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General Instruction

• This examination has 9 problems.

• Use only a pen and non-programmable calculator.

• You have 5 hours to complete the exam.

• Begin only when the START command is given.

• All results must be written in the appropriate boxes with a pen on the answer sheets. Use the back
of the exam sheets if you need scratch paper. Remember that the content of the answer boxes will
be graded.

• Write relevant calculations in the appropriate boxes when necessary. Full marks will be given for
correct answers only when your work is shown.

• The invigilator will announce a 30-minute warning before the STOP command.

• You must stop working when the STOP command is given. Failure to stop writing will lead to the
nullification of your exam.

• The official English version of this examination is available on request only for clarification.

• You are not allowed to leave your working place without permission. If you need any assistance
(broken calculator, need to visit a restroom, etc.), raise hand and wait until an invigilator arrives.

• For questions where you are asked to choose from a collection of choices, indicate your an-
swer with a ✓ in the [ ] before your choice. An example is provided below:

(Suppose you wish to choose (A) out of (A), (B), (C) and (D).)

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

GOOD LUCK!
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Problems and Grading Information

No Title Total Points % of Total
1 Rapid and Visual Nucleic Acid Testing for COVID-19 14 9
2 Chromium in Ancient and Modern Times 21 11
3 Capture and Transformation of Carbon Dioxide 42 14
4 A New Journey for Ancient Sulfur 45 16
5 Interconversion among Nitrogen Oxides 45 15
6 Enabling Phosphines 36 7
7 Organic Molecules in Life 32 9
8 Amazing Chiral Spiro Catalyst 36 10
9 Total Synthesis of Capitulactone 44 9

Total 100
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Physical Constants and Equations

Avogadro constant: 𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1

Universal gas constant: 𝑅 = 8.31446 J mol−1 K−1

Standard pressure: 𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa
Standard atmospheric pressure: 𝑝atm = 1 atm = 1.01325 bar = 1.01325 × 105 Pa
Zero of the Celsius scale: 273.15 K
Faraday constant: 𝐹 = 9.6485 × 104 C mol−1

Planck's constant: ℎ = 6.626 × 10−34 J s
Mass of electron: 𝑚𝑒 = 9.109 × 10−31 kg
Speed of light: 𝑐 = 2.998 × 108 m s−1

pi: 𝜋 = 3.141592653589793

Energy of a photon: 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Ideal gas equation: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
The first law of thermodynamics: Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
Enthalpy H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
The change of entropy: Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
Gibbs free energy: 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

Δ𝐺 = Δ𝐺−⊖− + 𝑅𝑇 ln𝑄
Reaction quotient: 𝑄 = [C]𝑐[D]𝑑

[A]𝑎[B]𝑏For a reaction a[A] + b[B] −−⇀↽−− c[C] + d[D]

Nernst equation: 𝐸 = 𝐸−⊖− − 𝑅𝑇
𝑛𝐹 ln𝑐red

𝑐ox

Langmuir isotherm equation: 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
Arrhenius equation: 𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇

Integrated rate law:
Zero order: [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
First order: ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
Second order:

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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Half-life time for a first order process: 𝑡1/2 = ln2
𝑘

Half-life time for a second order process (A + A ⟶ B): 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Lambert–Beer equation: 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
Electric work: 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
Quantity of electric charge: 𝑄 = 𝐼𝑡
Volume of a sphere: 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

Surface area of a sphere: 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Periodic Table
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The Color Wheel

a: red b: orange c: yellow d: green e: blue f: violet
1: If a substance absorbs here 2: it appears as this color.

Figure 0.1
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عمومی رهنمائی

باشد می مسئله ۹ دارای امتحان این •

نمائيد استفاده پروگرام قابل غیر ماشین یک و قلم از فقط •

دارید امتحان کردن تکمیل برای ساعت 5 شما •

شود. داده آغاز دستور که کنید شروع زمانی فقط •

پشت از دارید نیاز اضافی کاغذ به اگر شود. نوشته جوابات ورق روی خودکار با مناسب جاهای در باید نتایج تمام •
شود. می گذاری نمره پاسخ های چوکات محتوای که باشید داشته یاد به کنید. استفاده امتحان های برگه

داده کامل نمره صحیح های پاسخ برای زمانی تنها بنویسید، مناسب جاهای در را مربوطه محاسبات لزوم صورت در •
شود داده نشان شما کار که شود می

کند. می اعالم ای دقیقه 30 هشدار یک توقف دستور از قبل ناظر •

شود. می شما آزمون شدن باطل باعث نوشتن توقف عدم کنید. متوقف را کار باید شد داده توقف دستور وقتی •

