جزئی منفی را نسبت داد 

 چک از میان متداول ترین یون های عنصرهای سدیم، فلوئور، منیزیم و اکسیژن، بزرگ ترین شعاع یونی به اکسیژن و کو

 ترین آن به منیزیم مربوط است.

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

 99کنکور ریاضی    تفاوت انرژی شبکه بلور )آنتالپی فروپاشی( کدام دو ترکیب کمتر است؟ 3

1 )LiCl  وKF                           2 )NaF  وLiBr                    3 )NaCl  وLiF                       4 )2MgF  وO2Na  

4 A  جدول تناوبی و  1یک عنصر از گروهD  ز است. در باره جامدهای یونی حاصل از واکنش هرر یرک ا 12عنصری با عدد اتمی

م ارز هربلور را ، چند مطلب زیر درست است؟ )آنتالپی فروپاشی شبکه LiF، در مقایسه با جامد یونی Xاین دو عنصر با نافلز 

 99کنکور تجربی    با انرژی شبکه بلور در نظر بگیرید.(

  آنتالپی فروپاشی شبکه بلورD  باX  بیشتر از آنتالپی فروپاشی شبکه بلورLiF .است 

  آنتالپی فروپاشی جامد بلوریAX برابر یا کمتر از آنتالپی فروپاشی شبکه بلور ،LiF .است 

  اگر اتمX  الکترون داشته باشد، نقطه ذوب بلور  6در الیه ظرفیت خودA  باX  از نقطه ذوب بلورLiF ست.پایین تر ا 

  اگر به جایD  در شبکه بلورD  باX یون کلسیم جایگزین شود، آنتالپی فروپاشی آن به آنتالپی فروپاشی ،LiF یرک نزد

 می شود. 

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

طالرب بیشتر باشد، کدام م 2AXاز آنتالپی فروپاشی شبکه بلور جامد یونی  ADاگر آنتالپی فروپاشی شبکه بلور جامد یونی  5

 در یک دوره از جدول تناوبی جای دارند.( Xو  Dزیر می تواند درست باشد؟ )عنصرهای مولد یون های 

 بزرگتر است Xاز شعاع اتمی  Dآ( شعاع اتمی 

 کوچکتر است. Dاز شعاع آنیون  Xب( شعاع آنیون 

 بیشتر است. Xاز بار الکتریکی آنیون  Dپ( بار الکتریکی آنیون 

 باشد. 16عنصری از گروه  Xو  17می تواند عنصری از گروه  Dت( 

 99کنکور ریاضی خارج کشور        ، پ، تب( 4                      آ، ب، پ( 3                          ب، پ( 2                             آ، ت( 1
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ژی با توجه به جدول تناوبی زیر، ترکیب یونی حاصل از واکنش کدام دو عنصر با یک دیگر کمتررین آنترالپی فروپاشری )انرر 6

 99کنکور تجربی خارج کشور    با کدام نافلز پایین ترین نقطه جوش را دارد؟ Aشبکه( و ترکیب 

 

 

 

 

1) D  باM , J                    2 ) D  باE , G                            3 ) E  باM , J                           4 ) Z  باE , M 

 99کنکور تجربی خارج کشور   نشان داده شده است؟  LiF(sدر کدام شکل تصویر درستی از ) 7

 

8 A ،D ،X ،Y  وZ45ر ، به ترتیب از راست به چپ عنصرهای متوالی در جدول تناوبی اند که مجموع عددهای اتمی آن ها برابر 

 99کنکور تجربی خارج کشور   گازی تک اتمی باشد، چند مطلب زیر نادرست است؟ Yاست. اگر 

  معادله یونش اسیدHX .در آب تعادلی است 

  یونش هر دو اسید اکسیژن دارA .در آب کامل است 

  عنصرD  2درDX .باالترین عدد اکسایش خود را دارد 

  نقطه ذوب ترکیب حاصل از واکنش عنصرZ  باD باالتر از نقطه ذوب ،LiF  .است 

  ساختار و ویژگی های فیزیکی ترکیب هیدروژن دار پایدارD  مشابهS2H  .است 

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

  1400ربی کنکور تج کدام نمودار در باره مقایسه نسبی آنتالپی فروپاشی شبکه بلور جامدهای یونی داده شده، درست است؟  9
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وبی و روند در نظر گرفته شود، با توجه به جایگاه عنصرها در جدول تنا pm 135( برابر O8اگر شعاع یون پایدار اکسیژن ) 10

 اشد؟ ب، کدام گزینه می تواند pm( با یکای Na11تغییر خواص آن ها در دوره ها و گروه ها، شعاع یون پایدار سدیم )

 1400کنکور تجربی                                        144( 4                          138( 3                          99( 2                         58( 1

-دهد، کدام موارد از مطالب زیر درستهای زیر، که نسبت شعاع یونی و اتمی دو عنصر شیمیایی را نشان میبا توجه به شکل 11

 1400خارج کشور  ریاضیکنکور  اند؟

 

 

 

 

 یون پایدار آن باشد. bتواند نشان دهندۀ اتم یک فلز و می aآ( 

 توانند اتم دو عنصر در یک دورۀ جدول تناوبی باشند.نمی cو  aب( 

 اندازۀ یون پایدار آن باشد. cدهندۀ اتم یک نافلز و تواند نشانمی dپ( 

 وجود دارد. cبا  a، از واکنش acت( امکان تشکیل ترکیب یونی با فرمول 

 ( ب ، پ ، ت4      ( ب ، پ                           3( آ ، ب ، ت                           2ت                 ( آ ، 1

ها در نظر گرفته شود، با توجه به جایگاه عنصرها در جدول تناوبی و روند تغییر خواص آن pm 50 برابر 3Al+ اگر شعاع یون 12

 1400کنکور تجربی خارج کشور  است؟ غیر قابل پذیرش pmها، شعاع کدام یون پیشنهاد شده با یکای ها و گروهدر دوره

1 )59   :+2Ca20                       2 )95  :+Na11                       3 )65  :+2Mg12                    4 )133  :+K19 

 1400شور کنکور تجربی خارج ک های داده شده، به کدام صورت است؟بلور نمکروند تقریبی نمودار آنتالپی فروپاشی شبکۀ  13

 
 كليد پاسخ نامه  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13      

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

. 
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 جامدهاي فلزي 

 98کنکور تجربی   در جدول دوره ای )شکل زیر(، کدام عبارت در باره آن درست است؟  Xبا توجه به جایگاه عنصر  1

 ( در الیه ظرفیت اتم آن، دو الکترون وجود دارد.1

 ( اکسید آن، درصد جرمی باالیی در خاک رس دارد.2

چگالی و نقطه ذوب آن از عنصرهای هم دوره خود باالتر ( 3

 است. 

