اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
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آزمون شیمی لیموترش

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

پاسخنامهی جامع شیمی()2

1

گزینه 2

پرتوی مورد ا ستفاده در د ستگاه طیف بین از جنس نور که از امواج الکترومغناطیس ا ست میبا شد هم چنین درخالل ک شف پروتون پرتویx
که از جنس امواج الکترومغناطیس است مورد استفاده قرار گرفت.

بررسی سایر گزینه ها
گزینه  )1هرچه قدر که زاویهی انحراف ذرات آلفا بی شتر با شد ،ذرات کمتری به یک نقطه متمرکز شده و درخ شندگی کمتر خواهد بود(.رد
گزینه )1
گزینه )3فلز طال به دلیل قابلیت ایجاد ورقه های ب سیار نازک از آن( نه واکنش پذیری کم )وبا قطر ه سته( نه شعاع ه سته! ) 10-15متر(10-12
 )cmبهعنوان فلز مورد استفاده در آزمایش رادرفورد انتخاب شد(.رد گزینه)3
گزینه  )4جورج استونی ذرات حامل جریان برق را الکترون نامید اما به وجود رابطه میان الکترون و اتم پی برده نشد(..رد گزینه )4

2

گزینه 1

ابتدا با توجه به این که یون ایزوتوپ سبکتر( )x2+دارای  28الکترون می باشد تعداد پروتونها والکترونهای اتم خنثی عنصر،برابر 30
میباشد همچنین باتوجه به این که اختالف شمار پروتون با نوترون برابر  6میباشد در نتیجه تعداد نوترون ایزوتوپ سبکتر برابر  36میباشد
وداریم:
=36+30 =66تعدادنوترون +تعدادپروتون= عدد جرمی ایزوتوپ سبکتر
از طرفی برای ایزوتوپ سنگینتر نسبت شمار پروتون به نوترون برابر  0/75یا

3
4

میباشد که داریم:

3 30
= =
 = 40 + 30 = 70عددجرمی ایزوتوپ سنگینتر = = 𝑛 = 40
𝑛
 4شمارنوترون
شمارپروتون

همچنین نسبت فراوانی ایزوتوپ سبکتر به سنگینتر برابر یا

3
5

= ایزوتوپ سنگینتر

است و با فرض  3برای ایزوتوپ سبکتر و  5برای ایزوتوپ سنگینتر داریم:

)M1 F1 + 𝑀2 𝐹2 (66 × 3) + (70 × 5
=
= 68/5
F1 + 𝐹2
8

= جرم اتمی میانگین

حاال با توجه به اینکه حجم مولی گاز برابر 25Lمیباشد چگالی گاز را به دست میآوریم:
68/5
= چگالی گاز
𝑙= 2/74𝑔/
25

3

گزینه 3

آرایش الکترونی اتم و کاتیون هر یک از عناصر به صورت زیر میباشد:

.
2

10

6الکترون با30Zn: [18Ar] 3d /4s = ms= -1/2
=30Zn2+: [18Ar] 3d 10
5الکترون باms= -1/2
24Cr: [18Ar] 3d 5/4s 1 = 0
24Cr3+: [18Ar] 3d 3 = 0
5الکترون با29Cu: [18Ar] 3d 10/4s 1 = ms= -1/2
4الکترون با29Cu2+: [18Ar] 3d 9 = ms= -1/2
1الکترون با25Mn: [18Ar] 3d 5/4s 2 = ms= -1/2
25Mn3+: [18Ar] 3d 4 = 0

ویژه آزمون مرحلـــــه  7فروردین

قلم چی

آزمون شیمی لیموترش

2

همانطور که مالحظه میشود عنصر  30Znبیشترین مجموع شمار الکترون با ms= -1/2در اتم و کاتیون خود را دارا است و در این عنصر نخستین
جهش در بین الکترون های 2و3و دومین جهش بزرگ بین الکترون های  20و  21اتفاق میافتد و در نتیجه اختالف انرژیهای یونش در طرفین
)(IE21-IE20> IE3-IE2

جهش با نزدیکتر شدن به هسته افزایش می یابد وداریم:

