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 است؟ نادرستدام گزینه در ارتباط با نوعی خاک رس که جدول اجزای آن در زیر آمده است، ک -861

 و دیگر مواد 2SiO 32OAl OH2 ONa2 32OFe MgO Au ماده

 1/0 44/0 96/0 24/1 32/13 74/37 20/46 درصد جرمی

 دهند. درصد جرمی مواد آن را ترکیبات دارای پیوند کوواالنسی تشکیل می 50( بیش از 1

 مله ترکیبات یونی در آن سدیم اکسید، منیزیم اکسید و زنگ آهن است.( از ج2

 رکیب هستند.تی اجزای سازنده آن، شود و همه( در آن هیچ عنصری به صورت آزاد یافت نمی3

 ترکیبات موجود در آن، اکسیدهای فلزی هستند. %40( بیش از 4

 «2»ی پاسخ: گزینه

 اک رس داده شده وجود دارد. به صورت آزاد عنصری در نمونه خ Auفلز 

 ها: بررسی سایر گزینه

ترکیباات دارای پیوناد کوواالنسای ایان  32/13و  2/46هاای به ترتیب با درصد جرمی OH2و  2SiO«: 1»ی گزینه

 خاک هستند. 

 ، در خاک رس وجود دارند. 32OFeو  ONa2 ،MgO«: 2»ی گزینه

 درصد فراوانی دارند. 40، اکسیدهای فلزی هستند که باالی MgOو  32OAl ،ONa2 ،32OFe«: 4»ی گزینه

 ها درست هستند؟رس، کدام عبارت در ارتباط با خاک -863

 تر است.آ( در معادن طال وجود دارد و درصد طالی موجود در آن از درصد اکسیدهای آن بسیار کم

 یابد.ها جز آب افزایش میی گونهشدن این خاک، درصد همهب( هنگام پخته

 های باستانی است.ی سفالینهدهندهی اصلی تشکیلپ( ماده

 ست.ت( دارای مقادیر کمی از زنگ آهن ا

 ( ب و پ و ت4 ( آ و پ3  ( آ و ب و ت2  ی موارد( همه1

 «1»ی پاسخ: گزینه

 اند. بررسی موارد: ی موارد درستهمه

 د در این نوع خاک، دارد. ترین درصد را بین ترکیبات موجوکم Auآ( 

 یابد. ها افزایش میب( با تبخیرشدن آب، درصد سایر گونه

 شوند.رس تهیه شده و سپس پخته می های باستان، از خاکپ( سفالینه

 ها وجود دارد.یا همان زنگ آهن، در این نمونه خاک 32OFeت( 
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ی ناوعی خااک رس اسات، دهندهی درصد جرمی اجازای مختلات تشاکیلدهندهدول زیر که نشانجبا توجه به  -864

ها ذکر شده است، که یک ویژگی برای هر یک از آن Cو  A ،Bمشخص کنید در کدام گزینه، ویژگی دیگری برای مواد 

 درستی بیان شده است؟به

A.یک اکسید غیرفلزی که ساختار غیرمولکولی دارد : 

Bی یونی ترین ماده. فراوان 

Cشود.عدنش خارج میای که جهت استخراج آن، خاک رس از م: ماده 

 و دیگر مواد 2SiO 32OAl OH2 ONa2 32OFe MgO Au ماده

 1/0 44/0 96/0 24/1 32/13 74/37 20/46 درصد جرمی

 صر آزاد وجود دارد.ای که به صورت عنماده -یاکسید نافلز -شودبخیر میتای که هنگام پختن ( ماده1

 ای که به صورت عنصر آزاد وجود دارد.ادهم -13کسید فلزی از گروه ا -ای دارای پیوند کوواالنسی( ماده2

 ای به صورت ترکیب یونی ماده -کسید نافلزیا -وواالنسیای دارای پیوند ک( ماده3

 صورت عنصر آزاد وجود دارد.ای که به ادهم -13کسید فلزی از گروه ا -( چنین ترکیبی وجود ندارد4

 «2»ی پاسخ: گزینه

A  2در واقعSiO باشد و ساختار ترکیب کوواالنسی دارد و مولکولی نیست اما در باین است که اکسید یک شبه فلز می

 شود، آب است. ای که تبخیر میکوواالنسی وجود دارد. ماده های آن، پیوندهایاتم

B ،32OAl باشد. ی یونی بین ترکیبات داده شده است. اکسید نافلزی آب میترین مادهاست که فراوان 

C .در واقع همان طالست که به صورت آزاد عنصری وجود دارد 

یاوم اکساید و زناگ آهان را باا سایلیس نشاان های آب، آلومینهای زیر، به ترتیب شاباهتویژگی چند مورد از -868

 دهد؟می

 ها آ( نوع پیوند بین اتم

 ای ماده در حالت جامد ب( ساختار ذره

 ج( نسبت اتم اکسیژن به اتم دیگر در فرمول مولکولی 

1 )1-0-0 2 )2-1-1 3 )1-1-0 4 )1-1-1  

 «1»ی پاسخ: گزینه

هاا را ( اسات. در هار مااده ویژگی2SiO( و سایلیس )32OFe(، زنگ آهن )32OAl(، آلومینیوم اکسید )OH2آب )

 کنیم: بررسی می
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 : یونی 32OFeو  32OAl: کوواالنسی و 2SiOها، آب و آ( نوع پیوند بین اتم

 ترکیب کوواالنسی.  2SiOیونی و  32OAlو  32OFeای ماده: آب مولکولی، ب( ساختار ذره

OH22به اتم دیگر در فرماول مولکاولی:  Oج( نسبت 
1
 32، توجاه کنیادOFe، 2SiO  32وOAl ول اصاال  مولکا

 ندارند که فرمول مولکولی داشته باشند.

نه در ارتباط با نوعی خاک رس که جدول اجزای آن، در زیر آمده است، مقایسه باه درساتی صاورت در کدام گزی -869

 گرفته است؟

 و دیگر مواد 2SiO 32OAl OH2 ONa2 32OFe MgO Au ماده

 1/0 44/0 96/0 24/1 32/13 74/37 20/46 درصد جرمی

 سدیم اکسید  >( درصد جرمی قبل و بعد از پخت همواره: آب 1

 سدیم اکسید  > 2SiOها به کاتیون: ( نسبت تعداد آنیون2

 آب  2SiO( تعداد پیوندهای کوواالنسی در هر مولکول: 3

 شدن خاک بعد از پخته <شدن خاک ( درصد جرمی منیزیم اکسید در خاک رس: قبل از پخته4

 «4»ی پاسخ: گزینه

شادن اصال کمساه درسات اسات. در شود، ایان مقایی مواد به مقدار بیشتری تبخیر میچون هنگام پختن، آب از بقیه

 شود.درصد جرمی آب، موجب زیاد شدن درصد جرمی سایر مواد می

 ها:بررسی سایر گزینه

تواناد درسات یاا غلاش باشاد، بناابراین که چقدر آب از دست بدهاد، مقایساه داده شاده میبسته به این«: 1»ی گزینه

 توان گفت همواره صحیح است.نمی

 ترکیب یونی نیست. 2SiO«: 2»ی گزینه

 مولکول ندارد. 2SiO«: 3»ی گزینه

 ه تعداد از موارد زیر در ارتباط با نوعی خاک رس استخراج شده از یک معدن طال صحیح است؟چ -871

- 2SiO دهنده این نوع خاک دارد. بیشترین سهم را در بین مواد تشکیل 

 باشد.بیشتر از آب می سهم طال در آن -

 شود.ی آن، عنصر اکسیژن دیده میی مواد سازندهدر فرمول شیمیایی همه -

 باشد. می MOصورت ای که بیشترین سهم را دارد، به، فرمول شیمیایی ماده2SiOپس از  -
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1 )1  2 )2  3 )3  4 )4 

 «1»ی پاسخ: گزینه

 مورد اوّل صحیح است.فقش 

 بررسی سایر موارد:

 در مورد دوّم، سهم آب در آن از طال بیشتر است.

 شود.( به صورت عنصری دیده میAuدر مورد سوّم، طال )

 رد.ی این نوع خاک رس دابیشترین سهم را در بین مواد سازنده 2SiO ،32OAlدر مورد چهارم، پس از 

ی نوعی خاک رس استخراج شده از یک معدن طاال را نشاان دول زیر که درصد جرمی  مواد سازندهجبا توجه به  -876

دار دیگری در دیگر مواد وجود نداشته باشد، در یک کیلوگرم از ایان نموناه خااک رس، دهد، اگر ترکیبات آلومینیوممی

11627شود؟ )یافت می Alچند گرم   molgOAl .:, ) 

 و دیگر مواد 2SiO 32OAl OH2 ONa2 32OFe MgO Au ماده

 1/0 44/0 96/0 24/1 32/13 74/37 20/46 درصد جرمی

1 )98/19 2 )9/99 3 )8/199 4 )6/399 

 «3»ی پاسخ: گزینه

gAl
molAl

gAl

OmolAl

molAl

OgAl

OmolAl

g

OgAl

kg

g
kggAl

8199
1
27

1
2

316227
1

100نمونه
7437

1نمونه
1000نمونه

1نمونه

3232

32

32

/
)(

/
?








 

دهد، اگر در اثر حرارت تمام آب ای از خاک رس را نشان میدول زیر که درصد جرمی مواد در نمونهجبا توجه به  -877

 ی خشک شده چقدر است؟در نمونه 2SiOخارج شود، درصد جرمی 

 و دیگر مواد 2SiO 32OAl OH2 ONa2 32OFe MgO Au ماده

 1/0 44/0 96/0 24/1 32/13 74/37 20/46 درصد جرمی

1 )%3/53 2 )%20/46 3 )%8/40 4 )%6/49 

 «1»ی سخ: گزینهپا

 ی اولیه داریم بنابراین: گرم از نمونه 100کنیم فرض می

gAu1/0   22046دیگر مواد  SiO/  327437 OgAl/ 

OgH23213 /  OgNa2241/ 32960 OgFe/  gMgO440/ 
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%353100
6886خشک نمونه

2046
% 2

2 /
/

/


g

gSiO
SiO 

ی نوعی خاک رس استخراج شده از یک معدن طاال را نشاان دول زیر که درصد جرمی مواد سازندهجبا توجه به  -878

 درصد افزایش یابد، یک تن از این خاک حدودا  چند 15دهد، اگر در این خاک با جذب رطوبت، درصد جرمی آب به می

 کیلوگرم آب جذب کرده است؟

 و دیگر مواد 2SiO 32OAl OH2 ONa2 32OFe MgO Au ماده

 1/0 44/0 96/0 24/1 32/13 74/37 20/46 درصد جرمی

1 )20  2 )2  3 )200  4 )2/0 

 «1»ی پاسخ: گزینه

100
کل جرم

نظر مورد ماده جرم
جرمی درصد  

کنیم شود. فرض میها به جرم تبدیل میگرم است. بنابراین، تمام درصد جرمی 100کنیم که جرم نمونه ابتدا فرض می

 است. بنابراین  xمقدار آب جذب شده برابر با 

gxxx
x

x
2321315015100

100
2213

100
15





 //

/
 

 شده است. بنابراین: گرم جذب  2گرم خاک نمونه،  100پس به ازای 

20آب
1000آب

1آب
100خاک
2آب

1خاک تن
10خاک

آب1خاک تن
6

kg
g

kg

g

gg
kg ? 