( به دلیل ویژگی های خاص، آلیاژ آن در ساخت 4

 استنت برای رگ ها به کار می رود. 

 

یر، رنگ از فلز روی اضافه شده است. با توجه به جدول ز mg 325(،  Vموالر نمک وانادیم ) 025/0از محلول  mL 200به  2

 98کنکور ریاضی خارج کشور   نهایی محلول، کدام است؟ 

((1-g.mol  :65  =Zn   .؛ واکنش در هر مرحله کامل انجام می شود 

(aq)+2Zn    .......... +→  (s)Zn   (  +aq)+5V) 

 (II) (III) (IV) (V) عدد اکسایش وانادیم

 بنفش سبز آبی زرد رنگ محلول

 ( سبز4                                         زرد( 3( آبی                                        2( بنفش                                         1

 چند مورد زیر، برای مقایسه واکنش پذیری فلزهای طال، سدیم و منگنز با یک دیگر، قابل قبول است؟  3

 رسانایی الکتریکی  سرعت واکنش با محلول اسیدی با غلظت مشخص 

 جدول پتانسیل الکتریکی  یکسان سرعت زنگ زدن )اکسید شدن( در محیط 

    98کنکور تجربی خارج کشور             4( 4                                    3( 3                                     2( 2                                  1( 1

 99کنکور ریاضی    چند مورد از مطالب زیر درست اند؟ 4

  انسجام شبکه بلور فلز را حفظ می کند.دریای الکترونی عاملی است که 

 .مجموع الکترون های اتم های هر فلز، در به وجود آمدن دریای الکترونی شرکت دارند 

 .دریای الکترونی در شبکه بلوری فلز وانادیم، سر منشاء اعداد اکسایش متنوع آن است 

 ریای الکترونی توضیح داد.رسانایی الکتریکی و گرمایی و چکش خواری فلزات را می توان با مفهوم د 

  جاذبه قوی میان هسته اتم های فلز و دریای الکترونی سبب می شود که هسته اتم ها در مکان های مشخصی بره طرور

 ثابت جای بگیرند و تغییر مکان ندهند. 

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

 كليد پاسخ نامه  

1 2 3 4               

4 4 3 2               

. 
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 جامدهاي بلوريانواع  

 با توجه به داده های زیر: 1

 :   در دمای اتاق گاز است. aماده 

 :   جامد سخت مورد استفاده در ساخت عدسی است. bماده 

 :   در حالت مذاب و محلول، رسانای جریان برق است. cماده 

:   ترکیبی است که مولکول های آن در میدان الکتریکی جهرت  dماده 

 گیری می کند.

هر یک از شکل های )آ(، )ب(، )پ(، )ت(، به ترتیب از راست به چپ به 

 99کنکور تجربی   کدام ماده مربوط است؟ 

1 )c , b , d , a                            2 )c , d , a , b 

3 )b , c , a , d                           4 )b , a , d , c 

 

 

 كليد پاسخ نامه  

1                  

1                  

. 
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 بخش دوم    سوال ها به همراه پاسخ تشريحي و ارائه راهكار در حل مسئله ها

 جامدهاي يوني 

نشان می دهد، می توان دریافت که  KJ.mol-1با توجه به جدول زیر که آنتالپی فروپاشی شبکه چند ترکیب را با یکای  1

        98کنکور تجربی خارج کشور     انرژی فروپاشی شبکه بلور ..........................

1 )3O2Al  3کمتر ازO2Fe  .است 

2 )LiF  1کمتر از-KJ.mol 926 .است 

3 )CaO  ازMgO  کمتر و ازNaF .بیشتر است 

 ( فلوئورید عنصرها، در گروه اول، از باال به پایین، همواره افزایش می یابد. 4

 (   3گزینه )پاسخ 

در مقایسه انرژی شبکه بلور ترکیب های یونی، ترکیبی که چگالی بار بزرگتری    راهکار

 "دارد  
بار يون

شعاع يون
 انرژی شبکه بلور آن، بیشتر است.  "چگالی بار ∝  

 بررسی گزینه ها

، کوچکتر است )بار هر دو یون برابر 3Fe+نسبت به یون  3Al+اندازه یون  گزینه یک  

 )نادرست(بیشتر است.  3O2Alمی باشد(، بنابر این انرژی شبکه بلور 

رابر است(. است )بار یون ها در هر دو ترکیب ب Na+کوچکتر از   Li+، اندازه یون NaFو  LiFبین دو ترکیب  گزینه دو    

 ()نادرست( خواهد بود. KJ.mol926-1، )بزرگتر از NaFبزرگتر از انرژی شبکه  LiFبنابر این انرژی شبکه بلور 

ر دو ، کوچکتر است )بار یون ها در ه2Ca+نسبت به یون  2Mg+، شعاع یون MgOو  CaOبین دو ترکیب  گزینه سه   

 می باشد.  CaO < MgOترکیب برابرند(، بنابر این انرژی شبکه بلور 

کوچکتر از اندازه  NaF، بیشتر است، اما اندازه یون ها در NaFنسبت به  CaO، بار یون ها در NaFو  CaOبین دو ترکیب 

می باشد. بین دو عامل بار و اندازه یون ها، طبق رابطه   CaOیون ها در 
بار يون

شعاع يون
، بار یون ها تاثیر بیشتری  "چگالی بار ∝  

 )درست(بزرگتر است.  CaO، بار یون ها بزرگترند، انرژی شبکه بلور CaOدارد. بنابر این، چون در 

رژی شبکه ر این اندر عنصرهای گروه اول، از باال به پایین، شعاع یونی همانند شعاع اتمی افزایش می یابد، بناب گزینه چهار  

 )نادرست( بلور فلوئورید عنصرهای گروه اول از باال به پایین با بزرگتر شدن شعاع کاتیون فلز قلیایی، کاهش می یابد.

