
 باسمه تعالی

 یطراح: علیرضا بدیع        (   دهممعدنی )هفته  شیمی

 نمودار زیر مربوط به کدام خاصیت است؟ .1

 
 خواهی       ب( الکترونگاتیوی              ج( انرژی دومین یونش                  د( بار موثر هستهالف( الکترون

 به ترتیب چند پیکومتر هستند؟ Cو  Bو  Aاست،  10S6Cدر شکل زیر که مربوط به ترکیب  .2

  208،  176، 164د(         164،  176،  208ج(      164،  208، 176ب(     176،  164،  208الف( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ید صحیح است؟-کدام مقایسه در مورد طول پیوند کربن .3

3الف( 2 5 2 3,CH I C H I ICN C H I          )3ب 2 5 2 3,CH I C H I ICN C H I        

3ج(  2 5 2 3,CH I C H I ICN C H I           )3د 2 5 2 3,CH I C H I ICN C H I      

6-کدام گزینه در مورد ترکیب پربورات  .4
8O2B صحیح است؟ 

 است. -2و دو اکسیژن  -1ب( عدد اکسایش شش اکسیژن           + است.                      5الف( عدد اکسایش بور 

 است. -2و چهار اکسیژن  -1د( عدد اکسایش چهار اکسیژن        + است.4عدد اکسایش بور  ج(

 صحیح است؟ 2BeClکدام مورد برای مونومر و پلیمر  .5

 الف( هر دو فاز گازی دارند.                       ب( مونومر قطبی و پلیمر آن ناقطبی است.

 ج( طول پیوند در پلیمر بیشتر است.             د( هر دو مسطح هستند.  

 صحیح است؟ As-Asو  N-N  ،P-Pکدام مقایسه برای انرژی پیوند  .6

                            As-As > P-P > N-Nب(                         P-P > As-As > N-Nالف( 

    P-P   > As-As   N-N <د(                       P-P > As-As   >   N-Nج( 

 چند ایزومر هندسی دارد؟  3Br3Cl2Iترکیب  .7

  7د(                 6ج(                 5ب(            4الف( 

 کدام گزینه صحیح است؟ NO2F+ در مورد یون  .8

 ب( شکل ترکیب هرم مثلثی است. است.فلوئور -اکسیژن کمتر از طول پیوند نیتروژن-الف( طول پیوند نیتروژن

 ساختار رزونانسی پایدار است. 3د( دارای   است. FNOبیشتر از  FNFج( زاویه پیوندی 

A 

B 

C 



 های شیمیایی زیر فاقد مرکز تقارن است؟کدامیک از گونه .9

ب(  XeF4الف( 
3I  )جXeF2  )دXeO3 

 است؟ ClO2F+اوربیتال هیبریدی اتم مرکزی و شکل هندسی یون  کدام  .10

 ،  مربع مسطح   d2sp، دوهرمی مثلثی          د(  d3sp، هرمی        ج(  3sp، مثلث مسطح        ب(  2spالف( 

 چه تعداد از ترکیبات زیر خطی هستند؟ .11

O3- , NO2+ , NO2- , CN22- , N2O 

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

 در کدام ترکیب بیشتر است؟ πو  σمجموع کل پیوندهای  .12

      3F2ClOد(                   2F3XeOج(                   2Cl2SOب(                 4SOFالف( 

 ؟داردسه مرکزی -پیوند دوالکترونی در حالت پایدار خود چه تعداد از ترکیبات زیر .13

Al2Cl6 , BeH42- , B2H4 , B2O54-  

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

 های زیر پارامغناطیس هستند؟چه تعداد از گونه .14

2 2 2

2 2 2 2 2, , , , , , ,B B C C CN NO NO F       

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

ها های آب ساختار قفسی به خود گرفته و مولکول و نمک مربوطه در حفرهها مولکولبا آب تبلور ساختارهای بسیار متنوعی دارند که در غالب آن جامدات -

 136حفره کوچک قرار دارد. در قفس دوم  2حفره بزرگ و  6شود که در این قفس مولکول آب ایجاد می 46توسط  اول قفس گیرند. در ساختارقرار می

 کنند. با این توضیحات به سواالت زیر پاسخ دهید:حفره کوچک ایجاد می 16حفره بزرگ و  8مولکول آب 

3ترکیبی با فرمول  .15
24

.5Ar H O .کدام گزینه در مورد این ترکیب صحیح است؟ تشکیل شده است 

 ها اشغال شده است.های بزرگ اشغال شده است.         ب( در ساختار اول همه حفرهالف( در ساختار اول همه حفره

 های کوچک اشغال شده است.های بزرگ اشغال شده است.           د( در ساختار دوم همه حفرهج( در ساختار دوم همه حفره

2ترکیبی با فرمول  .16
2 23
.7Cl H O داریم. کدام گزینه در مورد ساختار آن صحیح است؟ 

 ها اشغال شده است.های بزرگ اشغال شده است.    ب( در ساختار اول همه حفرهالف( در ساختار اول همه حفره

 های کوچک اشغال شده است.های بزرگ و نصف حفرهل همه حفرههای کوچک اشغال شده است.    د( در ساختار اوج( در ساختار اول همه حفره

1تر کلر فرمولی به صورت کالترات متداول .17
2 24
.7Cl H O دارد. کدام گزینه معرف ساختار آن است؟ 

 های بزرگ اشغال شده است.    الف( در ساختار اول همه حفره

 های کوچک اشغال شده است.حفرهششم های بزرگ و یک ب( در ساختار اول همه حفره

 های کوچک اشغال شده است.های بزرگ و یک چهارم حفرهج( در ساختار اول همه حفره

 های کوچک اشغال شده است.های بزرگ و نصف حفرهد( در ساختار اول همه حفره

3کالترات کلروفرم به شکل  .18 2.17CHCl H O است. کدام گزینه در مورد آن صحیح است؟ 

 ها اشغال شده است.های بزرگ اشغال شده است.         ب( در ساختار اول همه حفرهالف( در ساختار اول همه حفره

