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شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری – سوم فصل

ترکیب های یونی، انرژی شبکه بلور یونی

-1)کدام گزینه درست است؟  1
g.mol  :46  =Cu  ،23  =S  ،14  =O  ،1  =H) 54تجربی

 ( سولفات پنج آبه را آب تشکیل می دهد.IIدرصد جرم مس ) 34( 1

 رید از انرژی شبکه بلور آلومینیم اکسید، بیشتر است.( انرژی شبکه بلور آلومینیم فلوئو3

 ( عدد کوئوردیناسیون هر یون در شبکه بلور، برابر شمار بارهای مثبت یا منفی یون ها است.2

سولفات است و عدد اکسایش گوگرد در آن دو برابر عدد اکسایش کروم است. (IIIکروم )، 3Cr(6SO)2( نام 6

54تجربی خارج کشوررست اند؟ چند مورد از مطالب زیر د 3

بیشتر است. NaClاز نقطه ذوب بلور  KBrنقطه ذوب بلور  ●

نقطه ذوب بلورهای یونی، با انرژی شبکه بلوری آن ها، رابطه مستقیم دارد. ●

یون های  ●
+

Na  و
+3

Mg ( را می توان به صورتI)Na ( وII)Mg .نشان داد

است. FeSو  CuSد به ترتیب، ( سولفیII(  سولفید و آهن )IIفرمول شیمیایی مس )●

بسیاری از یون های فلزهای واسطه، بدون داشتن آرایش الکترونی گازهای نجیب پایدارند.●

1 )13 )32 )26 )6

با توجه به جدول روبرو که به مقایسه انرژی شبکه بلور چند ترکیبب یبونی )ببا     2

( مربوط است، کدام مقایسه نادرست است؟ kJ.mol-1یکای 

1 )f > d > e 

3 )a > c > d 

2 )e > d > a 

6 )a > c > e 
 54ریاضی خارج کشور

 56تجربی       کدام گزینه درست است؟ 6
 هیدرید با آرایش الکترونی یون لیتیم، متفاوت است. ( آرایش الکترونی یون1
 ( یون های کربنات و نیترات، از نظر شکل هندسی و عدد اکسایش اتم مرکزی مشابه اند.3
 مربوطه، اندازه اتم فلز پس از انتقال الکترون، افزایش می یابد. ی( ضمن تشکیل سدیم کلرید از عنصرها2
لور ترکیب های یونی، قوی تر از جاذبه میان یك جفت کاتیون و آنیون مشابه است.( نیروی جاذبه ی بین یون ها در ب6

52تجربی                           ( g.mol    :99  =Mn   ،39  =Al    ،36  =Mg    ،14  =O    ،16  =N-1کدام گزینه نادرست است؟ )  9

ابر درصد جرمی نیتروژن در آلومینیوم نیترات است.( درصد جرمی نیتروژن در آلومینیوم نیترید بیش از دو بر1

 ( انرژی شبکه ی بلور پتاسیم یدید از انرژی شبکه ی بلور لیتیم فلوئورید کمتر است.3
 ( شبکه ی بلور یونی، آرایش سه بعدی منظم یون ها در بلور جامد یونی است.2
 .درصد جرم منیزیم پرمنگنات را منیزیم تشکیل می دهد  5( بیش از 6

52تجربی خارج کشور  کدام گزینه نادرست است؟ 4

 ( انرژی شبکه بلور اکسیدهای فلزهای واسطه با افزایش عدد اکسایش فلز، بیشتر می شود.1
( با وجود گرماگیر بودن تشکیل یون های فلزی، وجود انرژی شبکه بلور، دلیل اصلی تشکیل ترکیب های یونی است.3

رید، برابر نیروی جاذبه میان یك زوج از یون های ( انرژی شبکه بلور سدیم کل2
–

Cl  و
+

Na .ضربدر عدد آووگادرو است

 ( در اثر گذر جریان برق از ترکیب های یونی مذاب بر خالف محلول آن ها، همواره یون ها در واکنش وارد می شوند.6

-3
O

-
F

آنیون

کاتیون

ba
+

Na

dc
+3

Mg

fe
+2

Al
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نشان دهنده انرژی شبکه بلور  Cو  A  ،Bبا توجه به شکل روبرو،  9

 ای یون های کدام عنصرهایند و با بزرگ تر شدن کاتیون هالیده
هم گروه، درباره کدام هالوژن، انرژی شبکه بیشتر تغییر می کند؟ 