دسترساست. در توضیح برای فقط درخواست صورت در آزمون این انگلیسی رسمی نسخه •

از بازدید به نیاز خراب، حساب (ماشین دارید نیاز کمک به اگر نیستید. اجازه بدون خود کار محل ترک به مجاز شما •
بیاید. ناظر یک تا بمانید منتظر و ببرید باال را خود دست غیره)، و تشناب

] در � عالمت با را خود پاسخ کنید، انتخاب ها گزینه از ای مجموعه میان از شده خواسته شما از که سؤاالتی برای •
است: شده ارائه زیر در مثال یک دهید. نشان خود انتخاب پیشروی [

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ](C) [ ](D) کنید انتخاب (D) و (C) (B)، (A)، بین از را (A) خواهید می کنید (فرض

 

چانسخوب
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بندی درجه اطالعات و مسائل

مجموعه فیصدی نمرات مجموعه عنوان شماره
9 14 COVID-19 برای اسید نوکلئیک بصری و آزمایشسریع 1
11 21 مدرن و باستان دوران در کروم 2
14 42 اکساید دای کاربن تبدیل و جذب 3
16 45 باستانی سلفر برای جدید سفری 4
15 45 نایتروجن اکسایدهای بین تبدیل 5
7 36 ها فاسفین کردن فعال 6
9 32 زندگی در عضوی های مالیکول 7
10 36 اسپیرو کایرال انگیز شگفت کتلیست 8
9 44 کاپیتوالکتون کامل ترکیب 9
۱۰۰ مجموعه
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فزیکی معادالت و ها ثابت

𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1 اوگدرو: ثابت
𝑅 = 8.31446 J mol−1 K−1 گازات: جهانی ثابت
𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa استندرد: فشار
𝑝atm = 1 atm = 1.01325 bar = 1.01325 × 105 Pa اتموسفیر: استندرد فشار
273.15 K سلسیوس: درجه صفر اندازه
𝐹 = 9.6485 × 104 C mol−1 فارادی: ثابت
ℎ = 6.626 × 10−34 J s پالنک: ثابت
𝑚𝑒 = 9.109 × 10−31 kg الکترون: کتله
𝑐 = 2.998 × 108 m s−1 نور سرعت
𝜋 = 3.141592653589793 پای:

𝐸 = ℎ𝑐/𝜆 فوتون: انرژی
𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 گازات: آیدیال معادله
Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊 ترمودینامیک: اول قانون
𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉 انتلپی:
Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇 آنتروپی: تغییر
𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆 گیبس: آزاد انرژی
Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

Δ𝐺 = Δ𝐺−⊖− + 𝑅𝑇 ln𝑄

𝑄 = [C]𝑐[D]𝑑

[A]𝑎[B]𝑏
واکنش: ضریب
تعامل یک برای a[A] + b[B] −−⇀↽−− c[C] + d[D]

𝐸 = 𝐸−⊖− − 𝑅𝑇
𝑛𝐹 ln𝑐red

𝑐ox
نرنست: معادله

𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃) النگمویر: ایزوترم معادله
𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇 ارهینوس: معادله

یکپارچه: نرخ قانون
[A] = [A]0 − 𝑘𝑡 صفری: ترتیب
ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡 اول: ترتیب
1

[A] = 1
[A]0

+ 𝑘𝑡 دوم: ترتیب
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𝑡1/2 = ln2
𝑘 اول: ترتیب پروسه برای عمر نیمه زمان

𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

:(A + A ⟶ B)دوم ترتیب پروسه برای عمر نیمه زمان
𝐴 = 𝜀𝑙𝐶 لمبرت-بیر: معادله
𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄 برق: کار
𝑄 = 𝐼𝑡 برقی: چارج مقدار
𝑉 = 4

3𝜋𝑟3 کره: حجم
𝑆 = 4𝜋𝑟2 کره: سطح
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دورانی جدول
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رنگ چرخه

بنفش و: آبی ه: سبز د: زرد ج: نارنجی ب: سرخ الف:
شود می ظاهر رنگ این به :۲ شود جذب اینجا در ای ماده اگر :۱

0.1 شکل
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Rapid and Visual Nucleic Acid Testing for COVID-19

9% of the total
Question 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Total
Points 1 1 4 4 4 14
Score

Fast and simple methods for early detection of COVID-19 are urgently needed. Gold nanoparticles-aided
detection is one of the promising methods. Gold nanoparticles are widely used as a visible readout for
test strips due to their high molar extinction coefficients (molar absorptivity). The color appearance of
gold nanoparticles is closely associated with their sizes and dispersity. Generally, the larger the gold
nanoparticles, the more reddish the color is. Once the nanoparticles are aggregated, the color shifts
from red to blue.

When the surface of gold nanoparticles is modified with two kinds of single-stranded nucleic acid frag-
ments a and b, the gold nanoparticles would aggregate in the presence of the target nucleic acid (a’b’),
causing the color change of the solution from red to blue in several minutes (as indicated below). Based
on this principle, the target nucleic acids collected from the coronavirus in a sample can be detected.