ی نوعی خاک رس استخراج شده از یک معدن طاال را نشاان دول زیر که درصد جرمی مواد سازندهجبا توجه به  -879

درصد افزایش یابد، درصد جرمی منیازیم اکساید در  20دهد، اگر در این خاک با جذب رطوبت درصد جرمی آب به می

 رسد؟ا  به چند درصد میاین نمونه حدود

 و دیگر مواد 2SiO 32OAl OH2 ONa2 32OFe MgO Au ماده

 1/0 44/0 96/0 24/1 32/13 74/37 20/46 درصد جرمی

1 )36/0 2 )41/0 3 )11/8 4 )48/0  

 «2»ی پاسخ: گزینه

100
کل جرم

نظر مورد ماده جرم
جرمی درصد  
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کنیم شود. فرض میها به جرم تبدیل میگرم است. بنابراین، تمام درصد جرمی 100کنیم که جرم نمونه ابتدا فرض می

 است. بنابراین  xمقدار آب جذب شده برابر با 

gxxxx
x

x
3588068632132020

100
3213

100
20

/////
/





 

 گرم جذب شده است. بنابراین:  35/8گرم خاک نمونه،  100پس به ازای 

%410100
358100

440
درصد /

/

/



MgO 

کاه بخاش دهد، باا فارض اینی نوعی خاک رس را نشان میدول زیر که درصد جرمی مواد سازندهجبا توجه به  -880

Au ر این نمونه حدودا  چقدر است؟داکسیژن داری وجود نداشته باشد، درصد و دیگر مواد، ترکیب اکسیژن 

 و دیگر مواد 2SiO 32OAl OH2 ONa2 32OFe MgO Au ماده

 1/0 44/0 96/0 24/1 32/13 74/37 20/46 درصد جرمی

(11165624232728  molgHOFeMgNaAlSi .:,,,,,,) 

1 )58  2 )46  3 )38  4 )55 

 «4»ی پاسخ: گزینه

 شود. بنابراین ها به جرم تبدیل میی درصد جرمیگرم از نمونه خاک داریم. بنابراین، همه 100کنیم ابتدا فرض می

gO
molO

gO

molSiO

molO

gSiO

molSiO
gSiOSiO 6424

1
16

1
2

60
1

2046
22

2
22 //:  

gO
molO

gO

OmolAl

molO

OgAl

OmolAl
OgAlOAl 7617

1
16

1
3

102
1

7437
3232

32
3232 //:  

gO
molO

gO

OmolH

molO

OgH

OmolH
OgHOH 8411

1
16

1
1

18
1

3213
22

2
22 //:  

gO
molO

gO

OmolNa

molO

OgNa

OmolNa
OgNaONa 320

1
16

1
1

62
1

241
22

2
22 //:  

gO
molO

gO

OmolFe

molO

OgFe

OmolFe
OgFeOFe 2880

1
16

1
3

160
1

960
3232

32
3232 //:  

gO
molO

gO

molMgO

molO

gMgO

molMgO
gMgOMgO 1760

1
16

1
1

40
1

440 //:  

1/0  :Au  و دیگر مواد 

gO0245517602880320841176176424 ///////  مجموع جرمO 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 8 

%55100
100

02455
% 

/
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 های سیلیسیم هستند؟ند مورد از موارد زیر از ویژگیچ -882

 شبه فلز  -

 ایجدول دوره 14متعلق به گروه  -

 لکترونا 4رسیدن به آرایش هشتایی پایدار با گرفتن  -

 سطح براق و درخشان  -

 رسانای قوی جریان الکتریکی  -

1 )2  2 )3  3 )4  4 )5 

 «2»ی گزینهپاسخ: 

پاذیری تر از کربن قرار گرفته است واکنشای است که در یک خانه پایینجدول دوره 14سیلیسیم یک شبه فلز از گروه 

یاش هشاتایی ز کربن دارد و دارای سطح براق و درخشان است. اما رسانایی اندک دارد و بارای رسایدن باه آراکمتری ا

 شود.یگذارد و هرگز به یون تبدیل نمپایدار، الکترون به اشتراک می

 ؟کندنمیدام عبارت، جای خالی زیر را به درستی تکمیل ک -883

 ............«..سیلیسیم خالص .............. کربن خالص »

 در طبیعت وجود ندارد. -( برخالف1

 ی ذوب باالیی دارد.نقطه -( برخالف2

 ک جامد کوواالنسی است و ساختار مولکولی ندارد.ی -( همانند3

 است. 1lالکترون با  2ی آخر خود، دارای ر ساختار الکترونی الیهد -( همانند4

 «2»ی پاسخ: گزینه

 تری دارد.ی ذوب پایینتر است، نقطهکم C-Cاز میانگین آنتالپی پیوند  Si-Siانگین آنتالپی پیوند چون می

 ها:بررسی سایر گزینه

 شود.)سیلیس( یافت می 2SiOشود و عمدتا  به صورت ر طبیعت به صورت خالص یافت نمیاین عنصر د«: 1»ی گزینه

 های کوواالنسی هستند که ساختار مولکولی ندارند.هر دو جامد«: 3»ی گزینه

 د.ی آخر آرایش الکترونی مشابهی دارند پس در الیههم گروه هستن«: 4»ی گزینه
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 ست؟اهای سیلیس، سیلیسیم و الماس ند مورد از موارد زیر، به ترتیب ویژگیچ -884

 سختی  -    جامد مولکولی -

 عدم وجود در طبیعت  -  ایی )دیرگداز(مقاومت گرم -

 پیوند اشتراکی دارد. 4اتم دیگر،  4هر اتم، با  -   ساختار عنصری -

1 )3-4-5 2 )2-5-4 3 )4-4-5 4 )3-4-4 

 «2»ی پاسخ: گزینه

 کنیم:ماده بررسی می 3به ترتیب هر ویژگی را برای هر 

 (2SiOو سیلیس  Si، سیلیسیم C)الماس 

 جامد مولکولی: هر سه چون جامد کوواالنسی، این دو ویژگی را دارد.

 شوند.الماس و سیلیس در طبیعت برخالف سیلیسیم یافت می

 ساختار عنصری: الماس و سیلیسیم برخالف سیلیس، ساختار عنصری دارند و سیلیس ترکیب است.

 2طور اسات. اماا در سایلیس، اکسایژن فقاش پیوند اشتراکی دارد: در الماس و سیلیسیم همین 4م دیگر، ات 4هر اتم با 

 دهد.اتم دیگر می 2پیوند با 

 ها صحیح هستند؟ا توجه به جدول زیر، کدام عبارتب -890

 فلزی مولکولی یونی کوواالنسی نوع جامد

( IIIآهااان ) سیلیسیم کربید مثال

 اکسید

 مسیلیسی یخ خشک

ی مثاال ویژگی ماده

 زده شده

از سیلیسااااااااایم 

 تر است.سخت

قرمااز رنااگ 

 است.

کدر و سافیدرنگ 

 است.

اتام اکسایژن، یاون  4در ترکیب با 

 سازد.سیلیکات می

 اند.خوانی دارند و درستهای جدول، با یکدیگر همشده در خانهآ( اطالعات نوشته

ون جفات الکتار 12باار منفای اسات در سااختار لاوویس خاود  2ب( یون مذکور، در ردیت و ستون آخر جدول دارای 

 ناپیوندی دارد. 

ی مشاابهی از ماواد قارار پ( تمامی ترکیباتی که در دما و فشار اتاق به حالت ماایع هساتند، باا یاخ خشاک در دساته

 گیرند.می

 کنند.ی کاغذ سمباده استفاده میت( از جامد کوواالنسی مثال زده شده، به علت ارزانی، در تهیه
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 ( آ و ب 4 ( ب و پ3 ( آ و ت2 ( پ و ت1

 «1»ی پاسخ: گزینه

 بررسی موارد: 

 فلز است.آ( سیلیسیم در جایگاه جامد فلزی آمده است، در صورتی که خود یک شبه

 

 باشد.بار منفی دارد و ساختار لوویس آن به صورت                      می 4ب( سیلیکات، 

 

تر از آنچاه یاب درسی، این گزینه درست است؛ چون ترکیبات یونی یا کوواالنسی پیوندهایی قاوبا توجه به متن کت پ(

شود دارند، در دمای اتاق جامد هساتند. توجاه کنیاد ماواد فلازی ترکیاب نیساتند و در ترکیبات مولکولی مشاهده می

 عنصرند.

 رود.به کار می ی کاغذ سمبادهی ارزان است که در تهیهت( سیلیسیم کاربید یک ساینده

 ها صحیح هستند؟کدام عبارت -892

 باشد.صورت دوبعدی میآ( ساختار سیلیس که یک جامد کوواالنسی است، به

 شود.( مشاهده میSi-Oب( در ساختار سیلیس فقش پیوندهای یگانه )

 پ( در ساختار سیلیس هر اتم سیلیسیم با دو اتم اکسیژن پیوند داده است.

 شود.اتم سیلیسیم دیگر متصل می 4یس هر اتم سیلیسیم با کمک پل اکسیژن به ت( در ساختار سیل

 ( آ و ت 4 ( ب و ت3 ( ب و پ2 ( آ و ب1

 «3»ی پاسخ: گزینه

 صحیح هستند.« ت»و « ب»های عبارت

 بررسی سایر موارد:

 صورت سه بعدی است.آ( ساختار سیلیس به

 اکسیژن پیوند داده است.اتم  4پ( در ساختار سیلیس، هر اتم سیلیسیم با 

 ند مورد از موارد زیر در ارتباط با گرافن، برخالف گرافیت درست است؟چ -903

 گوشه ساخته است. های سهآ( اتم کربن با پیوند اشتراکی، ساختار حلقه

 پذیر است.ی شیمیایی شفاف و انعطافب( یک گونه
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 پ( الگویی مانند کندوی زنبورعسل دارد.