بررسی سایر گزینه ها
گزینه  )1عن صر  30Znدر تناوب جهارم قرار دارد و در این تناوب عن صر Brکه تنها نافلز مایع جدول تناوبی ا ست نیز قرار دارد(.تاییدگزینه
)1

گزینه )2عنصر قبلی و بعدی 30Znبه ترتیب 29Cuو  31Caمی باشد که هر دو دارای اوربیتال های تک الکترونی برابر میباشند(.تاییدگزینه)2

گزینه  )4ترکیب حاصلللل از  Znو  MnO4-برابر Zn(MnO4 (2میباشلللد و در آنیون ترکیب عدد اکسلللایش اتم مرکزی( )Mnبرابر+7

میباشد(.تاییدگزینه )4

4

گزینه 2

بررسی مهه گزینه ها
گزینه الف) اتم تریتیم دارای  2نوترون و یک پروتون است پس در مجموع دارای عدد جرمی 3می باشد،همچنین با توجه به این که جرم
یک پروتون یا نوترون  1840برابر جرم یک الکترون است داریم:

1840×3×9/109×10-28 =50281/68×10-28

50281 ∙ 68 × 10−28
= ایزوتوپ سنگینتر
جرم  1025اتم تریتیوم برابر است با = = 50/281 = 50
1025
دقت شود که از جرم الکترون چشم پوشی شده است(.تایید مورد آ)
گزینه ب) عن صری که  12الکترون باml=0دارد همان  Crمیبا شد که دارای دو نوع کاتیون  Cr2+و  Cr3+میبا شد و دراین دو کاتیون
3

مجموع اعداد کوانتومی مغناطیسی اسپین به ترتیب برابر 2و 2میباشد(.رد مورد ب)
گزینه ج) در صورت استفاده کردن از ایزوتوپ  12Cسه نوع CO2داریم و در صورتی که از ایزوتوپ  13 Cاستفاده کنیم نیز سه نوع CO2
خواهیم داشت ولی با توجه به سوال که جرمهای متفاوت را مورد پرسش قرار داده است 4نوع مولکول  CO2با جرم های متفاوت خواهیم
داشت(.تایید مورد ج)
گزینه د) افزودن یک مول پروتون( 𝑃 ) +11به یک مول اتم تریتیم(𝑇 ، ) 31تولید یون یک بار مثبت( نه دو بار مثبت) هلیم را درپی خواهد
داشت(.رد مورد د)
گزینه 1
5
ا شکال آو ت ن شان دهنده اوربیتال Sو ب و پ ن شان دهنده اوربیتال  Pمیبا شد(البته حجم ف ضای سه بعدی ا شغال شده هرچه
بی شتر با شد شمارالیه الکترونیای که اوربیتال در آن ح ضور دارد افزایش مییابد).عن صر yبا توجه به این که دارای 2الکترون در

زیرالیه  3dمیباشللد دارای آرایش الکترونی  3d2/4s2میباشللد که همان عنصللر  22Tiمیباشللد و 17امین الکترون در این
عنصلر دارای اعداد کوانتومی  ms=-1/2،ml=0،l=1،N=3میباشلد همچنین باتوجه به این که در شلکل های (ب) و(پ)
اوربیتال های pداریم تنها اوربیتال pyنشلللاندهنده جهت گیری اوربیتال pدرالیه سلللوم اتم میباشلللد(.دقت کنید که اوربیتال
با ml=0دارای جهت گیری مشابه شکل(ب) و اوربیتال با  ml=-1دارای جهت گیری مشابه شکل(پ) میباشد.

:3
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گزینه 1

در طیف ن شری خطی هیدروژن هرچه به سمت ه سته میرویم اختالف سطح انرژی بین ترازهای الکترونی بی شتر می شود و در نتیجه در
شکل مورد سوال ،انرژی موج حا صل از انتقال  a< d < b < cمیبا شد و ترتیب طول موج نیز به صورت  c < b < d> aمیبا شد
بنابراین پرتوی  cمی تواند درناحیه ی فرابنفش قرار گیرد(دقت کنید که پرتوی  bو  dدر ناحیه مرئی و پرتوی  aدرناحیه فروسلللرر قرار
دارد).همچنین انتقال پرتوی رنگی(به کلمه رنگی دقت شلللود!) dکمترین انرژی را در میان پرتوهای رنگی ایجاد میکند(درمیانbو،)dاز
طرفی هرچه انرژی یک خط بیشتر باشد(طول موجش کمتر باشد)فاصله ی آن با خطوط مجاورش کمتر است.
گزینه 4
7
در تناوب چهارم عناصلللر با اعداد اتمی19تا 36قرار دارند که در اتم عناصلللر زیر ،الکترون با  ms=-1/2وارد آخرین اوربیتالی که توسلللط
الکترون اشغال می گردد می شود و دارای مجموع اعداد کوانتومی  3.5میباشد:
-

