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 شیمی کنکورکاربرد مواد در 

 اربرد مواد در شیمی کنکورک .1        

 

 کاربرد نام ماده ردیف
شماره صفحة کتاب 

 درسی

 دهم 7صفحة  تصویربرداری پزشکی مانند تصویربرداری غدة تیروئید تکنسیم 1

2 U
 دهم 7صفحة  راکتورهای اتمیسوخت در  235

 دهم 9صفحة  تشخیص تودة سرطانی دارگلوکز نشان 3

 دهم 19صفحة  دست آوردن اطالعات ارزشمند از پرتوهای گسیل شده از مواد گوناگونبه سنجفیط 4

 دهم 21صفحة  تصویربرداری از خورشید های حساسدوربین 5

 دهم 22صفحة  هابزرگراهها و های خیاباننور زرد المپ بخار سدیم 6

 دهم 22صفحة  فام در تابلوهای تبلیغاتیهای نورانی سرخایجاد نوشته المپ نئون 7

 دهم 23صفحة  شناسایی عنصر طیف نشری خطی 8

 دهم 40صفحة  بری و گندزداییرنگ گاز کلر 9

 گاز نیتروژن 10

پر کردن تایر خودروها، در صنعت سرماسازی برای انجماد مواد 

های بیولوژیک در پزشکی، تهیة داری نمونهغذایی و برای نگه

 آمونیاک

 دهم 48صفحة 

 دهم 82صفحة 

 دهم 50صفحة  ایهای رشتهاثر در جوشکاری، برش فلزها، ساخت المپمحیط بی گاز آرگون 11

 گاز هلیم 12

های هواشناسی، تفریحی و تبلیغاتی، جوشکاری، پر کردن بالن

های کپسول غواصی، خنک کردن قطعات الکترونیکی در دستگاه

 MRIتصویربرداری مانند 

 دهم 51صفحة 

13 2SO دهم 56صفحة  در صنعت، برای تهیة سولفوریک اسید 

 کلسیم اکسید )آهک( 14
وری در کشاورزی و کنترل افزودن به خاک جهت افزایش بهره

 هامیزان اسیدی بودن آب دریاچه
 دهم 58صفحة 

 دهم 69صفحة  جلوگیری از خروج گرما از زمین ایگازهای گلخانه 15

16 MgOCaO  2تبدیلCO دهم 70صفحة  به مواد معدنی 

 اوزون 17

های فرابنفش به سطح ای از تابشاز ورود بخش عمدهممانعت 

ها، سبزیجات و از بین بردن زمین، در صنعت برای گندزدایی میوه

 بینی درون آبجانداران ذره

 دهم 74و  73صفحة 

 دهم 82صفحة  کود شیمیایی آمونیاک 18

 دهم 84صفحة  دهندة بخش عمدة گاز شهریتشکیل متان 19

 دهم 84صفحة  های فسیلیبه جای سوختاستفاده  اتانول 20

 دهم 90صفحة  هاحفظ سالمت دندان یون فلوئورید 21
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 کاربرد نام ماده ردیف
شماره صفحة کتاب 

 درسی

 دهم 92صفحة  أمین دو عنصر نیتروژن و گوگردت -کود شیمیایی آمونیوم سولفات 22

 دهم 93صفحة  سرم فیزیولوژی محلول نمک در آب 23

 دهم 93صفحة  ضد یخ محلول اتیلن گلیکول در آب 24

25 NaCl 

 

 دهم 98صفحة 

 دهم 98صفحة  …تهیة آلیاژها، شربت معده و  فلز منیزیم 26

 دهم 99صفحة  گیری قند خوناندازه گلوکومتر 27

 دهم 109صفحة  حالل در تهیة مواد دارویی، آرایشی و بهداشتی اتانول 28

 دهم 109صفحة  هاها و الکها، رنگحالل برخی چربی استون 29

 دهم 109صفحة  کننده رنگ )تینر(حالل مواد ناقطبی و رقیق هگزان 30

 دهم 116صفحة  و عملکرد مناسب دستگاه عصبی تنظیم یون پتاسیم 31

 دهم 122صفحة  گچ کلسیم سولفات 32

 دهم 122صفحة  کود شیمیایی آمونیوم نیترات 33

 یازدهم 2صفحة  صنعت خودرو فوالد 34

 یازدهم 2صفحة  صنعت الکترونیک رساناهانیمه 35

 یازدهم 4صفحة  ایساخت استکان شیشه شن و ماسه 36

 یازدهم 4صفحة  ساخت ظروف غذاخوری خاک چینی 37

 یازدهم 4صفحة  ساخت قاشق و سایر ظروف نزنفوالد زنگ 38

 یازدهم 13صفحة  های جلوی خودروهاتولید المپ چراغ هاهالوژن 39

 یازدهم 16صفحة  هادر وسایل خانه مانند تلویزیون رنگی و برخی شیشه اسکاندیم 40

 طال 41
های بسیار ها و رشتهاستفاده در لباس فضانوردان، ساخت برگه

 در تهیة سکهنازک، استفاده 
 یازدهم 17صفحة 

 یازدهم 21صفحة  32OFeاز  Feاستخراج فلز  سدیم یا کربن 42

 تهیة سوخت سبز مثل اتانول پسماندهای گیاهی 43
 دهم 70صفحة 

 یازدهم 23صفحة 

44 
آهن مذاب تولید شده در واکنش 

 ترمیت
 یازدهم 24صفحة  آهنجوش دادن خطوط راه
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 شیمی کنکورکاربرد مواد در 

 کاربرد نام ماده ردیف
شماره صفحة کتاب 

 درسی

 یازدهم 25صفحة  رنگ قرمز در نقاشی اکسید )III(آهن  45

 یازدهم 35صفحة  سوخت فندک گاز بوتان 46

 یازدهم 35صفحة  حفاظت از فلزها هاآلکان 47

 یازدهم 40و  39صفحة  گاز عمل آورنده، سنگ بنای صنایع پتروشیمی اتن 48

 یازدهم 40صفحة  هاکننده در بیمارستانعنوان ضدعفونیبه اتانول 49

 کتاب یازدهم 41صفحة  کاری فلزهاجوشکاری و برش گاز اتین 50

 کتاب یازدهم 42صفحة  داری فرش و لباسضد بید برای نگه نفتالن 51

 کتاب یازدهم 45صفحة  اکسید خارج شده از نیروگاهبه دام انداختن گاز گوگرد دی کلسیم اکسید 52

 کتاب یازدهم 46صفحة  سوخت هواپیما نفت سفید 53

 یازدهمکتاب  47صفحة  های خورشیدیعنصر اصلی سازندة سلول سیلیسیم 54

 کتاب یازدهم 48صفحة  استفاده در بدنة دوچرخه تیتانیم 55

 کتاب یازدهم 69صفحة  ترکیب آلی موجود در بادام بنزآلدهید 56

 کتاب یازدهم 69صفحة  ترکیب آلی موجود در میخک هپتانون -2 57

 کتاب یازدهم 72صفحة  گیری گرمای واکنش در فشار ثابتاندازه گرماسنج لیوانی 58

 بنزوئیک اسید 59
شود. غذایی میهایی که منجر به فساد مادهکاهش سرعت واکنش

 فرنگیدر تمشک و توت
 کتاب یازدهم 82صفحة 

 کتاب یازدهم 89صفحة  فرنگی و هندوانهها در بدن، در گوجهکاهش فعالیت رادیکال لیکوپن 60

 کتاب یازدهم 94صفحة  های گرمازابسته کلسیم کلرید 61

 کتاب یازدهم 94صفحة  های سرمازابسته آمونیوم نیترات 62

 کتاب یازدهم 100صفحة  ساختار الیاف پنبه سلولز 63

 پروپنپلی 64
تولید قطعات پالستیکی مورد استفاده در لوازم پزشکی مانند انواع 

 هاسرنگ
 کتاب یازدهم 104صفحة 

 کتاب یازدهم 105و  104 بندیاتو، نوار آبپوش تولید نخ دندان، ساخت ظروف نچسب، کف تفلون 65

 کتاب یازدهم 104صفحة  تولید پتو، فرش، پارچه سیانو اتنپلی 66

 کتاب یازدهم 104صفحة  ساخت قطعات پالستیکی لوازم پزشکی مانند کیسة خون وینیل کلریدپلی 67

 کتاب یازدهم 104صفحة  تولید ظروف یکبار مصرف استیرنپلی 68

 کتاب یازدهم 106صفحة  های پالستیکی شفافساخت کیسه اتن سبکپلی 69

 اتن سنگینپلی 70
بازی، مخازن و تانکرهای پالستیکی، ساخت بطری و ساخت اسباب

 های آبدبه
 کتاب یازدهم 106صفحة 

 کتاب یازدهم 108صفحة  بو و طعم خوش آناناس اتیل بوتانوات 71
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 کاربرد نام ماده ردیف
شماره صفحة کتاب 

 درسی

 کتاب یازدهم 109صفحة  سرخبدن مورچه  متانوئیک اسید 72

 کتاب یازدهم 109صفحة  سرکه خوراکی (استیک اسیداتانوئیک اسید ) 73

 کتاب یازدهم 111صفحة  هویچ Aویتامین  74

 کتاب یازدهم 111صفحة  مرکبات Cویتامین  75

 کتاب یازدهم 111 صفحة شیر Dویتامین  76

 کتاب یازدهم 112صفحة  انواع کلم Kویتامین  77

 کتاب یازدهم 113صفحة  بو و طعم خوش موز پنتیل اتانوات 78

 کتاب یازدهم 113صفحة  بو و طعم خوش سیب متیل بوتانوات 79

 کتاب یازدهم 113صفحة  بو و طعم خوش انگور اتیل هپتانوات 80

 کتاب یازدهم 114صفحة  مو، ناخن، پوست بدن، شاخ حیوانات، پشم گوسفند آمیدهای طبیعیپلی 81

 کتاب یازدهم 114صفحة  بوی بد ماهی متیل آمین 82

 کوالر 83
های مخصوص مسابقة تهیة تایر اتومبیل، قایق بادانی، لباس

 های ضد گلولهموتورسواری و جلیقه
 کتاب یازدهم 115صفحة 

 کتاب یازدهم 116صفحة  زمینینان و سیب نشاسته 84

 کتاب یازدهم 119صفحة  شیر ترش شده الکتیک اسید 85

 الکتیک اسیدپلی 86
انواع ظروف پالستیکی یکبار مصرف مانند وسایل آشپزخانه، سفره، 

 …سطل زباله و 
 کتاب یازدهم 119صفحة 

 کتاب دوازدهم 10صفحة  های غیرصابونیکنندهتولید پاک بنزن 87

 کتاب دوازدهم 11صفحة  تولید صابون طبیعی معروف به صابون مراغه پیه گوسفند و سود سوزآور 88

 کتاب دوازدهم 12صفحة  های پوستیاز بین بردن جوش صورت و قارچ صابون گوگرددار 89

 دوازدهمکتاب  12صفحة  کشیکنندگی و میکروبافزایش خاصیت ضدعفونی صابون کلردار 90

 کتاب دوازدهم 12صفحة  کنندگی مواد شویندهافزایش قدرت پاک های فسفاتنمک 91

 کتاب دوازدهم 13صفحة  های صنعتیباز کردن مجاری مسدود شده در برخی وسایل و دستگاه مخلوز آلومینیم و سدیم هیدروکسید 92

 کتاب دوازدهم 29صفحة  بازکنمحلول لوله سدیم هیدروکسید 93

 کتاب دوازدهم 29صفحة  کنشیشه پاک آمونیاک 94

 کتاب دوازدهم 31صفحة  خنثی کردن خاصیت اسیدی معده ضد اسیدها 95

 کتاب دوازدهم 32صفحة  هاافزایش قدرت پاک کردن چربی سدیم هیدروژن کربنات 96

 کتاب دوازدهم 39صفحة  ساخت باتری لیمو 97

 کتاب دوازدهم 42صفحة  کرد.عکاسی را تأمین میسوختن این فلز، منبع نور  منیزیم 98

 کتاب دوازدهم 50و  49 ایساخت باتری لیتیمی مانند باتری دگمه لیتیم 99
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 شیمی کنکورکاربرد مواد در 

 کاربرد نام ماده ردیف
شماره صفحة کتاب 

 درسی

 کتاب دوازدهم 55صفحة  NaClکاهندة نقطة ذوب  کلسیم کلرید 100

 کتاب دوازدهم 59صفحة  آهن گالوانیزه روی 101

 کتاب دوازدهم 59صفحة  حلبی قلع 102

 کتاب دوازدهم 61صفحة  ای از موتور خودروگوشت، قطعهچرخ آلومینیم 103

 کتاب دوازدهم 63صفحة  های مختلف بدن هنگام جراحیدر بخش پالتین 104

 کتاب دوازدهم 53و  52 سلول سوختی هیدروژن، متان 105

 کتاب دوازدهم 68صفحة  ساخت منشورها و عدسی سیلیس خالص 106

 کتاب دوازدهم 68صفحة  ماسه سیلیس ناخالص 107

 مغز مداد گرافیت 108

 کتاب دهم 193صفحة 

 کتاب یازدهم 62صفحة 

 کتاب دوازدهم 70صفحة 

 کتاب دوازدهم 70صفحة  ها و ابزار برش شیشهساخت مته الماس 109

110 NaCl 
الکتریکی از انرژی کار رفته در فرایند تولید انرژی شارة مذاب به

 خورشیدی
 کتاب دوازدهم 76صفحة 

111 2TiO کتاب دوازدهم 83صفحة  دانة سفیدرنگ 

112 32OFe کتاب دوازدهم 83صفحة  قرمز دانهرنگ 

 کتاب دوازدهم 83صفحة  دانة سیاهرنگ دوده 113

 تیتانیم 114

ساخت پیما، اجزای سازندة موتور جت، ساخت پروانة کشتی اقیانوس

بناهای هرمندانه، زیبا و ماندگار، سازه فلزی در ارتودنسی، استنت 

 ها، قاب عینکبرای رگ

کتاب  86و  85صفحة 

 دوازدهم

 کتاب دوازدهم 87صفحة  تهیة سنباده سیلیسیم کربید 115

 کتاب دوازدهم 99صفحة  مبدل کاتالیستی پالتین، پاالدیم 116

 کتاب دوازدهم 112صفحة  سوخت گاز اتان 117

 کتاب دوازدهم 112صفحة  کنندة موضعیحسافشانة بی کلرواتان 118

 کتاب دوازدهم 112صفحة  حالل چسب اتیل استات 119

 کتاب دوازدهم 113صفحة  ساخت بطری اتیلن ترفتاالتپلی 120

 کتاب دوازدهم 114صفحة  اتیلن ترفتاالتکار رفته در ساختار پلیبه اسیداتیلن گلیکول ترفتالیک  121

 کتاب دوازدهم 115صفحة  تهیة ترفتالیک اسید پارازایلن 122

 کتاب دوازدهم 116صفحة  تهیة اتیلن گلیکول اتن 123

 کتاب دوازدهم 118صفحة  تولید مواد پالستیکی پرک 124
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 کاربرد نام ماده ردیف
شماره صفحة کتاب 

 درسی

 کتاب دوازدهم 118صفحة  تهیة متانول چوب 125

126 
 

 کتاب یازدهم 69صفحة  رازیانه

127 
 

 کتاب یازدهم 69صفحة  گشنیز

128 
 

 کتاب یازدهم 69صفحة  دارچین

129 

 

 کتاب یازدهم 69صفحة  زردچوبه

130 
 

 کتاب یازدهم 89صفحة  فرنگی، هندوانهگوجهلیکوپن در 
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 نکات مشابه شیمی کنکور

 

 کات مشابه شیمی کنکور. ن2        

 عبارت مشابه در فصل دوم عبارت فصل اول

ترین عنصرهای سازندة کرة زمین به ترتیب فراوان

 دهم( 1آهن، اکسیژن و سیلیسیم هستند. )فصل 

های خورشیدی سلولسیلیسیم عنصر اصلی سازندة 

شود. است که از واکنش سیلیس و کربن تولید می

 یازدهم( 1)فصل 

ترین عنصر پوستة سیلیسیم پس از اکسیژن فراوان

 دوازدهم( 3. )فصل جامد زمین است

بر حسب کیلوگرم بیان  SIیکای جرم در سیستم 

 دهم( 1شود. )فصل می

شگاه گیری جرم در آزمایترین یکای اندازهگرم، رایج

 دهم( 1شود. )فصل شناخته می

ها در خواص فیزیکی وابسته به جرم، مانند ایزوتوپ

 دهم( 1چگالی با یکدیگر تفاوت دارند. )فصل 

داشتن جال، رسانایی فیزیکی فلزها شامل  رفتارهای

خواری، الکتریکی و گرمایی، خاصیت چکش

پذیری )مانند قابلیت ورقه و مفتول شدن( و ... شکل

 یازدهم( 1)فصل است. 

سنج دانشمندان با استفاده از دستگاهی به نام طیف

کنند. گیری میها را با دقت زیاد اندازهجرمی، جرم اتم

 دهم( 1)فصل 

توانند از سنج میدانشمندان با دستگاهی به نام طیف

پرتوهای گسیل شده از مواد گوناگون، اطالعات 

 دهم( 1)فصل دست آورند. ارزشمندی دربارة آنها به

از المپ نئون در ساخت تابلوهای تبلیغاتی برای ایجاد 

 1شود. )فصل فام استفاده میهای نورانی سرخنوشته

 دهم(

نور حاصل از واکنش فلز لیتیم و سایر عناصر به رنگ 

 یازدهم( 1دهم و فصل  1باشد. )فصل سرخ می

، sتوان در چهار دستة ای را میعنصرهای جدول دوره

p ،d  وf  دهم( 1جای داد. )فصل 

اند، ، به عنصرهای واسطه معروفdعنصرهای دستة 

به عنصرهای اصلی  pو  sدر حالی که فلزهای دسته 

 یازدهم( 1شهرت دارند. )فصل 

های ظرفیت رفتار شیمیایی هر اتم به تعداد الکترون

 دهم( 1آن بستگی دارد. )فصل 

به پیوندهای ها به طور عمده رفتار شیمیایی مولکول

های پیوندی( و جفت اشتراکی )جفت الکترون

های ناپیوندی موجود در مولکول وابسته الکترون

 دوازدهم( 3است. )فصل 

پنداشتند که به دلیل شکل ظاهری گرافیت مردم می

گرافیت از سرب تشکیل شده است و به سرب مداد 

 دهم( 1معروف بود. )فصل 

های طبیعی کربن دگرشکلگرافیت و الماس از جمله 

 3بوده که جزو جامدهای کوواالنسی هستند. )فصل 

 دوازدهم(

طوری که ما هوا را اغلب گازها نامرئی هستند به

 دهم( 2توانیم ببینیم. )فصل نمی

رنگ و گاز نیتروژن نیتروژن تترا اکسید بیگاز دی

 دوازدهم( 4باشد. )فصل ای رنگ میاکسید قهوهدی

اثر در جوشکاری، برش نوان محیط بیآرگون به ع

ای به کار های رشتهفلزها و همچنین در ساخت المپ

 دهم( 2رود. )فصل می

های هواشناسی، تفریحی و از هلیم، افزون بر پر کردن بالن

تر از همه، تبلیغاتی در جوشکاری، کپسول غواصی و مهم

های برای خنک کردن قطعات الکترونیکی در دستگاه

 دهم( 2شود. )فصل استفاده می MRIداری مانند تصویربر

https://t.me/mrkonkori


 
 

 

 مجع بندی شیمی کنکور

8 

های زیستی مانند اکسیژن در ساختار همة مولکول

شود. ها یافت میها و پروتئینها، چربیکربوهیدرات

 دهم( 2)فصل 

تواند با اتم عنصرهای هیدروژن، اتم کربن می

های گوناگون متصل اکسیژن، نیتروژن و ... به شیوه

زیادی از مواد مانند شده و مولکول شمار 

ها، ها، آمینواسیدها، آنزیمها، چربیکربوهیدرات

 یازدهم( 1ها و ... را بسازد. )فصل پروتئین

کوهنوردان به هنگام صعود به ارتفاعات کپسول 

 دهم( 2کنند. )فصل اکسیژن حمل می

بیمارانی که مشکالت تنفسی دارند در شرایط 

اکسیژن دارند. اضطراری نیاز به تنفس از کپسول 

 یازدهم( 2)فصل 

میل ترکیبی کربن مونوکسید به هموگلوبین خون 

برابر اکسیژن است. این  200بسیار زیاد و بیش از 

شود و سامانة عصبی را ویژگی باعث مسمومیت می

 دهم( 2)فصل  کند.فلج می

وجود یون پتاسیم برای تنظیم و عملکرد مناسب 

طوری که انتقال هدستگاه عصبی بسیار ضروری است ب

پذیر های عصبی بدون وجود این یون امکانپیام

نیست. در واقع، اختالل در حرکت این یون مانع از 

های عصبی و گاهی در موارد شدید منجر انتقال پیام

 دهم( 3شود. )فصل به مرگ می

تواند با تغییر رنگ، مزه، بو یا آزاد تغییر شیمیایی می

گاهی ایجاد نور و صدا  سازی گاز، تشکیل رسوب و

 دهم( 2همراه باشد. )فصل 

تولید نور، آزادسازی گرما، تشکیل رسوب و خروج گاز 

 1هایی از تغییر شیمیایی هستند. )فصل نشانه

 یازدهم(

زدن آهن، یک واکنش اکسایش است که در آن، زنگ

آهن با اکسیژن در هوای مرطوب واکنش داده و 

 دهم( 2دهد. )فصل یای رنگ تشکیل مآهن قهوهزنگ

زنند. اشیای آهنی در هوای مرطوب به کندی زنگ می

زنگار تولید شده در این واکنش ترد و شکننده است. 

