
 باسمه تعالی

 یطراح: علیرضا بدیع        (   دوازدهممعدنی )هفته  شیمی

 رفتن الکترون را دارد؟گبیشترین تمایل برای  در زیر داده شده کدام فلز واسطه .1

    Auد(                      Agج(                          Ptب(                     Pdالف( 

دهد با این تفاوت که کافی جواب می برای این اتمر بوم که مدل کنیباشد. اگر فرض می kJ/mol 518لیتیم یونش انرژی نخستین .2

 چقدر خواهد شد؟ حدودا بار موثر هسته قرار داده شود، در این صورت بار موثر هسته این الکترون ،هستهاست بجای بار 

 1/1د(                  2/1ج(                  4/1ب(                 6/1الف( 

2-برای ترکیب  .3
4S4C  ( داریمحلقه ارز هستند و گوگرد هم 4کربن و هر  4هر توان در نظر گرفت؟ )می اکتتچند ساختار رزونانسی. 

    12د(                 8ج(                6ب(              4الف( 

 کربن صحیح است؟-کدام مقایسه در مورد طول پیوند کربن   .4

6ف( ال 6C H Diamond Graphite            )6ب 6Diamond C H Graphite     

6ج(  6Diamond Graphite C H              )6د 6Graphite C H Diamond    

 آنتالپی تشکیل ترکیبات زیر صحیح است؟اندازه کدام مقایسه در مورد  .5

   SCl 6> SF 2> SCl 2SF <6ب(        SCl 2> SCl 6> SF 2SF <6الف( 

   SCl 6> SCl 2> SF 6SF <2د(           SCl 2> SCl 2> SF 6SF <6ج( 

 کدام است؟ xآید، ترکیب زیر که به صورت پلیمری در میدر  .6

 
  -2nد(                    -5nج(                -4nب(               -3n الف(

 جایگزین شود چه تعداد ایزومر هندسی خواهد داشت؟ Clبا  Fاگر دو را تصور نمایید.  10F2Sبندی پایدارترین صورت .7

 9د(              8ج(                   7ب(                  6الف( 

 آنتالپی تشکیل کدام هیدرید منفی است؟ .8

      3SbHد(                       3AsHج(                      3PHب(                     3NHالف( 

 است؟های زیر برای ترکیبات داده شده صحیح چه تعداد از گزاره .9

XeF5
-, XeO6

4- , XeF4 , XeO3F2 , XeOF4 , XeOF2 , XeOF5
- ,HXeC2XeH , O(XeH)2 

I گونه ساختار مسطح دارند. 2( تنها        II گونه ساختار خطی دارد. 1( تنها    III است. 6( بیشترین تعداد قلمرو اطراف یک اتم            

IV   گانه موجود است.ترکیب پیوند سه 1( تنها در        V ضلعی دارد.ختار هرم پنجترکیب سا 1( تنها 

VI 2( درXeOF 2که در اکسیژن در موقعیت محوری است در حالیF3XeO ها در موقعیت استوایی قرار دارند.اکسیژن 

 4د(                      3ج(                  2ب(             1الف( 

 زاویه پیوندی در کدام گزینه کمترین است؟ .10

      3AsFد(                 3PFج(                3SbFب(             3NFالف( 

X 



 های متداول به صورت زیر است:هالیدهای بور یکی از واکنشها با تریدر واکنش الکل-

3 3 2[ . ]ROH BX ROH BX ROBX HX    

 در مورد این واکنش به سواالت زیر پاسخ دهید:

 ؟ دهدنمیکدام هالوژن احتماال این واکنش را انجام  .11

       Iد(                             Brج(                      Clب(                     Fالف( 

گردد. تشکیل می O2.2H3BFشود که ترکیبی با پایداری زیاد به فرمول اضافه شود مشاهده می 3BFدر این واکنش اگر آب به  .12

 ؟نیستکدام گزینه برای این محصول صحیح 

 کوئوردیناسیونی از بور است. 5الف( در دمای اتاق جامد یونی است.                  ب( کمپلکس 

 دهد.   د( یک واکنش اسید و باز لوئیس رخ می      پایدارتر است.                    O2.H3BFج( از 

 کدام مقایسه برای انرژی یونش صحیح است؟ .13

2الف(  2N O N NO O                  )2ب 2N N O O NO                        

2ج(  2N N O O NO                     )2د 2N O NO N O      

 ( داده شده است. با توجه به این ساختار به سواالت زیر پاسخ دهید.4O2ABدر شکل زیر ساختار کلی اسپینل نرمال )-

  
14. A در کدام حفره قرار دارد ؟ 

 الف( مثلث مسطح              ب( چهاروجهی                   ج( هشت وجهی                    د( مکعبی   

 وجود دارد؟ سلول واحددر این  Bچه تعداد  .15

    16د(                  12ج(                   8ب(                      4الف( 

16. B در کدام حفره قرار دارد؟ 

 الف( مثلث مسطح              ب( چهاروجهی                   ج( هشت وجهی                    د( مکعبی    

1شود که کمی گاز اکسیژن از نمک خارج شده و ترکیبی با فرمول مشاهده می ZnOدر اثر حرارت دادن به نمک  .17 xZn O  ایجاد

