
 باسمه تعالی

 یطراح: علیرضا بدیع        (   ششممعدنی )هفته  شیمی

 کدام مقایسه برای انرژی نخستین یونش صحیح است؟ .1

Geالف(  Sn Pb           )بGe Pb Sn          )جPb Ge Sn           )دPb Sn Ge      

 است. خط قبلی چه طول موجی دارد؟ nm 375طول موج یکی از خطوط بالمر  .2

   nm 377د(            nm 384ج(           nm 397ب(           nm 334الف( 

 ؟نداردتمایلی به گرفتن الکترون  زیر تناوب چهارمواسطه  اتفلز یک از کدام .3

    Vد(                     Coج(                       Mnب(                     Scالف( 

 کمترین طول پیوند در کدام ترکیب وجود دارد؟ .4

+2الف( 
4Se                  )2ب+

8Se                      )8جSe                        )دxSe     )زنجیری( 

 نمودار زیر مربوط به کدام خاصیت است؟ .5

 
 ب( نمودار انرژی پیوند هیدرید                 الف( نمودار انرژی پیوند مولکول جور هسته دواتمی                 

 د( نمودار طول پیوند هیدرید                    ج( نمودار طول پیوند مولکول جور هسته دواتمی                

 در حالت جامد، به ترتیب کدام ترکیب پایدارتر است؟ 10AsSbClو    6F4Cl2Asدر دو ترکیب    .6

   AsCl4[SbCl][AsF6] , [AsCl4][2F4[ب(                  SbCl]AsCl4][AsCl6] , [AsF4][6[الف( 

   SbCl4[AsCl][AsCl6] , [AsF4][6[د(                  AsCl]SbCl4]2F4][AsCl4] , [AsF6][ج( 

 کمترین است؟ NMe2PF)2 (کدام زاویه در ترکیب  .7

   FPFد(                  CNPج(              CNCب(            FPNالف( 

 ترین است؟بیشدر کدام گزینه  PClطول پیوند  .8

+الف( 
4PCl              )ب-

6PCl                 )5جPCl  )استوایی(              د(5PCl    )محوری( 

 کشف شده است که در آن آنیون به صورت فرم نپوشیده اتان است. کدام گزینه در مورد این آنیون صحیح است؟ 8P5Caترکیبی با فرمول  .9

 ب( سه نوع فسفر داریم.            کمتر است.      4H2Pدر ترکیب  PPهای انتهایی از  PPالف( طول پیوند 

 مربوط به پیوندهای انتهایی است. PPد( بلندترین طول پیوند               کمتر است  4H2Pدر ترکیب  PPمرکزی از  PPطول پیوند ج( 

4-یون  .10
4N ساختار است؟الکترون و همبا کدام ترکیب هم 

2-الف( 
3CO            )ب-

2NO               )2-ج
4SO                )2-د

3SO    



 کدام مقایسه در مورد انرژی پیوند صحیح است؟ .11

CH,الف(  SiH CF SiF                        )ب,CH SiH CF SiF       

CH,ج(  SiH CF SiF                          )د,CH SiH CF SiF    

 های داده شده صحیح است؟مورد انرژی یونش مولکولکدام مقایسه در  .12

2NOالف(  N CO        )2بN NO CO         )2جN CO NO         )2دCO N NO   

+5داریم که از واحدهای  7Cl6Biترکیبی با فرمول  .13
9Bi  ،-2

5BiCl  2-و
8Cl2Bi به ها را تشکیل شده است. کدام گزینه نسبت صحیح این یون

 دهد؟نشان میترتیب 

          5،  5،  4د(              3،  2،  2ج(             1،  4،  2ب(            3،  7،  4الف( 

 جامدی یونی است. کدام گزینه در مورد آن صحیح است؟ 5H5Nترکیب  .14

 + است. 2و  -2است.                          ب( بار آنیون و کاتیون  -1ها الف( عدد اکسایش نیتروژن

 باشد.   است.                          د( جامدی سفیدرنگ و منفجرشونده می 2و  3در آن  NNج( مرتبه پیوند 

 شود؟های زیر در دمای باالتری تجزیه میکدام یک از نمک .15

   3SrCOد(                3BaCOج(                3CaCOب(           3MgCOالف( 

دانیم کدام یک مربوط به چه ترکیبی است به در شکل زیر نشان داده شده است. با توجه به این ساختارها که نمی 2KrFو  2XeFشبکه جامد دو مولکول -

 سواالت زیر پاسخ دهید:

 