 یازدهم( 2)فصل 

خوردگی به فرایند ترد شدن، خرد شدن و فروریختن 

شود. کاهش گفته می –فلزها بر اثر واکنش اکسایش 

زنگ زدن آهن، تیره شدن نقره و زنگار سبز بر سطح 

 2هایی از خوردگی هستند. )فصل مس نمونه

 دوازدهم(

برخی کشاورزان کلسیم اکسید )آهک( را به عنوان 

وری در کشاورزی به اکسید فلزی برای افزایش بهره

 دهم( 2افزایند. )فصل خاک می

ن خاک به آن آهک برای کاهش میزان اسیدی بود

 دوازدهم( 1افزایند. )فصل می

اکسید محلول در آن، باران به دلیل وجود کربن دی

 2است. )فصل  7کمتر از  pHاندکی اسیدی و دارای 

 دهم(

باران اسیدی شامل نیتریک اسید و سولفوریک اسید 

است در حالی که باران معمولی شامل کربنیک اسید 

 دوازدهم( 1است. )فصل 

ت سبز، سوختی است که در ساختار خود افزون سوخ

بر کربن و هیدروژن، اکسیژن نیز دارد و از پسماندهای 

های گیاهی مانند شاخ و برگ گیاه سویا، نیشکر و دانه

 دهم( 2آید. )فصل دست میروغنی به

های تهیة سوخت سبز، استفاده از بقایای یکی از راه

ت است. گیاهانی مانند نیشکر، سیب زمینی و ذر

هایی هوازی تخمیر گلوکز، از جمله واکنشواکنش بی

 یازدهم( 1دهد. )فصل است که در این فرایند رخ می
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اکسید به مواد معدنی، کربن برای تبدیل کربن دی

ها و مراکز صنعتی را اکسید تولید شده در نیروگاهدی

دهند. با منیزیم اکسید یا کلسیم اکسید واکنش می

 دهم( 2)فصل 

اکسید برای بهبود کارایی زغال سنگ، گاز گوگرد دی

ها را با عبور از روی کلسیم خارج شده از نیروگاه

 یازدهم( 1اندازند. )فصل اکسید به دام می

شود؛ زیرا نزدیک زمین در فضا به رنگ آبی دیده می

 3درصد سطح آن را آب پوشانده است. )فصل  75به 

 دهم(

ترین الیه هواکره، در نزدیکدرصد از جرم  75حدود 

 دهم( 2به زمین )تروپوسفر( قرار دارد. )فصل 

رسوب سفید نقره کلرید از واکنش محلول نقره 

شود. )فصل نیترات با محلول سدیم کلرید تشکیل می

 دهم( 3

افزودن محلول سدیم کلرید به محلول نقره نیترات 

باعث تشکیل سریع رسوب سفید رنگ نقره کلرید 

 یازدهم( 2. )فصل شودمی

اکسید و گیاهان برای رشد مناسب، افزون بر کربن دی

آب، به عنصرهایی مانند گوگرد، فسفر، نیتروژن و ... 

 دهم( 3نیاز دارند. )فصل 

ها با استفاده از کودهای پتاسیم، سبزیجات و میوه

 یازدهم( 1اند. )فصل نیتروژن و فسفر رشد کرده

دهند که نشان می 𝑾/𝑾%درصد جرمی را با نماد 

قسمت  100های حل شونده در ارز با شمار قسمتهم

 دهم( 3محلول است. )فصل 

درصد جرمی هر ماده در نمونه، گرم آن ماده را در صد 

 دوازدهم( 3دهد. )فصل گرم از نمونه نشان می

سرکه خوراکی با خاصیت اسیدی مالیم که به عنوان 

درصد  5محلول شود، چاشنی در غذاها مصرف می

 دهم( 3جرمی استیک اسید در آب است. )فصل 

اتانوئیک اسید )استیک اسید( یک اسید دو کربنی 

است که یکی از پرکاربردترین اسیدها در زندگی 

 یازدهم( 3روزانه است. )فصل 

های اغلب فلزهای واسطه در طبیعت به شکل ترکیب

وند. شها و ... یافت مییونی همچون اکسیدها، کربنات

 یازدهم( 1)فصل 

 شود. آهن در طبیعت اغلب یه شکل اکسید یافت می

فلزها از جمله هدایای زمینی هستند که اغلب در 

 1)فصل شوند. طبیعت به شکل سنگ معدن یافت می

 یازدهم(

های نفت بیرون کشیده حدود نیمی از نفتی که از چاه

عنوان سوخت در وسایل نقلیه استفاده شود بهمی

 یازدهم( 1شود. )فصل می

درصد نفت خام صرف سوزاندن و تأمین  90بیش از 

شود و تنها مقدار کمی از آن به عنوان انرژی می

خوراک پتروشیمی در تولید مواد پتروشیمیایی به کار 

 یازدهم( 1رود. )فصل می

اند. این ها به دلیل ناقطبی بودن در آب نامحلولآلکان

توان از آنها برای حفاظت از شود تا بویژگی سبب می

 یازدهم( 1فلزها استفاده کرد. )فصل 

ترین راه ایجاد برای جلوگیری از خوردگی آهن، ساده

یک پوشش محافظ است تا از رسیدن اکسیژن و 

 دوازدهم( 2رطوبت به آهن جلوگیری کند. )فصل 

رنگ و فرار است که به هر اتانول، الکلی دو کربنی، بی

ترین شود. این الکل یکی از مهممی نسبتی در آب حل

های صنعتی است که در تهیه مواد دارویی، حالل

 یازدهم( 1رود. )فصل بهداشتی و آرایشی به کار می

دار هستند که اتانول و استون دو ترکیب آلی اکسیژن

روند. به عنوان حالل در صنعت و آزمایشگاه به کار می

 دهم( 3)فصل 

چگالی کم و مقاوم در برابر  تیتانیم فلزی محکم، با

 یازدهم( 1خوردگی است. )فصل 

تیتانیم نسبت به فوالد دارای نقطة ذوب باالتر، چگالی 

های موجود در آب پذیری کمتر با ذرهکمتر، واکنش
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تر در برابر خوردگی و فرسایش است. دریا و مقاوم

 دوازدهم( 3)فصل 

 (، در حالی که℃یکای رایج دما، درجة سلسیوس )

 یازدهم( 2( است. )فصل Kکلوین )« SI»یکای دما در 

و نماد دما بر حسب « 𝛉»نماد دما بر حسب سلسیوس، 

 یازدهم( 2است. )فصل « T»کلوین، 

روغن دارای حالت فیزیکی مایع بوده اما چربی جامد 

 یازدهم( 2است. )فصل 

ها، مخلوطی از اسیدهای چرب و استرهای بلند چربی

 دوازدهم( 1مولی زیاد( هستند. )فصل زنجیر )با جرم 

دهند که تهیة آمونیاک به شواهد تجربی نشان می

روش هابر از گازهای نیتروژن و هیدروژن یک واکنش 

 یازدهم( 2ای است. )فصل دو مرحله

درجة سلسیوس و  450هابر سرانجام دریافت که در دمای 

گازهای اتمسفر با حضور یک ورقة آهنی، مخلوط  200فشار 

هیدروژن و نیتروژن با یکدیگر واکنش داده و آمونیاک به 

 دهم( 2شود. )فصل مقدار قابل توجهی تولید می

اتیلن گلیکول )ضد یخ( یک الکل سیر شدة دو عاملی 

 دوازدهم( 1است. )فصل 

 3ضد یخ محلول اتیلن گلیکول در آب است. )فصل 

 دهم(

طبی در های قطبی و مواد ناقمواد قطبی در حالل

 دوازدهم( 1شوند. )فصل های ناقطبی حل میحالل

گیرد که میانگین فرایند انحالل زمانی صورت می

تر شوندة خالص کوچکها در حالل خالص و حلجاذبه

شونده با حالل در محلول باشد. در های حلاز جاذبه

 دهم( 3کند. )فصل واقع شبیه شبیه را حل می

 1ست. )فصل شربت معده یک سوسپانسیون ا

 دوازدهم(

ترین ضداسیدها )شربت معده( شیر منیزی یکی از رایج

 1است که شامل منیزیم هیدروکسید است. )فصل 

 دوازدهم(

از نوعی صابون سنتی در تنور نان سنگک برای چرب 

 1شود. )فصل ها استفاده میکردن سطح سنگ

 دوازدهم(

های درشت سنگ پخته شدن نان سنگک بر روی دانه

ای از مقاومت گرمایی سیلیس توان نشانهرا می

 دوازدهم( 3دانست. )فصل 

کنندگی مواد شوینده، به آنها برای افزایش قدرت پاک

 دوازدهم( 1افزایند. )فصل های فسفات مینمک

ها ها، به شویندهکردن چربیبرای افزایش قدرت پاک

 دوازدهم( 1افزایند. )فصل جوش شیرین می

 1الکتریکی ناچیزی دارد. )فصل آب رسانایی 

 دوازدهم(

برای برقکافت آب باید اندکی الکترولیت به آب افزود. 

 دوازدهم( 2)فصل 

اکسیژن نافلزی فعال است که با اغلب فلزها واکنش 

کند، در دهد و آنها را به اکسید فلز تبدیل میمی

حالی که با برخی فلزها مانند طال و پالتین واکنش 

 دوازدهم( 2صل دهد. )فنمی

اغلب عنصرها در طبیعت به شکل ترکیب یافت 

شوند، هرچند برخی نافلزها مانند اکسیژن، می

نیتروژن، گوگرد و ... به شکل آزاد در طبیعت وجود 

هایی از فلزهای نقره، مس، پالتین دارند و وجود نمونه

 یازدهم( 1نیز در طبیعت گزارش شده است. )فصل 

های مختلف بدن توان در بخشمیفلز پالتین را 

هنگام جراحی به کار برد، زیرا با مواد موجود در بدن 

 دوازدهم( 2دهد. )فصل واکنش نمی

فلز طال با گازهای موجود در هواکره و مواد موجود در 

 یازدهم( 1دهد. )فصل بدن انسان واکنش نمی

( IIIفام بودن خاک رس به دلیل وجود آهن)سرخ

 دوازدهم( 3)فصل اکسید است. 

( اکسید به عنوان رنگ قرمز در نقاشی به کار IIIآهن)

 یازدهم( 1رود. )فصل می
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 دهم 103صفحة 

 دهم 108صفحة  در جاهای به نسبت ثابت )شش ضلعی است.( جامد در سه حالت 12

غزند و سُر لها روی هم میدارای پیوند هیدروژنی قوی ولی اتم مایع 
 خورند.می

صورت نامنظم و آزادانه ها بهاتم عدم وجود پیوند هیدروژنی گاز
 شوند.جا میجابه

 دهم 109صفحة  ترین حالل در طبیعت، صنعت و آزمایشگاهترین و رایجفراوان 13

 دهم 116صفحة  مصرف وجود دارد.ترین لیتر مصرف آب دارد که در کشاورزی بیش 350هر فرد روزانه  14
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های هیدرونیوم و مقادیر کمی از یون آب خالص رسانایی الکتریکی ناچیزی دارد 16
 هیدروکسید دارد.

 دوازدهم 26صفحة 

 دوازدهم 52صفحة  واکنش کلی سلول سوختی، همان واکنش تولید آب است. 17

 دوازدهم 54صفحة  آب خالص رسانایی کمی دارد پس برای برقکافت باید الکترولیت به آن افزود. 18

آند:  برقکافت آب HOOH:  اسیدی 222

کاتد:  OHHOH: 22  بازی 22
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 مجع بندی شیمی کنکور

 
 

ی
ویژگ

ی 
ها

3NH

 

 دهم 41صفحة  دارای ساختار هرمی شکل 1

g(NH)g(H)g(N(واکنش تولید آن در صنعت :  2 322 23   
 شرایط بهینه:

 Feکاتالیزگر: 
 C450دما: 

 atm200فشار 
 شود.آمونیاک مایع خارج می C34با سرد کردن تا 

 82و  81صفحة 
 دهم

 دهم 82صفحة  میالدی جایزه نوبل تولید این ماده را گرفت. 1918فریتس هابر در سال  3

باالترین نیروی بین مولکولی و نقطة جوش در بین به دلیل برقراری پیوند هیدروژنی دارای  4
 دار گروه خود است.ترکیبات هیدروژن

 دهم 107صفحة 

 دهمیاز 40صفحة  های پتروشیمیایی است.جزء فراورده 5

 توان آن را از واکنش هیدرازین و هیدروژن هم تولید کرد.می 6

)g(NH)g(H)g(HN 3242 2 

و  62صفحة 
 دهمیاز75

 دهمدواز29صفحة  بازهای ضعیف است.جزء  7

 دهمدواز 75صفحة  ها بار جزئی مثبت دارند.اتم مرکزی دارای بار جزئی منفی و سایر اتم 8

 در خودروهای دیزلی نقش دارد. 2NOو  NOهای در حذف آالینده 9

)g(OH)g(N)g(NH)g(NO)g(NO 2232 32  

 دهمدواز 100صفحة 

 دهمدواز101صفحة  شود.صورت مایع به خاک افزوده میبرای افزایش بازدهی کشاورزی مستقیماً به 10

 دهمدواز107صفحة  شود.مولی از آن تولید می %28در شرایط بهینه تنها  11

 
 

 

ی
ویژگ

ی 
ها

2SiO

 

 رود.کار میآب بهآند سلول الکتروشیمیایی است که برای تهیه گاز هیدروژن از  1

)l(OH)s(Sie)aq(H)g(SiO 22 244   

 دوازدهم64صفحة 

 شود.در تهیه سیلیسیم استفاده می 2

)g(CO)l(Si)s(C)s(SiO 222 
 

 زدهمیا47صفحة 

 دوازدهم 68و  67صفحة  شود.سیلیسیم به این شکل در طبیعت یافت می 3

 دوازدهم 67صفحة  هاست.ترین آناز مواد سازنده خاک رس و فراوان 4

 دوازدهم 68صفحة  ترین عنصر پوسته جامد زمین بعد اکسیژنفراوان 5

 دوازدهم 68صفحة  کوارتز نمونه خالص و ماسه ناخالص است. 6

 دوازدهم 69صفحة  سختی آن باال و دیرگداز است. 7

SiOSiآسا و به هم پیوسته دارای ساختار بزرگ و غول 8  .دوازدهم 69صفحة  است 
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 شیمی کنکور ترکیب های مشابه

 

ی
ویژگ

ی 
ها

2CO

 
 دهم 44صفحة  صورت خطی است.مدل فضاپرکن آن به 1

 دهم 47صفحة  شود.های هواکره به جز الیه آخر )ترموسفر( یافت میدر تمام الیه 2

 دهم 41صفحة  ترین ترکیب هوای پاک و خشک است )چهارمین گاز در کل(فراوان 3

 دهم 50صفحة  شود.صورت جامد از مخلوط هوا خارج میبه -78دمای  در 4

 دهم 59صفحة  یابد.جزء اکسیدهای نافلزی است و با حل شدن در آب خاصیت اسیدی می 5

 در منابع تولید برق :  2COمقدار تولیدی  6
 باد گرمای زمین خورشیدی گاز طبیعی خامنفت سنگزغال

 دهم 62صفحة 

جو  2COبرای کاهش  7
 توانمی

به مواد  2COتبدیل 
 معدنی

)s(CaCO)g(CaO)g(CO 32   71 و 70صفحة 
s(MgCO)g(MgO)g(CO( دهم 32  

 های متخلخلسنگ در 2COدفن کردن 

 های قدیمی گازمیدان

 های خالی از نفتچاه

 دهم 104صفحة  گیری در میدان الکتریکی و ناقطبی است.عدم جهت 8

 دهم 115صفحة  در آب باالترست. 2Oو  2Nو  NOانحالل آن از  9

 یازدهم 64صفحة  گرماگیر است. 2COفرایند تصعید  10

 74صفحة  دارند. –های کناری بار جزئی اتم مرکزی بار جزئی + و اتم 11
 دوازدهم

 شود.در مبدل کاتالیستی انجام می 2COو تولید  COواکنش حذف  12

kJH,COOCO 56622 22  

 98صفحة 
 دوازدهم

 

ی
ویژگ

ن
ی اوزو

ها
 

32آلوتروپ اکسیژن  1 OO  دهم 73صفحة 

 دهم 47صفحة  شود.های باالیی هواکره )استراتوسفر( به مقدار زیادی یافت میدر الیه 2

 دهم 75صفحة  شود.مانعی برای ورود پرتوهای فرابنفش مضر به سطح زمین می 3

 دهم 74صفحة  پذیری باالتری از اکسیژن دارد.نقطة جوش و واکنش 4

 دهم 74صفحة  شود.بینی آب استفاده میها و سبزیجات و از بین بردن جانداران ذرهبرای گندزدایی میوه 5

 شود و در نقش آالیندهاستراتوسفر در تروپوسفر هم یافت میعالوه بر  6

NOON
برقورعد 222   

22 2NOONO  

322 ONOONO   

 دهم 76و  75صفحة 

 
 

ی
ویژگ

ی کربن مونوکسید 
ها

CO

 

 دهم 57صفحة  بو و بسیار سمی است.رنگ، بیگازی بی 1

 دهم 57صفحة  آید.وجود میسوختن ناقص مواد بهدر اثر  2

 دهم 58صفحة  چگالی آن از هوا کم تر و قابلیت انتشار آن بسیار باالست. 3

 دهم 58صفحة  برابر اکسیژن 200میل ترکیبی آن با هموگلوبین بیش از  4

 های خارج شده از خودروهاواکنش کاهش آلودگی 5

)g(N)g(CO)g(NO)g(CO 22222  

 دهمیاز 74صفحة 

 در تولید متانول 6

)g(OHCH)g(H)g(CO 322   

 دهمدواز119و  118صفحة 

  شود.طور کامل در آب حل نمیبه 7
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 مجع بندی شیمی کنکور

ی
ویژگ

ی اتانول
ها

 
 دهم 107صفحة  دارای پیوند هیدروژنی و نقطة جوش باالتر از استون 1
 دهم 109صفحة  شود.به هر نسبتی در آب حل می 2

 دهم 109صفحة  تهیة مواد آرایشی، بهداشتی و داروییحالل در  3

 دهمیاز23صفحة  شود.های سبز که از تخمیر گلوکز ایجاد میاز جمله سوخت 4

 دهمیاز40صفحة  شود.کننده استفاده میعنوان ضدعفونیبه 5

 دهمیاز40صفحة  OH((رنگ و فرار + دارای گروه عامل هیدروکسیل کربنه، بی 2های از خانوادة الکل 6

 دهمیاز113و  108صفحة  در ساختار انگور و آناناس داریم. 7

)SOH(در مقیاس صنعتی از وارد کردن اتن در مخلوط آب و اسید  8  دهمیاز40صفحة  شود.حاصل می 42

 دهمدواز112صفحة  شود.در ساختن اتیل استات )حالل چسب( استفاده می 9

 

ی
ویژگ

ی متانول
ها

 

 یازدهم109صفحة  های یک عاملینخستین عضو خانوادة الکل 1

 دهمدواز118صفحة  رنگ و بسیار سمیمایع بی 2

 دهمدواز118صفحة  شود )معروف به الکل چوب(از چوب تهیه می 3

 دهمدواز118صفحة  کند.آن را به مواد مفید تبدیل می PETبا واکنش با  4

: واکنش تولید آن در مقیاس صنعتی 5
atm,C

HCO
5030350

22

   دهمدواز 118صفحة 

 دهمدواز119صفحة  به همراه کاتالیزگر حاصل شود. 2Oبا  4CHتواند مستقیماً از واکنش می 6

 

ی
ویژگ

ن
ی ات

ها
 

 دهمیاز39صفحة  هاست.نخستین عضو خانوادة آلکن 1
 دهمیاز39صفحة  آورنده معروف است.در کشاورزی به گاز عمل 2
 دهمیاز39صفحة  کنند.را آزاد میفرنگی رسیده آنتر گیاهان موجود است و موز و گوجهدر بیش 3
 دهمیاز40صفحة  تر است.ها بیشپذیری آن از آلکانواکنش 4
 تولید اتانول در مقیاس صنعتی معروف به سنگ بنای پتروشیمی 5

OHCHCHHOHCHCH
SOH

2322
42   

 دهمیاز41و  40صفحة 

 ترکیب با برم مایع 

Br

|

Br

|

CHCHBrCHCH 22222  

 اتنپلیمری شدن: در بخش پلی
 دهمیاز48صفحة  شود.دار کردن به اتان تبدیل میوسیلة هیدروژنبه 6
 دهمدواز116صفحة  شود.در شرایط اتیلن گلیکول تبدیل می 4KMnOبا واکنش با محلول آبی و رقیق  7

 
 

 
 
 
 

ی
ویژگ

ن
ی بنز

ها
 

 یازدهم42صفحة  سرگروه خانوادة آروماتیک است )سیرنشده است.( 1

 دوازدهم10صفحة  های غیرصابونی کنندهدر ساخت پاک 2

، اسوتیرن، Kدر ساختار مووادی مثول: پوارازایلن، ترفتالیوک اسوید، ویتوامین  3

 بنزوئیک اسید، دارچین، زردچوبه، رازیانه و بنزآلدهید وجود دارد.