 های کوچک اشغال شده است.های بزرگ اشغال شده است.           د( در ساختار دوم همه حفرهج( در ساختار دوم همه حفره

3بی با فرمول ترکی .19 2 2.2 .17CHCl H S H O داریم. این ترکیب در کدام ساختار قرار دارد؟ 

 ها اشغال شده است.های بزرگ اشغال شده است.         ب( در ساختار دوم همه حفرهالف( در ساختار دوم همه حفره

 های کوچک و بزرگ اشغال شده است.ساختار دوم نصف حفرههای کوچک اشغال شده است.          د( در ج( در ساختار دوم همه حفره

AHهای بارز در پیوندهای هیدروژنی قوی و متوسط آن است که در پیوندی نوعی مانندیکی از ویژگی .20 B های واندروالسی ، جمع شعاع

(VdW VdW

A Br r   از فاصله این دو اتم با پیوند هیدروژنی ) (ABd بیشتر است. به عنوان مثال در یون ) -2HF  که دارای پیوند هیدروژنی



را به صورت باشد. اگر می 270pmاست در حالی که جمع شعاع واندروالسی برای اتم فلوئور برابر با  227pmمتقارن است، فاصله دو فلوئور 

ABd     تعریف کنیم در این صورت برای کدام یک از پیوندهای هیدروژنی زیر به صورت نسبی بیشتر است؟ 

Oالف(  H F         )بO H Cl              )جO H Br            )دN H O      

 منفی است؟برای کدام یک از پیوندهای هیدروژنی زیر .21

    F4NHد(               2KHFج(            I4PHب(              NHI3Meالف( 

 کدام اکسید باالترین نقطه جوش دیده شده را دارد؟ .22

    3ReOد(                    MgOج(               2ZrOب(             2TiOالف( 

 کدام مقایسه برای قدرت اسیدی در فاز گازی صحیح است؟ .23

3الف(  2 3 3 2 2 3 2 2( )CF SO CH CF SO NH CF SO NH       )3ب 2 2 3 2 2 3 2 3( )CF SO NH CF SO NH CF SO CH    

3ج(  2 2 3 2 3 3 2 2( )CF SO NH CF SO CH CF SO NH         )3د 2 3 3 2 2 3 2 2( )CF SO CH CF SO NH CF SO NH       

 صحیح است؟ 2apKو   1apKکدام ترتیب برای تفاوت  .24

2الف(  2 4 2 3 3 4 3 4H C O H SO H PO H AsO              )3ب 4 2 3 3 4 2 2 4H AsO H SO H PO H C O                      

2ج(  2 4 2 3 3 4 3 4H C O H SO H AsO H PO                 )2د 2 4 3 4 3 4 2 3H C O H AsO H PO H SO      

 است؟ بیشترانرژی بستگی هسته به ازای نوکلئون برای کدام اتم  .25

    208Pbد(                    56Feج(                    12Cب(                     3Heالف( 

 با توجه به اطالعات داده شده کدام کمپلکس تریس)فنانترولین(آهن پایدارتر است و چند برابر ؟    .26

3 2 3 2
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Fe Fe Fe phen Fe phen
E V E V        

5الف(  3

37.6 10 , [ ( ) ]Fe phen                 )3ب 3

32.8 10 , [ ( ) ]Fe phen                     

5ج(  2

37.6 10 , [ ( ) ]Fe phen                     )3د 2

32.8 10 , [ ( ) ]Fe phen     

 های زیر است:ها سنتز کلسیم نیترید واکنشیکی از روش  .27

3 2 3 2 3Ca NH A H A Ca N NH       

 های زیر صحیح است؟چه تعداد از گزاره

I )A  .نمکی با قدرت بازی زیاد است 

II است.مول آمونیاک نیاز  3( در نهایت برای تولید هر مول کلسیم نیترید به 

III )A  است.  1:1نمکی 

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

 جمع ضرایب استوکیومتری در این واکنش کدام است؟است.آن با کک در حضور نیتروژن نیترید کاهش اکسید های سنتزآلومینیومروشیکی از  .28

   7د(                 15ج(                    13ب(            10الف( 

درجه سانتیگراد استفاده شود، نیتروژن مونوکسید  800شود اما اگر از کاتالیزگر پالتین در دمای در اثر سوختن آمونیاک گاز نیتروژن تولید می .29

چنین در اثر گردد. همیل شده و با هیدرولیز این ترکیب اسید نیتریک حاصل میشود که در اثر اکسیدشدن به نیتروژن دی اکسید تبدتولید می

 آید. کدام گزینه در این باره صحیح است؟سوختن آمونیاک در حضور متان طی فرآیند اندروسوف هیدروسیانیک اسید به دست می

 ژن بیشتری نیاز دارد.الف( به ازای مول یکسان آمونیاک، واکنش سوختن در حضور کاتالیزگر پالتین اکسی

 کند.ب( به ازای مول یکسان از آمونیاک، واکنش سوختن عادی آمونیاک آب بیشتری تولید می

 ج( جمع ضرایب استوکیومتری در واکنش سوختن در حضور متان بیشترین است.

 کدامد( هیچ

 دیگر در هر واکنش به ترتیب کدام است؟ ها است. محصولدو روش متداول برای سنتز آمید فلزات آمونولیز هیدرید و اکسید آن .30

2الف(  2,H H O         )2ب 2,H O H          )2ج,MOH H          )2د 2,H O H O   