 آن صحیح است؟ ها درکدام مقایسه در مورد نوع شبکه و تعداد مولکول .16

      a: XeF2b: KrF , (3)2(3)ب(                                  b: XeF2a: KrF , (3)2(3)الف( 

  a: XeF2b: KrF , (2)2(2)د(                                   b: XeF2a: KrF , (2)2(2)ج( 

مترمکعب چه کسری از جرم مولی پیکومتر( چگالی این بلور بر حسب گرم بر سانتی 500)با طول  aبا فرض مکعب مستطیل بودن ساختار  .17

 ترکیب است؟

    0266/0د(                  0189/0ج(               0399/0ب(             0248/0الف( 

 ری از جرم مولی ترکیب است؟مترمکعب چه کسچگالی این بلور بر حسب گرم بر سانتی bبا فرض مکعبی بودن ساختار  .18

    0497/0د(                  0428/0ج(               0515/0ب(             0344/0الف( 

 کدام مقایسه برای گشتاور دوقطبی صحیح است؟ .19

LiBrالف(  NaBr KBr                )بLiBr KBr NaBr      

KBrج(  NaBr LiBr                   )دNaBr LiBr KBr     



 2SeOFنقطه ذوب  ندرجه سلسیوس است. علت بیشتر بود 42و  11و  15به ترتیب  2SeOBrو  2SeOClو  2SeOFنقطه ذوب سه ترکیب  .20

 تواند باشد؟نسبت به مقدار قابل پیش بینی کدام می

 تر بودن پیوند آن. الف( تقارن بیشتر مولکول آن.                          ب( کوتاه

 تر بودن آن.  های مجاور.           د( کرویج( تشکیل پیوند پل با مولکول

 دهد؟کدام ترتیب درست حاللیت آلوتروپ پایدار گوگرد در هر حالل را نشان می .21

2الف(  4 6 6CS CCl C H      )6ب 6 4 2C H CCl CS      )4ج 2 6 6CCl CS C H      )2د 6 6 4CS C H CCl  

 صحیح است؟ VAکدام مقایسه در مورد نقطه جوش هیدریدهای گروه  .22

3الف(  3 3 3 3NH BiH SbH AsH PH               )3ب 3 3 3 3SbH NH BiH AsH PH      

3ج(  3 3 3 3BiH NH SbH AsH PH                 )3د 3 3 3 3BiH SbH NH AsH PH       

 تر است؟منطقی xباشد. کدام مقدار برای می 2/9و  x ،6/6،  5/1های متوالی به ترتیب برابر با   7O2P4H  ،pKبرای    .23

      6/5د(                        5/4ج(                   9/3ب(                 4/2الف( 

 است؟ تریقویکدام گونه اسید  4SFدر واکنش با  .24

    3AsFد(                         NF4Meج(                 5AsFب(                3BFالف( 

واکنش زیر مقدار با توجه به دو نیم .25
2 2 2
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/O H OE در محیط اسیدی، چند ولت است؟ 
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      -547/0د(               547/0ج(                  682/0ب(                - 682/0الف( 

 کدام است؟ Xدر واکنش زیر .26
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 باشد، در این صورت: % 5/20و  % 9/22،  % 6/56، درصد جرمی بور، بریلیم و هیدروژن به ترتیب Zاگر در مورد مولکول 

H=1.007 , B=10.81 , Be=9.01 

 درست است؟ Xکدام گزینه در مورد  .27

 ب( بیشترین درصد جرمی آن برای اکسیژن است.    الف( در فرمول آن سه اتم وجود دارد.

 د( ترکیبی یونی است.    بیشتر است.  6H2Bج( جرم مولی آن از 

 تر است؟صحیح Zکدام مورد برای ساختار مولکول  .28

 است.   Bکمتر از  Beب( هیدروژن اطراف             الف( ترکیبی یونی است.             

 ای در ساختار وجود ندراد. های پایانی کمتر است.               د( حلقهج( تعداد هیدروژن

 ؟نیستکدام گزینه صحیح  .29

 هر دو قطبی هستند.        Zو  Tدوالکترونی دارند.               ب( -هر دو پیوند سه مرکزی Zو  Tالف( 

 شود. به سه مولکول تفکیک می Zدر اثر حرارت به دو مولکول و  Tد(                 است.  Tبیشتر از  Zج( جرم مولی 

 شود؟با آب کدام مورد تشکیل می Yبا ترکیب  .30

     2Be(OH)د(                  2Hج(               OH-ب(              3B03Hالف( 

 

 