Dispersed (Red) Aggregated (Blue）

1.1 Indicate the absorption band region of the dispersed gold nanoparti-
cles with an appropriate letter (a-f in the color wheel of Figure 0.1 in
General Instructions)

1.0 pt
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1.2 Indicate the change in the absorption spectrum of the gold nanoparticles once
they are aggregated. Compared to the absorption wavelength of the dispersed
gold nanoparticles, the wavelength of the aggregated nanoparticles
(a) becomes longer
(b) becomes shorter
(c) does not change

1.0 pt

Gold nanoparticles are composed of gold atoms that are closely packed as solid gold (density
𝜌 = 19.3g cm−3).

1.3 Calculate how many gold atoms (𝑁 ) are there in a spherical gold nanoparticle
with a diameter of 30.0nm.

4.0 pt

The synthesis of gold nanoparticles depends on the redox reaction between hydrogen tetrachloroau-
rate(III) (HAuCl4 · 3H2O,MW = 394) and reducing substances (such as sodium citrate). 5.2mg of HAuCl4 ·
3H2O was completely converted into uniform spherical gold nanoparticles with a diameter of 30.0nm
in a 100.0mL reaction solution. The absorbance of the resulting red solution was 0.800 measured at
530nm by a UV-Vis spectrometer.

1.4 Calculate the molar extinction coefficient (molar absorptivity) of the resulting
gold nanoparticles solution at 530nmpermol of gold nanoparticles. The optical
path of the cuvette used is 1 cm. If you failed to get the number of gold atoms
(𝑁 ) in 1.3 , use 𝑁 = 1.00 × 105.

4.0 pt

The standard additionmethodwas used for colorimetric detection of the target nucleic acid. The original
throat swab sample was collected and divided equally into two portions. After addition of the probe
solutions and water (as indicated below), the absorbance of the two resulting solutions was measured
at 600nm separately.

No. Volume of Volume of solution of Volume of standard Volume of Absorbance
throat swab gold nanoparticles solution containing water
sample (mL) modified with nucleic 2.0 μg mL−1 target (mL)

acid fragments (mL) nucleic acid (mL)
1 0.10 0.80 0.00 0.10 0.400
2 0.10 0.80 0.10 0.00 0.900

1.5 Calculate the concentration of the viral nucleic acids in the original throat swab
sample.

4.0 pt
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COVID-19 برای بصری و سریع اسید آزمایشنکلیک

جدول

نمرات مجموع از فیصد ۹
مجموع 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 سوال
14 4 4 4 1 1 نمرات

امتیازات

طال نانوذرات کمک به تشخیص است. نیاز مورد زودی به COVID-19 زودهنگام تشخیص برای ساده و سریع روش های
به گسترده طور به مولی) (جذب باال مولی انقراض ضریب دلیل به طال نانوذرات است. امیدوارکننده روش های از یکی
با تنگاتنگی ارتباط طال نانوذرات رنگ ظاهر می شوند. استفاده آزمایش نوارهای برای مشاهده قابل بازخوانی عنوان
نانوذرات که هنگامی است. قرمزتر آن رنگ باشد، بزرگتر طال نانوذرات هرچه کلی، طور به دارد. آنها پراکندگی و اندازه

کند. می تغییر آبی به قرمز از رنگ شدند، انباشته

 

در طال نانوذرات شود، می اصالح b و a ای رشته تک نوکلئیک اسید قطعه نوع دو با طال نانوذرات سطح که هنگامی
(همانطور دقیقه چند در آبی تا قرمز شود. می محلول رنگ تغییر باعث و یابند می تجمع b’) (a’ هدف نوکلئیک اسید حضور
یک در کرونا ویروس از شده آوری جمع هدف نوکلئیک اسیدهای اصل، این اساس بر است). شده داده نشان زیر در که

است. شناسایی قابل نمونه

( (آبی شده ظاهر ( (سرخ پراگندگی

AFG-3 T-1 Q-1



Q1-2
Persian (Afghanistan)

Theory

pt 1.0  
در 0.1 شکل رنگ چرخه در (a-f مناسب حرف با را پراکنده طالی نانوذرات جذب باند ناحیه

دهید. نشان عمومی) های دستورالعمل

1.1

pt 1.0  
موج طول با مقایسه در دهید. نشان شدن انباشته از پس را طال نانوذرات جذب طیف تغییر

شده انباشته نانوذرات موج طول پراکنده، طالی نانوذرات جذب
شود می تر طوالنی (الف)

شود می کوتاهتر (ب)
کند نمی تغییر ج)

 