=72مجموع=)[18Ar] /4s 2 = (n=4 l=0 ml= -1 ms - -1/2
7
7
2
=مجموع=)27Co: [18Ar]3d /4s = (n=3 l=2 ml= -1 ms - -1/2
2
7
10
2
4
=مجموع=)34Se: [18 Ar]3d /4s 4p = (n=4 l=1 ml= -1 ms - -1/2
2
20Ca:

8

گزینه 3

بررسی مههی گزینهها :

گزینه الف) جدول پی شنهادی مندلیف دارای 12ردیف و 8گروه بود اما در گروه هفتم آن عالوه بر برخی هالوژن هاعنا صر وا سطه هم
حضور داشتند( .رد آ)
گزینه ب) در زمان تنظیم جدول مندلیف واکنش پذیری فلزات اصلللی که کامال عیان و آشللکار بوده اسللت(!)اما دقت کنید که فرآورده
تولیدی این واکنشها که هیدروژن میباشلد دارای 3نوع ایزوتوپ اسلت که درآن زمان عددجرمی(نه جرم اتمی!)وعدداتمی شلناخته نشلده
بودند بنابراین مندلیف از ایزوتوپ و ذرات زیر اتمی خبر نداشت(.رد ب)
گزینه ج) فرمول اکسید گروه های 8و1و 2به ترکیب برابر R2O، RO4و ROمیباشد که درگروه8تنهافلزهای واسطه حضوردارند وخبری
از فلزهای اصلی نیست!(رد ج)
گزینه د) مندلیف برای رعایت تشللابه خواد در یک سللتون(گروه)،روند افزایش جرم اتمی(نه عددجرمی!)رابرهم زدبه طوری که کبالت
راقبل از نیکل وتلور راقبل از ید قرارداد (.تایید مورد د)

9

گزینه 4

نخستین گروهی که دارای دو عنصر فلزی میباشد گروه  14می باشد.این دو عنصر فلزی شامل 50Snو  82Pbمیباشند.

بررسی سایر گزینه ها
گزینه  )1نخستین گروه دارای دو عنصر شبه فلزی گروه 14میباشد که دارای دو عنصر شبه فلزی 14Siو32Geمیباشد.
گزینه  )2تنهاگروه دارای دو عنصر نافلزی گروه 15با دو عنصر نافلزی7Nو15Pمیباشد.
گزینه  )3دومین گروه دارای دو عنصر جامد گروه 17با دو عنصر جامد 53Iو 85Atمیباشد دقت کنید که اولین گروه دارای دو عنصر
جامد گروه 12است با دو عنصر جامد30Znو .48Cd

ویژه آزمون مرحلـــــه  7فروردین
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4

گزینه 4

بررسی مههی گزینهها :

گزینه الف) آرایش الکترونی منتهی شللده به  4S2می تواندمربوط به یک عنصللرباشللد در این میان بادر نظرگرفتن عنصللر20Caمیتوان
بیشترین شعاع اتمی را درقیاس با عناصر دوره سوم انتظار داشت (.تایید مورد آ)
گزینه ب) عنصلر مربوط به گونه  4s2عنصلر  20Caمی باشلدکه با ازدسلت دادن دو الکترون به آرایش گازنجیب می رسلد(.تایید مورد
ب)
گزینه ج)کاتیون عنصر Ca2+، 20Caمی باشد که ترکیب آن با OH-کلسیم هیدروکسید میباشدکه خاصیت بازی دارد (.تایید مورد ج)
گزینه د) عنصر  20Caنسبت به( 4Beبیشترین نقطه ذوب وجوش را درگروه خود دارد)نقطه ذوب وجوش کمتری دارد اما واکنشپذیری

آن بیشتر از 4Beمیباشد (.تایید مورد د)

گزینه 4
11
دوره ا ی که درآن سه زیر الیه الکترونی برای نخستین بار درحال پرشدن است دوره چهارم جدول تناوبی است که دران زیرالیه های
3d،4sو 4pدرحال پرشدن هستند.

