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آموزشگاه پرسا

1  کدام مقایسه درباره ي انرژي شبکه ي ترکیب هاي داده شده درست است؟

Mg > N O > NaF > MgOF2 a2MgO > N O > Mg > NaFa2 F2

N O > Mg > MgO > NaFa2 F2MgO > Mg > N O > NaFF2 a2

در ساختار یون .................. ، اتم ها با یکدیگر پیوند .................. داشته و در واکنش به صورت یک واحد مستقل عمل می کنند و بار  در  2
این یون به .................. تعلق دارد.

کربنات ـ یونی ـ یکی از اتم ها فسفات ـ کوواالنسی ـ یکی از اتم ها

کربنات ـ کوواالنسی ـ یکی از اتم ها کربنات ـ کوواالنسی ـ کل مجموعه

2−

عنصر  رساناي برق است و فرمول کلرید آن  می باشد. این عبارت کوتاه بیان کننده ي خواص کدام عنصر است؟    3

گوگرد فسفر آلومینیم کربن (گرافیت)

AACl3

کدام ترکیب ناقطبی است؟     4

NF3ON2O3SF6

مولکولهاي .................. و .................. قطبیاند و در هر دو، جفت الکترونهاي پیوندي به اتم مرکزي نزدیک ترند.  5

C O, Nl2 H3C , NO2 O2Cl , COCF3 l2N , OF3 H2

باتوجه به جدول زیر، انرژي شبکه ي ترکیب حاصل از کدام دو عنصر بیش تر است؟    6

  
عنصر

آرایش الکترونی آخرین زیرالیھ
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A, BC, DC, BA, D

اختالف انرژي شبکه ي بلور سدیم اکسید با انرژي شبکه ي بلور کدام ترکیب، بیش تر است؟  7

منیزیم اکسید آلومینیم فلوئورید سدیم فلوئورید منیزیم فلوئورید

چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟   8

الف) اکسید دو عنصر نخست گروه  جدول ساختاري مشابه یخ دارا هستند.
ب) دو عنصر نخست گروه هالوژن ها در حالت جامد جزء مواد مولکولی هستند.

پ) اکسید دو عنصر نخست گروه فلزهاي قلیایی حالت فیزیکی جامد با ساختار غول آسا دارند.
ت) هالیدهاي فلزهاي قلیایی مانند الماس و گرافیت ساختار سه بعدي و غول آسا دارند.

14

1234

در مورد واکنش تشکیل سدیم کلرید  از عناصر سازنده اش، کدام گزینه نادرست است؟  9

در فرآوردة حاصل یون هاي سازنده هم الکترون نیستند.

مجموع ضرایب واکنش دهنده ها و فرآورده ها در واکنش انجام شده با یکدیگر برابر است.

واکنش با تولید نور و گرماي زیادي همراه بوده و مقدار عددي  آن منفی است.

واکنش انجام شده یک واکنش اکسایش - کاهش است.

(NaCl)

ΔH

1



کدام گزینه در مورد سدیم کلرید نادرست می باشد؟  10

یک ترکیب یونی می باشد و به علت این که در گسترة دمایی زیادي به صورت مایع می باشد، در فناوري تبدیل انرژي خورشیدي به انرژي الکتریکی به کار می رود.

نیروهاي جاذبه و دافعه از همۀ جهت ها بر کاتیون ها و آنیون ها وارد می شود و عدد کوئوردیناسیون هر یک از یون هاي شبکۀ بلور آن برابر  است.

شعاع اتم سدیم بزرگ تر از اتم کلر است؛ اما پس از انتقال الکترون، شعاع یون کلرید بزرگ تر از یون سدیم می باشد.

معادلۀ فروپاشی شبکۀ آن به صورت  است.
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NaCl(s) + 787kJ → Na(g) + Cl(g)
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