 نیاز است؟ ZnOمول اکسیژن خارج شده چند مول  xشود. به ازای هر می

1الف(  2x               )2ب 2x                  )2ج x                  )1د x    

 مترمعب باشد، نوع شبکه آن کدام است؟گرم بر سانتی 87/7چگالی آن و  85/55پیکومتر، جرم مولی آن  123اگر شعاع آهن  .18

    hcpد(                 fccج(                 bccب(                scالف( 

+7 ها زیادی دارند. یکی از آناکسیدهای آبدار آلومینیوم تنوع فرمول و ساختاری بسیار  .19
40O48H13Al   است. در این ترکیب تفاضل

 ؟باشدمیهای آب و یون اکسید درون ساختار چه تعداد تعداد مولکول

 6د(               8ج(                  3ب(                4الف( 



 م مقایسه برای نقطه ذوب صحیح است؟کدا  .20

6الف(  2 6 2 6 21,3 ( ) 1,4 ( ) 1,5 ( )S NH S NH S NH          )6ب 2 6 2 6 21,3 ( ) 1,5 ( ) 1,4 ( )S NH S NH S NH                  

6ج(  2 6 2 6 21,4 ( ) 1,3 ( ) 1,5 ( )S NH S NH S NH            )6د 2 6 2 6 21,5 ( ) 1,4 ( ) 1,3 ( )S NH S NH S NH      

باشد. علت بسیار کمتر بودن این ثابت تعادل نسبت به واکنش مشابه در آب کدام می 10-33ثابت خودیونش آمونیاک مایع برابر با  .21

 ؟نیستعامل 

 آب           ب( گرانروی کمتر آمونیاک نسبت به آب تر آمونیاک نسبت بهالف( ثابت دی الکتریک پایین

  OHنسبت به  NHتر و کمتر آن نسبت به آب            د( قدرت پیوند ضعیف تر ج( پیوند هیدروژنی ضعیف

انحالل یون  .22
4BPh  در کدام حالل ارجح است؟ 

3CHالف( آب              ب( اتانول              ج(  CN               )3د 2( )HCON CH      

 کدام مقایسه برای نقطه جوش صحیح است؟ .23

2الف(  2,H He Cl Kr               )2ب 2,H He Cl Kr    

2ج(  2,H He Cl Kr                  )2د 2,H He Cl Kr     

 تری دارد؟ثابت تعادل بزرگ 4CClدر حالل  2Iواکنش اسید و باز لوئیس کدام گزینه با  .24

3Phالف(  PO             )3بPh PS                 )3جPh PSe                    )4د 8 ( )C H O THF    

 کدام مقایسه برای قدرت اسیدی )اول( ترکیبات زیر صحیح است؟ .25

5 الف( 3 10 4 2 7 4 2 6H PO H P O H P O         )5ب 3 10 4 2 6 4 2 7H PO H P O H P O    

4ج(  2 7 5 3 10 4 2 6H P O H PO H P O            )4د 2 6 4 2 7 5 3 10H P O H P O H PO    

0های زیر، با توجه به داده .26

solG   انحالل( برای نمک(NaBr کدام گزینه است؟ 

2

0 1 0 0

/ /
( ) 349 2.71 1.09f Na Na Br Br

G NaBr kJmol E V E V 

         

117.7الف(  kJmol        )144.8بkJmol           )181.6جkJmol          )133.1دkJmol     

شوند. سدیم نیترات  به سدیم نیتریت، پتاسیم نیترات به های متنوعی تجزیه میبه صورتهای مختلف های نیترات تحت شرایط و یوننمک -

اکسید، نقره نیترات به نقره و نیتروژن دی اکسید، آمونیوم نیترات در پتاسیم اکسید و نیتروژن، سرب نیترات به سرب اکسید و نیتروژن دی

 گردد. کسید و در دمای باالتر به نیتروژن و اکسیژن تجزیه مینیتروژن مونودرجه سانتیگراد به دی 300دمای کمتر از 

 کند؟، اکسیژن بیشتری آزاد میاکنشدهنده کدام وبه ازای یک مول از هر واکنش .27

    3Pb(NO(2د(                 3AgNOج(               3KNOب(           3NaNOالف( 

 کند؟تعداد مول گازی بیشتری متصاعد می دهنده کدام واکنش،به ازای یک مول از هر واکنش .28

     3Pb(NO(2د(                 3AgNOج(               3KNOدرجه(           ب(  300)باالی  3NO4NHالف( 

 مانده بیشتر است؟، جرم جامد باقیدهنده کدام واکنشبه ازای یک مول از هر واکنش .29

      3Pb(NO(2د(                 3AgNOج(               3KNOدرجه(           ب(  300)پایین  3NO4NHالف( 

 ؟نیستکدام گزینه در مورد فسفر سفید صحیح  .30

 اما از نظر سینتیکی پایدار نیست. ها(سبت به دیگر آلوتروپن)ب( پایداری ترمودینامیکی دارد        محلول است.  2CSدر آب نامحلول و در الف( 

 طول پیوند آن به نسبت بلند بوده و بسیار سمی است.       د(    زرد دارد.-خود نورتابی سبزدر اثر اکسیدشدن از  ج(

  

 