آرایش الکترونی اتم عناصرمورد نظر به صورت زیر میباشد:
22Ti: [18Ar] 3d 2/4s 2
28Ti: [18Ar] 3d 8/4s 2
32Ge: [18Ar] /4s 24p2
34Se: [18Ar] 3d 10/4s 2 4p4
پس اتم 4عنصر دارای 2الکترون جفت نشده میباشد.
بررسی سایر گزینه ها
گزینه  )1آخرین فلز واسللطه این تناوب 30Znو سللنگینترین شللبه فلز این تناوب 85Atمیباشللد که اختالف عدد اتمی آنان برابر 55اسللت
وعنصر 55Csدارای کمترین الکترونگاتیوی در جدول تناوبی است.

گزینه  )2بهطور کلی انرژی نخ ستین یونش در یک گروه از باال به پائین کاهش و در یک تناوب ازچپ به را ست افزایش مییابد.هم چنین
تنها نافلز مایع جدول تناوبی عنصر  35Brمی باشد که الکترونگاتیوترین عنصر دوره 4است.
گزینه  )3ترکیب KBrبرای مقایسه ی روند تغییر واکنش پذیری هالوژن ها مورد استفاده قرار میگیرد.

12

گزینه 1

گروه 13شامل عنا صر Tl،In،Ga،Al،Bا ست باید توجه دا شته با شیم که در یک گروه از باال به پایین الکترونگاتیوی به طور کلی کاهش مییابد اما در
این گروه بی نظمی هایی طبق شکل 9صفحه  46کتاب درسی مشاهده میشود که باید توسط دانش آموزان گرامی مورد توجه قرار گیرد.
اختالف الکترونگاتیوی عنصر فلوئور با الکترونگاتیوی  4با الکترونگاتیوی عناصرگروه  13به ترتیب برابر 2/3 ،2/4 ،2/5 ،2و 2/2است البته حفظ این اعداد
مدنظر نیسللت وشللما باید به طور کلی بی نظمی ها را مورد نظر داشللته باشللید،بنابراین ابتدا اختالف الکترونگاتیوی افزایش وسللپس کاهش می یابد که
نمودار گزینه  1صحیح میباشد.

:5
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گزینه 2

بررسی مهه گزینه ها
گزینه آ) در ساختار  AlCl3تنها پیوند کواالنسی وجود دارد هم چنین ترکیب  Na2O2عالوه بر پیوند یونی دارای پیوند کواالنسی نیز است.
(تایید مورد آ)

گزینه ب) کلسیم پراکسید هم پیوند کواالنسی وهم پیوند یونی دارد همچنین ترکیب در آمونیوم کلرید نیز هم پیوند کواالنسی وهم پیوند
یونی موجوداست( .رد مورد ب)

گزینه پ)  NaN3از یون Na+و یون N3-ت شکیل شده ا ست که هم پیوند کواالن سی دارد وهم پیوند یونی دارد همچنین ترکیب KCNنیز
هر دو نوع پیوند را داراست( .رد مورد پ)

گزینه ت)  BF3ترکیبی کامال کواالنسی است وفاقد پیوند یونی است(باید توجه داشته باشبم که شعاع اتمی بور کم میباشد وتنها با عناصر
با الکترونگاتیوی باال پیوند تشکیل میدهد)همچنین باریم نیتریت نیز هم دارای پیوند یونی و هم پیوند کواالنسی میباشد( .تایید مورد ت)
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گزینه 3

