
 باسمه تعالی

 یطراح: علیرضا بدیع        (   پنجممعدنی )هفته  شیمی

 بیشتری دارد؟انرژی  Li+2کدام برانگیختگی در گونه  .1

 به بینهایت 2د(              9به  3ج(             7به 2ب(             2به  1الف( 

 کدام گزینه صحیح است؟ .2

 است. 4sدر فلزات واسطه بیشتر از اوربیتال  3dالف( تغییرات بار موثر هسته برای اوربیتال 

 یابد.افزایش می 1sب( هر چه عدد اتمی افزایش یابد، اثر پوششی واقعی بر روی الکترون 

 یابد.از چپ به راست افزایش می 4sج( میزان افزایش بار موثر هسته در تناوب چهارم برای اوربیتال 

 د( گزینه الف و ب

 است؟ ترنامشخصش برای کدام گزینه اولین جهش در انرژی یون .3

   Krد(                     Arج(                 Neب(                   Liالف( 

 معرف سلنیم است.( دایرههای داده شده به ترتیب برای الف و ب کدام است؟ )هر بار کل یون .4

                                
    -4،  -2د(                      -2،  -2ج(                   -1،   -2ب(                  -2،  -1الف(      

 تر است؟کدام مولکول مسطح .5

6الف(  21,3 ( )S NH          )6ب 21,5 ( )S NH              )5ج 31,3,5 ( )S NH              )4د 41,3,5,7 ( )S NH    

 صحیح است؟ SOطول پیوند کدام مقایسه برای  .6

2الف(  2 2SOF SOCl SOBr                   )2ب 2 2SOCl SOBr SOF                 

2ج(  2 2SOBr SOCl SOF                     )2د 2 2SOCl SOF SOBr    

گروه  Rآمده است. اگر بجای گروه  روبروها در آن ها هستند که ساختارتیوکارباماتلیگاندهای مهم گوگرد دییکی از  .7

 است؟ کدام( قرار داشته باشد، تعداد ساختارهای رزونانسی اکتت CNنیتریل )

    8د(                      7ج(                      6ب(                   5الف(        

 است؟ ظرفیت الکترونساختار و همگوگرد همهای پایدار کدام ترکیب آرسنیک با یکی از آلوتروپ .8

8-ب(              6Asالف( 
8As                )4جAs                )3دAs   

 مونومر ساختار پلیمری زیر کدام است؟ .9

 
3-الف(      

6BiBr             )3-ب
5BiBr              )2-ج

6BiBr                  )2-د
5BiBr   

 زاویه پیوندی کدام بیشتر است؟ .10

   3PIد(                         3PBrج(                      3PClب(                  3PFالف( 

 ب الف



 داریم؟ 2H2Nچند نوع ترکیب با فرمول  .11

   5د(                 3ج(               2ب(                1الف( 

-،  4SiFدر سه نوع پیوند  SiFطول پیوند  .12
5SiF  محوری( و(-

5SiF استوایی( به ترتیب بر حسب پیکومتر کدام است؟( 

    159،  154،  165د(         165،  159،  154ج(                 165، 154،  159ب(               159،  165،  154الف( 

 زیر صحیح است؟کدام مقایسه در مورد طول پیوند سه گونه  .13

NOالف(  NO NO        )بNO NO NO        )جNO NO NO         )دNO NO NO   

2-، سه یون Baاتم  8سنتز شده است که در هر سلول واحد آن  11Se4Sb4Baترکیبی با فرمول  .14
4Se2Sb ،n  3-یون

3SbSe  و دو یون-m
2Se  قرار

 کدام است؟ m+nدارد. 

      5د(                  4ج(                3ب(               2الف( 

 پایداری حرارتی کدام نمک بیشتر است؟ .15

   3RbNOد(              3KNOج(              3NaNOب(           3LiNOالف( 

 3O2Laها است. به عنوان مثال با تبخیر کامپوزیتی از گرافیت و ها کپسول کردن عناصر و بخصوص فلزات درون آنای از ترکیبات جالب در مورد فولرندسته-

بوده است که درون  60Cکند که این ترکیب همان های طیفی ثابت میاست و داده 60LaCشود که فرمول آن در جو آرگون ترکیبی ایجاد می C °1200در 

دهد که این ترکیب در اصل تر نشان میهای دقیقدهند. بررسینشان می 60La@Cرافتاده است. این ترکیبات را به صورت گی Laساختار آن یک اتم 
-3

60C3+La :است. با توجه به این توضیحات به سواالت زیر پاسخ دهید 

 کدام است؟ 28Cو ... . با توجه به این فلزات بار پایدار  Ti  ،U ،  Zrتواند می Mباشد که می 28M@Cترین نوع این دسته از ترکیبات کوچک .16

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

خواهی کلر و انرژی شبکه این وجود داشته باشد. اگر آنتالپی نخستین یونش آرگون، تفکیک پیوند کلر، الکترون ArClفرض کنید نمک  .17

