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 ؟نیستعبارت کدام گزینه درباره ترکیب آمونیوم کلرید صحیح -1

 ها تعلق دارد. ( در یون آمونیوم، بار مثبت به اتم خاصی تعلق ندارد، بلکه به کل اتم1

 ( پیوند کوواالنسی کوئوردینانسی از پیوندهای کوواالنسی دیگر در کاتیون آمونیوم، قابل تشخیص نیست. 2

 ( در آمونیوم کلرید، پیوندهای یونی، داتیو، کوواالنسی و هیدروژنی وجود دارد. 3

   ( آمونیوم کلرید یک ترکیب یونی چندتایی است. 4

Hژی پیوند شده در کدام واکنش، انرگرمای مبادله-2 I دهد؟را نشان می 

1 )H (g ) I (s ) H I(g )2 2
1 1

2 2
    2 )H I(g ) H (g ) I(g )    

3 )H (g ) I(g ) H I(g )    4 )H I(g ) H (g ) I (g )2 2
1 1

2 2
  

 های پیوندی است؟های ناپیوندی، سه برابر تعداد جفت الکتروندر کدام دو مولکول، تعداد جفت الکترون-3

1 )𝐶𝑂2  و𝑁2𝑂 2 )𝑁𝑂2𝐹  و𝐶𝑙𝐹3 3 )𝐶𝐵𝑟4  و𝑆𝑂2𝐶𝑙2 4 )𝑃𝐶𝑙3  و𝐶𝑯𝟐𝑪𝒍𝟐  

 است؟ نادرستپس از تشکیل پیوند کوواالنسی بین دو اتم فرضی، کدام گزینه -4

 شود.( نیروی جاذبه با نیروی دافعه  برابر می1

 گرداند.حالت اول باز میها را بهها، آنچنین الکترونها و همدافعه میان هستهها، نیروی ( در اثر نزدیک شدن اتم2

 گرداند.حالت اول باز میها را بهها، اتمی میان الکترونها، نیروی جاذبه( در اثر دور شدن اتم3

 گیرند.می ها در حالت تعادلی قرارصورت یک فنر در نظر گرفت که اتمتوان به( پیوندکواالنسی را می4

تير و خصيلت   ترتیب )از راست به چپ( خصلت کوواالنسی بيیش های پیوند بین کدام دو اتم بههای جدول، در میان گزینهبا توجه به داده -5

 تری دارد؟ یونی بیش

1 )Li  و O- Pb  وCl                                     2 )Be  وO - Li  و Cl 
3 )Pb  وCl - Li  و Cl                                    4 )Sn  وCl - Li  و O 

 است؟ نادرستیک از مطالب زیر در مورد ید و کلسیم کلرید کدام-6

 ( هر دو ماده در دمای اتاق به حالت جامد هستند.1

Iهای دو اتمی و جدا از هم آیی مولکول( ید از گردهم2  تشکیل شده است. 2

 ( کلسیم کلرید از تجمع تعداد برابری از کاتیون کلسیم و آنیون کلرید ساخته شده است.3

 صورت مذاب یا محلول در آب، رسانای الکتریسیته است.ی نارسانا ولی کلسیم کلرید به( ید یک ماده4

 اند؟ها به آرایش هشتایی رسیدههای زیر، تمام اتمیک از گونهدر کدام-7 -16

1 )H N O 2 2 )A lC l 4
 3 )N O 2 4 )B e F2 

 جز .......... .گانه وجود دارد، بههای زیر پیوند سهدر تمام مولکول-8 -16

 ( فرمالدهید4 ( کربن مونواکسید3 ( استیلن2 ( نیتروژن1

 jafari_shimi@کانال تلگرام آقای جعفری             است؟ نادرستکدام مطلب در مورد یون آمونیوم -9

 ی نشادر است.( یون چند اتمی سازنده1

 آید.وجود می( از اتصال یک مولکول آمونیاک و یک یون هیدرید به2

 ها متعلق است.( بار این یون به اتم خاصی تعلق ندارد، بلکه به کل اتم3

 داتیو است.( یکی از چهار پیند کوواالنسی آن از نوع پیوند 4

 تر است؟های زیر بیشیک از گونهاکسیژن در کدام -طول پیوند اکسیژن-11 -16

1 )O 2 2 )O 3 3 )O
2
2
 4 )O 2
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 ؟نداردهای یک عنصر( پیوند کوواالنسی وجود در کدام ترکیب بین دو اتم یکسان )اتم-11