 99ریاضی کنکور    چند مورد از مطالب زیر درست است؟ 2

 .گشتاور دوقطبی آب بیشتر از هیدروژن سولفید و اتین است 

  در تولید برق از انرژی خورشیدی، شارهHF  مناسب تر ازNaCl .است 

 .به اتم مرکزی مولکول گوگرد تری اکسید می توان بار جزئی منفی را نسبت داد 

  چک اکسیژن، بزرگ ترین شعاع یونی به اکسیژن و کواز میان متداول ترین یون های عنصرهای سدیم، فلوئور، منیزیم و

 ترین آن به منیزیم مربوط است.

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

 2پاسخ   گزینه 

 بررسی مطالب داده شده

     نسبت به هیدروژن سولفید و اتین قطبی تر است و گشتاور دوقطبی بزرگتری دارد.مولکول آب درست 

    نادرستHF .در دمای اتاق به صورت گاز وجود دارد و نمی تواند نقش شاره را داشته باشد 
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    نادرست( در مولکول گوگرد دی اکسید، اتم گوگردSنقش اتم مرکزی را دارد و به دلیل خصلت نافلزی کمتر، نس ) بت به

 اکسیژن، بار چزئی مثبت دارد.

    یون های سدیم درست+Na11 فلوئورید ،-F9 2+، منیزیمMg12  2-و اکسیدO8  هم الکترون هستند. در یون های هرم

 الکترون با افزایش عدد اتمی شعاع اتمی کوچکتر می شود. 

 2Mg12  <  +Na11  <  -F9  <  -2O8+ترتیب شعاع یون های داده شده:             

تفاوت انرژی شبکه بلور )آنتالپی فروپاشری( کردام دو ترکیرب کمترر  3

 99کنکور ریاضی    است؟

1 )LiCl  وKF                           2 )NaF  وLiBr                     

3 )NaCl  وLiF                       4 )2MgF  وO2Na  

 1پاسخ   گزینه 

طبق نمودار داده شده در فصل سوم کتاب درسری شریمی دوازدهرم 

 تفاوت کمتری با هم دارند.  KFو  LiClانرژی های شبکه بلور 

 

توضیح   در این سوال هیچ مفهوم خاصی دیده نمی شرود، و داوطلرب 

 فقط باید نمودار را حفظ باشد. 

4 A  جدول تناوبی و  1یک عنصر از گروهD  ز است. در باره جامدهای یونی حاصل از واکنش هرر یرک ا 12عنصری با عدد اتمی

هرم ارز  ، چند مطلب زیر درست است؟ )آنتالپی فروپاشی شبکه بلور راLiF، در مقایسه با جامد یونی Xاین دو عنصر با نافلز 

 99کنکور تجربی    با انرژی شبکه بلور در نظر بگیرید.(

  بلور آنتالپی فروپاشی شبکهD  باX  بیشتر از آنتالپی فروپاشی شبکه بلورLiF .است 

  آنتالپی فروپاشی جامد بلوریAX برابر یا کمتر از آنتالپی فروپاشی شبکه بلور ،LiF .است 

  اگر اتمX  الکترون داشته باشد، نقطه ذوب بلور  6در الیه ظرفیت خودA  باX  از نقطه ذوب بلورLiF ست.پایین تر ا 

  اگر به جایD  در شبکه بلورD  باX یون کلسیم جایگزین شود، آنتالپی فروپاشی آن به آنتالپی فروپاشی ،LiF یرک نزد

 می شود. 

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

 3پاسخ   گزینه 

 عبارت های داده شده بررسی

    )2جامد یونی تشکیل شده )درستDX  2+است که در آن بار کاتیونD  2می باشد. به دلیل این که بار کراتیون درDX  

 ( بزرگتر است، انرژی شبکه بلور بزرگتری دارد.Li+)با کاتیون  LiFنسبت به بار کاتیون در 

    )اگر عنصر )درستA  جدول دوره ای  1در گروهLi شد، و عنصر باX  نیزF  باشد، در این صورت انرژی شبکه بلرورAX  

 نیرز یکری از Xو عنصرر  1در گرروه  Liیکی از عنصرهای پایین تر از  Aاست. و اگر عنصر  LiFهمان انرژی شبکه بلور 

گرروه،  در گروه هالوژن ها باشد، به دلیل بزرگتر بودن اندازه اتمی عنصرهای پایین ترر ایرن دو Fعنصرهای پایین تر از 

 انرژی شبکه بلور کمتر خواهد بود.

    )اگر اتم )نادرستX  2-جدول دوره ای اسرت و یرون  16متعلق به گروه  الکترون داشته باشد، 6در الیه ظرفیت خودX 

 LiFمی دهد که مجموع بار یون ها در آن از مجموع بار یون هرا در  X2Aبا فرمول ترکیبی  Aمی دهد. در این صورت با 

 بیشتر است، و انرژی شبکه بلور بزرگتری خواهد داشت. 