یوازدهم  69و  82و  112، 104صفحات 

 دوازدهم116و  115و 

 کاتالیزگر

https://t.me/mrkonkori


 

 15 

 

 شیمی کنکور ترکیب های مشابه

 
ی

ویژگ
ن

ی متا
ها

 
 یازدهم35صفحة  های راست زنجیرنخستین عضو آلکان 1

 یازدهم71صفحة  هاباالترین ارزش سوختی در بین هیدروکربن 2

 یازدهم72صفحة  دهد.عمده گاز طبیعی را تشکیل می 3

های وسیلة باکتریآوری شده(+ تولید بهمعروف به گاز مرداب )اولین بار از سطح مرداب جمع 4

 هوازی در زیر آببی

و  72صفحة 

 یازدهم73

 یازدهم73صفحة  صورت مستقیم از واکنش گرافیت و هیدروژن مهیا نیست.شرایط تهیه آن به 5

مورد  2Hو  COبرای تولید  6

 نیاز برای ساخت متانول
)g(HCO)g(OH)g(CH 224 3  و  118صفحة

 تبدیل شود.تواند به متانول صورت مستقیم هم میبه دوازدهم119

OHCHOCH 324   

 

 

ی
ویژگ

ی 
ها

P
E

T
 

 زدهمدوا113صفحة  ساخته شدن بطری آب از این پلیمر 1

 زدهمدوا113صفحة  استرهاستاز دسته پلی 2

 دوازدهم 114صفحة  تشکیل شده از اتیلن گلیکول و ترفتالیک اسید 3

کنیم و به قطعات پرک تبدیل را فرد میها وشو یا ذوب کردن یا آنپس از شست -1 بازیافت 4

 شود.می

صفحة 

 دوازدهم118

 تر از روش اول(تبدیل به مونومرها سازنده: واکنش با متانول )سخت -2

4810فرمول شیمیایی:  5 OHC  

 
 

 

ی
ویژگ

 
سید

ک ا
ترفتالی

 

 دوازدهم115و  111صفحة  شوداز پارازیلن تهیه می 1

غلیظ در شرایط مناسب پارازایلن را با  4KMnOها احتیاج داریم: برای تهیة آن به اکسنده 2
 نماید.بازده خوب به ترفتالیک اسید تبدیل می

 دوازدهم115صفحة 

 دوازدهم115صفحة  گروه اسیدی است. 2دارای  3

 دوازدهم115صفحة  پیوند دوگانه دارد. 5 4

کاتالیزگر و اکسیژن هوا بازده واکنش تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید افزایش وسیله به 5
 یابد.می

 دوازدهم 115صفحة 

468فرمول شیمیایی:  6 OHC  
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 مجع بندی شیمی کنکور

 
 

ی
ویژگ

ن گلیکول
ی اتیل

ها
 

 دهم 93صفحة  شود: ضد یخ محلول اتیلن گلیکول در آب است.عنوان ضدیخ استفاده میبه 1

 دوازدهم112صفحة  رقیق است. 4KMnOاکسنده آن  2

 دوازدهم112صفحة  عاملی است. 2های است و از خانواده الکل OH((گروه  2دارای  3

رقیوق( بوه اتویلن  4KMnOها )وسویلة اکسوندهروش تهیه آن از گاز اتن است که این گواز به 4
 شود.گلیکول تبدیل می

 دوازدهم112صفحة 

HCCH

H

OH

|

|

H

OH

|

|
 

ی
ویژگ

ن
ی نفتال

ها
 یازدهم42صفحة  های آروماتیک است.عضوی از خانواده هیدروکربن 1 

ها اسوتفاده داری فورش و لبواس مودتعنوان ضد بید برای نگهبه 2
 شد.می

 یازدهم42صفحة 

)HC(تفاوت آن با پوارازایلن ایون اسوت کوه نفتوالن  3 ولوی  810
)HC(پارازایلن   است. 108

 دوازدهم115صفحة 

 

 
 

ی
ویژگ

ی
ی پل

ها
ن

ات
 

 یازدهم104صفحة  شود و جامدی سفیدرنگ است.در اثر بسپارش اتن حاصل می 1

 یازدهم106 صفحة ترین پلیمرهای ساختگی است.یکی از مهم 2

 یازدهم106صفحة  شود.ها تن از آن تولید و مصرف میساالنه میلیون 3

 یازدهم107و  106صفحة  تردار، نیروی بین مولکولی ضعیفتر، شفاف، شاخهسبک: چگالی کم -1 نوع دارد 2 4

 ترتر، کدر، بدون شاخه، نیروی بین مولکولی قویسنگین: چگالی بیش -2

 
 

 

ی
ویژگ

سید
ک ا

ستی
ی ا

ها
 یازدهم109صفحة  کربنه است. 2اسیدی  1 

 دوازدهم19صفحة  جزء اسیدهای ضعیف است. 2

 دوازدهم19صفحة  های ترش وجود دارد.در مواد خوراکی و میوه 3

استات )حالل چسوب( نقوش همراه با اتانول در تشکیل اتیل  4
 دارد.

 دوازدهم112صفحة 

 
 
 
 

: :
| || ..

| ..

H O

H

H C C O H  
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 شیمی کنکور ترکیب های مشابه

 
 
 

ی
ویژگ

ی گلوکز 
ها

6126 OHC

 

های دار گویند: برای شناسوایی سولولبه گلوکزی که حاوی اتم پرتوزا باشد: گلوکز نشان 1
 سرطانی

 دهم 9صفحة 

 یازدهم23صفحة  شود.اکسید حاصل میهوازی آن، اتانول و کربن دیاز واکنش تخمیر بی 2

واکنش اکسایش آن همان تنفس سلولی و واکنش بورعکس آن فتوسونتز اسوت. )اولوی  3
 گرماده و دومی گرماگیر است.(

 64و  60صوووفحة 

 یازدهم

 یازدهم91صفحة  شود.، گلوکز ایجاد میOH2در اثر واکنش جوانه گندم )مالتوز( با  4

 یازدهم116صفحة  …واحد ساختاری قندهاست مثل نشاسته، سلولز و  5

6126فرمول مولکولی:  6 OHC 
112212با شکر با فرمول  OHC .اشتباه نشود 

 دهم 100صفحة 

 
 

ی
ویژگ

سید
ک ا

ی بنزوئی
ها

 

 یازدهم82صفحة  هاست.دارندهیکی از نگه 1

 یازدهم82صفحة  فرنگی است.توتمنبع آن در تمشک و  2

 یازدهم82صفحة  تفاوت آن با بنزآلدهید در داشتن یک اکسیژن اضافی است. 3

267فرمول شیمیایی:  4 OHC  
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 مجع بندی شیمی کنکور

18 

 

 رکیب های آلی شیمی دهمت. 4        

 توضیح فرمول شیمیایینام و  آلی ساختار ترکیب ردیف

به گلوکز حاوی اتم پرتوزا، گلوکز  𝐶6𝐻12𝑂6 -گلوکز  - 1

 گویند.دار مینشان

2 

 

 هاست.نخستین عضو از خانواده آلکان 𝐶𝐻4 -متان 

گاز شهری به طور عمده از آن تشکیل 

 یک ترکیب ناقطبی است. شده است.

3 

 

 هاست.سومین عضو از خانواده آلکان 𝐶3𝐻8 -پروپان 

4 

 

 نخستین عضو از خانوادة آلدهیدهاست. 𝐶𝐻2𝑂 -متانال 

5 

 

باشد که های سبز میای از سوختنمونه 𝐶2𝐻6𝑂 -اتانول 

پسماندهای گیاهی مانند شاخ و برگ 

های روغنی گیاه سویا، نیشکر و دانه

به هر نسبتی در آب حل  آید.دست میبه

شود. حالل در تهیه مواد دارویی، می

 آرایشی و بهداشتی است.

6 - 
چربی ذخیره شده در کوهان 

 𝐶57𝐻110𝑂6 -شتر 

در کوهان شتر اکسایش یافته و افزون بر 

تولید انرژی، آب مورد نیاز جانور را 

 کند.تأمین می

7 

 

محلول آب و اتیلن گلیکول به عنوان  𝐶2𝐻6𝑂2 -اتیلن گلیکول 

 شود.ضد یخ مصرف می

8 

 

درصد جرمی استیک اسید در  5محلول  𝐶2𝐻4𝑂2 -استیک اسید 

آب به عنوان سرکه خوراکی استفاده 

 شود.می

های قطبی فراوان به دلیل داشتن گروه 𝐶12𝐻22𝑂11 -شکر  - 9

 در آب محلول است.

10 

 

به  هاست.خستین عضو از خانوادة کتونن 𝐶3𝐻6𝑂 -استون 

دار در عنوان یک ترکیب آلی اکسیژن

 رود.صنعت و آزمایشگاه به کار می

ها حالل چربی، رنگترکیبی قطبی است. 

 .باشدمیها و انواع الک

11 

 

هاست و ششمین عضو از خانواده آلکان 𝐶6𝐻14 -هگزان 

کنندة رنگ حالل مواد ناقطبی و رقیق

 )تینر(
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 رکیب های آلی شیمی یازدهم. ت5        

 

 توضیح نام و فرمول شیمیایی ساختار ترکیب ردیف
1 - 

هوازی تخمیر آن برای از واکنش بی 𝐶6𝐻12𝑂6 -گلوکز 

شود. تولید سوخت سبز استفاده می

باشد و در اکسایش آن گرماده می

واکنش فتوسنتز طی یک فرایند 

 شود.گرماگیر تولید می

2 

 

ترین و نخستین عضو متان ساده 𝐶𝐻4 -متان 

هاست. متان گازی خانوادة آلکان

سبک، بی بو و بی رنگ است و هرگاه 

 5مقدار آن در هوای معدن به بیش از 

درصد برسد، احتمال انفجار وجود 

دارد. این هیدروکربن بخش عمدة گاز 

دهد و از تجزیة طبیعی را تشکیل می

هوازی های بیریوسیلة باکتگیاهان به

شود. متان به نیز در زیر آب تولید می

 گاز مرداب نیز معروف است.

3 

 

ها دومین عضو از خانوادة آلکان 𝐶2𝐻6 -اتان 

 باشد.می

4 

 

در گذشته گاز اتن را با نام گاز اتیلن  𝐶2𝐻4 -اتن 

خواندند. این گاز نخستین عضو می

هاست و بیشتر در خانوادة آلکن

گیاهان وجود دارد. موز و گوجه 

کنند. فرنگی رسیده گاز اتن آزاد می

از این گاز در کشاورزی به عنوان 

شود. گاز اتن آورنده استفاده میعمل

 سنگ بنای صنایع پتروشیمی است.

5 

 

در جوش کاربیدی از سوختن گاز  𝐶2𝐻2 -اتین 

دمای الزم برای جوش دادن  اتین،

شود. در های فلزی تأمین میقطعه

گذشته گاز اتین را با نام گاز استیلن 

ترین آلکین خواندند. اتین سادهمی

 است.

6 - 
کنند، برای افرادی که با آن کار می 𝐶18𝐻38 -گریس 

وشوی از بنزین یا نفت باید شست

 استفاده کنند.

7 - 
ها بوده و در دما و خانوادة آلکاناز  𝐶25𝐻52 -وازلین 

 فشار اتاق حالت فیزیکی جامد دارد.
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8 

 

سوخت فندک، گاز بوتان بوده که  𝐶4𝐻10 -بوتان 

 شود.تحت فشار پر می

9 

 

رنگ و فرار اتانول، الکلی دوکربنی، بی 𝐶2𝐻6𝑂 -اتانول 

حل است که به هر نسبتی در آب 

ترین شود. این الکل یکی از مهممی

های صنعتی است که در تهیه حالل

مواد دارویی، بهداشتی و آرایشی به 

ها رود. از اتانول در بیمارستانکار می

کننده استفاده به عنوان ضدعفونی

 شود.می

10 

 

ها پروپین دومین عضو خانوادة آلکین 𝐶3𝐻4 -پروپین 

 است.

11 

 

ای این ماده، هیدروکربن سیرشده 𝐶6𝐻12 -سیکلو هگزان 

ای از شش اتم کربن است که حلقه

 دارد.

12 

 

بنزن، هیدروکربنی سیرنشده و  𝐶6𝐻6 -بنزن 

سرگروه خانوادة مهمی از 

 ها به نام آروماتیک است.هیدروکربن

13 

 

از جمله ترکیبات آروماتیک است که  𝐶10𝐻8 -نفتالن 

ها به عنوان ضدبید برای مدت

نگهداری فرش و لباس کاربرد داشته 

 است.

14 

 

عضوی از خانوادة آلدهیدهاست که در  𝐶7𝐻6𝑂 -بنزآلدهید 

 شود.های بادام یافت میدانه

15 

 

باشد و مادة موجود در گیاه میخک می 𝐶7𝐻14𝑂 -هپتانون  -2

 دارای گروه عاملی کتونی است.

16 

 

𝐶10𝐻12𝑂 باشد مادة موجود در گیاه رازیانه می

که دارای گروه عاملی اتری است. این 

ترکیب به دلیل وجود یک حلقة بنزنی 

 باشد.آروماتیک می

17 

 

𝐶10𝐻18𝑂 باشد و مادة موجود در گیاه گشنیز می

به دلیل وجود گروه هیدروکسیل از 

 هاست.خانوادة الکل
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18 

 

𝐶9𝐻8𝑂  ترکیب آلی موجود در گیاه دارچین

باشد و یک آلدهید آروماتیک می

 است.

19 

 

𝐶15𝐻20𝑂  عامل طعم و بوی زردچوبه بوده و یک

 آروماتیک است. کتون

20 

 

یک کربوکسیلیک اسید آروماتیک  𝐶7𝐻6𝑂2 -بنزوئیک اسید 

فرنگی است که در تمشک و توت

وجود دارد و منجر به کاهش سرعت 

 شود.فساد مواد غذایی می

21 

 

آشناترین عضو خانوادة کربوکسیلیک  𝐶2𝐻4𝑂2 -اتانوییک اسید 

باشد. این اسید یک اسید اسیدها می

دو کربنه است که یکی از 

پرکاربردترین اسیدها در زندگی 

 روزانه است.

22 - 
باشد که در نوعی بازدارنده می 𝐶40𝐻56 -لیکوپن 

 شود.فرنگی یافت میهندوانه و گوجه

23 - 
قند موجود در جوانة گندم است که  𝐶12𝐻22𝑂11 -مالتوز 

مولکول آب به دو در واکنش با 

 شود.مولکول گلوکز شکسته می

24 

 

کلسترول، یکی از مواد آلی موجود در  𝐶27𝐻46𝑂 -کلسترول 

غذاهای جانوری است که مقدار 

ها رسوب اضافی آن در دیوارة رگ

کند. فرایندی که منجر به گرفتگی می

شود. این ترکیب با ها و سکته میرگ

های متعدد حلقه وجود داشتن

آروماتیک نبوده و یک گروه 

 هیدروکسیل دارد.

25 - 
باشد های گلوکز میپلیمری از مولکول 𝑛(𝐶6𝐻12𝑂6) -سلولز 

 شود.که الیاف پنبه از آن تشکیل می

26 

 

 -پلی سیانواتن 
(𝐶3𝐻3𝑁)𝑛 

از آن برای تهیة پتوی استفاده 

شود. این پلیمر سیرشده نبوده و می

نیتروژن  –گانة کربن دارای پیوند سه

 باشد.می

27 

 

از این پلیمر برای تهیة سرنگ  𝑛(𝐶3𝐻6) -پروپن پلی

 شود.استفاده می
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28 

 

مادة اولیه برای تهیة ظروف این پلیمر  𝑛(𝐶8𝐻8) -استیرن پلی

باشد. این ترکیب یکبار مصرف می

 باشد.آروماتیک بوده و سیرنشده می

29 

 

از تفلون برای تولید نخ دندان  𝑛(𝐶2𝐹4) -تفلون 

شود. تفلون نقطة ذوب استفاده می

باالیی دارد و در برابر گرما مقاوم 

اثر یاست. این پلیمر از نظر شیمیایی ب

است و با مواد شیمیایی واکنش 

های آلی حل دهد، در حاللنمی

 شود و نچسب است.نمی

30 

 

 -وینیل کلرید پلی
(𝐶2𝐻3𝐶𝑙)𝑛 

های خون این پلیمر در تولید کیسه

 کاربرد دارد.

31 

 

سبک بر اساس چگالی، دارای دو نوع  𝑛(𝐶2𝐻4) -اتن پلی

و سنگین است که در صنعت 

 کاربردهای متعددی دارند.

32 

 

عامل ایجاد طعم و بوی آناناس  𝐶6𝐻12𝑂2 -اتیل بوتانوات 

 باشد.می

33 

 

های نخستین عضو از خانوادة الکل 𝐶𝐻4𝑂 -متانول 

 باشد.تک عاملی می

34 

 

نخستین عضو از خانوادة  𝐶𝐻2𝑂2 -متانوئیک اسید 

کربوکسیلیک اسیدهای تک عاملی 

باشد که بر اثر گزش مورچة سرخ می

وارد بدن شده و باعث سوزش و 

 شود.خارش در محل گزیدگی می

35 

 

های محلول در چربی از دستة ویتامین A - 𝐶20𝐻30𝑂ویتامین 

دارای یک گروه باشد که می

هیدروکسیل است و در هویج و آب 

 شود.هویج یافت می

36 

 

یک استر حلقوی غیرآروماتیک  C - 𝐶6𝐻8𝑂6ویتامین 

باشد که دارای چهار گروه می

هیدروکسیل و یک گروه استری 

هایی باشد. این ویتامین در میوهمی

 شود.مانند پرتقال یافت می

37 

 

ویتامین دی یک ویتامین محلول در  D - 𝐶28𝐻44𝑂ویتامین 

باشد که در چربی غیر آروماتیک می

 شود.های آن یافت میشیر و فراورده
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38 

 

ها جزو خانوادة آروماتیک Kویتامین  K - 𝐶31𝐻46𝑂2ویتامین 

بوده و دارای دو گروه عاملی کتونی 

باشد. این ویتامین در سبزیجات می

 وجود دارد.

39 

 

 باشد.استر موجود در موز می 𝐶7𝐻14𝑂2 -پنتیل اتانوات 

40 

 

 باشد.استر موجود در سیب می 𝐶5𝐻10𝑂2 -متیل بوتانوات 

41 

 

 باشد.استر موجود در انگور می 𝐶9𝐻18𝑂2 -اتیل هپتانوات 

42 

 

ترین آمین بوده و بوی بد ماهی ساده 𝐶𝐻5𝑁 -متیل آمین 

به دلیل وجود این ماده و برخی 

 های دیگر است.آمین

43 - 
گلوکز پلیمری دیگر از مولکول  𝑛(𝐶6𝐻12𝑂6) -نشاسته 

باشد که در محیط مناسب به می

 گردد.آرامی به گلوکز تبدیل می

44 

 

 -کلرو اتان دی – 2،1

𝐶2𝐻4𝐶𝑙2 

دست از واکنش گاز کلر و اتن به

 آید.می
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 رکیب های آلی شیمی دوازدهمت. 6        

 

 توضیح نام و فرمول شیمیایی ساختار ترکیب ردیف

های هیدروکسیل است و دارای گروه عسل - 1

تواند با آب پیوند به همین دلیل می

 هیدروژنی برقرار کند.

2 

 

دارای دو گروه هیدروکسیل بوده و  𝐶2𝐻6𝑂2 -اتیلن گلیکول 

محلول در آب است. این الکل یکی از 

اتیلن ترفتاالت مواد اولیة تهیة پلی

 باشد.می

3 - 
های مختلف مخلوطی از هیدروکربن 𝐶8𝐻18 -بنزین 

است که ناقطبی بوده و محلول در 

 هگزان است.

4 

 

نوعی ترکیب قطبی است که جزو  𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2 -اوره 

شود و توانایی بندی میآمیدها طبقه

برقراری پیوندهای هیدروژنی با آب را 

داراست. اوره پس از آمونیاک کشف 

 شده است.

ترکیبی ناقطبی و محلول در هگزان  𝐶57𝐻104𝑂6 -روغن زیتون  - 5

 است.

ها بوده و محلول در از خانوادة آلکان 𝐶25𝐻52 -وازلین  - 6

 باشد.هگزان می

7 - 
ها بوده و در آب از خانوادة آلکان 𝐶18𝐻38 -گریس 

 نامحلول است.

8 - 
 -های صابونی کنندهپاک

𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 

های گیاهی یا مخلوط کردن چربیاز 

جانوری با محلول سود سوز آور به 

 آیند.دست می

9 - 
 -های غیرصابونی کنندهپاک

𝑅(𝐶6𝐻4)𝑆𝑂3𝑁𝑎 

از بنزن و دیگر مواد اولیه در صنایع 

شوند. این پتروشیمی تولید می

ترکیبات حتی در آب سخت هم به 

 کنند.خوبی کف می

10 

 

یک اسید ضعیف است که قدرت  𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 -فورمیک اسید 

اسیدی آن بیشتر از استیک اسید 

 است.

11 

 

 pHدارویی است که موجب کاهش  𝐶9𝐻8𝑂4 -آسپرین 

های شود و بیماریشیرة معده می

 کند.معده را تشدید می

12 

 

های تک خانوادة الکلنخستین عضو  𝐶𝐻4𝑂 -متانول 

رنگ، بسیار باشد. مایعی بیعاملی می
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توان آن را از چوب سمی است که می

 تهیه کرد.