52ریاضی)گزینه ها را از راست به چپ بخوانید(                          

1 )K , Na    وF - Li

3 )Li , Na    وI - K 
2 )Na , Li    وF - K

6 )Na , K  و  I - Li 

53تجربی           کدام گزینه درست است؟ 8

( عدد کوئوردیناسیون یون های 1
+

Na  و
–

Cl است.  8برابر  ، در شبکه بلور سدیم کلرید، یکسان و

 به دلیل نیروهای دافعه ای است که بر اثر ضربه و جابجایی الیه ها در شبکه ایجاد می شود. NaCl( شکنندگی بلور 3

 ( انرژی آزاد شده هنگام تشکیل یك جامد یونی از عنصرهای تشکیل دهنده آن، انرژی شبکه بلور آن نامیده می شود.2

اند و با گذر دادن جریان برق به یون های گازی تشکیل دهنده خود تجزیه می شوند. ( جامدهای یونی رسانای جریان برق6

53ریاضی             شبکه بلور منیزیم کلرید می گویند؟ تشکیل انرژی آزاد شده در کدام واکنش را، انرژی 5

1( )s)3MgCl → (g)
-

Cl3 ( +s)
+3

Mg                                    3( )s)3MgCl → (g)3 Cl ( +s) Mg

2( )g)3MgCl → (g)
-

Cl3 ( +g)
+3

Mg                                    6( )s)3MgCl → (g)
-

Cl3 ( +g)
+3

Mg

          51تجربی برابر چند کیلوژول بر مول است؟ NaClزیر، انرژی شبکه بلور با توجه به داده های  11

Na)s( +  
 

 
Cl )3 g( → NaCl)s(      ,  ∆H1 = 611-  kJ/mol

Na)s( → Na)g(  ,  ∆H3 = 118+  kJ/mol

Cl )3 g( → 3Cl)g(      ,  ∆H2 = 362+  kJ/mol

Na)g( → Na+)g( + e   ,  ∆H6 = 654+  kJ/mol

Cl)g( + e → Cl-)g(     , ∆H9 = 265-  kJ/mol

1 )9/998-                       3 )9/899                       2 )9/989                        6 )9/898

با توجه به موقعیت عنصرها در جدول روبرو که بخشی از جدول تناوبی است، اندازه کدام یون به ترتیب از همه کوچکتر و کبدام یبك از    11

51ریاضی        د(همه بزرگتر است؟ )گزینه ها را از راست به چپ بخوانی

1 )
+3

Be  ،
+

Na                                 3 )
+

Li  ،
+3

Mg 

2 )
+

Li  ،
+

Na                                    6 )
+3

Be  ،
+3

Mg

51تجربی خارج کشور  کدام مطلب نادرست است؟ 13

 ( هر چه شعاع یون ها بزرگ تر باشد، انرژی شبکه بلور ترکیب یونی بیشتر است.1
 ( دمای ذوب جامد یونی با انرژی شبکه بلور آن به طور کلی رابطه ی مستقیم دارد.3
 ی بیشتر است.( هر چه بار الکتریکی یون ها بیشتر باشد، انرژی شبکه بلور ترکیب یون2
( نیروی جاذبه بین یون ها در جامد یونی، در تمام جهت ها بین یون های ناهمنام مجاور وجود دارد.6

31

Be Li
Mg Na
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بلور سدیم کلرید   ی میان یون ها در شبکه شمار یون های ناهمنام پیرامون هر یون در شبکه بلور را ................ آن می گویند. نیروی جاذبه 12

 یابد. بلور هالیدهای فلزهای قلیایی از باال به پایین ............. می  ی میان یك جفت یون تنها است و انرژی شبکه نرژی جاذبه............ ا
                  51کشور ریاضی خارجکاهش                        –برابر با  –ی پیوند  ( درجه3افزایش                                    –بیشتر از  –ی پیوند  ( درجه1

کاهش –برابر با  –( عدد کوئوردیناسیون 6                        کاهش –بیش تر از  –( عدد کوئوردیناسیون 2

 51کدام روند در مورد انرژی شبکه بلور ترکیب های داده شده درست است؟    تجربی 16

1 )3FeCl < FeO < 2O3Fe                                                        3 )MgO < 2O3Al < 2AlF

2 ) FeO< 3FeCl < 2O3Fe                                                   6 )3MgF <O 3Na < MgO

