
 باسمه تعالی

 یطراح: علیرضا بدیع        (   هفتممعدنی )هفته  شیمی

 خواهی کدام گونه بیشتر است؟اندازه الکترون .1

    3Nد(                         3NOج(                         2NOب(                        NOالف( 

 ، چند نوع آمونیاک خواهیم داشت؟را در نظر بگیریم 3و  2و  1ن و سه ایزوتوپ هیدروژ  15و  14نیتروژن اگر دو ایزوتوپ  .2

   18د(                          24ج(                       26ب(                  20الف( 

±هایشان هایش حال عجیبی دارند. بجای اینکه اسپینالکترون M-35ای در کهکشان در سیاره .3
𝟏

𝟐
حالت  4توانند ها مینباشند اسپین الکترو 

±
𝟏

𝟐
±و  

𝟑

𝟐
 را داشته باشند!!! دومین گاز نجیب در این سیاره چه عدد اتمی دارد؟ 

 16د(                   20ج(              10ب(              18الف( 

 ؟نداردکدام ترکیب ساختار منتظم  .4

2-الف( 
6PoI                  )2-ب

8XeF                       )2-ج
6TeBr                        )د-

6IF    

در زیر داده شده است. با توجه به این ساختارهای رزونانسی کدام شکل فضایی برای  4N4Sساختارهای رزونانسی غالب برای ترکیب شماری از  .5

 تر است؟این ترکیب منطقی

 
 متفاوت               SNهشت ضلعی مسطح با طول پیوندهای  یکسان          ب( SNالف( هشت ضلعی مسطح با طول پیوندهای 

 متفاوت      SNیکسان           ج( هشت ضلعی نامسطح با طول پیوندهای  SNج( هشت ضلعی نامسطح با طول پیوندهای 

 در کدام ترکیب کمترین است؟ SCمرتبه  .6

       CN3SFد(                     )2CF2S)5Fج2CSF2C)3(F                   )ب(                3SCSF5Fالف( 

 تواند شکل هرمی اطراف گوگرد داشته باشد؟کدام مولکول می .7

2-ج(                 2SSFب(                 2SOالف( 
6O2S                    )4دSF     

+6ترکیب  .8
12(OH)6Bi  ساختار کلی چندوجهی منتظمی دارد که در آن همهBiچنین همه هستند. هم ها هم ارزOHارز بوده و به دو ها نیز همBi 

 های زیر صحیح است؟متصل هستند. چه تعداد از گزاره

Iگیرند.ها در ساختارمنشور مثلثی قرار می( بیسموت 

II ،است. 3( عدد اکسایش بیسموت + 

III هر بیسموت دارای دو پیوند )BiBi .است 

IV گروه  4( هر بیسموت بهOH متصل است . 

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

 



 پایداری حرارتی کدام ترکیب کمتر است؟ .9

  5SbClد(                        5AsClج(                      5SbFب(                 5AsF الف(

 های آن باز شود؟تا تمام حلقهباید با حداقل چند آب ترکیب گردد  10O4Pترکیب   .10

      6د(                       5ج(                         4ب(                      3الف( 

شود. در دمای پایین این ماده به صورت یک جامد سفیدرنگ در درجه سانتیگراد تجزیه می 15یک مایع ناپایدار بوده که در  3F2PBrترکیب  .11

 گزینه توصیف کننده این جامد است؟آید. کدام می

4الف(  2[ ][ ]PBr PF          )4ب 6[ ][ ]PBr PF               )4ج 2[ ][ ]PF PBr               )4د 2[ ][ ]PF PBr         

 عدد اکسایش نیتروژن در کدام ترکیب کمتر است؟ .12

     2F2Nد(                4F2Nج(               F3Nب(           3NFالف( 

 ؟نیستکیب صحیح شود. کدام گزینه در مورد این ترتولید می 3N3CF( ترکیب 4H2Nبا هیدرازین ) NO3CFدر اثر واکنش  .13

 خطی است.            3Nالف( شکل گروه 

 ب( طول پیوند نیتروژن وسط با نیتروژن متصل به کربن کمتر از  نیتروژن وسط با نیتروژن انتهایی است.

 ج( شکل اطراف نیتروژن متصل به کربن خمیده است

 کربن کمتر هستند. -نیتروژن از طول نیتروژن -های نیتروژند( طول

 صحیح است؟ 6F4H2Asکدام گزینه در مورد جامد  .14

 است.  1:1ب( نمکی      های فلوئور به صورت پل هستند.                 الف( اتم

 + است.                            د( در دمای اتاق پایدار است. 1ج( عدد اکسایش هیدروژن 

-های پتاسیم در حفرهو یون fccهای فولرید در شبکه صفحه آن در شکل زیر داده شده است. در این ترکیب یون در یک  60C3K ساختار نمک  .15

 pmباشد، طول سلول واحد این نمک حدودا چند  pm 617ترین فاصله دو یون پتاسیم وجهی قرار دارند. اگر نزدیکهای چهاروجهی و هشت

 است؟

 1430د(             1240ج(                     1350ب(                 1490الف( 

 
 های آلومینیوم در ... .قرار داشته و یون hcpساختار کروندوم است که در آن اکسیژن در شبکه  3O2Alترین ساختارهای یکی از متداول .16