13 

 

ها نخستین عضو از خانواده آلکن 𝐶2𝐻4 -اتن 

باشد که عدد اکسایش کربن در آن می

 باشد.می -2

14 

 

آلدهید آروماتیک است که در یک  𝐶7𝐻6𝑂 -بنزآلدهید 

شود و عدد اکسایش بادام یافت می

+ 1کربن گروه عاملی در آن برابر 

 باشد.می

15 

 

نوعی الکل تک عاملی است که عدد  𝐶2𝐻6𝑂 -اتانول 

اکسایش دو کربن موجود در آن 

متفاوت و به ترتیب از راست به چپ 

 د.باشمی -3و  -1)در شکل( برابر 

16 

 

هاست ششمین عضو از خانوادة آلکان 𝐶6𝐻14 -هگزان 

های که حالل بسیاری از ترکیب

ناقطبی است و نوعی ترکیب مولکولی 

 رود.به شمار می

17 

 

 نوعی ترکیب مولکولی قطبی است. 𝐶𝐻𝐶𝑙3 -کلروفرم 

18 

 

 نوعی ترکیب مولکولی ناقطبی است. 𝐶𝐶𝑙4 -کربن تتراکلرید 

19 

 

ها سومین عضو از خانواده آلکان 𝐶3𝐻8 -پروپان  

باشد که توزیع الکترون در این می

مولکول تقریبا به صورت متقارن انجام 

 گرفته و ترکیبی ناقطبی است.

20 

 

نخستین عضو از خانوادة اترهای تک  𝐶2𝐻6𝑂 -متیل اتر دی

عاملی است که ایزومر اتانول محسوب 

ها در این شود و توزیع الکترونمی

مولکول به صورت یکنواخت انجام 

شود و ترکیبی قطبی محسوب نمی

 شود.می

21 

 

چربی و  نوعی ویتامین محلول در 𝐶20𝐻30𝑂 -( Aآ)ویتامین 

ناقطبی است که پس از اوره و 

 آمونیاک کشف شد.

22 

 

 -اتیل استات 

𝐶2𝐻3𝑂2𝐶2𝐻5 

نوعی استر بوده و به عنوان حالل 

 چسب کاربرد دارد.

23 

 

حاصل از واکنش اتن و هیدروکلریک  𝐶2𝐻5𝐶𝑙 -کلرواتان 

افشانه در باشد و به عنوان اسید می
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های موضعی کاربرد کنندهحسبی

 دارد.

24 

 

 -اتیلن ترفتاالت پلی

𝐶10𝐻8𝑂4 

استری آروماتیک است که در پلی

 های آب کاربرد دارد.ساخت بطری

25 

 

نوعی کربوکسیلیک اسید آروماتیک  𝐶8𝐻6𝑂4 -ترفتالیک اسید 

اتیلن سنتز پلی دو عاملی است که در

 ترفتاالت نقش دارد.

26 

 

 باشد.ها میسرگروه خانوادة آروماتیک 𝐶6𝐻6 -بنزن 

27 

 

از این ترکیب آروماتیک برای تهیة  𝐶8𝐻10 -پارازایلن 

 شود.ترفتالیک اسید استفاده می
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 رم مولی ترکیب های مهم. ج7        

تست مسئله داشته باشیم  15تست شیمی،  35شود که در کنکور سراسری امسال نیز از بینی میهای گذشته، پیشطبق سال

شود برای سرعت بخشیدن ی جرم مولی یک یا تعداد بیشتری ترکیب الزم است. توصیه میها، محاسبهکه برای حل بسیاری از آن

ها های مهم را به خاطر بسپارید. در جدول زیر جرم مولی و نام تعدادی از ترکیببها، جرم مولی تعدادی از ترکیبه حل مسائله

 آورده شده است. 

 

فرمول 

 شیمیایی

جرم 

 مولی

فرمول   نام ترکیب

 شیمیایی

جرم 

 مولی

 نام ترکیب

KNO3 101 پتاسیم نیترات  NaOH 40 سدیم هیدروکسید )سود 

 سوزآور(

Al O2 C  آلومینیم اکسید 102 3 H OH2  اتانول 46 5

Fe(OH)3 107 ( آهنIII) 

 هیدروکسید

 NO2 46 اکسیدنیتروژن دی 

N O2 نیتروژن دی 108 5

 پنتااکسید

 NaCl 5/58 )سدیم کلرید )نمک خوراکی 

CaCl2 111 کلسیم کلرید  SiO2 60 )سیلیسیم دی اکسید )سیلیس 

AgCl 5/143 نقره کلرید  C H O2 6  اتیلن گلیکول 62 2

Fe O2  نیتریک اسید HNO3 63  ( اکسیدIIIآهن ) 160 3

CuSO4 160 ( مسIIسولفات )  C H6  بنزن 78 6

C H O8 6  اکسیدگوگرد تری SO3 80  ترفنالیک اسید 166 4

C H O6 12 سدیم هیدروژن کربنات  NaHCO3 84  گلوکز 180 6

 شیرین()جوش

C H N O3 5 3  ( هیدروکسیدIIآهن ) Fe(OH)2 90  ریننیتروگلیس 227 9

BaSO4 233 باریم سولفات  H SO2  سولفوریک اسید 98 4

Ca (PO )3 4 H  کلسیم فسفات 310 2 PO3  فسفریک اسید 98 4

C H O57 110  کلسیم کربنات CaCO3 100  چربی کوهان شتر 890 6

 

 

 

https://t.me/mrkonkori


 

  28 

 مجع بندی شیمی کنکور

 یست کاتالیزگرهای شیمی کنکورل. 8        

 

شمارة صفحة کتاب  کاتالیزگر معادلة واکنش ردیف

 درسی

1 )l(OH)g(O)g(H
Pt

222 22  Pt )کتاب دهم 61صفحة  )پالتین 

2 )l(OHHC)l(OH)g(HC
SOH

52242
42   42SOH  کتاب یازدهم 40صفحة 

3 )l(HC)g(H)l(HC
Ni

1462126  Ni  کتاب یازدهم 48صفحة 

 کتاب یازدهم 80صفحة  خاک باغچه سوختن قند 4

 کتاب یازدهم 81صفحة  آنزیم طور کلی هر ماده غذایی(هضم کلم و حبوبات )به 5

6 )g(O)l(OH)l(OH
KI

222 22  
 )تجزیة محلول هیدروژن پراکسید(

KI  کتاب یازدهم 81صفحة 

آب+ استر  7  42SOH الکل + کربوکسیلیک اسید 
 )واکنش استری شدن(

آب + اتیل اتانوات   42SOH اتانول + اتانوئیک اسید 

آب + اتیل اتانوات  42SOH اتانول+ بوتانوئیک اسید 

42SOH  کتاب  113و  112صفحة
 یازدهم

 کتاب یازدهم 116صفحة  آنزیم گوارش نشاسته 8

الکل + کربوکسیلیک اسید  9  42SOH آب + استر 
 (واکنش آبکافت استر)

اتانول + بوتانوئیک اسید  42SOH آب + اتیل بوتانوات 

42SOH  کتاب یازدهم 117صفحة 

10 )g(ClHC)g(Cl)g(HC
FeCl

242242
3  3FeCl  کتاب یازدهم 121صفحة 

کاتالیزگری محتوی  کنش پلیمری شدن اتنوا 11

Al 

 کتاب یازدهم 121صفحة 

کاتالیزگری محتوی  واکنش پلیمری شدن اتن 12

Ti 

کتاب  121صفحة 
 دوازدهم

13 )l(OH)g(O)g(H
Zn

222 22  و پودر  پودر روی
 پالتین

 دوازدهمکتاب  97صفحة 

در  yxHCو  CO ،NOهای های مربوط به حذف آالیندهواکنش 14

 مبدل کاتالیستی

Rh )رودیم( 
Pd )پاالدیم( 
Pt )پالتین( 

 کتاب دوازدهم 99صفحة 

15 Fe
N (g) H (g) NH (g)2 2 33 2 Fe  کتاب  102صفحة

 دوازدهم

16 )g(HC)g(H)g(HC
Ni

62242  Ni  کتاب  112صفحة
 دوازدهم
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 رسوب های مهم

 

 سوب های مهم. ر9        

 

ف
دی

ر
 

 توضیحات صفحۀ کتاب فرمول شیمیایی نام ترکیب

 78دهم و  𝐴𝑔𝐶𝑙 89 نقره کلرید 1

 یازدهم

از واکنش محلول نقره نیترات با محلول 

 سدیم کلرید حاصل شده و سفید رنگ است.

از واکنش سدیم فسفات و کلسیم کلرید  دهم 𝐶𝑎3(𝑃𝑂4)2 90 کلسیم فسفات 2

 حاصل شده و سفید رنگ است

از واکنش سدیم سولفات و باریم کلرید  دهم 𝐵𝑎𝑆𝑂4 90 باریم سولفات 3

 حاصل شده و سفید رنگ است

منیزیم  4

 هیدروکسید

𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 98 دهم 𝑀𝑔2+  موجود در آب دریا را به صورت ماده

رسوب  𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 جامد و نامحلول

 دهند.می

ها های کلیه در اثر رسوب آناغلب سنگ دهم 𝐶𝑎3(𝑃𝑂4)2 101 کلسیم فسفات 5

 شود.ایجاد می

 (II)آهن  7

 هیدروکسید

𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 19 رنگ آن سبز لجنی بوده و حاصل واکنش  یازدهم

𝐹𝑒𝐶𝑙2  باNaOH .است 

 (III)آهن  8

 هیدروکسید

𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 19 بوده و حاصل قهوه ای –رنگ آن قرمز  یازدهم

 است. NaOHبا  𝐹𝑒𝐶𝑙3واکنش 

های رسوب 9

صابون در آب 

 سخت

(𝑅𝐶𝑂𝑂)2𝑀𝑔 
(𝑅𝐶𝑂𝑂)2𝐶𝑎 

های موجود در آب سخت صابون با یون دوازدهم 9

های ها به شکل لکهواکنش داده و رسوب

 مانند.سفید باقی می
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 های مهم شیمی کنکور غتل .10        

 دهم 1فصل 

 ردیف لغت و یا قید

 زمین از کرة عکس گرفت، خود زادگاه از خورشیدی سامانة از خروج از پیش 1 وویجر که تصویری آخرین

 .بود کیلومتری میلیارد  7 تقریبی فاصلة

1 

 2 .دارند متفاوت جرم به وابسته فیزیکی خواص یکسان شیمیایی خواص عنصر هر هایایزوتوپ

 3 .اندشده توزیع هستی جهان در ناهمگون صورت به عنصرها

 4 .است بوده همراه )مهبانگ( مهیب انفجاری با کیهان سرآغاز که باورند این بر دانشمندان برخی

 5 .اندبوده هلیم و هیدروژن ترتیببه گذاشتند، جهان عرصة به پا که عنصرهایی اولین

 6 .ندارند یکسانی جرم سازنده هایاتم معین، عنصری از طبیعی نمونة یک در اغلب

 انرژی نیز زیادی مقدار انرژی، های پرذره بر افزون تالشی اثر بر اغلب و هستند پرتوزا های ناپایدار،ایزوتوپ

 .کنندمی آزاد

7 

 و با ناپایدارند باشد، 5/1 از بیش یا ها برابرهای آنپروتون ها بهنوترون نسبت شمار که هاییهسته اغلب

 .شوندمی متالشی زمان گذشت

8 

)Tc(تکنسیم 
99
 9 .شد ساخته ای )راکتور(هسته واکنشگاه در که بود عنصری نخستین 43

Tcهمة
 10 .شود ای ساختههای هستهواکنش از استفاده با و مصنوعی طوربه باید جهان در موجود  99

)U(های آنایزوتوپ از یکی که است پرتوزایی فلز ترینشده شناخته اورانیوم
 در عنوان سوختبه اغلب ،235

 .رودکار میبه اتمی راکتورهای

11 

 12 .است ایزوتوپی سازیغنی ای،هسته سوخت تولید چرخة مهم مراحل از یکی

 13 .هستند سیگاری شوند،می دچار ریه سرطان به که افرادی اغلب

 14 .کرد گیریاندازه را هاآن جرم و مشاهده مستقیم طوربه را هاتوان آننمی که طوریبه ریزند بسیار هااتم

 15 .شودمی شناخته آزمایشگاه در جرم گیریاندازه یکای ترینرایج گرم،

طور توان بهنمی ها راهای آنویژگی هستند، دور بسیار ما از آسمانی اجرام دیگر و خورشید اینکه دلیل به

  .کرد گیریاندازه مستقیم

16 

شامل  هوا، در موجود های آبقطره از عبور هنگام خورشید، نور تجزیة از حاصل رنگی پیوستة گسترة

 .است گوناگونهای رنگ از موج طول نهایتبی

17 

 18 .است سرخ رنگ به های آنترکیب همة و لیتیم فلز شعلة رنگ و دارند رنگی ها شعلةنمک از بسیاری

 19 .است آن پیرامون الکترون یک و هسته در پروتون یک دارای تنها اتم، ترینسادهعنوان به هیدروژن اتم

 20 .است انرژی دادن دست از برای شیوه ترینمناسب نور نشر برانگیخته، اتم یک در الکترون برای

 21 .است کوانتومی یا گسسته میکروسکوپی، نگاه در اما پیوسته ماکروسکوپی، نگاه در ماده همانند نیز انرژی
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 فاصلة الکترون افزایش با و دارد مستقیم رابطة اتم هستة از آن فاصلة با الکترون انرژی اتم، کوانتومی مدل در

 .یابدمی افزایش الکترون انرژی هسته، از

22 

جدول  عنصرهای برخی اتم برای اما کندمی بینیپیش را عنصرها اغلب اتم الکترونی آرایش آفبا قاعدة

 دارد. نارسایی

23 

هشت  دارد( الکترون دو خود، الکترونی الیة تنها در که هلیم جز )به نجیب گازهای همة ظرفیت الیة در

 .دارد وجود الکترون

24 

 بار الکتریکی مجموع ها باکاتیون الکتریکی بار مجموع زیرا است؛ خنثی الکتریکی بار لحاظ از یونی ترکیب هر

 .است ها برابرآنیون

25 

 26 .ها هستندها مولکولآن های سازندةذره و ندارد یونی هیچ خود ساختار در شیمیایی هایترکیب از بسیاری

 

 دهم 2فصل 

 ردیف لغت و یا قید

 1 .شودمی نامیده هوا اغلب که است هواکره همان یا زمین اتمسفر زمین، ای پیرامونفیروزه الیه

سیاره  این ساکنان برای هاآن اغلب که دهدمی رخ گوناگونی های شیمیاییواکنش هواکره، گازهای میان

 .هستند سودمند

2 

 3 .شودمی وارد یکسانی میزان به و ما بدن بر هاجهت همة در هواکره در موجود گازهای فشار

 4 .یابدمی کاهش پیوسته هوا فشار زمین، سطح از ارتفاع افزایش با

 5 .شودمی استفاده نیتروژن گاز از خوراکی مواد برخی بندیبسته در

 6 .دهدمی تشکیل اکسیژن و نیتروژن گاز دو را هواکره عمدۀ بخش

 7 .است نیتروژن گاز شود،می جدا مایع هوای جزء جزءبه تقطیر در که گازی اولین

 8 .است مزهبی و بوبی رنگ،بی نجیب، گاز ترینسبک عنوان به هلیم

 گره آن وجود به زمین کره روی زندگی که است هواکره دهندهتشکیل گازهای ترینمهم از یکی اکسیژن

 .است خورده

9 

 10 .شودمی ها یافتپروتئین ها وچربی ها،کربوهیدرات مانند زیستی هایمولکول همة ساختار در اکسیژن

 11 .دهدمی واکنش مواد و عنصرها اغلب با و است پذیرواکنش گازی اکسیژن

 12 .سوزندمی اکسیژن گاز با مناسب شرایط در آهن مانند فلزها اغلب

 13 .کنندمی پیروی جرم پایستگی قانون ها ازآن همة که است این های شیمیاییواکنش های مهمویژگی از یکی
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 14 .است اکسید شکل به هاآن از توجهی قابل بخش که شوندمی یافت ترکیب شکل به طبیعت، در فلزها اغلب

 15 .نیست یکسان اکسیژن برابر در فلزها همة رفتار

 16 .دهندمی تشکیل اکسید نوع دو اکسیژن با واکنش در آهن مانند فلزها از برخی

 17 .دارد زمین کره هوای و آب های درکنندتعیین بسیار نقش که ای استگلخانه گاز ترینمهم اکسید دی کربن

به  آن از بخشی تنها و کندمی برخورد های آنذره دیگر ها ومولکول با هواکره از گذر هنگام خورشید نور

 .رسدمی زمین سطح

18 

 19 .شودمی یافت های گوناگونترکیب صورت به که است جهان در عنصر ترینفراوان هیدروژن،

 تولید تریکم آالیندة طبیعی گاز و بنزین سنگ، زغال هایسوخت به نسبت هیدروژن سوخت از استفاده

 .کندمی

20 

 خورشید به فرابنفشهای تابش از ایهعمد بخش ورود مانع استراتوسفر، الیه در موجود های اوزونمولکول

 .شوندمی زمین سطح

21 

با  معمول طوربه و دارد کمی بسیار پذیریواکنش که است هواکره سازنده جزء تریناصلی نیتروژن، گاز

 .دهدنمی واکنش اکسیژن

22 

)OHHC( اتانول از کشورها برخی در 52  23 .شودمی استفاده فسیلی هایسوخت جای به سبز عنوان سوختبه 

 24 .دهدمی تشکیل متان را طبیعی گاز عمدۀ بخش

 

 دهم 3فصل 

 ردیف لغت و یا قید

 1 .دارد ای شورمزه اغلب که است همگن مخلوطی دریاها ها واقیانوس آب

 2 .کنندمی مصرف را آب در محلول اکسیژن گاز از زیادی بسیار مقدار ساالنه آبزی جانداران

 3 .کنندمی زمین کرة های گوناگونبخش وارد دار راهای کربنترکیب از زیادی بسیار مقدار ساالنه جانداران

)Cl( کلرید یون


 .دارد دریا آب در های موجودیون میان در را فراوانی ترینبیش
4 

)Na(سدیم یون


 .دارد دریا آب در های موجودکاتیون میان در را فراوانی ترینبیش 
5 

)SO(سولفات یون
2
 .دارد دریا آب در موجود های چنداتمییون میان در را فراوانی ترینبیش 4

6 

https://t.me/mrkonkori


 
 

 

 لغت های مهم شیمی کنکور

33 

 

 استفاده صنعتی و خانگی مصارف و کشاورزی ها درآن توان ازنمی و است شور زمین، های رویآب تربیش

 .کرد

7 

 آب در شدهحل مواد همة تقریبا  باران، و برف تشکیل هنگام زیرا است، خالص تقریبا   پاک هوای در باران آب

 شود.می جدا آن از

8 

 9 .دهدمی تغییر را آب مزة که است زیاد قدریبه شده های حلیون مقدار آشامیدنی هایآب از برخی در

 یون وجود این زیرا افزایند؛می فلوئورید یون کمی بسیار مقدار آب به سالم، آشامیدنی آب تأمین مراکز در

 .شودها میدندان سالمت حفظ سبب

10 

 11  .است غلیظ دوآتشه گالب مانند برخی و رقیق فیزیولوژی سرم ها مانندمحلول برخی

 12 .است تربیش های آنمول شمار و کندمی حل خود در شونده راحل که است محلول از جزئی حالل

 بیان درصد جرمی با روزانه زندگی و کشاورزی داروسازی، پزشکی، صنعت، ها درمحلول از بسیاری غلظت

 .شودمی

13 

 14 .خوردمی هم به خون ها درگونه برخی غلظت توازن بیماری هنگام

 15 .شودمی حل معین دمای در حالل گرم 100 در که است ماده یک از مقدار ترینبیش پذیری،انحالل

 16 .شوندمی تشکیل هاکلیه در دار کلسیم هاینمک برخی رسوب از های کلیهسنگ اغلب

 از یکی هیدروژن به اتم ها،آن مولکول در که است موادی در مولکولی بین نیروی ترینقوی هیدروژنی پیوند

 .است متصل اشتراکی پیوند باO یاN یا Fهای اتم

17 

های از ترکیب بسیاریتواند می زیرا است؛ آزمایشگاه و صنعت طبیعت، در حالل ترینرایج و ترینفراوان آب

 .کند حل خود در را یونی و مولکولی

18 

 19 .شوندمی حل آب در نسبتی هر به استون و اتانول مانند شیمیایی مواد برخی

 20 .است صفر حدود در و ها ناچیزهیدروکربن اغلب دوقطبی گشتاور

 21 .هستند آبی هایمحلول انسان، بدن در های موجودمحلول اغلب

 22 .دارند نیاز اکسیژن به ماندن زنده ها برایماهی جمله از جانوران همة

)K( پتاسیم یون بدن، هایالکترولیت هادریون ترینمهم از یکی


 .است 
23 

 24 .شودمی احساس ندرت به آن کمبود هستند، پتاسیم یون حاوی غذایی مواد تربیش که آنجا از

 25 .است داده اختصاص خود به را مصرفی آب حجم ترینبیش کشاورزی صنعت صنایع، میان در
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 یازدهم 1فصل 

 ردیف قیدها و هالغت

 1  .شودها میآن خواص بهبود گاهی و تغییر سبب دیگریک ها بهآن افزودن و مواد به دادن گرما