1.2

ρ=19.3gcm-3). (تراکم شده اند بسته بندی جامد طالی عنوان به نزدیک از که شده اند تشکیل طال اتم های از طال نانوذرات
pt 4.0  

دارد. وجود نانومتر 30 قطر با کروی طالی نانوذره یک در (N) طال اتم چند که کنید محاسبه
1.3

مواد و (HAuCl4�3H2O,MW=394) (III) هیدروژن تتراکلروآئورات بین ریدوکس تعامل توسط طال نانوذرات ترکیب
کروی طالی نانوذرات به کامل طور به HAuCl4�3H2O گرم میلی 5.2 دارد. بستگی سدیم) سیترات (مانند احیاکننده
0.800 آمده دست به قرمز محلول جذب شد. تبدیل لیتری میلی 100.0 واکنش محلول در نانومتر 30.0 قطر با یکنواخت

شد. گیری اندازه UV-Vis سنج طیف توسط نانومتر 530 موج طول در
pt 4.0  

مول بر نانومتر 530 در را حاصل طالی نانوذرات محلول مولی) (جذب مولی خاموشی ضریب
اگر است. متر سانتی 1 استفاده مورد کووت نوری مسیر کنید. محاسبه طال نانوذرات

کنید. استفاده N=1.00×105 از آورید، بدست 1.3 در را (N) طال های اتم تعداد نتوانستید

1.4

آوری جمع گلو سواب اولیه نمونه شد. استفاده هدف نوکلئیک اسید سنجی رنگ تشخیص برای افزودن استاندارد روش
شده داده نشان زیر در که (همانطور آب و میله های محلول افزودن از پس شد. تقسیم قسمت دو به مساوی طور به و

شد. گیری اندازه جداگانه طور به نانومتر 600 موج طول در آمده دست به محلول دو جذب است)،

جذب از حجم معیاری حجم محلول از حجم از حجم نمبر
اب گیرنده بر در محلول طال ذرات نانو گلو کاری پاک وسیله

لیتر) (میلی هدف لیتر-1 میلی میکروگرم 2.0 نوکلئیک با شده اصالح لیتر) (میلی نمونه
لیتر) (میلی نوکلئیک اسید (mL) اسیدی قطعات

0.400 0.10 0.00 0.80 0.10 1
0.900 0.00 0.10 0.80 0.10 2

pt 4.0 محاسبه گلو کاری پاک وسیله در را اولیه نمونه در را ویروسی نوکلئیک اسیدهای غلظت
کنید.

1.5
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COVID-19 برای اسید نوکلئیک بصری و آزمایشسریع

نمرات مجموعه از فیصد ۹
مجموعه 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 سوال
14 4 4 4 1 1 نمره

امتیاز

)pt (1.0 1.1
(f) [ ] (e) [ ] (d) [ ] (c) [ ] (b) [ ] (a) [ ]

)pt (1.0 1.2
(c) [ ] (b) [ ] (a) [ ]

)pt (4.0 1.3

𝑁 = ______________________________
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)pt (4.0 1.4

𝜀 = ______________________________ Lmol−1 cm−1

)pt (4.0 1.5

______________________________𝜇gmL−1CX =
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Chromium in Ancient and Modern Times
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(The photo is from the website of Palace Museum)

Black glazed porcelain is a special Chinese porcelain and was popular in the Tang and Song dynasties
(ca. 1000 years ago). The ceramic ware contained iron oxides as the main color rendering agent, which
was mixed with other transition metal oxides to exhibit different color appearance such as auburn, dark
brown or black. Currently, the black glazed porcelain is still popular in China.
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The typical black glaze is composed of Fe-containing oxideswith a spinel structure. Spinel oxides have the
general formula AB2O4 and the structure consists of a cubic close packing array of O2− ions in which the
A cations occupy one-eighth of the tetrahedral vacancies and the B cations occupy half of the octahedral
vacancies, as shown in Figure 2.1(a) for a unit cell.

Figure 2.1 Illustration of spinel structure

The cubic unit cell of a spinel structure can be divided into 8 cubic subunits, and the dashed lines repre-
sent the internal edges of the subunits. 4 of the subunits belong to type I, and the other 4 subunits are
type II (Figure 2.1(b)). The details of adjacent subunits of type I and type II are shown in Figure 2.1(c).

2.1 How many cations of type A and B are there in a unit cell? 2.0 pt

The black ceramic glaze with spinel structure can be produced by roasting Fe2O3 and Cr2O3 in a certain
proportion in a reducing atmosphere (reaction (I)). When Fe2O3 and Cr2O3 are reacted with the mass
ratio of 63.6 ∶ 36.4, they completely transform into a pure stoichiometric compound. The product has a
spinel structure, in which the tetrahedral A sites are occupied by iron cations only.
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2.2 In reaction (I), which element is reduced? 1.0 pt

2.3 Calculate the numbers of Fe3+ and Cr3+ in the B sites of one unit cell. 6.0 pt

Besides doping in black ceramic glaze, chromium-containing pigments are used in painting and printing
due to the abundant color originating from chromium with different oxidation states, such as +2, +3
and +6. The pigment, chrome green (Cr2O3) can be converted into a series of other compounds (D-G) in
the following process, where E, F, G are yellow, orange and red respectively.