 های چهاروجهیب( دو سوم حفره       های چهاروجهی                     الف( یک چهارم حفره

 های هشت وجهیهای هشت وجهی                            د( دو سوم حفرهج( یک چهارم حفره

 النده( با تجربی در کدام گزینه بیشترین است؟-اختالف انرژی شبکه تئوری )معادله بورن .17

      AgIد(                    AgBrج(                  AgClب(                 AgFالف( 

 کدام است؟ 20F4(Al4Fx[Ba  ،x[(در ترکیب  .18

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

 باشد. فرمول این ترکیب چیست؟های سفید گوگرد میهای سیاه وانادیم و گویدر سیستم روبرو گوی .19

   2S3Vد(                           2VSج(                       S2Vب(                      VSالف( 



 کدام مقایسه برای گشتاور دوقطبی صحیح است؟ .20

KFالف(  KCl KBr                 )بKCl KF KBr      

KBrج(  KCl KF                    )دKF KBr KCl     

. کدام گزینه در مورد حاللیت xSeای و آلوتروپ زنجیره 8Seهای زیادی است از جمله آلوتروپ حلقوی سلنیم نیز مانند گوگرد دارای آلوتروپ .21

(S این دو در )2CS ( و چگالیآن )ها صحیح است؟ 

8الف(  8( ) ( ) , ( ) ( )x xS Se S Se Se Se                 )8ب 8( ) ( ) , ( ) ( )x xS Se S Se Se Se     

8ج(  8( ) ( ) , ( ) ( )x xS Se S Se Se Se                   )8د 8( ) ( ) , ( ) ( )x xS Se S Se Se Se     

 کدام روند در مورد دمایی که چگالی مایع در آن بیشینه است، صحیح داده شده است؟ .22

2الف(  2 2H O D O T O                )2ب 2 2T O D O H O     

2ج(  2 2H O T O D O                   )2د 2 2D O H O T O      

 دهد؟واکنش را به درستی نشان می Hکدام گزینه ترتیب 3BFپیریدین با متیلدی-6،2پیریدین و متیل-2در واکنش پیریدین،  .23

5الف(  5 5 4 2 5 32 2,6C H N MeC H N Me C H N      )2ب 5 3 5 4 5 52,6 2Me C H N MeC H N C H N            

5ج(  4 5 5 2 5 32 2,6MeC H N C H N Me C H N         )2د 5 3 5 5 5 42,6 2Me C H N C H N MeC H N    

 کدام گزینه صحیح است؟ 3BFبا  4SFدر واکنش اسید و باز  .24

 شود.باز بوده و با جفت ناپیوندی فلوئور وارد واکنش می  4SFشود.    ب( باز بوده و با جفت ناپیوندی گوگرد وارد واکنش می  4SFالف( 

 شود.   باز بوده و با اوریبتال خالی بور وارد واکنش می 3BFشود.        د( باز بوده و با جفت ناپیوندی فلوئور وارد واکنش می 3BFج( 

 دهد؟می افزایشرا   pHبه ازای جریان یکسان، کدام واکنش ریداکس در محیط اسیدی بیشتر از بقیه  .25
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26. 
238U های به صورت متوالی وارد فروپاشی  ،   ،   ،  ،  و شود. آخرین هسته دختر تولید شده کدام است؟می 

234الف( 

92U                  )230ب

90Th                      )222ج

88Ra                          )222د

86Rn          

 با اسید سولفوریک است؟ 2Ca(O(2با اسید سولفوریک و  2CaOکدام مورد محصول مشترک واکنش  .27

   3CaSOد(     2O2Hج(     O2Hب(     2Oالف( 

،  Dیک از مواد  نده قوی ترکیب شده و یک مول از هردهد. این پودر با یک کاهرا می Cنگ در فاز گاز پودر سفید ر Bبا باز  Aترکیب اسید  .28

LiCl  2وH  کدام مورد برای ماده کندمیرا تولید .D صحیح است؟ 

 ب( شکلی مسطح دارد.             الف( ترکیبی غیراشباع است.               

 است.  -2د(  عدد اکسایش نیتروژن در آن               شود. ج( از واکنش اسید و باز لوئیس ایجاد می

آید. برای محصول دیگر کدام گزینه منطقی در واکنش بنزن معدنی با آب و حرارات دادن به آن گاز هیدروژن و یک محصول دیگر به دست می .29

 تر است؟

  3BO3)4(NHد(                 3BNH3Hج(                [BHN(OH)]3ب(                [B(OH)NH]3الف( 

 صحیح است؟3TlIکدام گزینه در مورد ترکیب  .30

 حفرات هشت وجهی توسط یدها اشغال شود. سومالف( اگر ساختار آن مشابه با سدیم کلرید باشد باید یک 

 آید.به دست می HIدر اسید غلیظ  2Iزردرنگ و   TlIب( رنگ آن سفید است که با انحالل  

 شود.حاصل می TlI]4[-یدید کمپلکس چهاروجهی  ج( با واکنش آن با یون

 .   است -1اکسایش یدها در این ترکیب د( عدد 