 های دیگر پیوند کوواالنسی دارند.ن در آن تنها در دو بعد با کربنهای کربت( اتم

1 )1  2 )2  3 )3  4 )4 

 «1»ی پاسخ: گزینه

 کنند.در مورد گرافن برخالف گرافیت صدق می« ب»مورد 

 بررسی موارد:

 های موجود در هر دو شش گوشه هستند.آ( حلقه

 ت.پذیر است، اما گرافیت نیسب( گرافن شفاف و انعطاف

 پ( هم گرافیت و هم گرافن این ویژگی را دارند.

 های کربن دیگر پیوند کوواالنسی دارند.بعد با اتم 2های کربن تنها در ت( در گرافن و گرافیت اتم

 توان مثال زد؟رای هر ویژگی )آ( و )ب(، چند ماده از مواد زیر را میب -919

«)(gCl2  و),( lHC)(و  sSiO2)(و  sNaCl)(و  gHF)(و  SCالماس 146» 

 ها ی اتمآ( دارای پیوندهای کوواالنسی بین همه

 ب( رسانای جریان الکتریسیته در حالت جامد یا مذاب 

1 )3-1  2 )2-2  3 )2-1  4 )1-3  

 «3»ی پاسخ: گزینه

),(  کند.ها صدق میدر مورد آن« آ»، هر دو جامد کوواالنسی هستند و ویژگی 2SiOو  SCالماس

NaCl باشد.یک جامد یونی است که در حالت مذاب، رسانای جریان برق می 

 یر درست است؟زچند مورد از موارد  -921

 هایی فاقد بار جزئی دارد. ت، اتمهر مولکولی که گشتاور دوقطبی آن صفر اس -

 های فاقد بار جزئی دارد، گشتاور دوقطبی آن صفر است.هر مولکولی که اتم -

 ی دارند.هایی دارای بار جزئی مثبت و منفنصری، اتمهر مولکول قطبی چند ع -

 های دارای بار جزئی مثبت و منفی دارد، قطبی است. هرمولکولی که اتم -

1 )1  2 )2  3 )3   4 )4 

 «2»ی پاسخ: گزینه
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 اند.موارد دوم و سوم، برخالف موارد اول و چهارم، درست

 بررسی موارد: 

یراماون هایی بار جزئی مثبت یا منفی داشته باشند، اما به علت توزیع متقارن باار الکتریکای پمورد اول: ممکن است اتم

 اتم مرکزی، گشتاور دوقطبی آن صفر باشد.

 دهد که مولکول، جورهسته باشد. در این صورت گشتاور دوقطبی هم صفر است.ر شرایطی رخ میمورد دوم: تنها د

 شند.ها باید بار جزئی داشته بامورد سوم: برای وجود قطبیت، حتما  اتم

 مورد چهارم: اگر توزیع بار پیرامون اتم مرکزی متقارن باشد، ناقطبی خواهد بود. 

 های زیر است؟های درست برای سؤالبرده، کدام گزینه دارای جوابهای نام با توجه به مولکول -923

 « اکسید، آمونیاکاکسید، کربونیل سولفید، گوگرد تریدیآب، اتین، کربن»

 ، مشابه است؟های قطبی نام برده، اتم دارای آ( در چه نسبتی از مولکول

هاا باار نسابی روی اتم برده، علت صفر بودن گشتاور دوقطبی، عادم وجاودهای خطی نام ب( در چه نسبتی از مولکول

 نیست؟

1 )
3
2

3
2
 2 )

3
2

1 3 )
4
3

1 4 )
4
3

3
2
 

 «1»ی پاسخ: گزینه

اناد و آب، کربونیال ساولفید و آمونیااک ید ناقطبیاکسااکساید و گاوگرد تریدیاز بین مواد نام برده شده اتین، کربن 

(، اتم دارای بار جزئی منفی، اکسیژن اسات. OH2( و )SCOلفید )مولکول قطبی، در کربونیل سو 3اند. از بین قطبی

پس 
3
2
 مشابه دارند.  های قطبی، اتم دارای مولکول 

هاا گشاتاور دوقطبای اتاین و اند، که از بین آناکسید و کربونیل سولفید خطیدیاز بین مواد نام برده شده، اتین، کربن

س اکسید صفر است؛ با وجود اینکه بار جزئی وجود دارد اما توزیع آن پیرامون اتم مرکزی یکنواخات اسات. پاکربن دی

شود می
3
2

 . 

 های سه اتمی خطی نسبت داد؟توان به تمامی مولکولند مورد از موارد زیر را میچ -924

 اند.فتههر سه اتم سازنده، روی یک خش راست قرار گر -

 هیچ اتمی دارای بار جزئی مثبت یا منفی نیست. -

 رامون اتم مرکزی، صفر است.همواره گشتاور دوقطبی مولکول به دلیل توازن و یکنواختی توزیع بار، پی -
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 باشد. گیری مشخص داشته باشد یا نداشتهکتریکی، جهتممکن است در میدان ال -

1 )1  2 )2  3 )3  4 )4 

 «2»ی پاسخ: گزینه

 مورد اول و آخر درست است.

 بررسی موارد:

 نفی دارد.، اکسیژن بار جزئی م2CO ،SCOمورد دوم: در 

 ، گشتاور دوقطبی صفر نیست.SCOمورد سوم: در 

 است؟ نادرستدول مقابل، کدام گزینه با توجه به ج -927

 قطبیت و توضیح وضعیت بار جزئی نام مولکول

ناقطبی است چون توزیع بار روی اتم مرکازی  گوگرد بار جزئی منفی دارد. سولفیدکربن دی

 یکنواخت است.

ناقطبی است چاون احتماال حراور الکتارون  بار جزئی وجود ندارد. نیتروژن

 جا یکسان است.همه

 قطبی است چون ناجورهسته است. دارد. کربن  کربن مونواکسید

3NH .ناقطبی است با گشتاور دوقطبی صفر توزیع بار روی اتم مرکزی یکنواخت است  

ده، به جز یک ماورد درسات شها درست تشخیص داده هایی که قطبیت آنی گونهعلت ذکر شده برای قطبیت همه( 1

 است. 

 هاست.درست نیست که علت آن هم بار جزئی مثبت روی هیدروژن 3NH( وضعیت بار جزئی، فقش در مورد 2

 اده شده است.ها، اشتباه تشخیص د( قطبیت نیمی از گونه3

4 )
3
2
 هایی از جدول که اطالعات اشتباهی دارند، مربوط به یک ردیت از جدول هستند.از خانه 

 «3»ی پاسخ: گزینه

 ( نادرست است. 3NHفقش قطبیت ذکر شده برای یک مورد )

 های اشتباه:بررسی سایر خانه

ی ن از بقیاهنبودن نیتروژن نادرست است چون احتمال حرور الکترون در بین دو اتم نیتاروژ علت ذکر شده برای قطبی

 قطبی است هیدروژن آن بار جزئی مثبت دارد.  3NHجاها بیشتر است. 

 ها:بررسی سایر گزینه

 مورد مذکور همان نیتروژن است.«: 1»ی گزینه
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 نادرست است. 3NHضعیت بار و قطبیت قطبیت نیتروژن و و«: 4»ی گزینه

 COو  2Nدارد،  2COد، سااختاری مشاابه گروه بودن اکسیژن و گاوگرسولفید، به علت همدیتوجه کنید که کربن

 نیز یک مولکول قطبی است. 3NH سته هستند وهای دو اتمی به ترتیب جورهسته و ناجورهمولکول

 یابید؟ر متن زیر، چند جمله با غلش علمی مید -930

ی های دو اتمی، احتماال حراور الکتارون روی هار یاک از دو هساته برابار اسات. همچناین هماهدر تمامی مولکول»

گیری معینی ندارند. مشابه هستند در میدان الکتریکی جهت های پیرامون اتم مرکزی آنهاهای چند اتمی که اتممولکول

گیری مشخصای های پیرامون اتم مرکزی متفاوت باشند، مولکول حتما  در میدان الکتریکی جهاتاز سوی دیگر، اگر اتم

 « ها با هم تفاوت دارد.های پیرامون اتمخواهد داشت. چون تعداد الکترون

1 )1  2 )2  3 )3  4 )4 

 «3»ی زینهپاسخ: گ

داناد. های دواتمی را برابار میی مولکولهای همهاولین اشتباه متن در این است که احتمال حرور الکترون پیرامون اتم

 ، چنین نیست.HClی پتانسیل الکتروستاتیکی دانیم که با توجه به نقشهمی

های غیرمرکزی مشابه است. )مثاال های چنداتمی با اتممولکولی دومین اشتباه، تصور گشتاور دوقطبی صفر برای همه

 باشد.(می 3NHنقض آن 

توان مشخص کرد و هماواره در هاست، تعداد را نمیهای اتمالکترون« تعداد»سومین اشتباه، تصور بیشتر یا کمتر بودن 

 کنیم.ارتباط با احتمال، اظهارنظر می

 صحیح است؟ 2SOزیر در مورد موارد  چه تعداد از -945

 یک مولکول سه اتمی ناقطبی است. 2COهمانند  -

 کند.گیری میتریکی جهتبا توجه به ساختار آن در میدان الک -

 است. 2ولکول آن برابر های ناپیوندی به پیوندی در مکتروننسبت تعداد جفت ال -

 آب یک مولکول خمیده است. همانند -

1 )1  2 )2  3 )3  4 )4 

 «3»ی پاسخ: گزینه

 فقش مورد اوّل نادرست است.