 2 .آیندمی دست به زمین کرة از مصنوعی و طبیعی مواد همة

 3 .است ثابت زمین کرة در مواد کل جرم تقریب به

)Z( اتمی عدد یعنی هاآن ویژگی ترینبنیادی ای براساسدوره جدول در عنصرها  4 .اندشده چیده 

 5 .هستند الکتریسیته جریان رسانای ای،دوره جدول 14 گروه عنصرهای همة

Ge32 ژرمانیم عنصر Si(14( سیلیسیم عنصر همانند   خرد ضربه اثر در و دارد کمی الکتریکی رسانایی 

 .شودمی

6 

 قرار جدول مرکز و چپ سمت در عمده طوربه که دهندمی تشکیل فلزها ای راهدور جدول عنصرهای تربیش

 .دارند

7 

فلزی  خصلت دهد،می دست از الکترون ترآسان معین شرایط در باشد، تربزرگ فلز یک اتمی شعاع هر چه

 .است تربیش آن شیمیایی فعالیت نتیجه در و دارد تریبیش

8 

نافلزی  خصلت کند،می جذب الکترون ترآسان معین شرایط در باشد، ترکوچک نافلز یک اتمی شعاع هر چه

 است.  تربیش آن شیمیایی فعالیت نتیجه در و دارد تریبیش

9 

 شدیدتر و ترسریع شیمیایی واکنش باشد، تربیش واکنش از شده آزاد گاز خروج آهنگ یا نور شدت هر چه

 .دارد تریبیش شیمیایی فعالیت دهنده)ها(واکنش و بوده

10 

 کاهش کلی طوربه متوالی عنصرهای اتمی شعاع اختالف ،راست به چپ از ای،دوره جدول سوم دورۀ در

 .یابدمی

11 

ها وجود آن میان توجهی قابل هایتفاوت اما دارند، مشابهی رفتارهای کلی هایحالت در فلزها همة اگر چه

  .دارد را خود ویژة رفتار فلز هر که طوریبه دارد،

12 

 … و هاکربنات اکسیدها، همچون های یونیترکیب شکل به طبیعت در چهارم، دورةd دستة فلزهای اغلب

  .شوندمی یافت

13 

 .یابندنمی دست نجیب گاز آرایش به کاتیون تشکیل با واسطه فلزهای اغلب اتم که دهدمی ها نشانبررسی

  .رسندمی نجیب گاز آرایش به اغلب اصلی فلزهای از های حاصلکاتیون که درحالی

14 
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35 

 

 و رنگی تلویزیون مانند خانه وسایل در که ای استدوره جدول در واسطه فلز نخستین Sc(21(اسکاندیم

 .دارد ها وجودشیشه برخی

15 

 بسیار طال معادن در آن مقدار اما شود،می یافت نیز خود عنصری و فلزی شکل به طبیعت در طال چند هر

 .است کم

16 

نافلزها  برخی هرچند شوند،می یافت ترکیب شکل به طبیعت در عنصرها اغلب که دهدمی ها نشانیافته

  .دارند وجود طبیعت در آزاد شکل به … و گوگرد نیتروژن، اکسیژن، مانند

17 

 18 .شودمی یافت خاک الیالبه های زردرگه ها یاکلوخه شکل به طال تنها فلزها، میان در

 19 .دارد گوناگون صنایع بین در را ساالنه مصرف ترینبیش جهان سطح در که است فلزی آهن

 20 .شودمی یافت اکسید شکل به اغلب طبیعت در آهن

از  هافراورده پذیریواکنش شود،می انجام طبیعی طور به که شیمیایی واکنش هر در کلی طور به

 .است ترکمها دهندهواکنش

21 

ترکیب  به شدن تبدیل برای آن تمایل یکسان شرایط در باشد، تربیش های عنصریپذیری اتمواکنش هر چه

 .است تربیش

22 

 23 .هستند خودش از پایدارتر هایشترکیب و دارد ترکیب ایجاد به تریبیش میل باشد، ترفعال فلز هر چه

 24 .است دشوارتر فلز آن استخراج باشد، تربیش فلز یک پذیریواکنش هر چه

 25 .شودمی استفاده کربن از آهن استخراج برای مبارکه، فوالد جمله از جهان های فوالدشرکت همة در

 را نوید منابع این از برداریبهره زمینی، ذخایر نسبت به اقیانوس کف در موجود های فلزیگونه تربیش غلظت

 .دهدمی

26 

 تشکیل گوناگون هایهیدروکربن را آن عمدۀ بخش که است شیمیایی ترکیب هزاران از مخلوطی خام نفت

 .دهندمی

27 

 28 .است تربیش عنصرها دیگر از شده های شناختهترکیب مجموع از کربن، از شده های شناختهترکیب مجموع

 29 .ها استآلکان خانوادة عضو نخستین و ترینساده متان

های آلکان در که درحالی است، متصل دیگر کربن اتم دو یا یک به کربن اتم هر زنجیر، های راستآلکان در

 .هستند متصل دیگر کربن اتم چهار یا سه ها بهکربن برخی دار،شاخه

30 

 کاهش بودن فرّار و افزایش چسبندگی و گرانروی جوش، نقطة کربن، هایاتم شمار افزایش با ها،آلکان در

 .یابدمی

31 
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36 

 

های واکنش انجام به چندانی تمایل بودن، سیرشده علت به که است این هاآلکان برجستة و مهم ویژگی

 .ندارند شیمیایی

32 

عنوان  به آن از کشاورزی در و دارد وجود گیاهان تربیش در که هاستآلکن خانوادة عضو نخستین اتن

 .شودمی استفاده «آورندهعمل»

33 

 34 .است صنعتی هایحالل ترینمهم از یکی هم اتانول اما است، آب صنعتی حالل ترینمهم

 35 .شودمی استفاده فلزها شکاری بر و جوشکاری برای آن از که است آلکین ترینساده اتین

پذیری کم واکنش دلیلبه و دهندمی تشکیل را خام نفت در موجود هایهیدروکربن عمدۀ بخش هاآلکان

 روند.کار میعنوان سوخت بهعنوان بهبه اغلب

36 

 37 .است خورشیدی هایسلول سازندة اصلی عنصر ، Si(14(سیلیسیم

 

 یازدهم 2فصل 

 ردیف قیدها ها ولغت

 1 .است تربیش آن سازندةهای ذره جنبشی انرژی میانگین و تندی میانگین باشد، باالتر ماده دمای هر چه

C(( سلسیوس درجه دما، رایج یکای )K( کلوین «SI» در دما یکای که حالی در است،   2 .است 

)cal( کالری یکای از موارد برخی در  3 .شودمی استفاده گرما مقدار بیان برای 

 4 .شودمی جاری دما در تفاوت دلیل به که دانست گرمایی انرژی مقدار آن با ارز توان هممی را گرما

 5 .رسدمی بدن به وساز سوخت و گوارش فرایند هنگام شیر در موجود انرژی عمدۀ بخش

)C( است ثابت دما اینکه با بدن در وساز سوخت و گوارش فرایند در 37  سامانه )غذا( و میان هم باز اما ، 

 .شودمی دادوستد انرژی پیرامون )بدن(، محیط

6 

 اما همراه باشد صدا و نور ایجاد و گاز شدن آزاد رسوب، تولید رنگ، تغییر با است ممکن شیمیایی واکنش هر

 .است پیرامون محیط با گرما دادوستد های شیمیاییواکنش همة در بنیادی ویژگی یک

7 

های واکنش گرمای کیفی و کمی بررسی به که است شیمی علم ای ازشاخه (؛گرماشیمی) ترموشیمی

 .پردازدمی دارد، ماده حالت بر که تأثیری و آن تغییر شیمیایی،

8 

 9 .شودمی یاد شیمیایی انرژی نام با ماده، نمونه یک در موجود پتانسیل انرژی از منابع برخی در

 میان انرژی تفاوت به وابسته عمده طور به را شیمیایی واکنش هر در شده آزاد یا جذب ها گرمایدانشیمی

 دانند.می فراورده و هندهواکنش مواد پتانسیل

10 
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37 

 

و  نوع به ثابت، فشار و دما در که است واکنش هر بنیادی و کاربردیهای ویژگی از یکی واکنش گرمای

 .دارد بستگی کنندهشرکت مواد فیزیکی حالت و فراورده نوع دهنده،واکنش مقدار

11 

 12 .دارند معینی آنتالپی اتاق، فشار و دما در ما پیرامون مواد همة

 13 .دارد معینی آنتالپی ،ثابت فشار و دما در سامانه هر

پیرامون  محیط با ثابت فشار در که دانندمی گرمایی با ارز هم را واکنش هر آنتالپی ها تغییردانشیمی

 .کندمی دادوستد

14 

 15 .رودکار میبه واکنش آنتالپی واژة واکنش، آنتالپی تغییر جای به اغلب واکنش یک برای

 16 .شودمی گزارش منفی عالمت بدون سوختی ارزش اما هستند گرماده های سوختنواکنش همة

 17 .دارد مایع حالت که استOH2 اتاق، دمای در آلی مواد کامل های سوختنفراورده از یکی

ها از آن برخی زیرا کرد، گیریاندازه گرماسنجی روش به تواننمی را های شیمیاییواکنش از بسیاری آنتالپی

 .شوندنمی انجام آسانی به دیگر برخی و هستند پیچیده واکنش یک ای ازمرحله

18 

 19 .دهدمی تشکیل را طبیعی گاز عمدۀ بخش ها،آلکان خانواده عضو نخستین و ترین هیدروکربنساده متان،

H تعیین برای را پیوند هایآنتالپی کار بردنها بهدانشیمی  همة مواد که دانندمی مناسب هاییواکنش 

 .هستند گاز حالت ها بهآن در کنندهشرکت

20 

 در اغلب تر،پیچیده هایمولکول با های گازیواکنشH تعیین برای پیوندها آنتالپی میانگین کار بردنبه

 دهد.می نشان آشکار تفاوتی های تجربی،داده با مقایسه

21 

یا  جامد حالت به منفجرشونده ماده کمی مقدار از آن در که است سریعی بسیار شیمیایی واکنش انفجار،

 .شودمی تولید داغ گازهای از زیادی حجم مایع

22 

 23 .شودمی کلرید نقره رنگ سفید رسوب سریع تشکیل باعث نیترات نقره محلول به کلرید سدیم محلول افزودن

 و شکننده است و ترد واکنش این در شده تولید زنگار زنند.می زنگ کندی به مرطوب هوای در آهنی اشیای

 ریزد.می فرو

24 

 بسیارکاغذ  سلولز تجزیة واکنش رو این از شوندمی پوسیده و زرد زمان گذر در قدیمی هایکتاب از بسیاری

 .دهدمی رخ کند

25 

ها سرعت واکنش اما دهند،می واکنش شدت به سرد آب با یکسان شرایط در پتاسیم و سدیم های قلیاییفلز

 .است متفاوت

26 

گرم  با اما دهدمی واکنش کندی به اتاق دمای در آلی اسید یک با پرمنگنات پتاسیم رنگ بنفش محلول

 .شودمی رنگبی سرعت به محلول شدن،

27 
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38 

 

که  درحالی کند،می تولید اکسیژن گاز و شده تجزیه کندی به اتاق دمای در پراکسید هیدروژن محلول

 .دهدمی افزایش چشمگیری طوربه را واکنش سرعت یدید، پتاسیم محلول قطره دو افزودن

28 

 و سریع کامل را هاآن که هستند آنزیمی فاقد زیرا شوند،می نفخ دچار حبوبات و کلم مصرف با افراد از برخی

 .کند هضم

29 

 30 .استCOOHCH3 فرمول با اسید )استیک( اتانوییک اسیدها، کربوکسیلیک خانوادة عضو آشناترین

وسایل  خوردگی مانند دیگر برخی اما هستند ضروری و مفید گوارش، مانند های شیمیاییواکنش برخی

 .هستند ناخواسته و بار زیان آهنی،

31 

ها رادیکال حضور دلیل به ناخواسته و نامطلوب واکنش انجام از بازدارنده عنوان به هاریزمغذی از برخی

 .کنندمی جلوگیری

32 

 

 یازدهم 3فصل 

 ردیف قیدها و هالغت

 1 .روندمی کاربه … و نایلون استر، پلی مانند الیاف گوناگون انواع تولید برای پتروشیمیایی هایهفراورد اغلب

 ایقاعده هیچ تاکنون و نیست ممکن پلیمری واکنش یک در کنندهشرکت مونومرهای دقیق تعداد تعیین

 .است نشده ارائه دیگریک به مونومرها شمار اتصال برای

2 

تواند در می باشد، داشته کربنی زنجیره در کربن-کربن دوگانة پیوند خود ساختار در که آلی ترکیب هر

 .کند شرکت شدن پلیمری واکنش

3 

پتروشیمی  هایشرکت در آن از تنها میلیون ساالنه که است ساختگی پلیمرهای ترینمهم از یکی اتن پلی

 .شودمی تولید

4 

 5 .است اسیدها کربوکسیلیک خانوادة عضو اولین ،HCOOH فرمول با اسید( )فورمیک اسید متانوئیک

 6 .است روزانه زندگی در اسیدها پرکاربردترین از یکی اسید( )استیک اسید اتانوئیک

تر بزرگ ناقطبی بخش کربنی، زنجیر طول افزایش با دارند، ناقطبی و قطبی بخش دو که های آلیترکیب در

 .شودمی ترکم آب در آن پذیریانحالل یابد ومی کاهش مولکول قطبیت شود،می

7 

 پیوندهای موجود برخی و دهندمی واکنش پیرامون محیط در موجود هایمولکول با پوشاک سازندة پلیمرهای

 .شوندمی شکسته هاآن ساختار در

8 
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39 

 

 دوازدهم 1فصل 

 ردیف قیدها وها لغت

 1 .دارند هیدروکسیل گروه زیادی شمار خود ساختار در که است های قطبیمولکول حاوی عسل

 چرب اسیدهای آمونیوم یا پتاسیم نمک مایع هایصابون و چرب اسیدهای سدیم نمک جامد هایصابون

 .هستند

2 

 3 .شودمی حل آب در هم وها چربی در هم که ای استماده صابون

 4 .اندهشد تشکیل ماده چند یا دو مخلوط از داریم، سروکارها آن با روزانه زندگی در که موادی اغلب

از  تربزرگ کلوئیدها در موجودهای ذره و هستند متفاوتهای اندازه با مولکولی هایتوده حاوی کلوئیدها

 .باشدمیها محلول

5 

 6 .بردنمی بین از اندازه یک به راها لکه همه صابون

 7 .دارند منیزیم و کلسیمهای یون از زیادی مقادیر هستند، شور که کویری مناطق آب و دریا آب

 در آب موجودهای یون با و دارند هاصابون به نسبت تریبیش کنندگیپاک قدرت غیرصابونیهای کنندهپاک

 .دهندنمی رسوب تشکیل سخت

8 

 9 .افزایندمی فسفات هاینمکها آن به شوینده، مواد کنندگیپاک قدرت افزایش برای

 اضافه کلردار شیمیایی ماده هاآن به هاصابون کشیمیکروب و کنندگیضدعفونی خاصیت افزایش برای

 کنند.می

10 

 11 .بود خواهد تربیش آن جانبی عوارض ایجاد احتمال باشد، داشته تریبیش شیمیایی ای موادشوینده هر چه

خاصیت  با هاییترکیب داروها اغلب نمونه برای دارند؛ مهمی نقش بازها و اسیدها شیمیایی، مواد اغلب در

 .هستند بازی یا اسیدی

12 

)H( هیدروژن گاز واکنش این طی و دهندمی واکنش فلزها اغلب با اسیدها 2  13 .شودمی تولید 

 از ترکمpH و اسیدند دارایها میوه اغلب است. همچنین وابسته آبpH میزان به آبزیان از بسیاری زندگی

 .دارند 7

14 

 15 .بود آرنیوس سوانت کرد توصیف علمی مبنای یک بر را بازها و اسیدها که کسی نخستین

]H[ هر چه


]OH[ چه هر و تر اسیدی محلول آن باشد، تربیش محلولی در 


 باشد، تربیش محلولی در

 .است تربازی محلول آن

16 

 17 .کنندمی ایجاد بازی یا اسیدی خاصیت با محلولی و دهندمی واکنش آب با اکسیدها از برخی
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 18 .هستند هیدرونیوم یون از متفاوتی مقادیر شامل بهداشتی و آرایشی مواد داروها، ها،شوینده ها،خوراکی

 19 .دارد مهمی نقش هیدرونیوم یون غلظت کنترل و تعیین اغلب گوناگون، مواد تولید فرایند در

)~(یابند می یونش کامل طوربه تقریبا  آب در قوی اسیدهای 1 میزان  به آب در ضعیف اسیدهای ولی

)( است کم محلول درها یون شمار و شوندمی یونیده جزئی 1 

20 

 21 .روندمی شمار به ضعیف الکترولیت ،کوچک یونش ثابت با بازها و اسیدها

 22 .هستند قوی نیز برخی و ضعیف اسیدها اغلب

 اسید های استیکمولکول از زیادی شمار با زمان هم پوشیدهآبهای یون از ناچیزی شمار سرکه، محلول در

 .دارند حضور نشدهیونیده

23 

 تواند بهمی هاآن کربوکسیل گروه هیدروژن تنها که هستند ضعیف اسیدهای جمله از اسیدها کربوکسیلیک

 .شود محلول وارد هیدرونیوم یون صورت

24 

 25 .است ثابت محلول در موجودهای گونه همة غلظت ضعیف، اسیدهای در

ها مقدار آن معین شرایط در و شوندنمی تبدیل فراورده بهها دهندهواکنش همة پذیر،برگشتهای واکنش در

 .ماند خواهد ثابت سامانه در

26 

 27 .است ثابت محلول در موجودهای گونه تعادلی غلظت ثابت، دمای در تعادلی سامانة یک برای

 شوند، سرانجاممی انجام پیوسته طوربه برگشت و رفتهای واکنش زمانهم که پذیربرگشت واکنش یک در

 .ماندمی ثابت هافراورده وها دهندهواکنش مقدار

28 

 ها بستگیدهندهواکنش مقدار به و دماست تابع فقط که دارد وجود تعادل ثابت یک تعادلی واکنش هر برای

 .ندارد

29 

های یون غلظت و شده یونیده تربیش اسید آن باشد، تربزرگ معین، دمای در اسیدی یونش ثابت هر چه

 .است ترقوی اسید آن و تربیش آن محلول در موجود

30 

 31 .دهدمی نشان راها محلول تقریبی pH،pH کاغذ

 و هیدرونیوم هاییون غلظت زیرا دهد؛نمی رنگ تغییر خالص آب و ها محلول برخی درpH کاغذ

 .است برابر دیگر یک با ها سامانه این در هیدروکسید

32 

 و های هیدرونیومیون از کمی بسیار مقدار وجود بیانگر که دارد ناچیزی الکتریکی رسانایی خالص آب

 .است هیدروکسید

33 

 34 .برعکس یابد ومی کاهش هیدروکسید یون غلظت هیدرونیوم، یون غلظت افزایش با محلول یک در
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 35 باشد.می ضعیف باز آمونیاک و بوده قوی بسیار بازهای جمله از سوزآور پتاس و سوزآور سود

 36 است. تربیش نیز بازی و اسیدی قدرت باشد، تر بزرگbK وaK چه هر ترتیب به بازها، و اسیدها در

 37 کند.می جذب را تولیدشده هیدرونیومهای یون از کمی مقدار طبیعی طوربه معده داخلی دیوارة

 

 دوازدهم 2فصل 

 ردیف لغت و یا قید

 1 .است الکتریکی انرژی روشنایی، تأمین مانند هاییفناوری کارگیریبه در انرژی شکل پرکاربردترین

انرژی  به مواد شیمیایی انرژی از بخشی تا دهدمی رخ های شیمیاییواکنش آن در که است مولدی باتری

 .شود تبدیل الکتریکی

2 

 3 .کندمی تبدیل فلز اکسید به راها آن و دهدمی واکنش فلزها اغلب با که است نافلزی اکسیژن

 به اکسایش ضمن و داده نافلزها به را خود الکترون چند یا یک دارند تمایل نافلزها با واکنش در فلزها اغلب

 .شوند تبدیل کاتیون

4 

 5 .هستند اکسنده اغلب نافلزها و کاهنده اغلب فلزها

 6 .کنندمی تولید نمک و هیدروژن گاز اسیدها، محلول با واکنش در فلزها اغلب

 7 .شودمی آزاد نیز انرژی الکترون، ستد و داد بر افزون کاهش، - اکسایشهای واکنش برخی در

های کاتیون برخی تواند بامی دارد، تریبیش کاهندگی قدرت که فلزی کاهش، - اکسایش واکنش یک در

 .بکاهد فلزی هایاتم به راها آن و دهد واکنش فلزی

8 

 9 دهد.می محیط به گرما شکل به را خود انرژی از بخشی واکنش کاهش، - اکسایشهای واکنش در

 نسبی طوربه را کمیت این باید و نیست ممکن جداگانه، طوربه نیم سلول یک پتانسیل گیریاندازه

 .کرد گیریاندازه

10 

در  فلزها بندیرتبه و شوندمی نوشته کاهش شکل به هاواکنش نیم استاندارد، کاهشی پتانسیل جدول در

)E(استاندارد کاهشی پتانسیل کاهش ترتیب به الکتروشیمیایی سری  هاستآن. 