2.4 Write the chemical formula of E. 1.0 pt

2.5 Write the reaction equation of F ⟶ G. 2.0 pt

2.6 Choose the agent which could be H.
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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The variable valence of chromium is not only important for the production of pigments, but also use-
ful for catalysis. For example, a typical Phillips catalyst for the polymerization of ethylene consists of
chromium oxide species grafted onto a porous support material such as amorphous silica. The tetra-
coordinated Cr(VI) specie is the core in the pre-catalyst (1), which is proposed to be reduced quickly into
a six-coordinated Cr(II) specie (2) by the ethylene molecules at the beginning. 2 is proposed to further
catalyze polymerization of ethylene molecules.

2.7 The reaction of 1with ethylene can be traced by UV–vis spectra, which show the
light absorption of 1 at 21500 cm−1 and the light absorption of 2 at 16700 cm−1

in the visible region, respectively. Choose the appropriate combination of col-
ors of 1 and 2.
(A) orange and white, respectively
(B) orange and blue, respectively
(C) blue and orange, respectively
(D) blue and white, respectively

1.0 pt

2.8 Assuming that the Cr(II) ion in 2 is located in a regular octahedral crystal field
with a splitting energyΔo of 16000 cm−1, draw the configurations of d electrons
of the Cr(II) ion in 2, and calculate the crystal field stabilization energy (CFSE)
for the Cr(II) ion in 2. (Note: The pairing energy P for Cr(II) in 2 is 23500 cm−1 )

5.0 pt

2.9 Coordination compounds/ions exhibit paramagnetism when containing un-
paired electrons, and the corresponding magnetic moment (𝜇) of transition
metal cations is calculated by the function 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B where 𝑛 is the num-
ber of unpaired electrons. Calculate themagneticmoment in termof 𝜇B for the
Cr(II) ion in 2.

2.0 pt
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مدرن و باستان دوران در کروم

بحش

نمرات مجموعه از درصد 11
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امتیاز

است) قصر موزیم سایت از (عکس

حاوی سرامیکی ظروف داشت. رواج پیش) سال 1000 (حدود سونگ و تانگ سلسله در و است چینی خاص سیاه ظروف
ظاهر تا می شدند مخلوط واسطه فلزات اکسیدهای سایر با که بودند رنگ دهنده اصلی عامل عنوان به آهن اکسیدهای
چین در هنوز سیاه لعاب چینی حاضر، حال در دهند. نشان سیاه یا تیره قهوه ای قهوه ای، مانند متفاوتی رنگ های

است. محبوب
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فرمول دارای اسپینل اکسیدهای است. شده تشکیل اسپینل ساختار با آهن حاوی اکسایدهای از معمولی سیاه ظروف
آن در که است شده تشکیل O2- های یون از مکعبی نزدیک بندی بسته آرایه یک از آن ساختار و هستند AB2O4 کلی
می اشغال را وجهی هشت خالی فضای از نیمی B های کتیون و وجهی چهار خالی جای از هشتم یک A های کتیون

واحد. سلول یک برای (الف) است. شده داده نشان 2.1 شکل در که همانطور کنند،

اسپینل ساختار تصویر 2.1 شکل

لبه دهنده نشان چین خطوط و کرد تقسیم مکعبی واحد زیر 8 به توان می را اسپینل ساختار یک مکعبی واحد سلول
زیر جزئیات 2.1(b)). (شکل هستند II نوع دیگر واحد زیر 4 و I نوع به متعلق زیرواحد 4 هستند. واحدها زیر داخلی های

است. شده داده نشان 2.1(c) شکل در II نوع و I نوع مجاور واحدهای

pt 2.0 دارد؟ وجود واحد سلول یک در B و A نوع از مثبت آیون چند 2.1

کاهنده اتمسفر یک در معینی نسبت به Cr2O3 و Fe2O3 دادن بو با توان می را اسپینل ساختار با سیاه سرامیکی ظروف
یک به کامًال دهند، می نشان واکنش 63.6:36.4 جرمی نسبت با Cr2O3 و Fe2O3 که هنگامی کرد. تولید (I)) (واکنش
وجهی چهار های مکان آن در که است اسپینلی ساختار دارای محصول این شوند. می تبدیل خالص استوکیومتری ترکیب