 بررسی سایر موارد:
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 قطبی است.  2SOناقطبی و  2COیک مولکول سه اتمی است، امّا  2COمورد اوّل: همانند 

 صورت مقابل است: م: ساختار آن بهمورد سوّ

 اند؟دام دو گونه ساختار مشابه دارند و هر دو ناقطبیک -952

1 )2CO  2وSO  2 )2
3CO  3وSO 3 )3NH  2وSO  4 )2CO  4وSiF 

 «2»ی پاسخ: گزینه

 

 

 

 

 

 

 

 دام مولکول، ساختار خطی دارد و ناقطبی است؟ک -953

1 )2CS  2 )ON2 3 )2NO4 )HClO 

 «1»ی پاسخ: گزینه

2CS  2همانندCO .مولکولی ناقطبی و خطی است. سایر موارد همگی قطبی هستند 

یون  -954

2NO سولفید مشابه اسات و از نگااه ............. باا دیهای هیدروژن سیانید و کربناز نگاه .............. با مولکول

 اوت دارد.ها تفهردوی آن

 قطبیت  -گانه( وجود پیوند سه2  قطبیت -( ساختار مولکولی1

 عدد اکسایش اتم مرکزی -گانه( وجود پیوند سه4 عدد اکسایش اتم مرکزی -( ساختار مولکولی3

 «3»ی پاسخ: گزینه



2NO ،HCN  2وCS 5ها به ترتیب برابار باشند و عدد اکسایش اتم مرکزی در آندسی خطی میدارای شکل هن ،+

 است.  0+ و 2

 

 قطبی است. HCNناقطبی و مولکول  2CSدر ضمن مولکول 
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 اکسید، درست است؟ی گوگرد دیدام مطلب دربارهک -956

 است.( شکل هندسی آن خطی و ترکیبی ناقطبی 1

 اکسید دارد.دی( ترکیبی قطبی است و ساختاری مشابه کربن2

 باشد.( مولکولی قطبی و خمیده می3

 ها در آن، هشت جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.ی ظرفیت اتم( در الیه4

 «3»ی پاسخ: گزینه

1   تعداد جفت الکترون ناپیوندی اتم مرکزی 

      شکل هندسی  خمیده 

هاای پیونادی مولکاول آن مانناد ............ و مانند شکل هندسی ......... و تعداد جفت الکترون 2OFشکل هندسی  -957

 امون اتم مرکزی آن مانند ........... است. های ناپیوندی پیرتعداد جفت الکترون

1 )OHSHNH 222    2 )OClSHCO 222  

3 )OHCHCO 242    4 )OClCHNH 242  

 «1»ی پاسخ: گزینه
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ON2 ،ClNO2 ،ی گونه 4ی کدام گزینه درباره -959

2NO  و

2ClO باشد؟صحیح می 

 باشد.می Nو  Oترتیب ها بهترتیب ناقطبی و قطبی بوده و اتم مرکزی آنبه ClNO2و  ON2های ( مولکول1

2 )

2NO  و

3ClO باشند.از لحاظ قطبیت یکسان نمی 

و  ClNO2ناپیوندی دوگونه های ( تعداد الکترون3

3ClO .یکسان است 

و  ON2( شکل فرایی 4

2NO باشد.ترتیب خطی و خمیده میبه 

 «2»ی پاسخ: گزینه

 باشد: صورت زیر میی ذکر شده بهساختار لوویس چهار گونه

 

 

 ها: هبررسی گزین

 باشد. ( میNباشند و اتم مرکزی در هر دو مولکول )هر دو قطبی می ClNO2و  ON2های مولکول«: 1»ی گزینه

«: 2»ی گزینه

2NO ناقطبی و :

3ClOباشند. : قطبی می 

و  ClNO2های های ناپیوندی گونهتعداد الکترون«: 3»ی نهگزی

3ClO باشد.می 20و  16ترتیب برابر به 

و  ON2ی هر دو گونه«: 4»ی گزینه

2NO باشند.صورت خطی میشکل فرایی یکسان داشته و به 

 ترین منبع انرژی برای زمین نادرست است؟ند مورد از موارد زیر در رابطه با بزرگچ -962

هایی را دارا باشند که بالفاصله پس از تابش ناور خورشاید، آن را باه های الزم برای استفاده از آن باید ویژگیآ( فناوری

 انرژی الکتریکی قابل مصرف تبدیل کنند.

 محیطی برجای نخواهد گذاشت.های دیگر، ردپای زیستد و برخالف اکثر روشآیحساب میب( نوعی انرژی پاک به

ی مصارف انارژی، هادفی اسات کاه ی بخشی از انرژی خورشید و واردکردن آن به همین صورت باه چرخاهپ( ذخیره

 دانشمندان در کشت فناوری الزم، در سر دارند.

 توان فرایند تبدیل انرژی را انجام داد.شود که نمیی این انرژی، در زمانی بیشتر حس میت( نیاز به فراورده

1 )1  2 )2  3 )3  4 )0  

 «3»ی پاسخ: گزینه

 اند.نادرست« پ»و « ب»، «آ»موارد 

 بررسی موارد:
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 هاست که اهمیت دارد.ی آن در شبآ( ذخیره شدن این انرژی جهت استفاده

 د.توان گفت ندارمحیطی آن کمتر است اما نمیب( ردپای زیست

 رد شود.که به همین صورت واپ( باید ابتدا تبدیل شود به انرژی الکتریکی نه آن

 ت( در شب نیاز به انرژی الکتریکی بیشتری است.

 درستی آمده است؟به« پ»تا « آ»های ی فعالیتدهندههای انجامدر کدام گزینه، قسمت -963

 آ( متمرکز کردن پرتوی خورشیدی روی قسمت دیگر 

 ی توربین دهندهی حرکتب( شاره

 ی بخار ی تولیدکنندهپ( شاره

 سدیم کلرید مذاب  -بخار آب -گیرنده( برج2 بخار آب -سدیم کلرید مذاب -گیرنده( برج1

 بخار آب  -سدیم کلرید مذاب -ها( آینه4 ذابمسدیم کلرید  -بخار آب -ها( آینه3

 «3»ی پاسخ: گزینه

کند و ی آن آب را تبخیر میکند و شارهکلرید را ذوب میگیرنده سدیمکند، برجمتمرکز میگیرنده آینه پرتو را روی برج

 آورد.بخار آب توربین را به حرکت درمی

در شکل مقابل، شمایی از فناوری پیشرفته برای تولید انرژی الکتریکی از انرژی خورشیدی نشان داده شده اسات.  -964

 گیرد؟ای نوشته شده است که در این روش مستقیما  صورت میهای انرژییلدر چند مورد از موارد زیر، تبد

 الکتریکی  ←ب( جنبشی  الکتریکی ←آ( خورشیدی 

 پتانسیل ←ت( خورشیدی  جنبشی ←پ( خورشیدی 

1 )1  2 )2  3 )3  4 )4 

 « 3»ی پاسخ: گزینه

 درست نیست.« آ»فقش مورد 

 بررسی موارد:

 گیرد. همین تبدیل انرژی است؛ اما مستقیما  این تبدیل صورت نمیآ( هرچند در کل فرایند، هدف 

 شود. ب( انرژی جنبشی توربین، موجب تولید انرژی الکتریکی می

 برد.های آن را باال میانرژی جنبشی یون NaClپ( انرژی خورشیدی با باال بردن دمای 

 کند.شود، انرژی پتانسیل آن را زیاد میمی NaClت( انرژی خورشیدی هنگامی که موجب ذوب 
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ژی کل مشخص کنید که چه تعداد از مطالب زیر در ارتباط با فناوری تبدیل انرژی خورشیدی به انرشبا توجه به  -968

 الکتریکی درست است؟

ه کاه دریافات انارژی خورشایدی اسات، سمت در فرایند تولید انرژی این نیروگاقگیرنده است که اولین همان برج aآ( 

 گیرد.توسش آن صورت می

شاود و میعاان در آن یکی میبه ترتیب موجب تولید انرژی الکتر dو  eشود و سپس در تولید می bدر منبع  cب( ماده 

 دهد.رخ می

ی دمایی بیشاتری باه است چون در گستره a ،2N، بهترین ماده جهت قرارگیری در 2Nو  HFی پ( از بین دو ماده

 حالت مایع است.

انارژی گرماایی  bبهتار اسات و ایان مااده در  aاز ترکیبات مولکولی در  NaClت( استفاده از یک ترکیب یونی مانند 

 گیرد.می

1 )1    2 )2 

3 )3   4 )4 

 

 «1»ی پاسخ: گزینه

 درست است.« ب»مورد 

a گیرنده، برجb ی انرژی گرمایی، منبع ذخیرهc  بخار داغ 

 ها:بررسی سایر گزینه

 کند. گیرنده متمرکز میدهد که آن را روی برجها رخ میی انرژی خورشیدی توسش آینهآ( دریافت اولیه

کناد و در ساردکننده لیاد میانرژی برق تو شود سپس در مولد،رمایی تولید میی انرژی گب( بخار آب در منبع ذخیره

 شود. مجددا  به آب مایع تبدیل می

 ی دمایی بیشتری به حالت مایع است.در گستره HFپ( 

(HFی ذوب : نقطه83ی جوش ، نقطه192رجه اسات. د 102ی دمایی مایع بودن ، گسترهN: ی ذوب نقطاه

207 ی جوش و نقطه196 پس )HF  2ازN تر است.مناسب 

آب  دادن انرژی گرماایی، ی انرژی با از دستگیرنده، بهتر است یونی باشد که در منبع ذخیرهی موجود در برجت( شاره

 کند.را تبخیر می
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 ها صحیح است؟ها و تشکیل یونموارد زیر در مورد اتفاقات بعد از دادوستد الکترون بین اتم چه تعداد از -972

 آید.نام، نیروی دافعه پدید میهای همنام، نیروی جاذبه و میان یونهای ناهمنمیان یو -

 شود.وارد میها ی جهان به یوننیروهای جاذبه و دافعه از همه -

 شود. ها محدود میر معینی از یوننیروهای جاذبه و دافعه به شما -

 باشد.ی نیروهای جاذبه بر نیروهای دافعه میی غلبهدهندهی یونی نشانوجود جامدها -

1 )1  2 )2  3 )3  4 )4 

 «3»ی پاسخ: گزینه

 فقش مورد سوم نادرست است.

های گونااگون هاا و در فاصالهی یونشود؛ بلکه میان هماهها محدود نمیی از یوننیروهای جاذبه و دافعه به شمار معین

 شود.وارد می

 است؟ نادرسته تعداد از موارد زیر در مورد ترکیبات یونی چ -974

 کند. بلوری جامدهای یونی، از یک الگوی تکراری پیروی می ها در سرتاسر شبکهنآرایش یو -

 شمار معینی آنیون و هر آنیون با شمار معینی کاتیون احاطه شده است. هر کاتیون با -

 گویند.وئوردیناسیون میکنام پیرامون هر یون، عدد های همیونترین به شمار نزدیک -

 باشد.می 8در سدیم کلرید برابر  Naعدد کوئوردیناسیون یون  -

1 )1  2 )2  3 )3  4 )4  

 «2»ی پاسخ: گزینه

 موارد اول و دوم صحیح و موارد سوم و چهارم نادرست هستند.