( است. بنابر این انرژی شبکه بلرور Mg)عنصر  12با عدد اتمی  Dپایین تر از عنصر  Caدر جدول دوره ای، کلسیم )درست(   
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2CaX  2نسبت بهDX  کمتر است، و به انرژی شبکه بلورLiF  2نزدیک تر خواهد شد. )اختالف انرژی شبکه بلرورDX  وLiF 

 زیاد است.( 2DXبه دلیل بیشتر بودن بار یون ها در 

طالرب بیشتر باشد، کدام م 2AXاز آنتالپی فروپاشی شبکه بلور جامد یونی  ADاگر آنتالپی فروپاشی شبکه بلور جامد یونی  5

 در یک دوره از جدول تناوبی جای دارند.( Xو  Dزیر می تواند درست باشد؟ )عنصرهای مولد یون های 

 بزرگتر است Xاز شعاع اتمی  Dآ( شعاع اتمی 

 کوچکتر است. Dاز شعاع آنیون  Xب( شعاع آنیون 

 .بیشتر است Xاز بار الکتریکی آنیون  Dپ( بار الکتریکی آنیون 

 باشد. 16عنصری از گروه  Xو  17می تواند عنصری از گروه  Dت( 

 99کنکور ریاضی خارج کشور        ب، پ، ت( 4                        آ، ب، پ( 3                          ب، پ( 2                             آ، ت( 1

 3پاسخ   گزینه 

A  2+در هر دو ترکیب یونی به صورت کاتیونA  وجود دارد. عنصرD  2-به صورت آنیونD  در ترکیب یونیAD  و عنصررX 

یون های در یک دوره قرار داشته باشند، با توجه به بار آن Xو  Dوجود دارند. وقتی  2AXدر ترکیب یونی  X-به صورت آنیون 

د، شرعاع جدول تناوبی قرار دارند، و با توجه به این که در یک دوره جرای دارنر 17در گروه  Xو  16در گروه  Dاین دو عنصر، 

 یم.است. بر این اساس گزینه را بررسی می کن 2AX < ADاست. بنابر این آنتالپی فروپاشی شبکه بلور  X < -2D-آنیون 

 است. )درست( Xسمت چپ  Dدر یک دوره قرار دارند و  Xو  Dگزینه یک    

 ینه دو       در آنیون های یک دوره از جدول تناوبی، با افزایش عدد اتمی شعاع آنیون کاهش می یابد. )درست(گز

 می دهند. )درست( X-آنیون  17در گروه  Xو  2D-آنیون  16در گروه  Dگزینه سه     

 ادرست(قرار دارند. )ن 17در گروه  Xو  16در گروه  Dگزینه چهار   با توجه به بار آنیون ها 

 توضیح   مقایسه شعاع ذرات هم الکترون

با افرزایش  ذرات هم الکترون، ذراتی )اتم، کاتیون یا آنیون( هستند که تعداد الکترون های برابر دارند. در ذرات هم الکترون

ای هرچرون در گرروه  X-و  2D-عدد اتمی، جاذبه روی الیه های الکترونی برابر زیاد شده و شعاع کاهش مری یابرد. دو ذره 

ارد، دقررار  Dدر سمت راست  X( قرار دارند و در یک دوره هستند، ذرات هم الکترون می باشند. 17و گروه  16متوالی )گروه 

 پس عدد اتمی آن بزرگتر است و شعاع کوچکتری دارد.

با توجه به جدول تناوبی زیر، ترکیب یونی حاصل از واکنش کدام دو عنصر با یک دیگر کمتررین آنترالپی فروپاشری )انررژی  6

 99کنکور تجربی خارج کشور    با کدام نافلز پایین ترین نقطه جوش را دارد؟ Aشبکه( و ترکیب 

2) D  باM , J 

3) D  باE , G 

4) E  باM , J  

5) Z  باE , M 

 4پاسخ   گزینه 

 بررسی سوال

یک ترکیب یونی آنتالپی فروپاشی کمی دارد که: بار یون ها )کاتیون و آنیون( آن کمتر بوده و اندازه یرون هرای سرازنده آن 

هیدروژن است و ترکیرب  A(، عنصر Zو  A ،D)کاتیون و آنیون( بزرگتر باشد. در بین عنصرهای فلزی سمت چپ در جدول )

  2D+کراتیون پایردار  2در گرروه  Dتشکیل می دهد، و عنصر  Z+، کاتیون پایدار 1گروه در  Zیونی تشکیل نمی دهد. عنصر 

(، انردازه بزرگترری Z+در موقعیت پایین تری قرار داشته و کاتیون حاصل از آن )کراتیون  Zتولید می کند. همچنین، عنصر 
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تولید می کننرد، و  M-و  J-آنیون های پایدار  17در گروه  Mو  J(، دو عنصر Gو  J ،Mدارد. و در بین نافلزهای سمت راست )

انردازه  Mو پرس از آن عنصرر  Gمی دهد. همچنین، در بین این سره نرافلز، عنصرر  2G-آنیون پایدار  16در گروه  Gعنصر 

 قرار دارد و یون تشکیل نمی دهد.  14در باالی گروه  Eبزرگتری دارند.  عنصر 

مترری ایی که بار یون های آن ها کوچکتر بوده و اندازه بزرگتری دارند، آنترالپی فروپاشری کدر ترکیب های یونی، ترکیب ه

لز برا نراف Zلز دارند. بین این دو عامل، تاثیر بار الکتریکی بر آنتالپی فروپاشی بیشتر است. بنابر این، ترکیب یونی حاصل از ف

M  .کمترین آنتالپی فروپاشی را دارد 

اشری نسربت بره دارد، اما به دلیل اینکه تاثیر بار یون ها بر آنترالپی فروپ M-ندازه بزرگتری از آنیون ا 2G-آنیون    توضیح:

 کمتر می باشد.  G2Zنسبت به  ZMاندازه یون ها بیشتر است، آنتالپی فروپاشی 

های مولکولی هیدروژن است و با عنصرهای نافلزی سمت راست جدول ترکیب های مولکولی تولید می کند. ترکیب  Aعنصر 

ان اتم پیوند کواالنسی می دهد و به عنو 14در باالی گروه  Aکه مولکولی ناقطبی است. )عنصر  4AEتشکیل شده عبارتند از: 

 جفت الکترون ناپیوندی ندارد.(  4AEمرکزی در مولکول 

را  AJلکولی ترکیب مو Jبا نافلز  A( می باشد. عنصر F، این عنصر هالوژن فلوئور )17در باالی گروه  Jبا توجه به جایگاه عنصر 

 است، که مولکولی قطبی است، و پیوند هیدروژنی تشکیل می دهد. HFتولید می کند که همان 

 را تشکیل می دهد. AMپیوند کواالنسی داده و مولکول قطبی  17در گروه  Mبا نافز  Aعنصر 

ل را تولید می کند کره یرک مولکرو G2Aیوند کواالنسی، ترکیب مولکولی از طریق تشکیل پ 16در گروه  Gبا نافلز  Aعنصر 

 قطبی است. 