51تجربی خارج کشور     کدام مطلب در باره ی جامدهای یونی نادرست است؟ 19

 داشتن ذره های باردار الکتریکی، رسانای جریان برق اند.( به دلیل در بر 1
 ( آرایش یون ها در بلور آن ها، بسته به اندازه نسبی یون ها، از الگوهای ویژه ای پیروی می کند.3
( بیش تر آن ها در حالل های قطبی مانند آب حل می شوند و محلول آن ها رسانای جریان برق است.2

 ها با بار یون ها رابطه مستقیم و با اندازه ی یون ها، رابطه ی وارونه دارد.( انرژی شبکه بلور آن 6

گیرند و یبون   یهنگام تشکیل بلورهای یونی، آنیون ها و کاتیون ها به یکدیگر نزدیك می شوند. یون های ...............  ،  .................. قرار م 14

........ می شوند. در نتیجه نیروی جاذبه بین یون های ناهمنام در مقایسه با نیروی دافعبه ببین یبون هبای     ها ................ تا حد امکان ........

 88تجربیهمنام، بسیار ............... است.     

( همنام، دور از یکدیگر، ناهمنام، به یکدیگر نزدیك، کمتر        1

از یکدیگر دور، کمتر   ( همنام، در مجاورت یکدیگر، ناهمنام، 3

( ناهمنام، دور از یکدیگر، همنام، به یکدیگر نزدیك، بیشتر    2

( ناهمنام، در مجاورت یکدیگر، همنام، از یکدیگر دور، بیشتر6

89ریاضی    :کدام مطلب درست است 19

 .بیشتر است MgOاز انرژی شبکه بلور  CaO( انرژی شبکه بلور 1

 ( جامدهای یونی به دلیل در بر داشتن ذرات باردار، رسانای جریان برق اند.3

 ( انرژی شبکه بلور یونی، با شعاع کاتیون رابطه وارونه و با بار آن رابطه مستقیم دارد.2

ن است.( انرژی شبکه بلور جامد یونی برابر انرژی آزاد شده هنگام تشکیل یك مول از آن، از یونهای جامد سازنده آ6

 کدام گزینه ترتیب افزایش انرژی شبکه بلور ترکیب های زیر را درست نشان می دهد؟ 18

1 )3 MgF< MgO <KF  <NaF                                                 3 )MgO < 3MgF <NaF  < KF

2 )KF < NaF < 3MgF < MgO                                               6) NaF < KF < MgO < 3MgF

کدام جمله درست است ؟ 15

 ( هر چه اندازه کاتیون کوچکتر باشد، انرژی شبکه بیشتر است.1

( انرژی شبکه مقدار انرژی الزم جهت تشکیل یك مول جامد یونی از یونهای گازی سازنده آن است.3

 ( هر چه بار کاتیون بیشتر باشد انرژی شبکه کمتر است.2

 اصله بین یونی بیشتر باشد انرژی شبکه بیشتر است.( هر چه ف6

 انرژی شبکه کدام یك از ترکیبهای یونی بیش از بقیه است؟   31

1 )NaF                           3) 3MgF                                  2) 2AlF                                     6) 6SiF 

 ژی شبکه بیشتری دارد. کدام ترکیب یونی انر 31

   1 )NaF                                  3) 2AlF                                   2 )MgO                                     6) 2O3Al 
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 کدام ترکیب یونی انرژی شبکه بیشتری دارد.   33

   1) 3CaF                                 3) 2AlF                                    2 )LiF                                        6) 6CF 

51کدام مطلب در مورد جامدهای یونی درست است؟    تجربی 32

 ( همه آنها در حالل های قطبی مانند آب حل می شوند.1

 ( به دلیل در بر داشتن ذره های باردار، رسانای جریان برق اند.3

 ( با افزایش اندازه و بار الکتریکی یون ها، انرژی شبکه بلور آن ها افزایش می یابد.2

( شبکه بلور آن ها از چیدمان یونهای ناهمنام با نظم ویژه ای در سه بعد فضا به وجود می آید.6

85کدام مطلب در باره جامدهای یونی نادرست است؟    ریاضی 36

ننده اند.           ( جامدهایی به شدت سخت و شک1

 ( بیشتر آنها نقطه ذوب و جوش به نسبت باال دارند.3

 ( رسانای جریان برق اند و ضمن عبور جریان برق از خود تجزیه می شوند.2

( انرژی آزاد شده ضمن تشکیل یك مول از آنها، از یون های گازی سازنده را انرژی شبکه بلور آنها می گویند.6

 پاسخ نامه

1234567891111121314151617

63161223621121162

18192121222324

2126362

.