 بررسی موارد: 

 گویند. یناسیون مینام پیرامون هر یون، عدد کوئوردهای ناهمترین یونمورد سوم: به شمار نزدیک

 باشد.می 6برابر در سدیم کلرید  Naمورد چهارم: عدد کوئوردیناسیون یون 

 چه تعداد از موارد زیر در ارتباط با جدول ناقص داده شده صحیح است؟ -985

نساابت بااار بااه  شعاع کاتیون

 شعاع

نساابت بااار بااه  شعاع آنیون

 شعاع
K .................. 31057 / F .................. 31057 / 
2Mg .................. 210033 / 2O 140 .................. 
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 کمتر است. 2Mgبیشتر و از  Kاز  2Oچگالی بار  -

 باشد.پیکومتر می 166برابر  K شعاع یون -

 پیکومتر است. 200حدودا  برابر  Fو  2Mgمجموع شعاع  -

 باشد.می Fو  2Mgبیشترین نیروی جاذبه بین  -

1 )1  2 )2  3 )3  4 )4 

 «2»ی خ: گزینهپاس

 صورت زیر است: موارد اوّل و سوّم صحیح هستند. جدول کامل به

 

نساابت بااار بااه  شعاع کاتیون

 شعاع

نساابت بااار بااه  شعاع آنیون

 شعاع
K 133 31057 / F 133 31057 / 
2Mg 66 210033 / 2O 140 210431 / 

 بررسی سایر موارد:

 باشد.پیکومتر می 133برابر  Kمورد دوم: شعاع یون 

 تر است. مورد چهارم: هرچه چگالی بارها بیشتر باشد، جاذبه قوی

 باشد.می 2Oو  2Mgبین بنابراین بیشترین جاذبه 

 ، برابر ........، ....... و ....... است.به ترتیب cو  bو  aدر جدول زیر، مقادیر  -986

1 )21003199140   نسبت بار به شعاع شعاع یون /

2 )21003110270  / Na 97 a 

3 )21003110270  / 2Ca b 210022 / 

4 )21007299140  / 2O c 210431 / 

 «1»ی پاسخ: گزینه

 نسبت بار به شعاع شعاع یون
Na 97 210031 / 

2Ca 99 210022 / 

2O 140 210431 / 

210031به ترتیب برابر با  cو  bو  aبا توجه به جدول باال مقادیر  / ،99  باشد.می 140و 

 واب صحیح سه پرسش زیر در کدام گزینه آمده است؟ج -991
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 شود؟ی بلور آن چگونه فرو پاشیده میتر باشد، شبکهی یک جامد یونی کمهای سازندههرچه چگالی بار یون (1

 فروپاشای کیلاوژول بار ماول باشاد، آنتاالپی 689و  787به ترتیب برابر  KBrو  NaCl( اگر آنتالپی فروپاشی شبکه 2

 چند کیلوژول بر مول است؟ KClشبکه 

 ب آن نمک چگونه است؟تر باشد، نقطه ذوشبکه یک نمک بیش( هرچه آنتالپی فروپاشی 3

 کمتر  -649 -( دشوارتر2  بیشتر  -649 -تر( آسان1

 کمتر  -717-تر( آسان4  بیشتر -717 -تر( آسان3

 «3»ی پاسخ: گزینه

 شود.تر فروپاشی میدر مورد سؤال )آ(، چگالی بار هر چه کمتر باشد، شبکه بلور آسان

هاای آن باین باشاد، زیارا چگاالی باار یون KBrو  NaClباید باین  KCl)ب(، آنتالپی فروپاشی شبکه در مورد سؤال 

NaCl  وKBr  تواند باشد.کیلوژول بر مول می 717است. بنابراین جواب 

 در مورد سؤال )پ(، آنتالپی فروپاشی شبکه با نقطه ذوب رابطه مستقیم دارد.

 چه تعداد از موارد زیر صحیح است؟ -994

 هاست.ی بلوری، کلیدی برای درک رفتار آنها در شبکهمیان آن ها و میزان نیروی جاذبهی چینش یونحوهن -

 ی بلور بیشتر است.تر باشد، استحکام و پایداری شبکهها قویروی جاذبه میان یونهرچه نی -

تر ها از یکدیگر سختدن کامل یونها در یک ترکیب یونی کمتر باشد، جداکرها و آنیوناتیونکهرچه چگالی بار  -

 است. 

 باشد. می Clو  Naبیشتر از نیروی جاذبه میان  2Caو  2Mgنیروی جاذبه میان  -

1 )1  2 )2  3 )3  4 )4  

 «2»ی پاسخ: گزینه

 هستند. موارد اوّل و دوم صحیح

 بررسی سایر موارد:

ها از یکدیگر ها در یک ترکیب یونی بیشتر باشد، جدا کردن کامل یونها و آنیونمورد سوم: هرچه چگالی بار کاتیون

 تر است.سخت

 نیروی دافعه وجود دارد نه جاذبه. 2Caو  2Mgمورد چهارم: بین 

 است؟ نادرستاز موارد زیر چه تعداد  -998
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 باشد.می 6ها در سدیم کلرید برابر عدد کوئوردیناسیون یون -

 تر است. بزرگ Mgاز اتم  Fشعاع یون  -

 بیشتر است.  2Caاز  2Oچگالی بار  -

 باشد.می CaOکمتر از  ONa2که در انرژی فروپاشی شب -

1 )1  2 )2  3 )3  4 )4 

 «1»ی پاسخ: گزینه

 فقش مورد سوم نادرست است.

 بررسی سایر موارد:

 کمتر است. 2Oاز  2Caیون بیشتر است، چون شعاع  2Oاز چگالی بار  2Caمورد سوم: چگالی بار 

کمتر از  ONa2است. بنابراین انرژی فروپاشی شبکه  ONa2بیشتر از  CaOها در مورد چهارم: چگالی بار یون

CaO .است 

های کدام عنصرها آنتالپی فروپاشی شبکه بلور هالیدهای یون ینشان دهنده Cو  A ،Bل زیر، به شکبا توجه  -1002

ها کند؟ )گزینهتر شدن کاتیون هم گروه، درباره کدام هالوژن، آنتالپی فروپاشی شبکه بیشتر تغییر میهستند و با بزرگ

 را از راست به چپ بخوانید.(

1) Na ،K  وF-Li 

2 )Na ،Li  وI-K 

3 )Li ،Na  وF-K 

4)Li ،Na  وI-Li 

 «3»ی پاسخ: گزینه

 I، آنیون 3ر هر ی عکس دارد. چون دها، رابطهی مستقیم و با شعاع آنها رابطهآنتالپی فروپاشی شبکه با بار یون

ن پردازیم. هر چقدر شعاع کاتیو+ است، ما فقش به بررسی شعاع این سه کاتیون می1است و همچنین، بار کاتیون ها، 

 ر باشد، آنتالپی فروپاشی شبکه بیشتر است. کوچکت

شعاع یونی:   KNaLi 

 A ،Bفروپاشی شبکه در نقاط یابد )غالبا ( پس چون آنتالپی در یک گروه از باال به پایین، شعاع اتمی و یونی افزایش می

ABCبه ترتیب به صورت  Cو    ،استLiIA   وNaIB   وKIC  .هستند 
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، آنتالپی فروپاشی شبکه Fی یون گروه، دربارهتوان دریافت که با بزرگ شدن کاتیون همبا توجه به نمودار نیز می

 کند.بیشتر تغییر می

 است؟ نادرستکدام مطلب  -1006

 اند.به نسبت سخت و شکننده( جامدهای یونی، 1

 تر جامدهای یونی، باالست.های ذوب و جوش بیش( نقطه2

ود تجزیه خرق از اند و ضمن عبور دادن جریان ب( جامدهای یونی، برخالف انواع دیگر جامدها، رسانای جریان برق3

 شوند.می

ای گازی هیون د یونی و تبدیل آن بهی بلور، انرژی مصرف شده ضمن شکستن یک مول جام( آنتالپی فروپاشی شبکه4

 ی آن است.سازنده

 «3»پاسخ: گزینه ی 

 ود.بواهد جامد یونی رسانای جریان برق نیست. اما اگر آن را ذوب کنیم، در آن حالت، رسانای جریان برق خ

 دهد.میطور، محلول حاصل از انحالل جامد یونی در یک حالل قطبی مثل آب، جریان برق را از خود عبور همین

 است؟ نادرستامدهای یونی، کدام بیان های ساختاری و خواص جبا توجه به ویژگی -1008

 ها در آن حرکت آزاد ندارند. )به حالت جامد(( جامدهای یونی رسانای جریان برق نیستند و یون1

 آید.یوجود مای در سه بعد فرا به های ناهمنام و همنام با نظم ویژهی بلور، از چیدمان یون( شبکه2

 یابد.ش میی بلور هالیدهای فلزهای قلیایی، با افزایش عدد اتمی هالوژن، افزای( آنتالپی فروپاشی شبکه3

 ند.کیروی میپتفاوتی می ی نسبی آنیون و کاتیون از الگوی ویژهها در بلور جامد یونی، بسته به اندازه( آرایش یون4

 «3»ی پاسخ: گزینه

ها، با افزایش ی معکوس دارد. در گروه هالوژنی بلور یونی با شعاع اتمی کاتیون و آنیون رابطهشبکهآنتالپی فروپاشی 

ی بلور هالیدهای فلزهای قلیایی با افزایش یابد. پس آنتالپی فروپاشی شبکهها، شعاع یونی افزایش میعدد اتمی هالوژن

 یابد.ها، کاهش میعدد اتمی هالوژن

 است؟ درستناکدام مطلب  -1010

 ی بلوور ترکیب یونی بیشتر است. تر باشد، آنتالپی فروپاشی شبکهها بزرگ( هرچه شعاع یون1

 ی مستقیم دارد.ی بلور آن به طور کلی رابطه( دمای ذوب جامد یونی با آنتالپی فروپاشی شبکه2

 ت.ب یونی بیشتر اسی بلور ترکیها بیشتر باشد، آنتالپی فروپاشی شبکهیون( هرچه بار الکتریکی 3
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 دارد. های ناهمنام مجاور وجودها بین یونها در جامد یونی، در تمام جهتی بین یون( نیروی جاذبه4

 «1»ی پاسخ: گزینه

 شود.تر میی بلور کمی بلور یونی، آنتالپی فروپاشی شبکهها در شبکهبا افزایش شعاع یونی یون

 است؟ نادرستکدام گزینه  -1012

 ود.شهای فلزهای واسطه با افزایش عدد اکسایش فلز، بیشتر میلپی فروپاشی شبکه بلور اکسید( آنتا1

 یابد.( با افزایش شعاع آنتالپی فروپاشی شبکه کاهش می2

ضربدر عدد  Naو  Clهای ی بلور سدیم کلرید، برابر نیروی جاذبه میان یک زوج از یون( آنتالپی فروپاشی شبکه3

 آووگادرو است.