است. شده اشغال آهن های کاتیون توسط فقط A
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pt 1.0 یابد؟ می کاهش عنصر کدام (I) واکنش در 2.2

pt 6.0 کنید. محاسبه واحد سلول یک B های سایت در را Cr3+ و Fe3+ اعداد 2.3

با گیرد می نشأت کروم از که فراوانی رنگ دلیل به کروم حاوی های رنگدانه سیاه، سرامیکی ظروف در دوپینگ بر عالوه
را (Cr2O3) سبز کروم رنگدانه شود. می استفاده چاپ و نقاشی در 6+ و 3+ ،2+ مانند مختلف اکسیداسیون های حالت
هستند. قرمز و نارنجی زرد، ترتیب به G F، E، آن در که کرد تبدیل (D-G) دیگر ترکیبات سری یک به زیر فرآیند در توان می

pt 1.0 بنویسید؟ را E کیمیای فرمول 2.4

pt 2.0 بنویسید؟ را G � F واکنش معادله 2.5

pt 1.0 باشد. H تواند می که کنید انتخاب را عاملی
FeSO4FeSOX4 (A)

FeCl3FeClX3 (B)
ZnSO4ZnSOX4 (C)

CuSO4 (D)

2.6
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کتلست یک مثال، عنوان به است. مفید نیز کتلست برای بلکه است، مهم رنگدانه تولید برای تنها نه کروم متغیر ظرفیت
مانند متخلخل ماده یک روی بر که است کروم اکساید گونه های شامل ایتیلن پولیمیریزیشن برای فیلیپس معمولی
می پیشنهاد که است، (1) کتلست پیش در ای هسته هماهنگ چهار (VI) کروم گونه شده اند. پیوند آمورف سیلیس
کتلست برای 2 یابد. کاهش (2) هماهنگ شش (II) کروم گونه یک به ابتدا در ایتیلن های مالیکول توسط سرعت به شود

است. شده پیشنهاد ایتیلن های مالیکول پولیمیریزیشن بیشتر

pt 1.0 در را 1 نور جذب ترتیب به که کرد ردیابی UV-vis طیف با توان می را ایتیلن با 1 واکنش
مناسبی ترکیب دهد. می نشان مرئی ناحیه در 16700cm-1 در را 2 نور جذب و 21500cm-1

کنید. انتخاب را 2 و 1 های رنگ از
سفید و نارنجی ترتیب به (الف)

ترتیب به آبی و نارنجی (ب)
ترتیب به نارنجی، و آبی (ج)
ترتیب به سفید، و آبی (د)

2.7

pt 5.0 انرژی با منظم وجهی هشت کریستالی میدان یک در 2 در (II) کروم یون اینکه فرض با
کنید رسم 2 در را (II) کروم یون d های الکترون پیکربندی دارد، قرار 16000cm-1 Δo تقسیم
(توجه: .2 در (II) کروم یون برای (CFSE) انرژی کنید. محاسبه را کریستالی میدان تثبیت و

است) متر-1 سانتی 23500 2 در (II) کروم برای P شدن جفت انرژی

2.8

pt 2.0 باشند نشده جفت های الکترون حاوی که زمانی هماهنگی های آیون ترکیبات
فلزات های کاتیون (μ) مربوطه مغناطیسی گشتاور و دهند می نشان خود از پارامغناطیس

تابع با واسطه
نشده جفت های الکترون است. عدد n آن در که شود می محاسبه 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B

کنید. محاسبه 2 در (II) کروم یون برای μB حسب بر را مغناطیسی گشتاور

2.9
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)pt (2.0 2.1

B ∶ ________ A ∶ ________

)pt (1.0 2.2

)pt (6.0 2.3
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)pt (1.0 2.4

)pt (2.0 2.5

)pt (1.0 2.6
(D) [ ] (C) [ ] (B) [ ] (A) [ ]

)pt (1.0 2.7
(D) [ ] (C) [ ] (B) [ ] (A) [ ]
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)pt (5.0 2.8

CFSE = ______________________________cm−1

)pt (2.0 2.9

𝜇 = __________𝜇B

AFG-3 T-2 A-3



AFG-3 T-3 C
Safar Ali Moradi

Theory
Capture and Transformation of

Carbon Dioxide
Cover sheet

Please return this cover sheet together with all the related question sheets.

AFG-3 T-3 C-1



Theory

Q3-1
English (Official)

Capture and Transformation of Carbon Dioxide
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Climate change is one of themost critical global challenges nowadays. The increase of CO2 concentration
in the atmosphere has been recognized as the primary driver of global warming. The study of the capture
and transformation of CO2 has attracted considerable attention.