 شکل هندسی مولکول ها، قلمروهای الکترونی

59ریاضی خارج کشور روی می دهند؟   ضمن تبدیل یون نیتریت به یون نیترات، چند مورد از تغییرهای زیر،  1

تبدیل گونه از قطبی به ناقطبی

 افزایش ظرفیت اتم هایN  وO در یون نیترات

افزایش شمار قلمروهای الکترونی اتم مرکزی

کاهش شمار جفت الکترون های ناپیوندی اتم مرکزی

1 )13 )3                   2 )26 )6

59ریاضی  کدام موارد از مطالب زیر درست اند؟ 3

 آ( مولکول های سه اتمی پایدار، دارای یکی از دو شکل هندسی ممکن اند.
 ب( ترکیب هایی که فرمول شیمیایی با استوکیومتری مشابه دارند، شکل یکسان دارند.

 پ( شکل هندسی مولکول، یکی از عامل های مهم در تعیین خواص شیمیایی و فیزیکی آن است.
ت( همه مولکول هایی که شمار اتم های سازنده مولکول آن ها نابرابر است، شکل هندسی متفاوت دارند.

 ( آ، ب، پ6، پ                                ( ب2( پ، ت                                3                                 ( آ، پ1

–کدام مطلب در باره یون  2
COO2CH 53تجربی            درست است؟

          اکسیژن در آن برابر است. –( طول هر دو پیوند کربن 1

 ( عدد اکسایش اتم های کربن در آن برابر است.3

 ( شمار قلمروهای الکترونی پیرامون هر دو اتم کربن در آن یکسان است.2

.( مجموع شمار جفت الکترون های پیوندی و ناپیوندی الیه ظرفیت اتم ها در آن برابر است6
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. در مولکول ................... که ساختار ................. دارد، قطبی است و در آن جفبت الکتبرون هبای    پیوند بین اتم های ............... و ................ 6

53تجربی     پیوندی به اتم .................. نزدیك ترند.

1 )N    ،Cl   ،2NCl  ، سه ضلعی مسطح ،Cl                                   3 )S    ،O  ،2SO ، سه ضلعی مسطح ،S

2 )Cl    ،Be   ،3BeCl  ، خطی ،Cl6 )O    ،F  ،3OF  ، خمیده ،O 

53ریاضی خارج کشور          کدام عبارت درست است؟ 9

 ( فسفر در ترکیب های خود، همواره چهار قلمرو الکترونی دارد.1
 ( شمار قلمروهای الکترونی اتم ها در مولکول کربن دی سولفید، نابرابر است.3
 ( شمار قلمروهای الکترونی اتم های کربن در مولکول اتانول و دی متیل اتر، متفاوت است.2
( شمار قلمروهای الکترونی اتم مرکزی در مولکول فرمالدهید با شمار جفت الکترون های ناپیوندی آن نابرابر است.6

ار جفت الکترون های ناپیوندی آن کمتر است؟ در کدام گونه شیمیایی اتم مرکزی دارای چهار قلمرو الکترونی است و شم 4

1 )2ClF19  3 )2AsF22                2 )6SF14           6 )3OCl8                   51ریاضی

51تجربی خارج کشور    هندسی آن ها، یکسان نیست؟ در کدام گزینه، شمار جفت الکترون های پیوندی دو مولکول برابر است اما شکل 9

1 )3SO ،3CS3 )3COCl ،O3N

2 )2NF ،2PCl6 )6SiF ،6CBr

85ریاضی رعایت نشده است و شکل هندسی آن .............. است .  "هشتایی پایدار  هقاعد "در مولکول .............. 8

1 )2BH9 –  2( 3                                                        مسطح مثلثیNH9 –  هرم با قاعده سه ضلعی

2 )6SiF16 - 6( 6                               تظم            چهار وجهی منSF14  -                   چهار وجهی منتظم

85تجربی خارج کشور     ، به ترتیب )از راست به چپ(، کدام اند؟2SOو  3SCl ،2PClشکل مولکول های 5

مسطح مثلثی -مسطح مثلثی  –( خمیده 1

هرم با قاعده مثلثی –مسطح مثلثی  –( خطی 3

مسطح مثلثی -هرم با قاعده سه ضلعی  –( خمیده 2

 هرم با قاعده سه ضلعی -هرم با قاعده سه ضلعی  –( خطی 6

شکل شماره ............... می تواند طرحی از آرایبش اتبم هبا در     11

لکبول ................... باشببد کبه پیرامببون اتبم مرکببزی در آن    مو

89ریاضی.............. قلمرو الکترونی وجود دارد.   