11 

)E( استاندارد کاهشی پتانسیل ترینکم و چگالی ترینکم فلزها میان در لیتیم   12 .دارد را 

 ترینرایج و شودمی تبدیل الکتریکی انرژی به شیمیایی انرژی از توجهی قابل بخش سوختی، سلول در

 .است اکسیژن -هیدروژن سلول سوختی، سلول

13 
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 14 .دارند خودهای ترکیب در گوناگونی اکسایش عدد واسطه فلزهای و نافلزها اغلب

 15 .افزود آب به الکترولیت اندکی باید آن برقکافت برای رواین از دارد؛ ناچیزی الکتریکی رسانایی خالص آب

دو  هر الکترولیتی، سلول در که حالی در دارند قرار متفاوت الکترولیت دو در الکترودها گالوانی، سلول در

 .گیرندمی قرار الکترولیت یک درون الکترود

16 

 نامناهم بار با الکترود سمت به الکترولیتی سلول در و نامهم بار با الکترود سمت ها بهیون گالوانی سلول در

 کنند.می حرکت

17 

 18 .شودنمی یافت آزاد حالت به طبیعت در که است قوی کاهندة یک سدیم فلز

 19 شودمی انجام خودیغیرخودبه جهت در کاهش -اکسایش واکنش الکترولیتی،های سلول در

 20 .است جهان در فلز ترینپرمصرف آهن

 21 .یابندنمی اکسایش نیز اسیدیهای محیط در حتی پالتین و طال مانند نجیبی فلزهای

 22 .شودنمی خورده اما شودمی اکسید هوا در سرعت به که است فلزی آلومینیم

رو  این از دارد، را استاندارد کاهشی پتانسیل ترینبیش فلوئور عنصر استاندارد، کاهشی پتانسیل جدول در

 دارد. را اکسندگی خاصیت ترینبیش

23 

 

 دوازدهم 3فصل 

 ردیف لغت و یا قید

 1 .اندهآمد پدید مندنظام چیدمانی و آرایش با اتم معینی شمار از تنها گوناگون، رفتارهای با ماده بسیاری شمار

2SiO 2 .است ماسه و شن نیز وها صخره ها،سنگ از بسیاری اصلی هایسازنده از یکی رس، خاک بر افزون 

 3 .است زمین جامد پوستة در عنصر ترینفراوان اکسیژن از پس سیلیسیم

)SiO( سیلیس 2  4 .باشدمی زمین جامد پوستة در اکسید ترینفراوان 

 5 .هستند مولکولی مواد به نسبت باالتری ذوب نقطة و سختی دارای کوواالنسی مواد

 6 .هستند طبیعت در کوواالنسی جامدهای سازندة اصلی عنصرهای سیلیسیم و کربن

 7 .است دوبعدی کوواالنسی جامد گرافیت و بعدی سه کوواالنسی جامد الماس،

 8 .است باالتر الماس ذوب نقطة اما دارد؛ الماس همانند ساختاری خالص سیلیسیم
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 9 .هستند متصل دیگریک به )اشتراکی( کوواالنسی پیوند باها اتم همة کوواالنسی،های ترکیب در

 10 .هستند مولکولی مواد جزء آلیهای ترکیب اغلب

 11 .باشدمی تجدیدپذیر منابع جمله از که است زمین برای انرژی منبع ترینبزرگ خورشید

به  تریبیش دمایی گسترة در ماده آن باشد، تربیش خالص مادة یک جوش و ذوب نقطه بین تفاوت چه هر

 .است ترقوی مایع سازندةهای ذره میان جاذبه نیروهای و بوده مایع حالت

12 

در  وها آن همة میان بلکه نیست؛ محدودها یون از معینی شمار به جاذبه نیروهای یونیهای ترکیب در

 شود.می وارد گوناگونهای فاصله

13 

 14 .است های همنامیون میان دافعه نیروی از تربیش نامهای ناهمیون میان جاذبة نیروی یونی جامدهای در

 15 .دهدمی نشان را آن سازندةهای آنیون و کاتیون نسبت ترینساده یونی، ترکیب هر شیمیایی فرمول

 16 .گویندمی کوئوردیناسیون عدد بلور، شبکة در یون هر پیرامون نام ناهمهای یون تریننزدیک شمار به

 باالتر یونی ترکیب آن بلور شبکة انرژی باشد، تربیش یونی ترکیب یک سازندةهای یون بار چگالی چه هر

 .است تریبیش جوش و ذوب نقطة دارای و بوده

17 

 18 .دارد مستقیم رابطة آنیون و کاتیون الکتریکی بار با یونیهای ترکیب بلور شبکة فروپاشی آنتالپی

 19 .دهندمی تشکیل فلزها راای هدور جدول عنصرهای عمدۀ بخش

ها میان آن فضای در که است بعد سه هادرکاتیون از منظمی آرایش فلزها ساختار ،الکترونی دریای مدل در

 .شوندمی جاجابه آزادانه آن در و اندساخته را دریایی اتم، در موجودهای الکترون ترینسست

20 

 به ترتیب که هستند معدنی هایدانه رنگ جمله از)s(C(( دوده و اکسید)III( آهن اکسید،)IV( تیتانیم

 .کنندمی ایجاد سیاه و قرمز سفید،های رنگ

21 

 22 .شودمی دیده گوناگونهای رنگ به واسطه فلزات برخیهای ترکیب محلول

 23 .است کوواالنسی مواد از تربیش هم آن و یونی مواد از تربیش مولکولی مواد شمار و تنوع
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 دوازدهم 4فصل 

 ردیف لغت و یا قید

 1 اندهشد پخش هواکره در یکنواخت طوربه که است گوناگون گازهای از مخلوطی پاک و خشک هوای

 2 .شودمی تربیش نیز های شیمیاییواکنش سرعت دما، افزایش با

 3 .باشند داشته انرژی معینی مقدارها دهندهواکنش باید شود، آغاز شیمیایی واکنش یک که این برای

 4 .دارند عکس رابطة هم با واکنش سرعت و سازیفعال انرژی

 5 .مانندمی باقی نشده مصرف واکنش پایان در اما کنند؛می شرکت واکنش در کاتالیزگرها

 تر سریعها دهندهواکنش شودمی سبب و داده کاهش را سازیفعال انرژی واکنش، مسیر تغییر با کاتالیزگر

 .شوند تبدیل هافراورده به

6 

 پاالدیم ،)Rh( رودیم فلزهای باها آن سطح که هستند سرامیک جنس از هاییتوری کاتالیستی هایمبدل

)Pd(  .است شده پوشیده )Pt( پالتین و 

7 

 8 .کنندمی عمل انتخابی و اختصاصی اغلب هاکاتالیزگر کاتالیستی، هایمبدل در

 حدود تا ،3NH با2NO و NOگازهای بین واکنش انجام با دیزلی خودروهای کاتالیستی هایمبدل در

 .شودمی جلوگیری هواکره به گازها این ورود از زیادی

9 

 10 .یابدمی کاهش سرعت به ،کوتاه بسیار زمان در خودروها اگزوز از خروجی گازهای دمای

 طورشیمیایی به کود عنوان به مایع آمونیاک رو این از .ندارند را هوا از نیتروژن مستقیم جذب امکان گیاهان

 .شودمی تزریق خاک به مستقیم

11 

 12 .شوندمی تبدیل هافراورده بهها دهندهواکنش از تریبیش درصد باشد، تربیش واکنش پیشرفت میزان هر چه

 آن مصرف جهت در تعادل ثابت، دمای در کنندهشرکت مواد از یکی غلظت افزایش با های تعادلیواکنش در

 .شودمی جاجابه ماده آن تولید جهت در تعادل مواد، از یکی غلظت کاهش با و ماده

13 

 های گازیمول جهت در را تعادل ثابت، دمای در سامانه( فشار افزایش با )معادل گازی سامانة حجم کاهش

 گازیهای تعداد مول جهت در را تعادل سامانه(، فشار کاهش با )معادل گازی سامانة حجم افزایش و ترکم

 .کندمی جاجابه تربیش

14 

 گاز است، فشار با معادل که ظرف دیوارة به برخوردها تعداد گاز، مول شمار افزایش با گازی، سامانة یک در

 .شودمی تربیش

15 
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 واکنش فاقد یا واکنش معادله سوی دو در برابر های گازیمول شمار با تعادلی واکنش یک بر فشار افزایش

 .داشت نخواهد تعادل جاییجابه بر تأثیری گازی، کنندةشرکت

16 

)K( تعادل ثابت مقدار تغییر در مؤثر عامل تنها  17 .دماست های تعادلی،واکنش در 

 18 .دارد متفاوتی تأثیر ها،آن بودن گرماگیر یا گرماده به توجه با گوناگون،های تعادل جاییجابه بر دما تغییر

 مخلوط تعادلی در آمونیاک مولی درصد افزایش و کاهش موجب ترتیب به فشار و دما افزایش هابر، فرایند در

 شوند.می

19 

 20 .برعکس یابد ومی کاهش تعادل ثابت وها فراورده مقدار دما، افزایش با گرماده،های واکنش در

 21 .برعکس یابد ومی افزایش تعادل ثابت وها فراورده مقدار دما، افزایش با گرماگیر،های واکنش در

از  برداریبهره راه ترینساده فروشی، خام .اندهشد توزیع جهان در غیریکنواخت صورت به شیمیایی مواد

 .است طبیعی منابع

22 

 23 .است پتروشیمی صنایع در هاخوراک ترینمهم از یکی اتن گاز

های گروه تعداد و نوع هر چه آلی، مواد تولید در .هستند گوناگون عاملیهای گروه شامل آلی مواد اغلب

 .است دشوارتر آن ساخت باشد، تربیش هدف مولکول در عاملی

24 

 25 .آیندنمی دست به خام نفت از مستقیم طوربه اسید ترفتالیک و گلیکول اتیلن

از  اتن، از گلیکول اتیلن تهیة در و پرمنگنات پتاسیم غلیظ محلول از پارازایلن، از اسید ترفتالیک تهیة در

 .شودمی استفاده پرمنگنات پتاسیم رقیق و آبی محلول

26 

 27 .است بازیافت قابل اما شود،می تجزیه کندی به و داشته زیادی ماندگاری ترفتاالت اتیلنپلی

 تهیه چوب از را آن توانمی که است هاالکل خانوادة عضوترین ساده و سمی بسیار رنگ،بی مایعی متانول

 .کرد

28 

 29 .است دشوار فرایندی متانول به آن تبدیل و دارد کمی بسیارپذیری واکنش و است آلکان یک متان گاز

 کاهش -اکسایش واکنش شود،می تولید هیدروکربن یک از داراکسیژن آلی ترکیب آن در که واکنشی هر

 .است

30 
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 ددهای مهم شیمی کنکور. ع11        

 دهم 1فصل 

 اعداد ردیف

  .است ساختگی دیگر عنصر 26 و شودمی یافت طبیعت در عنصر 92 تنها شده، شناخته عنصر 118 از 1

 .شد ساخته ایهسته واکنشگاه در که بود عنصری نخستین ، 43 اتمی عدد و 99 جرمی عدد با تکنسیم 2

 .شودمی استفاده اتمی راکتورهای در عنوان سوختبه اغلب ، 92 اتمی عدد و 235 جرمی عدد با اورانیوم از 3

U فراوانی 4
 .است ترکم درصد 7/0 از آن طبیعی مخلوط در 235

 .شودمی استفاده تیروئید غدة از تصویربرداری برای ، 43 اتمی عدد و 99 جرمی عدد با تکنسیم، از 5

Mgایزوتوپ سه )Mg(منیزیم  عنصر از طبیعی نمونة یک در 6
24
12  ،Mg

25
Mgو  12

26
وجود دارد که ایزوتوپ  12

Mg
24
  .دارد عنصر اینهای ایزوتوپ سایر میان در را پایداری و ترین فراوانیبیش 12

 است: زیر صورت به منیزیم عنصر های طبیعیایزوتوپ فراوانی درصد مقایسة 7

Mg)/(%Mg)/(%Mg)/(%
25
12

26
12

24
12 131017117078  

Hایزوتوپ سه هیدروژن عنصر از طبیعی نمونة یک در 8
1
1  ،H

2
Hو  1

3
H هاآن میان در که دارد وجود 1

3
 ناپایدار 1

 .است پرتوزا و

Hساختگی ایزوتوپ چهار هیدروژن 9
4
1 ،H

5
1 ،H

6
Hو  1

7
 .است صورت زیر به هاآن عمر نیم مقایسة که دارد 1

HHHH
7
1

4
1

6
1

5
1  

Liایزوتوپ دو لیتیم، عنصر از طبیعی نمونة یک در 10
7
Liو  3

6
Li ایزوتوپها آن میان در که دارد وجود 3

7
 فراوانی 3

  .است پایدارتر و دارد تریبیش

Clایزوتوپ دو کلر، عنصر از طبیعی نمونة یک در 11
35
Clو  17

37
Clایزوتوپ ها آن میان در که دارد وجود 17

35
 پایدارتر 17

Clدارد. فراوانی تریبیش فراوانی و بوده
35
Clبرابر  3تقریباً  17

37
 است. 17

2310026تعداد  به 12 / نماد نامند و بامی آووگادرو عدد را عدد این گویند؛می ذره آن از مول یک ذره، هر ازAN 

 .دهندمی نمایش

 .است دوره 7 و گروه 18 شامل عنصرها،ای هدور جدول 13

آن جرم که سنجندمیی اهوزن با را هااتم جرم نسبی، جرم مقیاس در 14
12
1

 .است 12-کربن ایزوتوپ جرم 

 .است 0087/1و  0073/1، 0005/0 برابر ترتیب به amu برحسب نوترون و پروتون الکترون، جرم 15

/gبا  برابر هیدروژن اتم یک جرم 16
2410661  است. 

 .است گرفته قرار نانومتر 700 تا 400 ناحیة در مرئی امواج موج طول 17

 .است مرئی ناحیة در خط 4 دارای هیدروژن، خطی نشری طیف مانند لیتیم، خطی نشری طیف 18
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 صورت مقابل به نئون و هیدروژن هلیم، لیتیم، عنصر چهار خطی نشری طیف مرئی ناحیة در ها خط تعداد مقایسة 19

 :است

 خط( نئون 22) خط( هلیم  9) خط( هیدروژن  4خط( لیتیم = ) 4)

 و 486،  434 ، 410 برابر ترتیببه هیدروژن خطی نشری طیف در سرخ و سبز آبی، بنفش، نورهای موج طول 20

 .است نانومتر 656

 .است الکترون 14 و 10 ،6 ،2 برابر ترتیب به fو  s ،p ،dهای زیرالیه گنجایش 21

 .دارند وجود دواتمی هایمولکول شکل به عنصر هفت اتاق، فشار و دما در ای،دوره جدول عناصر میان در 22

)I,Br,Cl,F,O,N,H( 2222222 

 

 دهم 2فصل 

 ردیف اعداد

 1 .است یافته امتداد زمین سطح از کیلومتری 500 فاصلة تا که است گوناگون گازهای از مخلوطی زمین اتمسفر

 2 .کندمی افت سلسیوس درجه 6 درحدود دما ،کیلومتر هر ازای به ارتفاع افزایش با تروپوسفر الیه در

 3 .است سلسیوس درجه 14 برابر زمین سطح در دما میانگین

 4 .رسدمی سلسیوس درجه -55 به تروپوسفر الیه انتهای در دما

 5 .دارد )تروپوسفر( قرار زمین به الیه تریننزدیک در هواکره، جرم از درصد 75 حدود

 6 .است درصد یک حدود هوا، در آب بخار میانگین و بوده متغیر هوا رطوبت تروپوسفر الیه در

 7 .دارد قرار سوم رتبه در هواکره سازنده اجزاء میان در آرگون گاز

 8 .شودمی جدا جامد حالت به اکسید دی کربن سلسیوس درجة -78 دمای در مایع هوای جزء جزءبه تقطیر در

 9 .است سلسیوس درجة -200 مایع هوای دمای

 -269و  -186 ،-183 ،-196 برابر چپ به راست از هلیم و آرگون اکسیژن، نیتروژن، گازهای جوش نقطة

 .است سلسیوس درجة

10 

 11 .دهدمی تشکیل هلیم را طبیعی گاز مخلوط از حجمی درصد 7 حدود که دهدمی نشان تجربیهای یافته

 12 .است اکسیژن گاز برابر 200 از بیش و زیاد بسیار مونوکسید کربن با خون هموگلوبین ترکیبی میل

 13 .است مکعب متر سانتی بر گرم 7/2و  8/7 برابر ترتیب به آلومینیم و آهن چگالی

 14 .است 7 از ترکمpH دارای و اسیدی اندکی آن، در محلول اکسید دی کربن وجود دلیل به باران
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 15 . یافت افزایش خواهد سلسیوس درجه 4تا  8/1 بین 2100 سال تا زمین کره دمای کنندمی بینیپیش دانشمندان

 زودتر یک هفته حدود در گذشته سال 50 نسبت به زمین، شمالی نیمکرة در بهار فصل که دهدمی نشان شواهد

 .شودمی آغاز

16 

 17 .کندمی مصرف اکسید دی کربن کیلوگرم 50 حدود در ساالنه تنومند درخت یک

 باشد:می زیر صورتبه طبیعی گاز و سنگزغال بنزین، هیدروژن، از گرم یک سوختن از آزادشده گرمای مقایسة

)g.kJ(هیدروژن: مقایسة گرمای آزاد شده   (143)( گاز طبیعی 54) بنزین  (48)سنگ زغال (30)
1

 

18 

)O(اکسیژن گازهای جوش نقطة )O(اوزون و 2  19 .است سلسیوس درجه -112و  -183 برابر ترتیب به 3

)STP( استاندارد شرایط عنوان به را اتمسفر یک فشار و سلسیوس درجة صفر دمای ها،دانشیمی  نظر در 

 .اندهگرفت

20 

 21 .است لیتر 4/22 برابر STPشرایط در گاز مول یک حجم

 22 .کندمی مصرف گلوکز مول 5/2 متوسط طوربه روز شبانه هر در انسان بدن

)s(Fe(( آهن کاتالیزگر حضور در و اتمسفر 200 فشار و سلسیوس درجة 450 دمای در هابر فرایند  23 .شودمی انجام 

 24 .است سلسیوس درجة -253و  -196 ،-34 برابر چپ به راست از هیدروژن و نیتروژن آمونیاک، جوش نقطة

s(OHC(صورت  به شتر کوهان در شده ذخیره چربی فرمول  25 .است 611057
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 دهم 3فصل 

 ردیف اعداد

 1 .است پوشانده آب را زمین سطح درصد 75 به نزدیک

حدود در زمین کرة روی آب کل جرم
181051 / 2 .شودمی برآورد تُن 

 3 پوشاندمی متر 2 ارتفاع تا را آن سطح همة آب بگیریم نظر در مسطح را زمین کره اگر

که  دهندمی نشان برآوردها
16105 4 .دارد وجود دریاها وها اقیانوس آب در نمک تن 

 زیست و کره کره، سنگآب هواکره، بخش چهار شامل که گرفت نظر در ای بزرگتوان سامانهمی را زمین کرة

 .است کره

5 

 6 کنندمی هواکره وارد را اکسید دی کربن تُن میلیاردها ساالنه آبزی، جانداران

 روروبه کمبود آب با 2025 سال تا جهان مردم از درصد 66 و برندمی رنج آبی کم از جهان جمعیت درصد 50

 شد. خواهند

7 

 8 .دهدمی تشکیل اقیانوسی غیر منابع را آن درصد 8/2 و اقیانوسی منابع را کرهآب درصد 2/97

 آب و هاو جوی نهرها زیرزمینی، هایآب را کرهآب از درصد 65/0  و یخ هایکوه را کرهآب از درصد 15/2

 .دهندمی تشکیل هوا در موجود آب بخار و خاک رطوبت ها،دریاچه شور آب و شیرین

9 

 10 .دهندمی تشکیل یخ هایکوه را غیراقیانوسی منابع از درصد 77 حدود

 11 .دارد وجود شوندهحل گرم 27 حدود مرده )بحر المیت( در دریای آب گرم 100 در

 برابر چپ راست به از ترتیببه آرام اقیانوس و مدیترانه سرخ، مرده، دریاهای آب در شده حل هاینمک مقدار

 .است%  5/3 و%  %9/3،  1/4 ،27%

12 

 13 .رودکار میبه هیدروژن گاز و سوزآور سود سدیم، فلز کلر، گاز تهیة در کلرید سدیم از نیمی

 جرمی درصد5 محلول شود،می مصرف غذاها در چاشنی عنوان به که مالیم اسیدی خاصیت با خوراکی سرکة

 .است آب در اسید استیک

14 

 هایمحلول به آن، کاربرد به بسته و تولید جرمی درصد 70 غلظت با صنعت در اسید نیتریک غلیظ محلول

 .شودمی تبدیل تررقیق

15 

)dL( لیتر دسی در را گلوکزهای گرممیلی مقدار خون قند گیریاندازه دستگاه  .دهدنشان می خون از 

)L/dL( 101  

16 

https://t.me/mrkonkori


 

 

کنکور مجع بندی شیمی  

50 

 17 .دارند کلیه سنگ کشورمان جمعیت از درصد 3 به نزدیک دهدمی نشان آمارها

 18 .است آب گرم 100 در گرم 36 برابر آب در کلرید سدیم پذیریانحالل ،C25 دمای در

 19 .است آب گرم 100 در گرم 23/0 برابر آب در سولفات کلسیم پذیریانحالل ،C25 دمای در

 20 .است سلسیوس درجة -85 و -188 با برابر ترتیب بهHCl و 2Fجوش نقطة

/D برابر ترتیب بهSH2 و OH2هایمولکول دوقطبی گشتاور  21 .است D/970و 851

OH2 جوش نقطة  22 .است سلسیوس درجة -60  و 100 با برابر ترتیب بهSH2 و 

 23 .است درجة سلسیوس -67  و -85 و 19 برابر چپ به راست از ترتیب بهHBr و HF،HCl جوش نقطة