1 )N O2 3 2 )C H2 2 3 )N O2 5 4 )H O2 2 

 است؟ نادرسترو کدام مطلب های روبهشکلبا توجه به  -12

 دهد.ساختار یک جامد مولکولی را نشان می« ب»( شکل 1

 دهد.ساختار یک ترکیب یونی را نشان می« آ»( شکل 2

 باالتر است.« ب»از « آ»ی مربوط به ساختار وب و جوش ماده( دمای ذ3

 در حالت جامد رسانای جریان الکتریسیته است.« آ»( ترکیبی با ساختار 4

 است؟ نادرستی انرژی پیوند در کدام گزینه مقایسه -13

1 )𝑪𝒍𝟐 > 𝑩𝒓𝟐 > 𝑰𝟐    2) 𝑯𝑭 > 𝑯𝑪𝒍 > 𝑯𝑩𝒓 

3 )𝑪 − 𝑶 > 𝑪 − 𝑯 > 𝑪 − 𝑪   4 )𝑯 − 𝑯 > 𝑪 − 𝑪 > 𝑰 − 𝑰 

نمودار روبه رو مربوط به تغییرات انرژی پتانسیل به هنگام تشکیل یک  -14

است. طول پیوند ، انرژی پیوند و شعاع اتمی  𝑯𝟐(𝒈)مولکلول دو اتمی مانند 

 اند؟ترتیب )از راست به چپ( کدامکوواالنسی اتم به

1 )
𝒏

𝟐
 ، 𝒎 − 𝒏 ، 𝑷 − 𝑶   2 )

𝑶

𝟐
 ، 𝒏 ، 𝑶 

3 )
𝒏

𝟐
 ، 𝑶 ، 𝒏    4 )

𝑶

𝟐
 ، 𝒎 ، 𝑶 

طور کلی زمانی که تفاوت الکترونگاتیوی میان دو اتم ................ باشد، به -15

 تر است.تر باشد، خصلت .............. آن بیشکنند و هرچه اختالف الکترونگاتیوی بین دو اتم کمبندی میپیوند را در گروه پیوندهای ........... دسته

 یونی –یونی  – 3/3تا  7/1بین  (2  کوواالنسی  –کوواالنسی ناقطبی  – 7/1تا  4/1( بین 1

 یونی –کوواالنسی قطبی  – 7/1تا  4/1( بین 4   کوواالنسی –کوواالنسی ناقطبی  - 4/1تر از ( کم3

 اند؟ها به آرایش هشتایی رسیدههای شیمیایی زیر، تمام اتمیک از گونهدر کدام -16

1 )B C l 3  2 )N O           3 )A lC l 4
    4 )B e F2  

 است؟ نادرستیک از مطالب زیر در مورد پیوند داتیو کدام -17

 نیست.( این پیوند از سایر پیوندهای کوواالنسی در کاتیون آمونیم قابل تشخیص 1

 ها حداقل یک اوربیتال خالی و اتم دیگر حداقل یک جفت الکترون ناپیوندی داشته باشد.آید که یکی از اتموجود می( این پیوند هنگامی به2

 کند که هر دو الکترون مشترک به اتم مقابل آن تعلق داشته باشد.( اتم اکسیژن در صورتی در پیوند داتیو شرکت می3

 ون این پیوند وجود دارد اما مولکول اکسیژن فاقد این پیوند است.( در مولکول اوز4

𝑆𝑂3»های در چه تعداد از آنیون  -18
𝐶𝑂3 و −2

2− ، 𝑆𝑂4
2− ، 𝑃𝑂4

2− ، 𝑁𝑂3
− ، 𝐶𝑙𝑂4

   پیوندکوواالنسی کوئوردینانسی وجود دارد؟ « −

1 )3      2 )4   3 )5   4 )6 

  ؟ی شیمیایی با هم برابر استهای ناپیوندی، درکدام دوگونهپیوندی به شمار جفت الکترونهای نسبت شمار جفت الکترون  -19