 1 -آمونیاك  – 1( 1

2 -گوگرد تری اکسید  – 3( 3

 6 -متان  – 2( 2

 6 –متان  – 6( 6

یرامون اتم مرکزی پاختار مولکول ................... باشد که سطرحی از  ارتباط دارد که می تواند Aبا شکل  6،  2،  3،  1کدام یك از شکلهای  11

84ریاضی     جود دارد. وآن ........... قلمرو الکترونی 

چهار           –متان  – 1( شکل 1

 چهار –متان – 3( شکل 3

 سه–گوگرد تری اکسید  – 2( شکل 2
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سه–د گوگرد تری اکسی – 6( شکل 6

پاسخ نامه 

1234567891111

11123361262

.

تست های این قسمت فراتبر از کتباب درسبی     برخی)    شکل هندسی مولکول ها، قلمروهای الکترونی، قطبیت و زاویه پیوندی

 در مورد شکل هندسی و زاویه پیوندی هست.(هستند و برای پاسخ دادن به آن ها نیاز به دانسته های بیش تری 

59تجربی کدام عبارت درست است؟    1

 ( در ساختار لوویس یون کربنات، اتم مرکزی دارای دو جفت الکترون ناپیوندی است.1

 ( مولکول سیانو اتن، به طور کلی دارای ساختار خمیده با یك جفت الکترون ناپیوندی است.3

 است. 8/1اگزاالت، نسبت شمار جفت الکترون های ناپیوندی به پیوندی برابر ( در ساختار لوویس یون 2

یکسان است. 3OFو  3CO( زاویه پیوندی و شمار جفت الکترون های ناپیوندی اتم مرکزی در مولکول های 6

59تجربی خارج کشور   ؟چند مورد از مطالب زیر، عبارت: شمار .................... برابر است. را به درستی کامل می کنند 3

 قلمروهای الکترونی اتم مرکزی در یون های
+

6NH  و
-

3NO

 9جفت الکترون های ناپیوندی در مولکول هایAsCl  3وH3C

 6قلمروهای الکترونی اتم مرکزی در مولکول هایSF  6وGeI

( جفت الکترون های پیوندی در یون متانوات
-

O2CH 3( و مولکولCl3CH

1 )1            3 )32 )26 )6

 شکل .................. طرحی از ساختار ..................... می تواند باشد 2
که پیرامون اتم مرکزی آن ................ قلمرو الکترونی وجود دارد 

56تجربی  رکیبی .................... است.و ت 

1  )a    ،6SF  قطبی ، 
3  )d    ،3SOCl  قطبی ،

2  )c   ،2SO  ناقطبی ، 
6  )b   ،6SiCl  ناقطبی ، 
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52ریاضی                            وجود جفت الکترون ناپیوندی روی اتم مرکزی در یك مولکول، در کدام ویژگی آن اثر کمتری دارد؟     6  

( طول پیوند6( شکل هندسی                              2( زاویه پیوندی                            3( قطبیت مولکول                      1

یون های  9
-

6ClO  ،
-

6
3

SO  و
-

6
2

PO 51تجربی                                     به ترتیب از کدام نظر متفاوت و از کدام نظر مشابه اند؟

 قدرت اسید حاصل از آن ها – چگالی بار( 3نسبت بار به شعاع یونی                                     – نوع اتم مرکزی( 1

زان قطبیت پیوندهامی –( عدد اکسایش اتم مرکزی 6                                 شکل هندسی –( عدد اکسایش اتم مرکزی 2

51دارد، کدام است؟    ریاضی 2SOکه ساختاری مشابه مولکول  2BFدلیل اصلی ناقطبی بودن مولکول  4

( یکسان بودن پیوندها           1

 ( ناقطبی بودن پیوندها3

( نبودن جفت الکترون ناپیوندی روی اتم مرکزی و ساختار مسطح مثلثی2

 مار الکترون های ناپیوندی الیه ظرفیت اتم های مجاور( زیاد بودن ش6

 51کدام مولکول ساختار خطی دارد و ناقطبی است؟     ریاضی 9

1 )3CS                                       3 )O3N                                   2 )3NO                                    6 )HClO

85یف جدول زیر، تمام داده ها در باره مولکول داده شده درست است؟      تجربی در کدام رد 8

1( ردیف 1

 3( ردیف 3

2( ردیف 2

 6( ردیف 6

.