یونهای  Mn3+و  N3-از یون های کمتر متداول میبا شند.برای مقای سه خ صلت یونی پیوند به اختالف الکترونگاتیوی توجه می شود که در
ترکیب  MnCl3اتم  Clالکترونگاتیوتر از اتم  Nمی باشد بنابراین ترکیب MnNخصلت یونی کمتری نسبت به  MnCl2دارد.
بررسی سایر گزینه ها
گزینه  )1هم الکترون یا ایزوالکترون به ذراتی گفته میشللود که در آن ها شللمار الکترون ها برابر اسللت بنابراین در ترکیب  KBrآنیون
دارای  36الکترون وکاتبون دارای  18الکترون می باشد وایزوالکترون نیستند(.ردگزینه)1
گزینه  )3عنصر Heدارای آرایش الکترونی اکتت نیست و دو الکترون ناقابل بیشتر ندارد(.ردگزینه)3
گزینه  )4اولین گازی شکل تناوب سوم ،کلر می با شد که ترکیب آن با آلومینیوم( )AlCl3ترکیبی کواالن سی ا ست و اتم مرکزی( )Alاز
قاعده هشتایی پیروی نمی کند(.ردگزینه)4
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گزینه 2

عنصر Aبا جمع جبری عددکوانتومی برابر با 12همان 20Caمی باشد.
عنصرBبا یک جهش بزرگ دارای دوالیه الکترونی و دو الکترون در الیه ظرفیت میباشد که همان عنصر 6Cاست.
ترکیب حاصل از یون Ca2+و یون (C22+کاربید) CaC2 ،خواهد بود که دران به ازای یک کاتیون یک آنیون داریم واین نسیت برابر با
یک خواهد بود و هم چنین در ترکیب آمونیوم هیپوفسفیت نیز به ازای هر کاتیون( )NH4+یک آنیون( )H2PO2-داریم که نسبت آن برابر
یک است .درسایر گزینه ها داریم:
= 1/2

شمارکاتیون
شمارآنیون

= 1/2
= 1/2

= 1) Ca(H2PO4)2

شمارکاتیون
شمارآنیون

شمارکاتیون
شمارآنیون

= 3) Cr(N3)2

= 4) Sn(NO2)2

ویژه آزمون مرحلـــــه  7فروردین

قلم چی

آزمون شیمی لیموترش
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 16گزینه 1
بررسی مههی گزینهها  :عناصرAوC،Bبه ترتیب عناصر  8O،29Cu،7N،19Kمی باشند.
گزینه الف)عناصر 8Oو  7Nترکیب یونی چنداتمی  NO3-تشکیل داده وبا  19Kیون  KNO3تشکیل می دهد (.تایید مورد آ)
گزینه ب) انرژی شبکه بلور ترکیب یونی Oو Kترکیب  K2Oمیبا شد ون سبت به  Al2O3انرژی شبکه بلور کمتری دارد(درتعیین انرژی
شبکه بلور بار یون ها اهمیت دارد،یون فلز Alنسبت به  kبارمثبت بیشتری دارد) (.تایید مورد ب)

گزینه

ج)عن صر 29Cuو عن صر ( 48Agعن صر هم گروه خود درتناوب بعد)به ترتیب دارای دو نوع یون +1و  +2ویک نوع یون  +1می با شد.

(رد مورد ج)

گزینه د) عنصر  7Nیون N3-تشکیل میدهد ونسبت به سایر عناصر تناوب که یون  O2-،B3+،Be2+،Li+و  F-می باشند دارای شعاع اتمی
بزرگتر است (.تایید مورد د)

17

گزینه 2

درابتدا با توجه به جرم  CaSO4مخلوط اولیه که برابر 6/8است،جرم آب موجود در CaSO4آب پوشیده را به دست میآوریم:

CaSO4.2H2O CaSO4+2H2O
نمک خشک𝑙𝑜𝑚1
آب 2mol
آب𝑟𝑔18
×
×
𝑂 = 1/8𝑔𝑟 𝐻2
آب𝑙𝑜𝑚 1نمک خشک𝑙𝑜𝑚 1نمک خشک𝑟𝑔136

× نمک خشک𝑟𝑔 = 6/8آب 𝑟𝑔𝑋

باتوجه به این که درمخلوط ابتدایی به جرم 38/4گرم 6/8گرم مربوط به  CaSO4و 1/8گرم مربوط به آب این نمک بود آن چه در مخلوط باقی می ماند
جرم Na2SO4آب پوشیده در مخلوط اولیه است که برابر 38/4-8/6=29/8است همچنین جرم آب در مخلوط اولیه  24/8گرم بوده است که 1/8گرم
آن مربوط به  CaSO4آب پوشیده وبقیه آن( )19/8-1/8=18grدر Na2SO4است پس داریم:

Na2SO4.nH2O Na2SO4+nH2O
 1mol Na2SO4 118𝑔𝑟Na2SO4آب 𝑙𝑜𝑚1
×
×
 = 𝑛 = 10درپایان =
آب 𝑟𝑔18
آب 𝑙𝑜𝑚 𝑛
1mol Na2SO4

18

× آب 𝑟𝑔11/8𝑔𝑟Na2SO4 = 18

گزینه 3

بررسی مههی گزینهها :

گزینه آ) در هنگام تشکیل پیوند کواالنسی اثر نیروهای جاذبه بسیار بیشتر از اثر نیروهای دافعه می باشد(.رد آ)
گزینه ب) ترکیب های  SF6 ، BF3 . AlCl3ترکیب های مولکولی و ترکیبات  CaC2و  NH4Clیونی می باشند(.تایید ب)
گزینه ج) علت ت شکیل پیوند کواالن سی بین اتم به دلیل افزایش پایداری وکاهش سطح انرژی می با شد.ب سیاری از ترکیبات کواالن سی
هستند که اتم آن ها به آرایش الکترونی گاز نجیب نمی رسد(مانند(.)SF4رد پ)
گزینه د) بدون شرح(.رد ت)

:7
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گزینه 3

ابتدا گونه های دارای پیوند داتیو را شناسایی می کنیم ،گونه ی  CN22-فاقد پیوند داتیو می باشد وسایر گونه ها واجد پیوند داتیو
هستند.برای سه گونه  ، NO2- ، SO32-و ClO4-داریم:
=
4
= 0/45
9

SO32-

شمارقلمروی الکترونی اتم مرکزی

=

شمار جفت الکترون های ناپیوندی اتم غیرمرکزی

= NO2-
3
= 0/6
5

شمارقلمروی الکترونی اتم مرکزی

=

شمار جفت الکترون های ناپیوندی اتم غیرمرکزی

= ClO4-

0/3

20

=

4
12

=

شمارقلمروی الکترونی اتم مرکزی
شمار جفت الکترون های ناپیوندی اتم غیرمرکزی

گزینه 4

بار حاصل از ترکیب  Siو  Oبه شکل زیر برابر با صفر می باشد.

q

]𝑶 = 𝒊𝑺 = 𝒊𝑺 = 𝒊𝑺 = 𝑶[

)تعداد های الکترون ناپیوندی آن اتم  +تعداد پیوندهای آن اتم ( ) −شماره گروه اصلی اتم( = بار قرارداد
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گزینه 2

زاویه پیوندی aحدود 109/5درجه می باشد به این دلیل که اتم مرکزی دارای 4قلمرو الکترونی میباشد.
زاویه bکوچکتر از  109/5درجه می باشد زیرا اتم مرکزی  4قلمرو دارد اما جفت الکترون ناپیوندی باعث کم شدن زاویه پیوندی میگردد.
زاویه  cبزرگتر از120درجه می باشلللد زیرا اتم مرکزی دارای  3قلمرو الکترونی اسلللت وزاویه ی پیوند دوگانه ویگانه بزرگتر از زاویه بین دو
پیوند یگانه است.
زاویه dحدود120درجه می باشد زیرا اتم مرکزی دارای  3قلمرو الکترونی می باشد.

22

گزینه 3

23

گزینه 4

در این ترکیب عدد اکسایش عناصر  Nو  Oو  Hو  Pو  Moبه ترتیب برابر +5،+1،-2،-3و +6می باشد.هم چنین اتم مورد نظر دارای12اتم
هیدروژن12،اتم مولیبدن و1اتم فسفر است که طبق اعداد اکسایش باال مجموع اعداد اکسایش این اتم ها 89می باشد.