 ناقطبی بوده و نقطه جوش پایین تری دارد.  4AE(، مولکول G2Aو  4AE  ،AJ  ،AMدر بین چهار مولکول تشکیل شده )

 99کنکور تجربی خارج کشور   نشان داده شده است؟  LiF(sدر کدام شکل تصویر درستی از ) 7

 
 2پاسخ   گزینه 

LiF  یک ترکیب یونی است که در شبکه بلور آن یون های+Li  و-F به صورت مجزا در کنرار هرم قررار گرفتره انرد. ایرن ،

 ( همخوانی دارد. 2خصوصیات با گزینه )

8 A ،D ،X ،Y  وZ45ر ، به ترتیب از راست به چپ عنصرهای متوالی در جدول تناوبی اند که مجموع عددهای اتمی آن ها برابر 

 99کنکور تجربی خارج کشور   گازی تک اتمی باشد، چند مطلب زیر نادرست است؟ Yاست. اگر 

  معادله یونش اسیدHX .در آب تعادلی است 

  یونش هر دو اسید اکسیژن دارA ت.در آب کامل اس 

  عنصرD  2درDX .باالترین عدد اکسایش خود را دارد 

  نقطه ذوب ترکیب حاصل از واکنش عنصرZ  باD باالتر از نقطه ذوب ،LiF  .است 

  ساختار و ویژگی های فیزیکی ترکیب هیدروژن دار پایدارD  مشابهS2H  .است 
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1 )1                                         2 )2                                         3 )3                                           4 )4 

 2پاسخ   گزینه 

یرت آن گاز نجیب می باشد. و با در نظر گرفتن متوالی بودن عنصررها، موقع Yگاز تک اتمی است،  Yبا توجه به این که عنصر 

ی نمی توانند در دوره سوم جردول تنراوب Y ,X ,D ,Aها در جدول تناوبی به صورت زیر است. توضیح: عنصرهای گروه های 

 بیشتر خواهد شد.  45باشند، چون در این صورت جمع عددهای اتمی از 

 عنصر                     

 موقعیت در جدول
Z Y X D A 

 15گروه  16گروه  17گروه  18گروه  1گروه  شماره گروه 

 2دوره  2دوره  2دوره  2دوره  3دوره  شماره دوره

 بررسی عبارت های داده شده

 X  17و گروه  2در دوره ( عنصر فلوئورF می باشد، و هیدروفلوئوریک اسید )HF که یک اسید ضعیف است را می سرازد .

 درست(یونش اسیدهای ضعیف در آب تعادلی است. )

 A  15و گروه  2در دوره ( عنصر نیتروژنN( است، و اسیدهای اکسیژن دار: نیترو اسید )2HNO یرک اسرید ضرعیف و )

 رست()ناد( یک اسید قوی می سازد. فقط یونش نیتریک اسید در آب کامل است. 3HNOنیتریک اسید )

 
 D  16و گروه  2در دوره ( عنصر اکسیژنOاست. در گروه های اصلی جدول تناوبی به جز گازهای نجیب، باالترین عر ) دد

ه و فلوئرور کر 2OF+( در 2اکسایش با رقم یکان شماره گروه برابر است، به جز اکسیژن که باالترین عدد اکسرایش آن )

 )درست(است.  2OFهمان  2DXمی باشد.  2Fیا مولکول  F( در اتم 0باالترین عدد اکسایش آن )

 Z  کاتیون  1در گروه+Z  وD  2-آنیون  16در گروهD  می دهند، و فرمول ترکیب یونی حاصرل از آن هراD2Z اسرت. در 

نرین باالتر اسرت. همچ Zنسبت به  Liاست، زیرا، هر دو متعلق به یک گروه هستند و  Li < +Z+، کاتیون LiFمقایسه با 

 )درست(ارد. بیشتر بوده و نقطه ذوب باالتری د LiFمی باشد. در نتیجه انرژی شبکه بلور  F < -2D-بار آنیون 

D  16و گروه  2در دوره ( عنصر اکسیژنO ترکیب هیدروژن دار ،)O2H  می دهد. سراختار مولکرولیO2H  براS2H  مشرابه

کری پیوند هیدروژنی می دهد که منجر به متفاوت بودن خواص فیزی O2Hرند. زیرا، است، اما ویژگی های فیزیکی مشابه ندا

 )نادرست(می شود، که پیوند هیدروژنی تشکیل نمی دهد.  S2Hآن نسبت به 

  1400ربی کنکور تج کدام نمودار در باره مقایسه نسبی آنتالپی فروپاشی شبکه بلور جامدهای یونی داده شده، درست است؟  9
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 4 پاسخ   گزینه

بیشتر  ار یون هابدر جامدهای یونی آنتالپی فروپاشی شبکه بلور به بار یون ها و اندازه یون ها بستگی دارد. هر چه   راهكار 

فروپاشی  نتالپیباشد، و اندازه یون ها کوچکتر باشد، آنتالپی فروپاشی بزرگتر است. بین این دو عامل، اثر بار یون ها بر آ

 . در هر گزینه این دو عامل را مقایسه می کنیم. شبکه بیشتر از اثر اندازه یون ها است

 پاسخ   

ا یک بار بسه ترکیب دیگر هر کدام از کاتیونی  تشکیل شده است. 2O-و آنیون  2Mg+از کاتیون  MgO   (1بررسي گزينه )

،  Rb+ و Na+( تشکیل شده اند. بین کاتیون های Br-و  Cl  ،-Br-( و آنیونی با یک بار منفی )Rb+ و Na  ،+Na+مثبت )

الپی فروپاشی اندازه کوچکتری دارد. بنابر این ترتیب آنت Cl-آنیون  Br-و  Cl- کوچکتر است. و بین آنیون های Na+اندازه 

 ت.(نادرست اس 1)گزینه  RbBr  <  NaBr  <  NaCl  <  MgOشبکه در ترکیب های این گزینه به صورت مقابل است.   