Direct air capture (DAC) technology which aims to extract CO2 directly from ambient air is promising. The
conventional method of DAC is wet scrubbing with alkaline hydroxide solutions (typically NaOH), where
CO2 in air is absorbed till pH ≈ 10 (step 1). The spent sorbent is regenerated by dosing calcium hydroxide
into the system (step 2). The white precipitate A received in step 2 decomposes at 700 °C, giving rise
to CO2 and another white compound B (step 3). Finally, calcium hydroxide can be generated by the
hydration of B. This process is highly energy-demanding. ( H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4.5 × 10−7, 𝐾a2 = 4.7 × 10−11 )

3.1 Write the formulas for A and B respectively. 2.0 pt

3.2 Write the balanced equations of all possible reactions in steps 1-3. NaOH so-
lution is used as sorbent.

5.0 pt

Recently, an electrochemical process was developed for regenerating the alkaline solution in the wet
scrubbing process for DAC application, and pure CO2 gas could be recovered that is suitable for storage
or utilization. The process is based on a H2-recycling electrochemical system (HRES), as shown in Figure
3.1.
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Figure 3.1 Schematic drawing of the experimental setup

The electrochemical cell contains three compartments: an anode region (A), an acidifying region (B),
and a cathode region (C). They are separated by ion-selective permeable membranes M1 and M2. Dur-
ing the operation, protons produced from H2 oxidation at the anode are transported to the acidifying
compartment where the spent solution (Na2CO3-NaHCO3) coming from the air contactor is fed. The de-
creasing pH of the solution leads to the conversions of carbonate to hydrocarbonate (reaction 1) and
hydrocarbonate to carbonic acid (reaction 2). When the solution is saturated by dissolved CO2 (solubility:
0.033mol L−1), a further pH decrease leads to the release of CO2 gas (reaction 3). H2 generated in the
cathode is introduced to the anode and the solution from the cathode can be reused as a DAC absorbent.

3.3 Write the electrode reactions in the anode (A) and the cathode (C) respectively. 2.0 pt

3.4 Write the balanced equations for the reactions 1–3 in the acidifying region (B). 3.0 pt

3.5 Check all that correctly describe the movement of cations during the system
operation.
(a) H+ ions permeate through M1 from A to B.
(b) H+ ions permeate through M2 from B to C.
(c) Na+ ions permeate through M1 from B to A.
(d) Na+ ions permeate through M2 from B to C.
(e) Both H+ and Na+ ions can permeate through M1and M2.

2.0 pt

The cell works at a steady state when the current passing through the cell is 2.00 A and the flow rate of
the solution (0.050 mol L−1 Na2CO3 - 0.10 mol L−1 NaHCO3) into the region B is 10.0 mLmin−1. The pH in
the anode compartment is maintained at 1 in the steady state.

3.6 Calculate the generation rate of CO2 gas (in mmol min−1). 8.0 pt

Zeolitic imidazolate frameworks (ZIFs), a sub-class of metal–organic frameworks (MOFs) are promising
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materials for the capture and utilization of CO2. The structures of ZIFs resemble zeolites. They form
3D frameworks with tetrahedrally coordinated metal ions (e.g. Zn2+, Co2+) bridged by imidazolate (Im−)
and its derivatives. As the conjugated base of imidazole (HIm), imidazolate anion binds to metal cations
(M) by its two N atoms. The fact that the M-Im-M angle is similar to the Si-O-Si angle (145°) preferred in
zeolites (as shown below) has led to the synthesis of a large number of ZIFs with zeolite-type tetrahedral
topologies.

ZIF-8 is one of the representative ZIFs, which adopts a sodalite framework (SOD), as shown in Figure
3.2. ZIF-8 was firstly synthesized by Chinese scientists Xiao-Ming Chen et al. (they named it as MAF-4) by
the reaction of Zn2+ with 2-methylimidazole (CH3(C3N2H3), HmIm). It crystalizes in the cubic system with
the cell parameter 𝑎 = 1.632 nm for a solvent-free phase with the effective pore diameter (shown by the
inside virtual sphere in Figure 3.2d) of 1.16 nm.

AFG-3 T-3 Q-3



Theory

Q3-4
English (Official)

Figure 3.2 Topology of SOD and structure of ZIF-8
(a) Topology of SOD cage;
(b) SOD cage in ZIF-8 formed by Zn2+ (at the centers of the tetrahedra) and imidazolate (H atoms

are omitted for clarity);
(c) Framework of SOD with the unit cell shown by the square box;
(d) Some of the pores are highlighted by virtual spheres in ZIF-8.

Note: If you wish, you may use the symbol "HmIm" and "mIm" representing 2-methylimidazole and 2-
methylimidazolate respectively in solving the following questions.

3.7 Write the formula of the single sodalite cage. 2.0 pt
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3.8 Write the composition of the unit cell of ZIF-8. 2.0 pt

3.9 Calculate the inner surface area (𝑆) of the pores (modeled by the virtual
spheres) of 1 g ZIF-8 (in m2). If you failed to get the composition of the unit
cell, use 3500 as the formula weight of the unit cell.