 شوند.می ش واردها در واکنهای یونی مذاب بر خالف محلول آنها، همواره یون( در اثر گذر جریان برق از ترکیب4

 «3»ی پاسخ: گزینه

ی موجود ذبهها کمی بیشتر از نیروی جای جهتنیروی جاذبه در بلور سدیم کلرید به علت گستردگی اثر نیروها در همه

 است. Naو  Clمیان یک جفت 

1moLkJکیب یونی را بر حسب ی چند ترهجدول زیر آنتالپی شبک -1018 کدام عدد زیر  xدهد. به جای نشان می .

 توان قرار داد؟را می

 

1 )834 

2 )3928 

3 )2957 

4 )787 

2O F آنیون 

 کاتیون                   

2481 923 Na 
3791 x 2Mg 
15916 5492 3Al 

 «3»ی پاسخ: گزینه

ی هی وارون دارد، مقایساها رابطاهی مستقیم و با شعاع یونها رابطهبار یون با توجه به این که آنتالپی فروپاشی شبکه با

 به شرح زیر است:  NaFو  2MgF ،MgO ،3AlFی آنتالپی فروپاشی شبکه






























x

x

x

MgFNaF

MgFMgO

MgFAlF

923

3791

5492

2

2

23

 

12957  molkJx  هابا توجه به گزینه .

 است؟ نادرستکدام مطلب  -1021
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 است. MgOتر از بیش 3AlF( آنتالپی فروپاشی شبکه بلور 1

 (IIس )آنیاون باه شامار کااتیون در ما سولفات با نسابت شامار (IIIکاتیون به شمار آنیون در آهن ) ( نسبت شمار2

 فسفات برابر است.

 نی به صورت مذاب و محلول، رسانای جریان برق هستند.های یو( ترکیب3

 ها از نوع یونی است.ی اتم( در سدیم هیدروکسید، پیوند بین همه4

 «4»ی پاسخ: گزینه

 پیوند اشتراکی است.  Hو  O( پیوند بین دو اتم NaOHدر سدیم هیدروکسید )

  
یونی پیوند

اشتراکی پیوند





  )( HONa

 

 ها: بررسی سایر گزینه

 تر است. بیش MgOاز  3AlFآنتالپی فروپاشی شبکه بلور «: 1»ی گزینه

 «:  2»ی گزینه

3
2

آنیون
کاتیون

342  )(SOFe ( آهنII سولفات ) 

3
2

کاتیون
آنیون

243  )(POCu ( مسII فسفات ) 

16432161) کدام گزینه درست است؟ -1022  molgCuSOH .:,,,) 

 دهد.سولفات پنج آبه را آب تشکیل می (IIدرصد جرم مس ) 26( 1

 است. ترکسید، بیشای بلور آلومینیوم ی بلور آلومینیوم فلوئورید از آنتالپی فروپاشی شبکه( آنتالپی فروپاشی شبکه2

 هاست.ی بلور، شمار بارهای مثبت یا منفی یون( عدد کوئوردیناسیون هر یون در شبکه3

342( نام 4 )(SOCr( کروم ،III) .سولفات است و عدد اکسایش گوگرد در آن دو برابر عدد اکسایش کروم است 

 «4»ی پاسخ: گزینه

 + است.3+ و 6به ترتیب  Crو  S( سولفات یا کرومیک سولفات است که عدد اکسایش IIIاسم ترکیب کروم )

 ها: بررسی سایر گزینه

OHCuSO«:  1»ی گزینه 24 5%36100
250
185

.
)(

  آب درصد 
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323آنتالپی فروپاشی شبکه «: 2»ی گزینه OAlAlF  تری دارد. است، چون آنیون اکسید بار بیش 

اناد، یاک یاون خااص را احاطاه کرده هاای ناهمناام کاهترین یونعدد کوئوردیناسیون به تعداد نزدیاک«: 3»ی گزینه

 گویند.می

ه از آنتاالپی دهاد کای بلاور .......... را نشاان مای. آنتالپی فروپاشی شابکهی .........گرمای مبادله شده در معادله -1023

 ی بلور ..........، .......... است.فروپاشی شبکه

1 ))()()( gFsCasCaF 22  ،کلسیم فلوئورید ،MgOتر ، کم 

2 ))()()( gClsMgsMgCl   22
 تر، کم3AlF، منیزیم کلرید، 2

3 ))()()( gClgMgsMgCl   22
 تر ، بیشNaCl، منیزیم کلرید، 2

4 ))()()( gFgCasCaF   22
 تر ، بیش3AlF، کلسیم فلوئورید، 2

 «3»ی پاسخ: گزینه

دهاد کاه آنتاالپی را نشاان می 2MgClی بلور ی بلور، این معادله، تشکیل شبکهمطابق تعریت آنتالپی فروپاشی شبکه

 تر است.بیش NaClاز  2MgClی بلور فروپاشی شبکه

 ها: بررسی سایر گزینه

ی ماوارد ا بقیاهدهاد، امّاای را نشاان میاز عناصار ساازنده 2CaFی مورد نظر، واکنش تشاکیل معادله«: 1»ی گزینه

 درستند. 

 است. 2Mg تنها ایراد این گزینه جامد بودن یوون«: 2»ی گزینه

تار اسات. بیش 3AlFاز  2CaFی بلاور این گزینه، این است که بیان کرده آنتالپی فروپاشی شبکه ایراد«: 4»ی گزینه

 تر است.کمکه در حالی

1molJkبار حساب  3416و  2484، 2238، 3797ر صورتی که اعداد د -1026 ی هاای شابکهآنتاالپی فروپاشای ..

دول درسات جاهای سوم و چهارم جدول تناوبی باشند، کدام ردیات بلوری اکسید فلزهای گروه اول و گروه دووم تناوب

 است؟

 

 2( ردیت 1

 1( ردیت 2

 4( ردیت 3

 3ردیت  (4

 ی بلورآنتالپی فروپاشی شبکه اکسید فلز گروه اول و گروه دوم ردیت

 3416 دومین فلز قلیایی 1

 3797 سومین فلز قلیایی خاکی 2

 2238 سومین فلز قلیایی 3

 2484 دومین فلز قلیایی خاکی 4
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 «4»ی پاسخ: گزینه

 های سوم و چهارم به صورت زیر هستند: ناوباول و دوم ت هایی بلوری اکسیدهای گروهترتیب آنتالپی فروپاشی شبکه

2238248434163797

22



 OKONaCaOMgO

 

1molkJهای فلزهای قلیایی با یکای دیالپی فروپاشی شبکه هالیرو که به آنتبا توجه به جدول روبه -1030 مرباوط  .

اشاد؟ )باا یکاای بتواند کدام می KBrپی فروپاشی شبکه د و آنتالاست، کدام ترکیب از فلوئور باالترین نقطه ذوب را دار

1molkJ .) 

 

1 )NaF- 757 

2 )NaF- 682 

3 )CsF- 757 

4 )CsF- 682 

Cl F I یون هالید 

 یون فلز قلیایی     

787 923 704 Na 
659 740 604 Cs 
715 821 649 K 

 «2»ی پاسخ: گزینه

هاا تری دارد. آنتالپی فروپاشی شابکه باا شاعاع یونی بیشباالتر است چون آنتالپی فروپاشی شبکه NaFی ذوب نقطه

 رابطه عکس دارد.

بایاد  KBrبزرگتر است، آنتالپی فروپاشی شبکه  Clتر و از یون کوچک Iاز شعاع یون  Brبا توجه به شعاع یون 

 تر باشد.کم KClتر و از آنتالپی فروپاشی شبکه بیش KIاز آنتالپی فروپاشی شبکه 

 KI                   >               KBr             >              KCl 

 آنتالپی فروپاشی شبکه      آنتالپی فروپاشی شبکه          آنتالپی فروپاشی شبکه

 ی مواد فلزی، نافلزی و شبه فلزی صرفا  در ارتباط با فلزات بیان شده است؟ز بین همهاکدام گزینه  -1031

 است. گذاری شدهها نامی کاربری آنهای آغازی بر اساس گستره( تمدن1

 ( در حالت جامد رسانای جریان الکتریکی هستند.2

 روند.( کلید رشد، گسترش و ارتقای کیفیت زندگی امروزی به شمار می3

 ( رفتارهای شیمیایی و فیزیکی متنوعی دارند.4

 «3»ی اسخ: گزینهپ
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ای زی و عناصار جادول دورهبه ترتیب در ارتباط با همه مواد، عناصر رسانا چه فلازی چاه غیرفلا 4و  2و  1های گزینه

 به فلزات مربوط است.« 3»مطرح شده است. در صورتی که گزینه 

 کند؟ند مورد از عبارات زیر در مورد فلزات صدق میچ -1032

 .ی بعد از دوران سنگی فلزات هستندی بشری در دو دورهعلت دگرگونی جامعه -

 .رفته استگسترش استفاده از برنز، قبل از آهن صورت گ -

 .ای وجود دارندجدول دوره  fو  s ،p ،dی در هر چهار دسته -

 اند.ن برقرسانای جریا در حالت جامد برخالف ترکیبات یونی، -

1 )1  2 )2  3 )3  4 )4  

 «4»ی پاسخ: گزینه

 اند.ی موارد درستهمه

ی شامگیری داشات بعاد از دورهی برنز و سپس آهن جوامع دچار دگرگونی شد و رشد چی سنگی، در دورهبعد از دوره

 ی آهن بوده است.برنز، دوره

شوند. ترکیبات یونی برخالف فلزات در حالت جامد رساانای جدول تناوبی فلزات یافت می s ،p ،d ،fدر هر چهار دسته 

 برق نیستند.