تشکیل شده است. سه ترکیب یونی دیگر هر کدام دارای کاتیون  2O-و آنیون  Na+از کاتیون  O2Na   (2بررسي گزينه )

کوچکتر است، و آنیون  Li( که اندازه +Na+و  Li+یک بار مثبت )

( هستند. آنتالپی فروپاشی شبکه Br-و  F  ،-Cl-یک بار منفی )

O2Na  .نادرست است.( 2)گزینه بزرگتر از بقیه است 

هر چهار ترکیب از کاتیون های با یک بار    (3)بررسي گزينه 

مثبت و آنیون های دارای یک بار منفی تشکیل شده اند. مقایسه 

است، و برای  Li < +Na < +K < +Cs+اندازه کاتیون ها به صورت 

می باشد. با توجه به این  F < -Cl < -I-آنیون ها نیز به صورت 

اطالعات نمی توان آنتالپی فروپاشی این ترکیب ها را مقایسه کرد و 

بر اساس داده های سوال، فقط به کمک نمودار مقابل، آنتالپی های 

نادرست  3)بر اساس نمودار گزینه فروپاشی قابل مقایسه اند. 

 است.(

 درست است.  4ه گزینبر اساس نمودار داده شده،    (4بررسي گزينه )

هرم این تست را فقط با استفاده از نمودار داده شده در فصل سوم کتاب درسی شیمی سرال دوازد 4و  3گزینه های   توضيح 

 .کتاب درسی می توان پاسخ داد و داوطلب کنکور برای پاسخ دادن به این تست نیاز دارد تا ترتیب نمودار را حفظ کند

وبی و روند در نظر گرفته شود، با توجه به جایگاه عنصرها در جدول تنا pm 135( برابر O8اکسیژن )اگر شعاع یون پایدار  10

 اشد؟ ب، کدام گزینه می تواند pm( با یکای Na11تغییر خواص آن ها در دوره ها و گروه ها، شعاع یون پایدار سدیم )

 1400نکور تجربی ک                                             144( 4                           138( 3                       99( 2                         58( 1

 2 پاسخ   گزینه

لکترون اهم الکترون هستند و در هر یون دو الکترون در الیه نخست و هشت  Na11+و یون سدیم  2O8-یون اکسید    پاسخ

الیه اعمال می  پروتون روی دو 11پروتون روی دو الیه و در یون سدیم جاذبه  8در الیه دوم قرار دارد. در یون اکسید جاذبه 

اع یون که منجر به کوچکتر بودن شعشود. بنابر این در یون سدیم جاذبه بیشتری از طرف هسته روی الیه ها وجود دارد 
+Na11  است،  م نزدیکهمی شود. از طرفی چون هر دو یون الیه های الکترونی برابر دارند، و تعداد پروتون های آن ها نیز به

 برای یون سدیم قابل انتظار است.  pm 99شعاع یونی آن ها باید به هم نزدیک باشد. از این رو شعاع یونی 
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-دهد، کدام موارد از مطالب زیر درستهای زیر، که نسبت شعاع یونی و اتمی دو عنصر شیمیایی را نشان میتوجه به شکلبا  11

 1400خارج کشور  ریاضیکنکور  اند؟

 

 

 

 یون پایدار آن باشد. bتواند نشان دهندۀ اتم یک فلز و می aآ( 

 باشند. توانند اتم دو عنصر در یک دورۀ جدول تناوبینمی cو  aب( 

 اندازۀ یون پایدار آن باشد. cدهندۀ اتم یک نافلز و تواند نشانمی dپ( 

 وجود دارد. cبا  a، از واکنش acت( امکان تشکیل ترکیب یونی با فرمول 

 ، ت ( ب ، پ4      ( ب ، پ                           3( آ ، ب ، ت                           2( آ ، ت                 1

 1 پاسخ گزینه

ا هون آن شعاع اتمی فلزها نسبت به شعاع کاتیون آن ها بزرگتر است، و شعاع اتمی نافلزها نسبت به شعاع آنی   راهكار

 کوچکتر می باشد. 

 بررسي گزينه ها

 )درست(است.  bبزرگتر از شعاع  aآ( شعاع 

ز شعاع ا aنافلز هستند. چون در یک دوره از چپ به راست شعاع اتمی کوچکتر می شود، و در شکل نیز شعاع  cفلز و  aب( 

c  ،کوچکتر استa  وc  .نادرست(می توانند در یک دوره باشند( 

 )نادرست(پ( به دلیل این که، شعاع اتمی نافلزها نسبت به شعاع آنیون آن ها کوچکتر است، جمله صحیح نیست. 

 )درست(اتم نافلز است و می توانند با هم پیوند یونی تشکیل دهند.  cاتم فلز و  aت( 

ها ر خواص آندر نظر گرفته شود، با توجه به جایگاه عنصرها در جدول تناوبی و روند تغیی pm 50 برابر 3Al+ اگر شعاع یون 12

 1400 کنکور تجربی خارج کشور است؟ قابل پذیرشغیر  pmها، شعاع کدام یون پیشنهاد شده با یکای ها و گروهدر دوره

1 )59   :+2Ca20                       2 )95  :+Na11                       3 )65  :+2Mg12                    4 )133  :+K19 

 1 پاسخ گزينه

ر دوره از زهای هدر جدول دوره ای عنصرها، در هر گروه از باال به پایین شعاع یونی افزایش می یابد. همچنین در فل   راهكار