ویژه آزمون مرحلـــــه  7فروردین
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گزینه 3

25

گزینه 1

قلم چی

آزمون شیمی لیموترش

8

ترکیب آلی منتول دارای  31پیوندکواالنسی،جفت الکترون پیوندی و اتم موجود می باشد ودرآن همه اتم های کربن سیرشده اند .دراین
ترکیب که برای کاهش درد استفاده می شود و در پمادهای موضعی موجود می باشد شمار جفت الکترون های ناپیوندی(2جفت) ،نصف
این شمار در مولکول ایبوبروفن می باشد.
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گزینه 2

اگر ب ه جای گروه آلدهید در بنز آلدهید گروه کربوکسیل قرار دهیم این مولکول نزدیک به  15درصد افزایش جرم پیدا می کند .جرم مولی
بنز آلدهید )106 = (C6H6COH
جرم مولی بنزوییک اسید )122 = (C6H6COOH
122 − 106
× 100 ≈ 15
106

بررسی سایر گزینه ها
گزینه  )1آلوتروپ به شکل های گوناگونی گفته می شود که از یک عنصر در طبیعت یافت می شود(.ردگزینه)1
گزینه  )3پلیمری که در تهیه تایر اتومبیل به کار می رود یک نوع کوالر است و کوالر ها به دلیل داشتن  NوOهیدروکربن نیستند(.ردگزینه)3
گزینه  )4هر بلور الماس از یک مولکول غول آسا تشکیل شده است(.ردگزینه)4
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گزینه 4

مورد اول  :نام ترکیب -5،3،3،2تترا متیل هگزان است.
مورد دوم  :نام ترکیب -4برمو -5،5-دی کلرو – -6،6دی اتیل -2-متیل اوکتان است.
مورد سوم  :نام ترکیب -4کلرو-3-فلوئورو-6،6،2،2-تترا متیل هپتان است.
مورد چهارم :نام ترکیب -7،6،6،2،2پنتا متیل هپتان است.
مورد پنجم  :نام ترکیب -3متیل هگزان است.
پس فقط یک مورد که مورد چهارم است صحیح می باشدو جواب گزینه 4است.

:9

آزمون شیمی لیموترش
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گزینه 4

در وا کنش یک مول آلکین با دو مول گاز هیدروژن یک مول آلکان هم کربن با آن بدست می آید به صورت زیر :

CnH2n-2+2H2→ CnH2n+2
CnH2n-2 =12n+2n-2=14n-2
CnH2n+2 =12n+2n+2=14n+2
پس طبق سوال که جرم آلکان  1.15برابر جرم آلکین است می توان نوشت:

= 14n+2

→

)14n+2=1.15(14n-2
16.1n - 2.3
n=2

بنابراین آلکان اتان و آلکین اتین است که فقط گزینه  4درباره این دو است.
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گزینه 1

بررسی مههی گزینهها :

گزینه آ) آسپرین وایبوبروفن دارای گروه های عاملی مشترک بنزنی و کربوکسیل هستند (.تایید مورد آ)
گزینه ب) با توجه به فرمول سللاختاری ایبوپروفن و این نکته که در سللاختار آن یک حلقه بنزنی و یک کربوکسللیل اسللت دارای  7اتم
کربن با سه قلمرو می باشد (.تایید مورد ب)
پ) آسپارتام وآسپرین هر دو دارای گروه های عاملی اسیدی و استری اند و عامل اتری ندارند( .رد مورد پ)

گزینه

گزینه ت) تعداد سللاختار های رزونانسللی و پیوندهای دوگانه بنزن به ترتیب  2و  3میباشللد و گوگرد تری اکسللید به ترتیب  3و 3می
باشد(.رد مورد ت)
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گزینه 3

بررسی مههی گزینهها :

گزینه

آ) بر اساس متن کتاب درسی مزه آناناس ناشی از وجود اتیل بوتانوات است نه بوی آناناس( .رد مورد آ)

گزینه ب)فرمول مولکولی موجود در الکل ها  CnH2n+2O2است .و بوی گل رز و محمدی از مولکول های آلی دارای گروه عاملی الکلی
است( .رد مورد ب)

گزینه

پ) فرمول مولکولی آسپارتام

C14H18N2O5

نسبت هیدروژن آسپارتام به هیدروژن ایبوبروفن :

=1

نسبت اکسیژن آسپارتام به کربن ایبوبروفن≈ 0.38 :

گزینه

است و فرمول مولکولی ایبوبروفن

C13H18O2

است.

18
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(تایید مورد پ)

ت) آسپارتام همانند آسپرین دارای گروه عاملی استری و همانند ایبوبروفن دارای گروه عاملی کربوکسیل است( .رد مورد ت)