مولکول ردیف

شمار قلمروهای 

الکترونی پیرامون اتم 

 مرکزی

شکل هندسی
زاویه 

پیوندی

شمار جفت الکترون 

اتمی ناپیوندی الیه 

 ظرفیت اتم ها

12NH21191°هرمی

36SiH69/115°چهار وجهی°

22SO21314°مسطح مثلثی

6O3H69/1163°خطی

89است؟  تجربی 6SiClکدام مطلب توصیفی نادرست در باره مولکول  5

است.            9/115 °( زاویه پیوندی در آن برابر 1

 کیبی ناقطبی است.( شکل هندسی آن چهاروجهی و تر3

( اتم مرکزی آن چهار قلمرو الکترونی دارد که همگی پیوندی اند. 2

 جفت الکترون وجود دارد. 13( در الیه ظرفیت آن 6

51تجربی خارج کشور    ست.مولکول ............... قطبی و مولکول ................ ناقطبی و شکل هندسی آن ها به ترتیب .............. و .............. ا 11

1 )3NO – S3H –  3( 3خمیده                                                –خطیOCl –3BeCl –  خمیده –خطی

2 )2SO – 2BCl –  2( 6هرمی    –مسطح سه ضلعیNH – 2SO –  هرمی –مسطح سه ضلعی 

پاسخ نامه 

12345678911

3126221366

.

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



تست های شیمی کنکور سراسری و خارج کشور مطابق با کتاب های نظام جدید                         تنظیم و نگارش  بهزاد میرزائی

59 زمستان                                       سوال 95سوم شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری ، فصل شیمی دوازدهم

8 Bemirzaie.blogfa.com     @bemirzaie77 

انواع جامدهای بلوری

59تجربی تفاوت آنتالپی ذوب و تبخیر کدام ماده )آب یا جیوه(، بیشتر است و دلیل آن کدام عامل می تواند باشد؟    1

 ( آب، وجود پیوند هیدروژنی بین مولکول ها1

 به بین ذره ها در حالت مایع( جیوه، نیروهای قوی تر جاذ3

 ( جیوه، افزایش حجم بیشتر نسبت به آب در دمای یکسان در حالت بخار2

( آب، جاذبه قوی تر مولکول های قطبی آب نسبت به اتم های خنثی در جیوه6

54تجربی خارج کشوراگر برای تهیه الماس ساختگی از گرافیت خالص استفاده شود، کدام عبارت، درست است؟  3

 کربن، افزایش می یابد. –( طول پیوندهای کربن 1

 ( فاصله الیه های اتم های کربن از یك دیگر، اندکی افزایش می یابد.3

 ( رسانایی الکتریکی نمونه طی این فرایند، رفته رفته افزایش می یابد.2

( محل قرار گرفتن اتم های کربن طی تبدیل گرافیت به الماس، ثابت می ماند.6

بنشیند، چند مورد از مطالب زیر، در باره ترکیب  3NHبه جای یکی از اتم های هیدروژن گروه متیل مولکول استیك اسید، یك گروه اگر  2

59تجربیبه دست آمده، درست خواهد بود؟  

.پیوندهای هیدروژنی قوی تری تشکیل می دهد

.هم با اسیدها و هم با بازها واکنش می دهد

 دارای گروه عاملیCON .و یك آمید است

.دمای ذوب باالتر از استیك اسید دارد

1 )13 )32 )26 )6

51ریاضی خارج کشور            کدام مطلب نادرست است؟ 6

 ی مجاور، بیش تر است. ی بین اتم های دو الیه ی بین اتم ها در هر الیه، در مقایسه با نیروی جاذبه وی جاذبهدر بلور گرافیت، نیر (1
 ( شمار قلمروهای الکترونی اتم های کربن، در الماس و گرافیت یکسان است.3
هر مولکول غول آسای آن میلیاردها اتم ( در الماس، هر اتم کربن با چهار اتم کربن دیگر، با آرایش چهار وجهی منتظم پیوند دارد و2