کیلوژول بر مول باشد در آن صورت آنتالپی تشکیل این نمک چند کیلوژول بر مول  745و  -356، 244، 1524نمک به ترتیب برابر با 

 خواهد بود؟

 -650+              د( 650ج(                    -545+             ب( 545الف( 

 کدام است؟ x+y+zدر زیر نشان داده شده است.  zOySbxFeسلول واحد  .18

 

  10د(              6ج(             5ب(           9( الف        

 کدام مقایسه برای گشتاور دوقطبی صحیح است؟ .19

2الف(  2 2 3NO N O N O                 )2ب 2 3 2NO N O N O     

2 ج( 2 2 3N O NO N O                    )2د 3 2 2N O NO N O    

 کدام مقایسه برای نقطه جوش صحیح است؟ .20



2الف(  2 2F O N          )2ب 2 2F N O             )2ج 2 2N O F           )2د 2 2O F N     

 ن چگالی را دارد؟زیر بیشتریگوگرد  های حلقویآلوتروپ یک از کدام .21

        12Sد(                       10Sج(                    8Sب(                 6Sالف( 

2کدام مقایسه در مورد نقطه ذوب و جوش دو فرم سیس و ترانس  .22 2N F   به ترتیب( صحیح است؟mp  وbp  ).نقطه ذوب و جوش است 

)الف(  ) ( ) , ( ) ( )bp cis bp trans mp cis mp trans              )ب( ) ( ) , ( ) ( )bp cis bp trans mp cis mp trans    

)ج(  ) ( ) , ( ) ( )bp cis bp trans mp cis mp trans                  )د( ) ( ) , ( ) ( )bp cis bp trans mp cis mp trans  

 کدام است؟       Se2Hبرای  2pKو  1pKباشد،  14و  7به ترتیب برابر با  S2Hبرای  2pKو  1pKاگر  .23

    16و  10د(                11و  4ج(             16و  9ب(               10و  6الف( 

 در واکنش با کدام گزینه خاصیت متفاوتی دارد؟ 4SFمولکول  .24

    NF4Meد(                   CsFج(                  5SbFب(               N5H5Cالف( 

اگر در محیط اسیدی   .25
2 2

0

/ 1.229O H OE V باشد، مقدار آن در محیط بازی چند میلی ولت خواهد بود؟ 

    -278د(                   -954ج(                     954ب(                 401الف( 

 )منظور از ... تعداد مجهول نوترون است.( شود؟ن بیشتری نشر میوردر کدام فرایند نوت .26

249الف(  18 260 1

97 8 103 0...Bk O Lr n                )248ب 18 261 1

96 8 104 0...Cm O Rf n     

235ج(  1 92 142 1

92 0 36 56 0...U n Kr Ba n                )235د 1 103 131 1

92 0 42 50 0...U n Mo Sn n        

شوند. کدام یک از ترکیبات زیر بسیار فعال بوده و به راحتی با آب وارد واکنش می (XeF 4, XeF 2XeF ,6ترکیبات فلوئورید زنون )  .27

 ها است؟محصول مشترک این واکنش

      2Oد(                        HFج(                    3XeOب(                  Xeالف( 

 های زیر آبی است؟رنگ شعله کدام یک از اتم .28

      Rbد(             Liج(              Csب(            Cuالف( 

را کشف نمود. نکته قابل توجه در مورد این ترکیب سختی بسیار زیاد آن است. در مقیاس موهس سختی  SiCبه صورت اتفاقی آچسون  1891در سال  -

باشد. در طی دو های متداول صنعتی آن حرارت دادن باالی کوارتز با کک میاست. یکی از راه 5/9( یعنی 9( و آلومینیوم اکسید )10این ماده بین الماس )

ترین ترکیبات دوتایی است که پایداری حرارتی و شیمیایی باالیی دارد. به عنوان مثال با هیچ شود. این ماده یکی از سختتولید می SiCمرحله در نهایت 

و  100شود. در برابر گاز کلر در دمای درجه اکسید می 1000شود و تنها در دماهای باالتر از مینیز ترکیب ن HF( حتی 4PO3Hیک از اسیدها )به غیر از 

گردد. با تبدیل می 3SiO2Naدرجه سانتیگراد محصوالت متفاوتی دارد. توسط سود مذاب به خوبی با اکسیژن دمیده در مذاب، اکسید شده و به  1000

 سخ دهید:توجه به این توضیحات به سواالت زیر پا

 درجه به ترتیب کدام است؟ 1000و  100در واکنش با گاز کلر محصوالت در دمای  .29

           CCl4SiCl,4و  C4SiCl,ب(                        C4SiCl,و  4Si,CClالف( 

     CCl4SiCl,4و  4Si,CClد(                              C4SiCl,و  Si,Cج( 

 شود؟اکسید تولید میدیچند مول آب و کربن SiCمول هر در واکنش اکسایش با سود مذاب به ازای  .30

        5د(                  4ج(                    3ب(               2الف( 

 