 ا توجه به شکل مقابل کدام موارد درست هستند؟ب -1037

 ها و دریای ی بلوری، کاتیونآ( در ساختار جامدهای فلزی، در شبکه

 شوند و ساختار اتمی حفظ نشده است.الکترونی دیده می

هاای مثبات در دریاای الکترونای منفای، جلاوی شکساتگی را جایی کاتیونب( در صورت وارد شدن ضربه به فلز، جابه

 گیرد.می

هاای خروجای از آن ه، هماان الکترونای و کوتاای برقراری جریان الکتریکای لحظاهطهای وارد شده به فلز پ( الکترون

 هستند. 

 ها است.ها و آنیونی برابری تعداد کاتیونت( خنثی بودن جامدهای فلزی از لحاظ بار الکتریکی، نتیجه

 ( ب و پ 4 ( آ و ت3 ( پ و ت2 ( آ و ب1

 «1»ی پاسخ: گزینه

 دهد.ی شبکه بلوری فلزات را نشان میشکل، الگوی ساده
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 بررسی موارد:

 طور است.با توجه به شکل دقیقا  همین آ(

 خواری فلزات، درست است.ب( با توجه به خاصیت ضربه

رانند و خودشاان های وارد شده با ایجاد دافعه با دریای الکترونی آنان را از سمت دیگر فلز به خارج از آن میپ( الکترون

 گیرند تا کسری الکترون را جبران کنند.جای آنان را می

 است. ها در دریای الکترونیکننده، بار منفی الکترونون وجود ندارد و عامل خنثیت( آنی

 کند؟ر یک از جمالت زیر، کدام ویژگی فلز را با توجه به چه الگویی توجیه میه -1038

های دریای الکترونی باه سامت قطاب کنیم، الکترونزمانی که سیم حاصل جریان الکتریکی را به قطعه فلز متصل می»

 « شود.رون در فلز با جریان الکتریکی جبران میشوند و کمبود الکتمثبت جاری می

شاوند اماا ایان دریاای جا میهای مثبت فلزی در دریای الکتارون منفای جاباهشود، یونای به فلز وارد میوقتی ضربه»

 «گیرند.ستگی فلز را میهای مثبت فلزی جلوی شکالکترون با حفظ پیوستگی یون

 گیرند.های مثبت را دربر میهای منفی یونر آن یونالگویی که د -نای جریان الکتریکی و سختی( رسا1

 گیرند.های مثبت را دربر میهای منفی یونلگویی که در آن یونا -خواری( رسانای جریان الکتریکی و ضربه2

 گیرند.ها را دربر مییونها کاتلگویی که در آن بارهای الکترونا -( رسانای جریان الکتریکی و سختی3

 گیرند. ها را دربر میها، کاتیونر آن بارهای الکترونالگویی که د -خواری( رسانایی جریان الکتریکی و ضربه4

 «4»ی پاسخ: گزینه

خواری فلزات هستند. در الگوی ابر الکترونای آنیاون ناداریم، ی رسانایی الکتریکی و ضربهدهندهجمالت به ترتیب نشان

 کترون داریم.ال

 دهد؟را به درستی می« ب»و « آ»دام گزینه، جواب سؤاالت ک -1042

 های صنعتی در رقابت اقتصادی، موجب افزایش اهمیت تولید رنگ شده است؟آ( کدام ویژگی فرآورده

 ها، کلویید هستند؟ب( کدام دسته از رنگ

 ه در صنایع غذاییهای مورد استفادرنگ -های کمی و کیفی زیبایی شناختی( توازن1

 های پوششیرنگ -های کمی و کیفی زیبایی شناختیتوازن( 2

 های مورد استفاده در صنایع غذایینگر -( جذابیت و کشش ظاهری3

 های پوششی رنگ -( جذابیت و کشش ظاهری4
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 «4»ی پاسخ: گزینه

کاه ایان فرآیناد در رقاابتی  چناان ساریع و چشامگیر اساتهای صانعتی آنامروزه پیشرفت و گسترش تولید فرآورده

آمیزی مناسب و جاذابی داشاته باشاند. های کمی و کیفی، از دیدگاه زیبایی شناختی، باید رنگاقتصادی افزون بر جنبه

شاوند های ساختگی گوناگون شده است. رنگ هایی که برای پوشش ساطح اساتفاده میچنین اهمیتی باعث تولید رنگ

 نوعی کلویید هستند.

 است؟ رستناد( با گرد روی Vگزینه در رابطه با واکنش محلول نمکی وانادیم ) کدام -1043

 تر است.( فعالV( فلز روی از لحاظ شیمیایی از وانادیم )1

 ( اکسنده و روی کاهنده است.V( در این واکنش وانادیم )2

 دهد.روی می ( تغییر رنگ محلول بر اثر تغییر آرایش الکترونی و تغییر عدد اکسایش یون وانادیم3

بنفش تغییار  ( طی این واکنش، رنگ محلول طبق سیر پرتوهای مرئی، از زرد به سمتV( با کاهش بار یونی وانادیم )4

 کند.می

 «4»ی پاسخ: گزینه

کند به سامت رناگ شود. )مجددا  حرکت میشود )حرکت به سمت بنفش( سپس سبز میابتدا زرد است، سپس آبی می

 شود )حرکت به سمت بنفش(.فش میقرمز و زرد( سپس بن

 ها: بررسی سایر گزینه

 تر است.لکترون داده است، از آن فعال( اVبا توجه به این که روی به وانادیم )«: 1»ی گزینه

 ی کاهنده است.اکسنده و رو (،V( کاهش و روی اکسایش یافته است. بنابراین، وانادیم )Vوانادیم )«: 2»ی گزینه

 کند.ها تغییر میتغییر عدد اکسایش و تغییر آرایش الکترونی رنگ محلول با«: 3»ی گزینه

 ند مورد از موارد زیر، در ارتباط با مواد رنگی درست است؟چ -1045

ذب جاهاای دیگار ایان محادوده های محدوده نور مرئی طیت الکترومغناطیس را بارخالف برخای بخشرخی بخشب -

 کنند.می

هاای سافید، قرماز و سایاه دیاده و دوده باه ترتیاب باه رنگ 2TiO ،32OFeای معدنی هدر صورت داشتن رنگدانه -

 شوند.می

 آمد.از منابع آلی و معدنی به دست می هایی باشد که در قدیمتوانند حاوی رنگدانهمی -

 تابانند.یواد سیاه برخی پرتوها را باز مکنند و برخالف مذب میجبرخالف مواد سفید، برخی پرتوها را  -
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1 )1  2 )2  3 )3  4 )4 

 «3»ی پاسخ: گزینه

تاباناد. ی رنگی حتما  برخی پرتوها را جذب و برخی دیگار را بااز میموارد اول و سوم و چهارم صحیح هستند. یک ماده

ها را در قدیم از منابع طبیعی آلی مانند انهشود. )رنگدیده میدهای پرتوهای بازتابیده رنگ آن به صورت ترکیبی از رنگ

 آورند.(گیاه و جانوران و معدنی مانند کانی به دست می

 کنند.ی پرتوها را جذب میکنند و مواد سیاه همهی پرتوها را بازتاب میمواد سفید همه

های سفید، قرمز و سیاه هستند، اماا ایان ی رنگتیب به وجود آورندهو دوده به تر 2TiO ،32OFeهای معدنی رنگدانه

، دوده را 2TiOبه رنگ سفید نیست مثال  اگار در کناار  2TiOای دلیل کافی برای دیده شدن یک جسم حاوی رنگدانه

 بود.هم داشته باشد جسم خاکستری )رنگی بین سیاه و سفید( خواهد 

 است؟ pو  sبا  dی شابه و متفاوت بین فلزات دستههای فیزیکی مند مورد از موارد زیر به ترتیب از ویژگیچ -1051

 تنوع عدد اکسایش  - نقطه ذوب - رسانایی الکتریکی و گرمایی - سختی -

1 )1-2  2 )2-2  3 )1-3  4 )3-1  

 «1»ی پاسخ: گزینه

 pو  sباا  dبین همه فلزات مشابه اسات ولای نقطاه ذوب و ساختی فلازات دساته  ویژگی رسانایی الکتریکی و گرمایی

 متفاوت است. توجه کنید که تنوع عدد اکسایش یک ویژگی فیزیکی نیست، بلکه شیمیایی است.

 ؟نیستزینه در ارتباط با تیتانیم درست گکدام  -1052

 جای دارد. d یاز عناصر دسته ی چهارم جدول تناوبی و دومین گروه( در دوره1

 دارد. 2lبار مثبت وانادیم، تعداد برابر الکترون با  3بار مثبت آن در مقایسه با یون  2( یون 2

 ی زمین است، جالی آن است. های فیزیکی مشابه آن با فلزی که دومین عنصر فراوان در پوسته( از جمله ویژگی3

 فراتر از انتظار نسبت به سایر فلزها است. ( ماندگاری و استحکام باالی آن،4

 «2»ی پاسخ: گزینه

ترین است.( سیلیسایم اصاال  فلاز از اکسیژن فراواند ی زمین، سیلیسیم است )در واقع بعدومین عنصر فراوان در پوسته

 نیست شبه فلز است. 

 ها: بررسی سایر گزینه

 است، قرار دارد. dی گروه چهارم که دومین گروه  دسته ی چهارم جدول تناوبی وتیتانیم در دوره«: 1»ی گزینه
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 «:  2»ی گزینه

2
18

3
23

23
1823 343 dArVsdArV ][:][:  

2
18

2
22

22
1822 343 dArTisdArTi ][:][:  

 دارند. d ،2lی های برابر در زیرالیهتعداد الکترون

 با توجه به متن کتاب درسی درست است.«: 4»ی گزینه

 است؟ نگرفتهی بین فوالد و تیتانیم به درستی صورت یسهدر کدام گزینه مقا -1053

 فوالد  >( چگالی: تیتانیم 2  فوالد >( نقطه ذوب: تیتانیم 1

 فوالد >( مقاومت در برابر خوردگی: تیتانیم 4  فوالد <پذیری: تیتانیم ( واکنش3

 «2»ی پاسخ: گزینه

 با توجه به جدول، چگالی فوالد از تیتانیم بیشتر است.