 ارد.(دچپ به راست، شعاع یون فلزی کاهش می یابد. )در نافلزهای هر دوره نیز از چپ به راست کاهش شعاع یونی وجود 

 بررسي گزينه ها

ارد، انتظار داریم، دقرار  13و گروه  2قرار دارد. در مقایسه موقعیت آن با آلومینیم که در دوره  2و گروه  4( کلسیم در دوره 1

 غیر قابل قبولباشد.  pm 59بزرگتر از  خیلی  Na11+شعاع یون 

ارد، انتظار داریم، قرار د 13و گروه  2قرار دارد. در مقایسه موقعیت آن با آلومینیم که در دوره  1و گروه  3( سدیم در دوره 2

 قابل قبول است.  pm 95شعاع یونی باشد.  pm 50خیلی بیشتر از   Na11+شعاع یون 

دارد، انتظار      می  قرار 13و گروه  2قرار دارد. در مقایسه موقعیت آن با آلومینیم که در دوره  2و گروه  3( منیزیم در دوره 3

 است. قابل قبول pm 65شعاع یونی به شعاع یون کلسیم نزدیک باشد.  2Mg12+رود، شعاع یون 

رار دارد، انتظار ق 13و گروه  2قرار دارد. در مقایسه با موقعیت آن با آلومینیم که در دوره  1و گروه  4( پتاسیم در دوره 4

اشد.  بباشد. همچنین شعاع یون پتاسیم باید از شعاع یون سدیم بزرگتر  pm 50خیلی بیشتر از  K19+داریم، شعاع یون 

 قابل قبول است. pm 133شعاع یونی 
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 1400شور کنکور تجربی خارج ک های داده شده، به کدام صورت است؟روند تقریبی نمودار آنتالپی فروپاشی شبکۀ بلور نمک 13

 

 2 پاسخ گزينه

ن نی، بار یوکیب یوانرژی شبکه بلور ترکیب های یونی با افزایش بار یون ها بزرگتر می شود. و اگر برای دو یا چند تر   راهكار

ار یون ها بفزایش اها برابر باشد، با کوچکتر شدن اندازه یون ها انرژی شبکه بلور افزایش خواهد یافت. بین این دو عامل، اثر 

 ت. بر میزان انرژی شبکه بیشتر اس

 بررسي گزينه ها

باشد. بنابر  کوچکتر می Br-نسبت به یون  Cl-، بار یون ها برابر است، اما اندازه یون LiBrو  LiCl( در دو ترکیب یونی 1

 )نادرست(خواهد بود.  LiBrبزرگتر از  LiClاین، انرژی شبکه بلور 

 ر این چهاردون ها ( در هر چهار ترکیب یونی، بار یون ها برابر است، و باید اندازه یون ها را مقایسه کنیم. ترتیب اندازه ی2

 > RbBr < RbClمی باشد. بر این اساس، ترتیب انرژی شبکه به صورت  Na < +Rb+و  Cl < -Br-ترکیب به صورت   

NaBr < NaCl  .درست(است( 

بر این باید است. بنا I-کوچکتر از یون  F-، که بار یون ها در آن ها برابر است، اندازه یون NaFو  NaI( بین دو ترکیب 3

 )نادرست(باشد.  NaI < NaFانرژی شبکه بلور 

بر این باید می باشد. بنا Na < +2Mg+، مجموع بار یون ها برابر است. اما، اندازه یون MgOو  O2Na( در دو ترکیب یونی 4

 )نادرست(باشد.  O2Naبیشتر از  MgOانرژی شبکه بلور 

 جامدهاي فلزي 

در جدول دوره ای )شکل زیر(،  Xبا توجه به جایگاه عنصر  1

 98کنکور تجربی   کدام عبارت در باره آن درست است؟ 

 ( در الیه ظرفیت اتم آن، دو الکترون وجود دارد.1

 آن، درصد جرمی باالیی در خاک رس دارد.( اکسید 2

 چگالی و نقطه ذوب آن از عنصرهای هم دوره خود باالتر است. ( 3
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 ( به دلیل ویژگی های خاص، آلیاژ آن در ساخت استنت برای رگ ها به کار می رود. 4

 (   4پاسخ   گزینه )

                                                                                                                                       ست. متن کتاب شیمی دوازدهم، فصل سوم جدول تناوبی قرار دارد که تیتانیم ا 4در دوره چهارم و گروه  Xعنصر 
2d3 2s4 ]Ar[  :Ti22 

                                                                                                                                 بررسی گزینه ها

لکترون ا 4( می باشد. الیه ظرفیت تیتانیم دارای 1 – n)dو  ns( در عنصرهای واسطه الیه ظرفیت شامل زیر الیه های 1

 )نادرست(است. 

 )نادرست(شیمی دوازدهم  67( تیتانیم اکسید، جزو مواد اصلی سازنده خاک رُس نیست. صفحه 2

 )نادرست(شیمی دوازدهم  85( تیتانیم، چگالی باالیی ندارد. صفحه 3

 )درست( 68( متن کتاب درسی شیمی دوازدهم صفحه 4

یر، رنگ از فلز روی اضافه شده است. با توجه به جدول ز mg 325(،  Vموالر نمک وانادیم ) 025/0از محلول  mL 200به  2

 98کنکور ریاضی خارج کشور   نهایی محلول، کدام است؟ 

((1-g.mol  :65  =Zn    .؛ واکنش در هر مرحله کامل انجام می شود 

(aq)+2Zn    .......... +→  (s)Zn   (  +aq)+5V) 

 (II) (III) (IV) (V) عدد اکسایش وانادیم

 بنفش سبز آبی زرد رنگ محلول

 ( سبز4د                                         ( زر3( آبی                                        2( بنفش                                         1

 (   4گزینه )پاسخ 

ه طور بدر صورت سوال قید شده است که، واکنش در هر مرحله کامل انجام می گیرد. پس تمام واکنش دهنده ها  راهکار  

ریب ض، انجام می دهیم تا با به دست آوردن X mol Znکامل واکنش می دهند. بر این اساس محاسبات را با فرض مصرف 