 کربن را در بر دارد.     
ی آن، هر اتم کربن با سه اتم کربن دیگر پیوند دارد. ( آرایش اتم های کربن در بلور گرافیت شش ضلعی منتظم است و در هر الیه6

51کدام مطلب در باره ی الماس و گرافیت نادرست است؟   تجربی خارج کشور  9

 دو ، جامدهای کواالنسی اند و ذره های سازنده ی آن ها، اتم های کربن اند. ( هر1

 ( در بلور الماس، هر اتم کربن با چهار اتم دیگر کربن با آرایش چهار وجهی پیوند دارد.3

 ( در گرافیت هر اتم کربن با سه اتم دیگر کربن با آرایش مسطح سه ضلعی در الیه ها، پیوند دارد.2

اس شامل الیه های متشکل از میلیاردها اتم کربن است که بین آن ها نیروهای جاذبه ی بسیار قوی برقرار است.( بلور الم6

.......... اند...... و ........... و ............ اند و این دو مولکول، به ترتیب، ..... ، به ترتیب از نوع کواالنسی2SOو  2NHپیوندها در مولکول  4

ناقطبی –قطبی  –قطبی  –( قطبی 3قطبی                                        –ناقطبی  –قطبی  –( ناقطبی 1

                         85ور تجربی خارج کشناقطبی              –ناقطبی  –قطبی  –( قطبی 6ناقطبی                                       –قطبی  –ناقطبی  –( قطبی 2

 89ریاضی ی جوش چهار ترکیب پیشنهاد شده درست است؟              ی نقطه کدام مقایسه درباره 9

1 )6CH > 2NH > HF > O3H                                                  3 )HF > O3H < 2NH > 6CH

2 )6CH > 2NH > O3H < HF                                             6 )O3H < HF < 6CH > 2NH
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در کدام ردیف جدول روبرو، خواص بیان شده در باره  8

82ریاضی عنصرها درست است. 

1 )1        3 )3  

2 )2    6 )6  

عنصر  ردیف

خواص  

گوگرد آلومینیم سدیم

داردداردداردرسانائی الکتریکی1

نمی دهدمی دهدمی دهدواکنش با آب سرد3

اسیدیآمفوتربازیکسیدماهیت ا2

کواالنسیفلزیفلزینوع جامد6

83ریاضی ؟کدام مقایسه در باره دمای ذوب مواد داده شده، درست است 5

1 )3I  > 3Br  > 3Cl  > 3F                                                     3 )LiF < NaF < KF < RbF 

2 )Na < K < Rb < Cs                                                       6 )6CCl < MgO < NaCl < 3SiO

در کدام زوج مولکولها برای انجام عمل فیزیکی زیر باید بر نیروهای جاذبه بین مولکولی یکسانی غلبه نمود ؟  11

LiCl  ،ICl( حل کردن در آب :  3H  ،HF                    3 ندن :( جوشا 1

3I( ذوب کردن نفتالین و  Ca,               6)الماس(  C( ذوب کردن :  2

 علت افزایش حجم آب هنگام یخ زدن، عبارت است از ..................... و ایجاد فضاهای خالی 11

( افزایش میزان دافعه بین مولکولهای آب3     لهای آب           ( افزایش میزان بی نظمی مولکو1

( منظم شدن مولکولهای آب نسبت به یك دیگر6( انبساط مولکولی بر اثر از بین رفتن پیوند هیدروژنی                   2

سفید کدام است؟علت اساسی کاهش ناگهانی دمای ذوب از سیلیسیم به فسفر  13

( تغییر ساختار بلور از کواالنسی به مولکولی3  ( افزایش جرم اتمی از سیلیسیم به فسفر 1

( کاهش اندازه اتم از سیلیسیم به فسفر6( تغییر ساختار بلور از مولکولی به کواالنسی2

کدام مورد درست است؟ترتیب نقطه ذوب در  12

1 )3SiO > 3Cl > MgO    3 )3Cl > 3SiO > MgO

2 )MgO > 3Cl > 3SiO    6 )3Cl > MgO > 3SiO

، مولکول یا یون( تشکیل دهنده شبکه بلور مشابه یکدیگر هستند؟کدام دو ماده از نظر نوع ذره های )اتم  16

1 )Cl6NH    3 )Na    2( )s)O3H   6 )Ne               9 )3CO

9و  1( 6  2و  3( 2  6و  2( 3  9و  2( 1

پاسخ نامه 

1234567891111121314

31236312166361

.
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