 ماده                                          

 ویژگی

 فوالد تیتانیم

)(نقطه ذوب  Co 1667 1535 

).(چگالی  1mLg 51/4 90/7 

 متوسش ناچیز ب دریاآهای موجود در واکنش با ذره

 ضعیت عالی مقاومت در برابر خوردگی

 عالی لیعا مقاومت در برابر سایش 

 نه، علت استفاده از تیتانیم به جای فوالد در موارد ذکرشده به درستی آمده است؟در کدام گزی -1054

 پ( موزه گوگنهایم   ب( پروانه کشتی آ( موتور جت 

 ایداری بیشتر.پ -تر )سبکتر(گالی کمچ -( نقطه ذوب باالتر1

 خواری(.پذیری آسان )چکشکلش -یادم واکنش با فرای موجود در آب درع -( نقطه ذوب باالتر2

 خواری(.پذیری آسان )چکششکل -تر(تر )سبکگالی کمچ -( مقاومت در برابر سایش3

 ایداری بیشتر.پ -دم واکنش با فرای موجود در آب دریاع -( نقطه ذوب باالتر4

 «4»ی پاسخ: گزینه

ی اجازای ثابات و ون هنگاام کاار کاردن آن هماهنقطه ذوب باالتر تیتانیم علت استفاده از آن در موتور جت اسات، چا

 شوند.متحرک به شدت داغ می

 تر است.بی کشتی که در آب است، مناستری دارد، برای پروانهپذیری کمچون با ذرات موجود در آب واکنش
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 تر است.برای ساخت بنای هنرمندانه به علت پایداری باالتر، مناسب

 نادرساته از آن یا علات ذکار شاده بارای اساتفاد نیستجزو موارد مصرف نیتینول چند مورد از موارد زیر، یا  -1057

 است؟

 پذیری کم(ی فلزی در ارتودنسی )واکنشسازه -

 پذیری(شیشه عینک )انعطاف -

 سایش( ها )مقاومت در برابراستنت رگ -

 موتور جت )نقطه ذوب باال( -

1 )1  2 )2  3 )3  4 )4 

 «3»ی پاسخ: گزینه

 رد اول درست است: تنها مو

 بررسی موارد: 

 شود.های فلزی ارتودنسی استفاده میپذیر نبودن در سازهپذیری کم آن و تخریبز نیتینول به علت واکنشا -

 شود.پذیری استفاده میاربرد ندارد، در قاب عینک به علت انعطافدر شیشه عینک ک -

 یری آن است.پذها، عدم واکنشعلت استفاده از آن در استنت رگ -

 شود.در موتور جت از تیتانیم استفاده می -

 ؟نیستچند مورد در ارتباط با تیتانیم درست  -1059

 آ( برخالف پتاسیم سخت است اما همانند آن شکننده نیست.

 ب( در حالت جامد، برخالف جامدهای مولکولی رسانای برق است.

 شود.وجیه میپ( علت شکننده نبودن آن با الگوی دریای الکترونی ت

 ت( عددهای اکسایش متنوع دارد.

1 )1  2 )2  3 )3  4 )0 

 «4»ی پاسخ: گزینه

اند اماا اغلاب فلازات واساطه ساخت هساتند. ی فلزات غیر شکنندهی موارد در ارتباط با تیتانیم درست است. همههمه

های ت واسطه، دارای عدد اکسایشف جامدهای مولکولی رسانای جریان برق  هستند، فلزای جامدهای فلزی برخالهمه

 اند.متنوع
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 در ارتباط با ساختار لوویس سولفات، فسفات و سیلیکات، چند مورد درست است؟ -1060

 جفت الکترون پیوندی وجود دارد. 4آ( در هر سه مورد 

 جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد. 12ب( در هر سه مورد 

 است. 4-، 3-، 2-ها به ترتیب پ( بار آن

 های غیرمرکزی در هر سه، صرفا  اکسیژن است.ت( اتم

1 )1  2 )2  3 )3  4 )4  

 «4»ی پاسخ: گزینه

 اند:ی موارد درستهمه

 

 د زیر صحیح است؟چه تعداد از موار -1063

 ی جامد زمین است. ترین ترکیب مولکولی پوستهسیلیس، فراوان -

- 2SiO  دهد. مد زمین را تشکیل میپوسته جا %90بیش از 

 خالص است. 2SiOای از کوارتز نمونه -

 اکسید است. دیربن و ساختار سیلیس مانند کربنساختار سیلیسیم مانند ک -

1 )1  2 )2  3 )3  4 )4 

 «1»ی پاسخ: گزینه

 فقش مورد سوم درست است.

های گوناگون کیباالنسی است نه مولکولی. در ارتباط با عبارت دوم، تردر ارتباط با عبارت اول، سیلیس یک ترکیب کوو

. در ارتباط باا عباارت چهاارم، 2SiOدهد نه فقش یی جامد زمین را تشکیل مپوسته %90اکسیژن بیش از سیلیسیم و 

 باشد.می Si-O-Siهای ساختار سیلیسیم مانند الماس و ساختار سیلیس به صورت جامد کوواالنسی با پل

 ها در مورد گرافیت صحیح هستند؟دام عبارتک -1064

 توان یک گرافن در نظر گرفت. ها را میالیه است و هر کدام از الیهآ( ساختار گرافیت به صورت الیه

 -اناه کاربنوگدحلقه مشترک است، بنابراین در ساختار هار الیاه پیونادهای  3ب( در هر الیه از آن، هر اتم کربن بین 

 شود. کربن دیده می

 شود.ربن دیده میک -ی کربند دوگانهپیون 3ی گرافیت، پ( در هر حلقه از هر الیه
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 ت( علت رسانابودن گرافیت به دلیل وجود پیوندهای دوگانه در هر الیه از آن است.

 ها صحیح هستند.( همه عبارت4 ( آ و ب و ت3 ( ب و ت2 ( آ و ب1

 «3»ی پاسخ: گزینه

 نادرست است.« پ»فقش عبارت 

 یده شود.در مورد عبارت )ب(: با توجه به این که کربن در حالت هشتایی است، باید پیوند دوگانه در ساختار د

در مورد عبارت )پ(: سهم هر اتم کربن در یک حلقه 
3
1
حلقه مشاترک اسات. بناابراین  3است، زیرا هر اتم کربن بین  

)(باشد. اتم کربن می 2حلقه  سهم هر 2
3
1

6  .بنابراین در هر حلقه باید یک پیوند دوگانه دیده شود . 

 ست؟ا نادرستچه تعداد از موارد زیر  -1066

 ای دارد.اختاری گرافن شبیه الگوی ساختاری کندوی زنبورعسل است که استحکام ویژهالگوی س -

 باشد. ده میو جامدهای کوواالنسی است، سخت و شکننگرافن با توجه به این که جز -

 ک گونه شیمیایی سه بعدی دانست. توان آن را یمت گرافن به اندازه یک اتم کربن است که میضخا -

 گرافنی به ضخامت نانومتر تهیه کرد.توان به کمک نوار چسب می -

1 )1  2 )2  3 )3  4 )4 

 «2»ی پاسخ: گزینه

 صحیح هستند. موارد اول و چهارم 

م از پذیر است و سخت و شکننده نیست. در ارتباط با عبارت سودر ارتباط با عبارت دوم، گرافن جامدی شفاف و انعطاف

 توان آن را یک گونه شیمیایی دو بعدی دانست.آنجا که ضخامت گرافن به اندازه یک اتم کربن است، می

 آمده است؟اسخ صحیح هر سه پرسش زیر در کدام گزینه پ -1067

 آ( سیلیس در حالت خالص و تراش خورده به چه صورت است؟

 اند؟در ساختار یخ به چه شکلی آرایش یافته OH2های ب( مولکول

ی مولکولی، فرمول مولکولی و نیروهای بین مولکاولی را بارای توصایت چنادتا از های شیمیایی رایج مانند مادهپ( واژه

22324برند؟ یر به کار میهای زگونه ClSiCNOPbSiOCH ,,)(,, 

 2 -چهاروجهی -( کدر و سخت2 2 -های شش گوشهحلقه -( شفاف و سخت1

 3 -های شش گوشهحلقه -( شفاف و سخت4   3 -چهاروجهی -( کدر و سخت3
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 «1»ی پاسخ: گزینه

 ا، و سخت است.سیلیس ماده ای که در حالت خالص و تراش خورده، شفاف، زیب«: آ»در مورد پرسش 

های در ساختار یخ در یاک آرایاش مانظم و ساه بعادی باا تشاکیل حلقاه OH2های مولکول«: ب»در مورد پرسش 

 آورند.ای همانند کندوی زنبورعسل با استحکام ویژه پدید میگوشه، شبکهشش

23ترکیبات کوواالنسی و  SiCو  2SiOترکیبات مولکولی،  2Clو  4CH«: پ»در مورد پرسش  )(NOPb  ترکیاب

 یونی است.

 ها صحیح هستند؟کدام عبارت -1070

 خوراکی است. آید که همان نمکآ( از واکنش فلز سدیم با گاز کلر، جامدی به دست می

دهاد ایان شاود کاه نشاان میی آن، نور و گرماای زیاادی آزاد میولید نمک خوراکی از عناصر سازندهب( در واکنش ت

 واکنش به شدت گرماگیر است. 

 است. Naتر از یون بیش Naپ( چگالی بار در اتم 

 است.  Naتر از یون کم Clت( چگالی بار در یون 

 ( آ، پ و ت 4 ( آ و ت3 ( آ و پ2 ( آ و ب1

 «3»ی پاسخ: گزینه

 صحیح هستند.« ت»و « آ»های عبارت

شود که نشاان ی آن، نور و گرمای زیادی آزاد میدر واکنش تولید نمک خوراکی از عناصر سازنده«: ب»در مورد عبارت 

 دهد این واکنش به شدت گرماده است.می

 باشد.صفر است. زیرا یک گونه خنثی می Naچگالی بار برای اتم «: پ»در مورد عبارت 

 د زیر صحیح است؟چه تعداد از موار -1079

 شود.های مرئی را بازتاب کند، به رنگ سفید دیده میی طول موجونه ماده همهاگر یک نم -

- 2TiO  32وOFe کنند.های سفید و قرمز ایجاد میهستند که به ترتیب رنگ هاییاز جمله رنگدانه 

 کنند.ی نازکی روی سطح ایجاد میستند که الیهشوند، نوعی کلویید ههایی که برای پوشش سطح استفاده مینگر -

 باشد.است، به رنگ بنفش می 16های آن برابر با الکترون lمحلولی از نمک وانادیم که در آن مجموع  -

1 )1  2 )2  3 )3  4 )4  

 «3»ی پاسخ: گزینه
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 فقش مورد آخر نادرست است.

 

 باشد.( به رنگ بنفش میII( به رنگ سبز و محلولی از نمک وانادیم )IIIمحلولی از نمک وانادیم )
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