 بار در دو سمت واکنش، به جواب برسیم.در معادله واکنش، بتوانیم با موازنه جرم و  Znاستوکیومتری 

 راه حل

 2Zn     .....................  +→  (s)Zn   + (aq)+5V+(aqاین معادله باید از نظر جرم و بار موازنه باشد.      )

  Znتعیین ضریب استوکیومتری 

1 = X     →    g Zn 325/0 =  
𝟔𝟓 𝒈 𝒁𝒏

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝒁𝒏
    ×

𝑿 𝒎𝒐𝒍 𝒁𝒏

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑽𝟓+
     ×

𝟎.𝟎𝟐𝟓 𝒎𝒐𝒍 𝑽𝟓+

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝑳
    ×+5V mL 200 

 . به دست آمده است. معادله واکنش را با استفاده از این ضریب، موازنه می کنیم 1ضریب استوکیومتری در واکنش 

(aq)+2Zn  (  +aq)+3V  →  (s)Zn1  (  +aq)+5V 

 نیاز است، که در محلول رنگ سبز تولید می کند.  3V+برای موازنه بار الکتریکی در دو سمت واکنش، یون 

 چند مورد زیر، برای مقایسه واکنش پذیری فلزهای طال، سدیم و منگنز با یک دیگر، قابل قبول است؟  3

 رسانایی الکتریکی  سرعت واکنش با محلول اسیدی با غلظت مشخص 

  پتانسیل الکتریکیجدول  سرعت زنگ زدن )اکسید شدن( در محیط یکسان 

    98کنکور تجربی خارج کشور             4( 4                                    3( 3                                     2( 2                                  1( 1

 (   3گزینه )پاسخ 

 

behzad
  m

irz
aie



 تهیه، تنظیم و نگارش  بهزاد میرزائی                                   1400 – 99 – 98 در کنکور 3 شیمی 3مربوط به فصل  پاسخنامه تشریحیو  سوال ها

  1400بهمن ماه                                               سوال( 18) طبقه بندی شده موضوعی با کلید پاسخنامه و پاسخ تشریحی برای سوال ها

15 Bemirzaie.blogfa.com                                 @bemirzaie77 

 

 بررسی گزینه ها

  .نادرست(رسانایی الکتریکی خاصیت فیزیکی است و برای مقایسه واکنش پذیری استفاده نمی شود( 

  .درست(سرعت واکنش فلز با اسیدی با غلظت معین در شرایط یکسان، به نوع فلز بستگی دارد( 

  .درست(با استفاده از جدول پتانسیل الکتریکی می توان واکنش پذیری نسبی فلزها را مقایسه کرد( 

  .درست(در واکنش اکسید شدن در شرایط مشابه، سرعت واکنش به نوع فلز وابسته است( 

 99کنکور ریاضی    چند مورد از مطالب زیر درست اند؟ 4

 .دریای الکترونی عاملی است که انسجام شبکه بلور فلز را حفظ می کند 

  الکترونی شرکت دارند.مجموع الکترون های اتم های هر فلز، در به وجود آمدن دریای 

 .دریای الکترونی در شبکه بلوری فلز وانادیم، سر منشاء اعداد اکسایش متنوع آن است 

 .رسانایی الکتریکی و گرمایی و چکش خواری فلزات را می توان با مفهوم دریای الکترونی توضیح داد 

 اتم ها در مکان های مشخصی بره طرور  جاذبه قوی میان هسته اتم های فلز و دریای الکترونی سبب می شود که هسته

 ثابت جای بگیرند و تغییر مکان ندهند. 

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

 2پاسخ   گزینه 

 بررسی گزینه ها

   و کاتیون های فلزی موجب انسجام شبکه بلور فلز می شوند. جاذبه بین دریای الکترونی درست 

 در به وجود آمدن دریای الکترونی فقط الکترون های الیه خارجی اتم های فلز شرکت می کنند.   نادرست 

  اعداد اکسایش متنوع فلزهای واسطه به الکترون های ظرفیت آن ها )الکترون های   نادرستs ون الیه خارجی و الکترر

 الیه ماقبل آن بستگی دارند.( dهای 

 طبق متن کتاب درسی   درست 

 کش چکاتیون های فلزی در دریای الکترونی می توانند در کنار هم جابجا شوند، که موجی ایجاد خاصیت    نادرست

 خواری و ورقه شدن فلزها می شود. 

 جامدهاي بلوري انواع 

 با توجه به داده های زیر: 1

 :   در دمای اتاق گاز است. aماده 

 :   جامد سخت مورد استفاده در ساخت عدسی است. bماده 

 :   در حالت مذاب و محلول، رسانای جریان برق است. cماده 

:   ترکیبی است که مولکول های آن در میدان الکتریکری  dماده 

 جهت گیری می کند.

راسرت بره هر یک از شکل های )آ(، )ب(، )پ(، )ت(، به ترتیب از 

 99کنکور تجربی   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 

 

 1پاسخ   گزینه 

طبق شکل داده شده، )آ(، یک جامد مولکولی ناقطبی اسرت. )ب( 

 قطبی می باشد. )پ( جامد کواالنسی است، و )ت( جامد یونی می باشد. جامد مولکولی
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 بررسی عبارت ها

 مطابقت دارد.)آ( یک جامد مولکولی ناقطبی است. با  aماده     :   در دمای اتاق گاز است. aماده 

سیلیس که یک جامد کواالنسی است مری باشرد. )از  bماده    :   جامد سخت مورد استفاده در ساخت عدسی است. bماده 

 مطابقت دارد.)پ( سیلیس در ساخت شیشه عدسی ها استفاده می شود. با 

 مطابقت دارد. )ت( یک ترکیب یونی است. با  cماده    :   در حالت مذاب و محلول، رسانای جریان برق است. cماده 

طبی از مولکولی های ق dماده    :   ترکیبی است که مولکول های آن در میدان الکتریکی جهت گیری می کند. dماده 

 مطابقت دارد. )ب( تشکیل شده است. با 
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