 𝐶𝑂𝐹2ت(   𝑁2𝑂3پ(   𝐻2𝑂2ب(    𝑂𝐹2 آ(

 «                                      ت»و « آ( »4  « پ»و « آ( »3  «ت» و« ب( »2  « پ»و « ب(»1

 .............   به جزهای شیمیایی زیر هم پیوندکوواالنسی چندگانه و هم پیوندکوواالنسی کوئوردینانسی وجود دارد، در تمام گونه -21

1 )𝐻𝑁𝑂3  2 )𝑁2𝑂3  3 )𝑁2𝑂4  4 )𝐻𝑁𝑂2 

کنند، درست ی هشتایی را رعایت میقاعده Oو  Xهای که در آن اتم 𝑯𝒏𝑿𝑶𝟒چه تعداد از مطالب زیر در مورد ترکیبی با فرمول کلی  -21

 یک عنصر اصلی است.(  Xاست؟ ) 

 است.                                    4، برابر nآ( حاصل جمع شمار پیوندهای کوواالنسی کوئوردینانسی و زیروند 

   ، برابر شمار پیوندهای کوواالنسی موجود در ترکیب است.4و عدد  nب( حاصل جمع زیروند 

 ی دوم وگروه هفدهم جدول تناوبی جای دارد.  توان عنصری را قرار دادکه در دورهمی Xباشد، به جای   n=1پ( اگر 
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پیوند  تشکیل هنگام در. آیدمی وجود به دافعه و جاذبه نیروهایها آن بین گیرند،می قرار دیگر یک با تماس در هیدروژن اتم دو وقتی -22

 ............ کوواالنسی پیوند تشکیل از پس و............  کوواالنسی

 .شودمی افزوده جاذبه نیروهای مقدار بر اندکی - است دافعه نیروهای از تربیش بسیار جاذبه نیروهای اثر( 1

 .شوندمی برابر جاذبه و دافعه نیروهای - است دافعه نیروهای از تربیش بسیار جاذبه نیروهای اثر( 2

 .شودمی حفظ برابری این چنان هم نیز - هستند برابر هم با دافعه و جاذبه نیروهای( 3

 .شوندمی دافعه نیروهای از تربیش جاذبه نیروهای اندکی - هستند برابر هم با دافعه و جاذبه نیروهای( 4

𝐻پیوند  انرژی و پیوند طول بدانیم اگر -23 − 𝐵𝑟 142ترتیب برابر بهpm  366و𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1 ،درست  زیر یهاگیرینتیجه از تعداد چه است

 است؟

𝐻پیوند  آ( طول − 𝐶𝑙 142تر از ، بیشpm .است 

𝐻ب( انرژی پیوند  − 𝐼 366تر از ، بیش𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1 .است 

𝐻یک مول پیوند توان می 366kJپ( با  − 𝐵𝑟 های یون را شکست و𝐵𝑟− و 𝐻+ .تولید کرد 

 3( 4    2( 3    1( 2   ( صفر 1

 است؟ درست کوواالنسی پیوند طول مورد در زیر مطالب از تعداد چه -24

 .گویندمی کوواالنسی پیوند طول کوواالنسی، پیوند در درگیر اتم دو یهاهسته میان تعادلیی فاصله به( آ

 .است حالت پایدارترین یا انرژی سطح ینترپایین درها اتم جایگاهی دهنده نشان پیوند طول( ب

 .شودمی زیاد و کم تعادلی،ی فاصله حول اتم دو بین کوواالنسی پیوند طول( پ

 .دارد عکس نسبت پیوند انرژی با کوواالنسی پیوند طول( ت

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

 است؟ درست زیر مطالب از یک کدام -25

 .باشد مثبت بار اندکی مقدار دارای یا و منفی بار اندکی مقدار دارای است ممکن مولکول، یک مرکزی ( اتم1

 .بود لوویس کارهای ترینمهم جمله از عنصرها الکترونگاتیوی گیریاندازه برای نسبی مقیاس معرفی (2

 .دارند ناقطبی کوواالنسی کامالً یا یونی کامالً پیوندهای شیمیایی، یهاترکیب اغلب (3

 .گیرندمی قرار مرکزی اتم پیرامون در همواره ، دهندمی پیوند دیگر اتم یک با تنها که لوژنهای هااتم لوویس، ساختارهای رسم در( 4