 درجة -5/62و  -5/87، -5/33 برابر چپ به راست از ترتیب به3AsH و3NH، 3PHجوش نقطة

 .است سلسیوس

24 

 25 .است سلسیوس درجة 56 و 78 برابر ترتیب به استون و اتانول جوش نقطة

 بازدم در آب پوستی، بخار تعرق ادرار، صورت به را آب لیترمیلی 3000 تا 1500 میانگین طوربه روزانه بالغ فرد هر

 .دهدمی دست از … و

26 

 27 .است سدیم یون برابر دو پتاسیم، یون به فرد هر روزانه نیاز

 28 .کندمی مصرف آب لیتر 350 حدود در روزانه فرد هر

 29 .است لیتر 2400 برابر شکالت گرم 100 تولید برای آب ردپای

 30 .است لیتر 2700 برابر نخی بلوز یک تولید برای آب ردپای

 31 .است لیتر 16600 برابر چرم کیلوگرم یک تولید برای آب ردپای

 32 است لیتر 180 برابر فرنگی گوجه کیلوگرم یک تولید برای آب ردپای

 33 .است لیتر 274500 برابر گندم کیلوگرم 150 تولید برای آب ردپای

 میلیون یکحدود  در سال یک در فرد هر برای آب ردپای میانگین که دهدمی نشان پژوهشگران برآوردهای

 است. لیتر

34 

 35 باشد. ppm5از  تربیش آب در محلول اکسیژن غلظت که است پذیرامکان هنگامیها ماهی اغلب زندگی ادامة

 حجم به دریا آب از فضایی در شکار یک خون از گرم( 1/0) قطره یک اگر
12104  هایکوسه پخش شود لیتر 

 .کنندمی حس را خون بوی شکارچی

36 
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 یازدهم 1فصل 

 ردیف اعداد

 میلیارد12 حدود به 2030 سال تا مقدار این که است شده استخراج فلز تن میلیارد 8 تقریب به 2015 سال در

 رسد.می تن

1 

 2 .است دوره 7 و گروه 18 شامل عنصرهاای هدور جدول

 3 .دهدمی واکنش سرعت به سلسیوس درجة -200دمای در حتی هیدروژن گاز با فلوئور

 4 دهدمی واکنش آرامی سلسیوس( به درجة 25تا  20اتاق)  دمای در هیدروژن گاز با کلر

 5 .دهدمی واکنش باالتر و سلسیوس درجة 200 دمای در هیدروژن گاز با برم

 6 .دهدمی واکنش سلسیوس درجة 400 از باالتر دمای در هیدروژن گاز با ید

 7 .شودمی ایجاد پسماند تن سه حدود عروسی حلقه عدد یک ساخت برای نیاز مورد طالی مقدار تولید در

 8 .است کیلوگرم 40 فوالد ساالنة سرانة پسماند

 معدنی منابع کیلوگرم از 1000 و آهن معدن سنگ کیلوگرم 2000 معدن، سنگ از آهن کیلوگرم 1000 استخراج در

 .شودمی استفاده دیگر

9 

 25حدود در را واتی 60 المپ توان یکمی شود کهمی ذخیره انرژی آنقدر فوالدی قوطی هفت بازگردانی از

 .داشت نگه روشن ساعت

10 

 11 .است لیتر 159 با ارز هم خام نفت بشکه هر

 12 شود.می مصرف گوناگونهای شکل به دنیا در خام نفت بشکه میلیون 80 از بیش روزانه

نقلیه  وسایل در عنوان سوختبه شودمی کشیده بیرون نفتهای چاه از که نفتی از درصد( 50) نیمی حدود

 شود.می استفاده

13 

 نیاز الکتریکی مورد انرژی و گرما تأمین برای مصرفی خام نفت درصد( 40 از تربیش )کمی نصف از اعظمی بخش

 .رودکار میبهها انسان

14 

 بهداشتی، رنگ، و آرایشی مواد ها، شوینده پارچه، و الیاف تولید برای دنیا در مصرفی خام نفت درصد ده از ترکم

 .رودکار میبه الستیک و منفجره مواد پالستیک،

15 

 16 .است صفر حدود درها آلکان دوقطبی گشتاور که دهدمی نشانها پژوهش

 17 .باشندمی کربن 25 و 18 دارای ترتیب به که هستند هاییآلکان وازلین و گریس

)C( اتاق دمای در بوتان( و پروپان اتان، )متان، هاآلکان خانوادة نخست عضو چهار 22  18 .هستند گازی صورت به 

https://t.me/mrkonkori


 

 

کنکور مجع بندی شیمی  

52 

 19 .است صفر حدود هاچربی سازندة هایمولکول دوقطبی گشتاور که دهدمی نشان تجربه

 20 .شودمی انرژی تأمین و سوزاندن صرف شود،می کشیده بیرون نفت هایچاه از که خامی نفت درصد 90 از بیش

 21 .شودمی آزاد گرما کیلوژول 30 و 48 ترتیب به سنگ زغال و بنزین گرم یک سوختن از

 ترتیب به سنگزغال و بنزین برای شده تولید انرژی کیلوژول هر ازای به گرم( اکسید )برحسبدی کربن مقدار

 .باشدمی 104/0 و 065/0 برابر

22 

 احتمال انفجار برسد درصد 5 از بیش به معدن هوای در آن مقدار هرگاه و است رنگبی و بوبی سبک، گازی متان

 دارد. وجود

23 

 24 .شودمی تهیه است، کربن اتم پانزده تا ده با هاییآلکان شامل که سفید نفت از عمده طوربه هواپیما سوخت

 

 یازدهم 2فصل 

 ردیف اعداد

 1 است بوده ترکم آن برداریبهره میزان از غالت جهانی تولید میزان 2016 و 2012 ، 2010 ، 2006 هایسال در

 2 خواهد بود.« T»کند، است؛ از این رو در فرایندهایی که دما تغییر می «K1»برابر « C1»دمایی  ارزش

)s.m.kgJ(است.  ژول ، «SI» در گرما گیری اندازه یکای
2211  

3 

)J/cal(شود. می استفاده گرما مقدار بیان برای)cal( کالری یکای از موارد برخی در 1841  4 

 مایع ویژة آب گرمایی ظرفیت از ترکم سلسیوس( درجة گرم بر ژول 97/1) زیتون روغن ویژة گرمایی ظرفیت

 .است سلسیوس( درجة گرم بر ژول 18/4)

5 

g(H( مول دو به آن تبدیل وH2)g( مول یک در موجود اشتراکی پیوندهای شکستن برای الزم انرژی  حدوداً 

 .استkJ436 برابر

6 

 7 ( است.17کربوهیدرات ) ( و17) پروتئین برابر دو از ( بیش38) چربی گرم( بر کیلوژول )برحسب سوختی ارزش

 8 .شودمی تبدیل زباله به و رسدنمی مصرف به شود،می فراهم جهان در که غذایی % 30 حدود، ساالنه

 9 .است نیاز کرة زمین مساحت برابر 5/1 معادل مساحتی به زمین، کرة افراد نیاز مورد غذای تأمین برای حاضر حال در

 برابر  2معادل  مساحتی به زمین، کرة افراد نیاز مورد غذای تأمین برای ، 2040 سال تا کنونی مصرف الگوی با

 .است نیاز زمین کرة مساحت

10 

611057 صورت به شتر کوهان در شده ذخیره چربی فرمول OHC11 است 
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 عددهای مهم شیمی کنکور

53 

 

 یازدهم 3فصل 

 ردیف اعداد

 مصرف تولید و جهان در الیاف انواع تُن میلیون صد به نزدیک میالدی، 2014 سال در که دهدمی نشان آمارها

 .است شده

1 

 2 شود.می تهیه پنبه از جهان در تولیدی هایلباس از نیمی حدود که دهدمی نشان آمارها

 3 است. صفر حدود هاهیدروکربن دوقطبی گشتاور

 آب ها درالکل این .دارد غلبه ناقطبی بر قطبی بخش کربن، اتم پنج تا زنجیرکربنی دارای و کوچک هایالکل در

 هستند. محلول

4 

 5 .شوندمی حل آب در نسبتی هر به پروپانول( و اتانول )متانول، هاالکل خانوادة نخست عضو سه

 6 است. ترمقاوم برابر پنج خود جرم هم فوالد از کِوالر

 

 دوازدهم 1فصل 

 ردیف اعداد

 1 است سال 80 تا 70 حدود در دنیا مردم تربیش برای زندگی به امید امروزه

 2 باشدمی 14 تا 0 اتاق دمای در آبیهای محلولpH تغییرات بازة

pH3 .باشدمی 4/7 و 5/8 برابر ترتیب به انسان خون و روده محیط تقریبی 

pH4 .باشدمی 2/5 -1/7  انسان بزاق و دهان تقریبی 

pH5 .باشدمی 6/1 – 8/1  انسان معدة تقریبی 

pH دمای در خنثی هایمحلول و خالص آب C25، 6 باشدمی 7 برابر 

برابر C25 دمای در هیدروکسید و هیدرونیوم هاییون غلظت ضرب حاصل آبی، هایمحلول در
14101  7 .است 

 حدود آن هیدرونیوم یون غلظت که شودمی تولید معده شیرة لیتر 3 تا 2 بین روزانه بالغ انسان بدن در

1030 
L.mol/  .باشدمی 5/1 برابر محیط اینpH و 

8 

برابر هیدرونیوم یون غلظت و 7/3 برابر معده داخلی محیطpH استراحت، زمان در
14102  L.mol 9 .است 
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کنکور مجع بندی شیمی  

54 

 دوازدهم 2فصل 

 ردیف اعداد

 گیریاندازه الکترولیت محلول برای موالر یک غلظت وatm1 فشار ،C25 دمای در استاندارد الکترودی پتانسیل

 .شودمی

1 

 سلول آن در اکسایش که حالی در دارد درصد 20 به نزدیک بازدهی سوزدرون موتور در هیدروژن گاز سوزاندن

 .دهدمی افزایش درصد( 60 برابر )حدود سه تا را بازده سوختی

2 

 حدود تا را ذوب دمای آن، به کلرید کلسیم مقداری افزودن و شودمی ذوبC801 دمای در خالص کلرید سدیم

C587آوردمی پایین. 

3 

 4 .شودمی مصرف شده خورده هایقطعه جایگزینی برای تولیدی آهن از درصد 20 حدود ساالنه

 از تعداد قوطی همان تهیة برای الزم انرژی از درصد 7 به فقط کهنه،های قوطی از آلومینیمی هایقوطی تولید

 .دارد نیاز هال فرایند

5 

 

 دوازدهم 3فصل 

 ردیف اعداد

 1 .دهندمی تشکیل را زمین جامد پوستة %90 از بیش اکسیژن و سیلیسیم گوناگون هایترکیب

 2 .باشدمی مکعب متر سانتی بر گرم 27/2 و 51/3 برابر ترتیب به گرافیت و الماس چگالی

 3 .است فوالد برابر 100 گرافن کششی مقاومت

 4 .استC1413 وC801 برابر ترتیب به کلرید سدیم جوش و ذوب نقطة

 5 .باشدمی C1350850مذاب کلرید سدیم دمایی گسترة خورشیدی انرژی از برق تولید فناوری در

  هاییون از یک هر کوئوردیناسیون عدد


Na  و


Cl6 .است 6 برابر و مساوی هم با کلرید سدیم بلور در 

 7 .دارد نانومتر 700 تا 400 موج طول رسد،می چشم به ما پیرامون محیط از که مرئی نورهای

 8 .باشدمی لیترمیلی بر گرم 90/7و  51/4 ترتیب به فوالد و تیتانیم فلز چگالی
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 عددهای مهم شیمی کنکور
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 دوازدهم 4فصل 

 ردیف اعداد

 1 .استC1000 از تربیش خودروها موتور دمای

 2 دارند وجود نانومتر 10 تا 2 قطر با فلزیهای توده کاتالیستی، مبدل درون هاسرامیک سطح در

 حضور کاتالیزگر در و حالت این در که باشدمیatm200 وC450 ترتیب به هابر فرایند در بهینه فشار و دما

 .دهدمی تشکیل آمونیاک را مخلوط مولی )حجمی( درصد 28 تنها آهن،

3 

 4 باشدمی سلسیوس درجه -253 و -196 ، -33 ترتیب به هیدروژن و نیتروژن آمونیاک، جوش نقطة

)MnO( پرمنگنات یون در منگنز اکسایش عدد

 است. +7 برابر با4

5 

 6 .شودمی تولید جهان در هاپالستیک انواع از تُن میلیون 400 حدود ساالنه
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شیمی کنکورمجع بندی   

56 

 

 نگ های مهم شیمی کنکور. ر12        

 دهم 1فصل 

 رنگ پدیده یا ماده
 سرخ داراست. را انرژی ترینو کم موج طول ترینبیش مرئی نور گسترة در که رنگی

 بنفش داراست. را ترین انرژیو بیش موج طول ترینکم مرئی نور گسترة در که رنگی

 < سبز < زرد < نارنجی < سرخ مرئی گسترةهای رنگ انرژی ترتیب

 بنفش < نیلی < آبی

 سبز > زرد > نارنجی > سرخ مرئی گسترةهای رنگ موج طول ترتیب

 بنفش > نیلی > آبی >

 < سبز < زرد < نارنجی < سرخ منشور از هنگام عبور مرئی گسترة رنگی پرتوهای انحراف میزان ترتیب

 بنفش < نیلی < آبی

 زرد هاخیابان و هابزرگراه در سدیم بخار دارای هایالمپ نور رنگ

 فام سرخ نئون گاز حاویهای المپ نور رنگ

 زرد آن گوناگونهای ترکیب و سدیم فلز شعلة رنگ

 سبز آن گوناگونهای ترکیب و مس فلز شعلة رنگ

 سرخ آن گوناگونهای ترکیب و لیتیم فلز شعلة رنگ

 آبی، موج(، طول ترین)کم بنفش  مرئی ناحیة در هیدروژن خطی نشری طیف هایخط رنگ

 موج( ترین طول)بیش و سرخ سبز

 زرد کلر گاز رنگ

 زرد خیارشور به متناوب الکتریکی جریان اعمال از حاصل نور رنگ

 

 دهم 2فصل 

 ماده یا پدیده رنگ  ماده یا پدیده رنگ

  آرگون گاز رنگبی  گوگرد زرد

آلومینیم  معدن سنگ خاکستری

 )بوکسیت(

  هلیم گاز رنگبی 

 کامل سوختن واکنش شعله آبی  )هماتیت( آهن معدن سنگ ایقهوه

)OFe(آهن  زنگ ایقهوه  ناقص سوختن واکنش شعله زرد  32
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 رنگ های مهم شیمی کنکور

57 

 

ذ رنگ قرمز  محیط در pHکاغ

 اسیدی

 مونوکسید کربن گاز رنگبی 

 تیره آبی

 )بنفش(

 سوختن از حاصل شعلة رنگ زرد  بازی محیط درpH کاغذ رنگ

 سدیم

اکسید  دی نیتروژن گاز ایقهوه

)NO( 2 

 سوختن از حاصل شعلة رنگ سفید 

 منیزیم

 آهن سوختن از حاصل شعلة رنگ نارنجی  مایع اوزون پررنگ آبی

 سوختن از حاصل شعلة رنگ آبی  مایع اکسیژن آبی

 گوگرد

 

 دهم 3فصل 

 رنگ ماده یا پدیده
 سفید کلرید نقره رسوب

 سفید سولفات باریم رسوب

 رنگبی سدیم کلرید محلول -نیترات نقره محلول

 رنگبی باریم کلرید محلول - سدیم سولفات محلول

 آبی سولفات )II(مس  محلول

 سبز خودرو بنزین

 بنفش هگزان در ید محلول

 رنگبی هگزان

 رنگبی اتانول
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شیمی کنکورمجع بندی   
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 یازدهم 1فصل 

 ماده یا پدیده رنگ  ماده یا پدیده رنگ

 کربن )گرافیت( سیاه  کربنات )II(منگنز  کانی صورتی

 قرمز به ای مایلقهوه
 )III(آهن رسوب

 هیدروکسید
 

 خاکستری

 روشن

 و سیلیسیم

 ژرمانیم

 تیره سبز
)II( آهن رسوب

 هیدروکسید
 

 به مایل زرد

 سبز
 کلر گاز

 گوگرد زرد  کلرید )III(آهن محلول زرد

 فسفر قرمز و سفید  سولفات )II( مس محلول آبی

 پتاسیم شعلة بنفش  اکسید )III( آهن قرمز به ای مایلقهوه

 متمایل بهای ه)قهو سیاه

 سبز(
 سدیم شعلة زرد  خام نفت

 لیتیم شعلة قرمز  فندک( )سوخت بوتان رنگبی

 یاقوت قرمز  برم قرمز

 زمرد سبز  اتانول رنگمایع بی

 فیروزه آبی  نفتالن رنگ جامد سفید

 طال زرد  متان رنگبی گاز

 سفید  هگزن -1 رنگبی مایع
 کلسیم کانی

 کربنات

 کلرید سدیم کانی سفید  هگزان رنگبی مایع
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 رنگ های مهم شیمی کنکور
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 یازدهم 2فصل 

 

 ماده یا پدیده رنگ

 گرافیت - کک زغال سیاه

 الماس رنگبی

 شهری گاز شعلة آبی

)s(CO((جامد  اکسیددی کربن سفید 2 

)g(NO(( اکسید دی نیتروژن ایقهوه 2 

)g(ON(( اکسید تترا نیتروژن دی رنگبی 42 

 کلرید سدیم محلول -نیترات نقره محلول رنگبی

 کلرید نقره رسوب سفید

 پرمنگنات پتاسیم محلول بنفش

 پراکسید هیدروژن محلول رنگبی

 سولفات )II(مس  محلول آبی

 ید بخار بنفش

 

 دوازدهم 1فصل 

 ماده یا پدیده رنگ

 اسیدی هایمحلول درpH کاغذ رنگ قرمز

 بازی هایمحلول درpH کاغذ رنگ آبی

 سولفات( )II()مس  کبود کات آبی محلول رنگ آبی

 سفید سرکة و نمک جوهر محلول سود، محلول رنگبی

 سخت آب درها صابون با شستن از پس لباس روی بر مانده جای بههای لکه سفید

 اسیدی خاصیت با خاک در ادریسی گل آبی

 بازی خاصیت با خاک در ادریسی گل قرمز
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 دوازدهم 2فصل 

 ماده یا پدیده رنگ

 سولفات )II(مس آبی محلول آبی

 )s(Cu(( مس فلز ایقهوه - قرمز

 سولفات روی محلول رنگبی

 منیزیم نوار سوختن از حاصل نور کنندهخیره سفید

s()OH(Fe( ایقهوه -قرمز 3 

 

 دوازدهم 3فصل 

 ماده یا پدیده رنگ  ماده یا پدیده رنگ

)s(OFe((اکسید  )III(آهن  ایقهوه -قرمز  )NaCl( جامد کلرید سدیم سفید 32 

)s(TiO(( اکسید)IV( تیتانیم سفید )s(CO(( خشک یخ سفید  2 2 

 )s(Si((سیلیسیم اینقره  دوده سیاه

)s(SiO(( سیلیس شفاف و رنگبی  )V( وانادیم نمک از محلولی زرد 2 

  گرافیت سیاه  )IV(وانادیم نمک از محلولی آبی

  الماس رنگبی  )III( وانادیم نمک از محلولی سبز

)g(Cl((کلر گاز زرد  (II)وانادیم نمک از محلولی بنفش 2 

 

 دوازدهم 4فصل 

 ردیف ماده یا پدیده رنگ

)g(NO(( اکسیددی نیتروژن ایقهوه 2 1 

)g(ON(( تترااکسید نیتروژندی رنگبی 42 2 

 3 اتنپلی سفید

 4 متانول رنگبی
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 اختار لوویس های مهم. س13        

ف
دی

ر
 

 ساختار لوویس فرمول شیمیایی
شمارۀ 

 صفحۀ کتاب
 نکات

1 𝐶𝑙2  40 بری و گاز کلر خاصیت رنگ دهم

های دو و از مولکول گندزدایی دارد

 تشکیل شده است. (𝐶𝑙2)اتمی 

2 𝐻2𝑂 
 

ای که به هر سه حالت ماده دهم 41

شود و وجود و فیزیکی یافت می

زندگی را ، ها به همتبدیل آن

 پذیر کرده است.ممکن و دل

3 𝑂2 
 

مولکولی دو اتمی و یکی از  دهم 41

 ترین گازهای هواکرهمهم

4 𝐻𝐶𝑙  41  23دهم و 

 دوازدهم

 از جمله اسیدهای قوی آرنیوس

5 𝑁𝐻3 

 

 1918به دست آوردن آن در سال  دهم 41

توسط هابر و کاربرد بسیار در 

 زندگی و کشاورزی

6 𝐶𝐻4 

 

 30دهم و  41

 یازدهم

های نخستین عضو خانواده آلکان

 راست زنجیر

7 𝑆𝑂3 

 

یکی از اکسیدهای گوگرددار که  دهم 55

 ناقطبی است

8 𝐶𝑂2  55 یکی از گازهای مهم هواکره و در دهم 

دست اثر سوختن کامل مواد به

 آید.می

9 𝑆𝑂2  56 یکی از اکسیدهای گوگرد که  دهم

 قطبی است.