 است؟ پیوندها سایر از تر بیش آن پیوند انرژی و گیردمی قرار ناقطبی و قطبی پیوندهای مرز در پیوند کدام زیر، جدول به توجه با -26

1 )𝐶 − 𝐻 

2 )𝐼 − 𝐻 

3 )𝐶 − 𝐵𝑟 

4 )𝐶 − 𝐶𝑙 

 است؟ برابر هم با گونه دو کدام در پیوندی یهاالکترون جفت شمار به ناپیوندی هایالکترون جفت شمار نسبت -27

  نیتریت ب( آنیون     کربنات  آ( آنیون

 پراکسید ت( هیدروژن     فسفات پ( آنیون

 «ت»و « پ( »4  « ت»و « ب( »3  « پ»و « آ( »2  « ب»و « آ( »1

 های زیر با هم برابر است؟یک از گزینهتعداد پیوندهای کوواالنسی در کدام -28

1 )𝑁3
𝑁2𝑂     2 )𝑁𝐻2 و −

 𝐶𝑂 و 𝑁𝑂2    4 )𝑂2 و 𝑆𝑂2     3 )𝑆𝐶𝑙2 و −

 است؟ درست زیر مطالب از کدام یک -29

 هستند. Iمستقل  و بار بدون هایاتم جامد، یُد بلور یسازنده های( ذره1

 .شود گرفته محیط از انرژی مقداری باید شود، تشکیل کوواالنسی پیوند هیدروژن اتم دو بین کهاین ( برای2

 .است ثابت همواره که گویندمی پیوند آن طول را کوواالنسی پیوند هر در اتم دو هایهسته بین ی( فاصله3

 به هاآن بین کوواالنسی پیوند تشکیل اساس هیدروژن، اتم دو بین یدافعه نیروهای مجموع مقابل در جاذبه نیروهای مجموع بودن تر( بیش4

 jafari_shimi@کانال تلگرام آقای جعفری             .آیدمی شمار

I Br Cl C H عنصر 

 الکترونگاتیوی 1/2 5/2 1/3 8/2 5/2
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 است؟ نادرست زیر مطالب از یک کدام -31

 .است الکتریکی رسانایی فاقد مذاب، حالت در و است جامد اتاق دمای در (𝐼2) ید( 1

 .بود خواهد ترکم پیوند کوواالنسی خصلت باشد، تربیش پیوند در درگیر هایاتم الکترونگاتیوی تفاوت یاندازه چه هر( 2

 .کندمی مشخص نیز را عنصر هر از موجود هایاتم تعداد مولکول، یسازنده عنصرهای تعداد و نوع بر عالوه تجربی فرمول( 3

 .است آن درونی هایالکترون و اتم یهسته یدهندهنشان عنصر هر نماد لوویس، ساختار رسم در( 4

𝐶 کوواالنسی پیوند طول بدانیم اگر -31 − 𝑂 143 برابرpm 361 برابر آن انرژی و𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1 ،تواندمی............  کوواالنسی پیوند...........  است 

 .باشد............ 

𝐶 انرژی،( 1 − 𝐶𝑙 ، 392𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1    2 )،انرژی 𝐶 − 𝐵𝑟 ، 276𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1 

𝐶 طول،( 3 − 𝐶𝑙 ، 127𝑝𝑚    4 )،طول 𝐶 − 𝐵𝑟،    114𝑝𝑚 

 .دارد وجود............  پیوند یک............  مولکول مانند............  مولکول ساختار در -32

دوگانه( 1 − 𝐶𝑆2 −  𝑆𝑂2𝐶𝑙2    2 )دوگانه − 𝐻𝐶𝑙𝑂2 −  𝐻2𝐶𝑂3 

سه گانه( 3 − 𝑁2𝑂 − 𝐶2𝐻2    4 )سه گانه − 𝑁𝑂2 −  𝐶𝑂 

 Yدرپی اتم عنصر های یونش پیی دوم جدول تناوبی باشد و در انرژیاز نظر بزرگی شعاع اتمی، پنجمین عنصر دوره Xاگر عنصر -33

ی سوم در دوره Yساختارهای لوویس زیر درست است؟ )یک از در هنگام جداکردن هشتمین الکترون رخ دهد، کدام نخستین جهش بزرگ،

 جدول تناوبی قرار دارد.( 

1 ) 2 ) 3 ) 4 ) 
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