10 𝐶𝑂  56  بو و بسیار بی -رنگگازی بی دهم 57و

در اثر سوختن ناقص مواد  -سمی

 آید.وجود میبه

11 𝑃𝐶𝑙3 

 

  دهم 56

12 𝐻𝐶𝑁  56 ای قطبی و اسیدی ضعیفماده دهم 
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 مجع بندی شیمی کنکور

ف
دی

ر
 

 ساختار لوویس فرمول شیمیایی
شمارۀ 

 صفحۀ کتاب
 نکات

13 𝐶𝐻2𝑂 

 

نام آن متانال )فرمآلدهید( و از  دهم 56

 خانوادۀ آلدهیدها

14 𝐶𝑆2  56 دهم  

15 𝑂3  76  برای گندزدایی میوه و سبزیجات و  دهم 74و

 بینی آباز بین بردن جانداران ذره

16 𝑁2  82 صورت گاز برای افزایش به دهم

شود و ماندگاری مواد استفاده می

کردن تایر خودرو و هم چنین پر 

های انجماد مواد و نگهداری نمونه

 بیولوژیک

17 (𝑁𝐻4)
+ 

 

 های چند اتمیاز یون دهم 92

18 (𝑆𝑂4)
2− 

 

 های چند اتمیاز یون دهم 92

19 𝐶2𝐻6𝑂 

 

رنگ و فرار و به کربنه، بی 2الکلی  دهم 107

 شودهر نسبتی در آب حل می

20 𝐶3𝐻6𝑂 

 

ها و ها، رنگبرخی چربیحالل  دهم 107

ها و به هر نسبتی در آب حل الک

 شود.می

21 𝐶2𝐻6 

 

های راست دومین عضو آلکان یازدهم 30

 زنجیر

22 𝐶2𝐻2  31 برای جوش کاربیدی و جوش  یازدهم

 دادن متعلقات فلزی

23 𝐶2𝐻4 

 

ها و سنگ بنای عضو آلکن اولین یازدهم 31

 پتروشیمی

24 𝐶2𝐻4𝐵𝑟2 

 

ترکیب حاصل از واکنش اتن با برم  یازدهم 40

 مایع
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63 

ف
دی

ر
 

 ساختار لوویس فرمول شیمیایی
شمارۀ 

 صفحۀ کتاب
 نکات

25 𝐶3𝐻4 

 

 هادومین عضو خانوادۀ آلکین یازدهم 41

26 𝐶6𝐻12 

 

هاست که جزء سیکلو آلکان یازدهم 42

اتم  6ای با هیدروکربن سیرشده

 کربن است.

27 𝐶6𝐻6 

 

ها و سرگروه خانوادۀ آروماتیک یازدهم 42

 سازندۀ مواد گوناگون

28 𝐶10𝐻8 

 

به عنوان ضد بید برای نگهداری  یازدهم 42

 فرش و لباس

29 𝐶7𝐻14𝑂 

 

 هپتانون -2 یازدهم 69

موجود در میخک، دارای گروه 

 عامل کتون

30 𝐶7𝐻6𝑂 

 

موجود در بادام و دارای  بنزآلدهید یازدهم 69

 گروه عامل آلدهید

31 𝐶10𝐻20𝑂 

 

دارای گروه  موجود در گشنیز و یازدهم 69

 عامل هیدروکسیل

32 𝐶10𝐻12𝑂 

 

موجود در رازیانه و دارای گروه  یازدهم 69

 عامل اتری

33 𝐶15𝐻20𝑂 

 

 گروه عامل کتون، زردچوبه یازدهم 69
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 مجع بندی شیمی کنکور

ف
دی

ر
 

 ساختار لوویس فرمول شیمیایی
شمارۀ 

 صفحۀ کتاب
 نکات

34 𝐶9𝐻8𝑂 

 

 گروه عامل آلدهید، دارچین یازدهم 69

35 𝐶7𝐻6𝑂2 

 

، فرنگیموجود در تمشک و توت یازدهم 82

 عاملی کربوکسیلگروه 

36 𝐶2𝐻4𝑂2 

 

آشناترین عضو کربوکسیلیک  یازدهم 82

 اسیدها

37 𝐶40𝐻56 هندوانه و گوجه فرنگی محتوی آن  یازدهم 89 لیکوپن

ها را هستند که فعالیت رادیکال

 دهد.کاهش می

38 𝐶27𝐻46𝑂 یکی از مواد آلی موجود در  یازدهم 94 کلسترول

اضافی غذاهای جانوری که مقدار 

 کند.ها رسوب میآن در رگ

39  

 

 کاربرد آن در تولید پتو است. یازدهم 104

40  

 

 کاربرد آن در تولید سرنگ است. یازدهم 104

41 
 

 

کاربرد آن در تولید ظروف یکبار  یازدهم 104

 مصرف است.

42  

 

 105و  104

 یازدهم

، در تولید نخ دندان کاربرد دارد

نقطۀ ذوب باال و مقاوم در برابر 

نشدن در اثر و حل، بیگرما

 های آلیحالل

43  

 

 در تولید کیسۀ خون کاربرد دارد. یازدهم 104
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 ساختار لوویس های مهم

65 

ف
دی

ر
 

 ساختار لوویس فرمول شیمیایی
شمارۀ 

 صفحۀ کتاب
 نکات

44 𝐶6𝐻12𝑂2 

 

استر موجود در آناناس و بو و طعم  یازدهم 108

 حاصل آن است.آناناس 

45 𝐶𝐻4𝑂 

 

 های یکعضو خانوادۀ الکلاولین  یازدهم 109

رنگ و بسیار عاملی و مایعی بی

 سمی

46 𝐶20𝐻30𝑂 

 

موجود در هویج و از خانوادۀ  یازدهم 111

 های محلول در چربیویتامین

47 𝐶6𝐻8𝑂6 

 

ها و از موجود در مرکبات و میوه یازدهم 111

 های محلول در آبویتامین

48 𝐶31𝐻46𝑂2 

 

موجود در سبزیجات و از  یازدهم 112

 محلول در چربیهای ویتامین

49 𝐶28𝐻44𝑂 

 

های موجود در شیر و از ویتامین یازدهم 111

 محلول در چربی

50 𝐶7𝐻14𝑂2 

 

 استر موجود در موز یازدهم 113

51 𝐶5𝐻10𝑂2 

 

 استر موجود در سیب یازدهم 113

52 𝐶9𝐻18𝑂2 

 

 انگوراستر موجود در  یازدهم 113

53 𝐶𝐻3𝑁2𝑂 

 

گروه عامل آمیدی و از واکنش  یازدهم 114

 شود.اسید آلی با آمین تهیه می

54 𝐶2𝐻6𝑂2 

 

موجود در ضدیخ و از خانوادۀ  دوازدهم 4

عاملی و از مونومرهای  2های الکل

PET 

55 𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2 

 

صورت مستقیم به خاک افزوده به دوازدهم 4

 خاکشود برای تقویت می
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 مجع بندی شیمی کنکور

ف
دی

ر
 

 ساختار لوویس فرمول شیمیایی
شمارۀ 

 صفحۀ کتاب
 نکات

56 𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 

 

های قطبی و ناقطبی و دارای بخش دوازدهم 6

ای که هم در آب و هم در ماده

 شود.چربی حل می

57 𝑅𝐶6𝐻4𝑆𝑂3𝑁𝑎 

 

تهیه شده از بنزن و مواد اولیه  دوازدهم 10

های دیگر و برای جبران کاستی

 صابون ساخته شده

58 𝑆𝐶𝑂  74 تر از صفربیشگشتاور دوقطبی  دوازدهم 

59 𝐶𝐻𝐶𝑙3 

 

مایعی قطبی که باریکۀ آب را  دوازدهم 75

 کند.منحرف می

60 𝐶𝐶𝑙4 

 

مایعی ناقطبی که باریکۀ آب را  دوازدهم 75

 کند.منحرف نمی

61 𝑆𝑖𝑂4
4− 

 

یون سیلیکات و در مواد سیلیکاتی  دوازدهم 88

 شود.یافت می

62 𝑃𝑂4
3− 

 

  دوازدهم 88

63 𝐶2𝐻6𝑂 

 

 دی متیل اتر دوازدهم 88

تر از پروپان به مایع تبدیل آسان

 شود و قطبی است.می

64 𝐶2𝐻5𝐶𝑙 

 

 کنندۀ موضعیحسافشانۀ بی دوازدهم 112

𝐶2𝐻4 + 𝐻𝐶𝑙 → 𝐶2𝐻5𝐶𝑙 

65 𝐶4𝐻8𝑂2 

 

 اتیل استات در نقش حالل چسب دوازدهم 112

𝐶2𝐻4𝑂2 + 𝐶2𝐻6𝑂
→ 𝐶4𝐻8𝑂2 

66 𝐶10𝐻8𝑂4 

 

اتیلن ترفتاالت که در ساخت پلی دوازدهم 113

 بطری آب نقش دارد.
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 ساختار لوویس های مهم

67 

ف
دی

ر
 

 ساختار لوویس فرمول شیمیایی
شمارۀ 

 صفحۀ کتاب
 نکات

67 𝐶8𝐻10 
 پارازایلن

 

دهندۀ ترفتالیک اسید و از تشکیل دوازدهم 114

 آید.دست میتقطیر نفت خام به

68 𝐶8𝐻6𝑂4 
 ترفتالیک اسید

 

و از خانوادۀ  PETاز مونومرهای  دوازدهم 115

 عاملی 2اسیدهای 
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 مجع بندی شیمی کنکور

 اختار لوویس ترکیبات مهم کنکوری. س14        

های معدنی ارتباط طور مستقیم با رسم ساختارهای لوویس ترکیبسؤال به 3تا  2طور معمول های کنکور سراسری بهدر سؤال

 طور صحیح آورده شود. دارند. در جدول زیر سعی شده است تا ساختار لوویس همه ترکیبات مهم معدنی به

ف
دی

ر
 

فرمول 

 شیمیایی
 توضیحات ساختار لوویس نام آیوپاک

1 2F فلوئور 
:FF:

..

..

..

..
 

- 

2 2O اکسیژن ..

..

..

..
OO  

- 

3 2N نیتروژن :NN:  - 

4 CO کربن مونوکسید 

 اکسید )II( نکرب

:OC:   

5 
OH یون هیدروکسید 

HO:
..

..




 














HO:

..

..
 

- 

6 2
2O یون پراکسید 


..

..

..

..
:OO: 
















2

:OO:
..

..

..

..
 

- 

7 
NO -   :ON: - 

8 )g(BeF2 بریلیم دی فلوئورید 
:FBeF:

..

..

..

..
 

ناقطبی، بریلیم به آرایش 

 تایی نرسیده استهشت

9 2CO اکسیدکربن دی 

 اکسید )IV(کربن 

..

..

..

..
OCO  

 ناقطبی

10 2CS سولفیدکربن دی 

 سولفید )IV(کربن 

..

..

..

..
SCS  

 ناقطبی

11 ON2 نیتروژن مونوکسیددی 
:ONN:

..

..
 

 قطبی

12 
CNO یون سیانات  :OCN:

..

..
 














 :OCN:

..

..
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 ساختار لوویس ترکیبات مهم کنکوری

ف
دی

ر
 

فرمول 

 شیمیایی
 توضیحات ساختار لوویس نام آیوپاک

13 2
2CN - 














2

:NCN:
....

 
- 

14 
2NO - 














..

..

..

..
ONO 

- 

15 
3N یون آزید 












 :NNN:

....

 
 

16 22NC نیتریدکربن دیدی :NCCN:  ناقطبی 

17 3SO اکسیدگوگرد تری 

 اکسید )VI(گوگرد 
 

 

18 )g(BF3 بور تری فلوئورید 

 

، به آرایش Bناقطبی، 

 تایی نرسیده است.هشت

19 )g(BH3 بور تری هیدرید 

 
 

، به آرایش Bناقطبی، 

 تایی نرسیده است.هشت

20 )g(AlCl3 آلومینیم کلرید 

 

، به آرایش Alناقطبی، 

 تایی نرسیده است.هشت

21 2COCl - 

 

 قطبی

22 ClNO2 - 

 

 قطبی

23 2SO اکسیدگوگرد دی 

  اکسید )IV(گوگرد 

 

24 3O اوزون 

 

 

25 2SnCl  قلع)II( کلرید 

 

 قطبی

26 NOCl - 

 

 قطبی
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 مجع بندی شیمی کنکور

ف
دی

ر
 

فرمول 

 شیمیایی
 توضیحات ساختار لوویس نام آیوپاک

27 
3CH - 

 

- 

28 4CH متان 

 

 ناقطبی

29 ClCH3 کلرومتان 

 متیل کلرید

 

 قطبی

30 22ClCH کلرو متاندی 

 

 قطبی

31 3CHCl کلرومتانتری 

 کلروفرم

 

 قطبی

32 4CCl تتراکلرومتان 

 کربن تتراکلرید

 

 ناقطبی

33 ICH3 یدومتان 

 متیل یدید

 

 قطبی

34 3CFCl  

 

 قطبی

35 22ClCF  

 

 قطبی
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 ساختار لوویس ترکیبات مهم کنکوری

ف
دی

ر
 

فرمول 

 شیمیایی
 توضیحات ساختار لوویس نام آیوپاک

36 22ClSO  

 

 قطبی

37 
4NH یون آمونیوم 

 

در  HNهمة پیوندهای 

 آن یکسان هستند.

38 33BFNH - 

 

 قطبی

39 4SiH  

 

 ناقطبی

40 4SiCl سیلیسیم تتراکلرید 

 

 ناقطبی

41 22ClSiH - 

 

 قطبی

42 
4BF - 

 

 

43 2
4BeF - 

 

 

44 
4AlCl - 

 

 

45 3NH آمونیاک 

 

 قطبی
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 مجع بندی شیمی کنکور

ف
دی

ر
 

فرمول 

 شیمیایی
 توضیحات ساختار لوویس نام آیوپاک

46 3PH هیدریدفسفر تری 

  

 قطبی

47 3PF فلوئوریدفسفر تری 

 فلوئورید)III(فسفر
 

 قطبی

48 
3CH - 

 

- 

49 
OH3 یون هیدرونیوم 

 

- 

50 2SOCl - 

 

 قطبی

51 42HN هیدرازین 

 

 قطبی

52 OH2 آب 
 

 

53 )g(SH2 هیدروژن سولفید 
 

 قطبی

54 )aq(OH  هیدروژن پراکسید 22

  آب اکسیژنه )نام تجاری(

 قطبی

55 2OF فلوئوریداکسیژن دی 
 

 قطبی

56 22FO فلوئوریداکسیژن دیدی 

 

 قطبی

57 
2NH  

 

- 

58 NO نیتروژن مونوکسید 

 اکسید )II(نیتروژن 
، الکترون تک دارد، Nقطبی،  

 یک رادیکال است. NOپس 

59 2NO اکسیدنیتروژن دی 

  اکسید )IV(نیتروژن 
، الکترون تک دارد، Nقطبی، 

یک رادیکال  2NOپس 

 است.

60 22ON اکسیدنیتروژن دیدی 
 

 قطبینا
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 ساختار لوویس ترکیبات مهم کنکوری

ف
دی

ر
 

فرمول 

 شیمیایی
 توضیحات ساختار لوویس نام آیوپاک

61 32ON اکسیدنیتروژن تریدی 

 

 قطبی

62 42ON نیتروژن تترا اکسیددی 

 اکسید )IV(نیتروژن 
 

 قطبینا

63 )g(ON  نیتروژن پنتا اکسیددی 52

 اکسید )V(نیتروژن 

 

 قطبی

64 22FN فلوئوریدنیتروژن دیدی 

 

 

65 2SF فلوئوریدگوگرد دی 
 

 قطبی

66 4SF گوگرد تترا فلوئورید 

 

 تایی نیست.هشت S،قطبی

67 6SF گوگرد هگزا فلوئورید 

 

تایی ، هشتSناقطبی، 

 نیست.

68 2
6SiF - 

 

- 

69 IF ید مونو فلوئورید 

 فلوئورید )I(ید 
:FI:

..

..

..

..
 

 قطبی

70 3IF فلوئوریدید تری 

 فلوئورید )III(ید 
 

 قطبی

71 5IF ید پنتا فلوئورید 

 فلوئورید )V(ید 
 

 قطبی
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 مجع بندی شیمی کنکور

ف
دی

ر
 

فرمول 

 شیمیایی
 توضیحات ساختار لوویس نام آیوپاک

72 7IF ید هپتا فلوئورید 

 فلوئورید )VII(ید 

 

 ناقطبی

73 
4IF - 

 

تایی ید، به آرایش هشت

 نرسیده است.

74 
4IF - 

 

تایی ید، به آرایش هشت

 نرسیده است.

75 
2ICl - 

 
تایی ید، به آرایش هشت

 نرسیده است.

76 
2ICl - 

 

تایی ید، به آرایش هشت

 نرسیده است.

77 
2ClF - 

 

- 

78 2XeF ناقطبی  فلوئوریدزنون دی 

79 4XeF  فلوئوریدزنون تترا 

 

- 

80 6XeF زنون هگزا فلوئورید 

 

 قطبی

81 4XeOF - 

 

 قطبی

82 22FXeO - 

 

 قطبی

83 4P فسفر سفید 

 

- 
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 ساختار لوویس ترکیبات مهم کنکوری

ف
دی

ر
 

فرمول 

 شیمیایی
 توضیحات ساختار لوویس نام آیوپاک

84 64OP  فسفر)III( اکسید 

 اکسید تترافسفر هگزا

 

- 

85 104OP  فسفر)V( اکسید 

 تترافسفر دکا اکسید

 

- 

86 5PCl  فسفر)V( کلرید 

 فسفر پنتا کلرید

 

- 

87 
6PCl - 

 

 

88 
4PCl - 

 

- 

90 OCl2 کلرو مونوکسیددی 

  اکسید )I(کلر 

 قطبی

91 32OCl اکسیدکلر تریدی 

  اکسید )III(کلر 

 قطبی

92 52OCl کلر پنتا اکسیددی 

 اکسید )V(کلر 

 

 قطبی

93 72OCl کلر هپتا اکسیددی 

 اکسید )VII(کلر 

 

 قطبی
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 مجع بندی شیمی کنکور

ف
دی

ر
 

فرمول 

 شیمیایی
 توضیحات ساختار لوویس نام آیوپاک

94 HCl  در حالت گاز: هیدروژن

 کلرید

در حالت محلول آبی: 

 هیدروکلریک اسید

:ClH
..

..
 

 قطبی

95 HF  در حالت گاز: هیدروژن

 فلوئورید

حالت محلول آبی:  در

 هیدروفلوئوریک اسید

:FH
..

..
 

 قطبی

96 HCN  در حالت گاز: هیدروژن

 سیانید

در حالت محلول آبی: 

 هیدروسیانیک اسید

:NCH  قطبی 

97 43POH فسفریک اسید 

 

یک اسید ضعیف است و سه 

 .اسیدی داردهیدروژن 

98 
42POH هیدروژن فسفاتیون دی 

 

- 

99 2
4HPO یون هیدروژن فسفات 

 

- 

100 3
4PO یون فسفات 

 

- 

101 33POH فسفرو اسید 

 

یک اسید ضعیف است و دو 

 هیدروژن اسیدی دارد.
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 ساختار لوویس ترکیبات مهم کنکوری

ف
دی

ر
 

فرمول 

 شیمیایی
 توضیحات ساختار لوویس نام آیوپاک

102 
32POH  یون دی هیدروژن

 فسفیت

 

- 

103 2
3HPO یون هیدروژن فسفیت 

 

- 

104 23POH هیپو فسفرو اسید 

 

یک اسید ضعیف است و یک 

 هیدروژن اسیدی دارد.

105 
22POH  یون دی هیدروژن

 هیپوفسفیت

 

- 

106 42SOH سولفوریک اسید 

 

یک اسید قوی است و دو 

 هیدروژن اسیدی دارد.

107 
4HSO یون هیدروژن سولفات 

 

- 

108 2
4SO یون سولفات 

 

- 

109 32SOH سولفورو اسید 
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 مجع بندی شیمی کنکور

ف
دی

ر
 

فرمول 

 شیمیایی
 توضیحات ساختار لوویس نام آیوپاک

110 
3HSO سولفیت یون هیدروژن 

 

- 

111 2
3SO یون سولفیت 

 

- 

112 32COH کربونیک اسید 

 

قطبی، اسید ضعیف دو 

 ظرفیتی است.

113 
3HCO یون هیدروژن کربنات 

 

- 

114 2
3CO کربنات یون 

 

 

115 3HNO اسید نیتریک 

 

قطبی، اسید قوی یک 

 ظرفیتی است.

116 
3NO یون نیترات 

 

 

117 2HNO نیترواسید 

 

قطبی، اسید ضعیف یک 

 یتی است.فظر

118 
2NO یون نیتریت 

 

 

119 4HClO پرکلریک اسید 

 

 قطبی

120 3HClO کلریک اسید 

 

 قطبی
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121 2HClO کلرواسید 

 

 قطبی

122 HClO هیپوکلرواسید 

 

 قطبی

123 
ClO یون هیپوکلریت 

 

- 

124 
2ClO یون کلریت 

 

- 

125 
3ClO  کلراتیون 

 

- 

126 
4ClO یون پرکلرات 

 

- 
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