5.0 pt

3.10 Calculate the porosity 𝑅 of ZIF-8 (𝑅 is the ratio of pore volume to the actual
volume of the material) and the pore volume of 1 g ZIF-8 (𝑉𝑝, in cm3).

7.0 pt

ZIF-8 can also act as a catalyst to promote the conversion of CO2 to high value-added chemicals. One of
the most promising routes for CO2 fixation is the preparation of cyclic carbonates via CO2 cycloaddition.
An example is shown as below:

A mechanism of catalytic conversion of CO2 to cyclic carbonate over ZIF-8 catalyst is proposed:
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3.11 If ZIF-8 provides acid sites in the above catalytic process, complete the mecha-
nism by choosing the reasonable intermediates from the following species:

Choose the intermediates corresponding to I and II respectively.

2.0 pt

ZIF-8 shows a relatively high thermal stability. However, a recent study revealed that its structure would
be destroyed if applied in a wet acidic environment. The co-existence of CO2 and H2Owith ZIF-8 resulted
in the formation of ZnCO3.

3.12 Write the balanced equation of ZIF-8 with CO2 and H2O. 2.0 pt
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اکساید دای کاربن تبدیل و جذب

نمرات مجموعه از فیصد ۱۴
مجموعه 3.12 3.11 3.10 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 سوال

42 2 2 7 5 2 2 8 2 3 2 5 2 نمرات
امتیاز

اصلی عامل عنوان به جو در CO2 غلظت افزایش است. حاضر عصر در جهانی های چالش ترین بحرانی از یکی اقلیم تغییر
است. کرده جلب خود به را توجهی قابل توجه CO2 تبدیل و جذب مطالعه است. شده شناخته جهانی گرمایش

مرسوم روش است. کننده امیدوار محیط هوای از CO2 مستقیم استخراج هدف با (DAC) هوا مستقیم جذب تکنالوژی
تا هوا در موجود CO2 آن در که است، NaOH) (معموًال القلی هایدروکساید های محلول با مرطوب شستشوی DAC،
شود می بازسازی سیستم در کلسیم هایدروکساید دورکردن با شده مصرف جاذب شود. می جذب (1 (مرحله 10 ≈ PH
دیگری سفید ترکیب و CO2 و شود می تجزیه سانتیگرید درجه 700 در 2 مرحله در شده دریافت A سفید رسوب .(2 (مرحله
بسیار فرآیند این کرد. تولید B هایدریشن با توان می را کلسیم هایدروکساید نهایت، در .(3 (مرحله کند می ایجاد را B

است: بر انرژی

 

H2CO3

𝐾a2 = 4.7 × 10−11 𝐾a1 = 4.5 × 10−7

pt 2.0 بنویسید بترتیب را B و A های فورمول 3.1

pt 5.0 عنوان به NaOH محلول بنویسید. را 1-3 مراحل در ممکن های تعامالت تمام معادل معادالت
شود. می استفاده جاذب

3.2

شده ایجاد DAC کاربرد برای مرطوب شستشوی پروسه در القلی محلول بازسازی برای الکتروکیمیایی پروسه یک اخیرًا،
اساس بر جریان این است. مناسب استفاده یا سازی ذخیره برای که کرد تولید دوباره توان می را خالص CO2 گاز و است

است. شده داده نشان 3.1 شکل در که همانطور است، (HRES) H2 دوباره دوران الکتروکیمیایی سیستم یک
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آزمایشی تنظیمات نمائی ترسیم 3.1 شکل

آنها (C). کتود منطقه یک و (B) اسیدی منطقه یک (A)، آنود ناحیه یک است: بخش سه شامل الکتروکیمائی سلول
آنود در H2 آکسیدیشن از شده تولید های پروتون عملیات، طول در شوند. می جدا M2 و M1 آیونی پذیری نفوذ توسط
آید، می هوا کنکتور از که (Na2CO3-NaHCO3) شده مصرف محلول که جایی شوند، می منتقل اسیدی محفظه به
کاربونیک اسید به هیدروکربنات و (1 (واکنش هیدروکربنات به کربنات تبدیل به منجر محلول pH کاهش شود. می تغذیه
کاهش 0.033molL-1)، (انحاللیت: شود می اشباع شده حل CO2 توسط محلول که هنگامی شود. می (2 (واکنش
حاصل محلول و شود می وارد آنود به کتود در شده تولید H2 .(3 (واکنش شود می CO2 گاز شدن آزاد به منجر pH بیشتر

شود. استفاده مجددا DAC جاذب عنوان به تواند می کتود از

pt 2.0 بنویسید. (C) کتود و (A) آنود در ترتیب به را الکترود های تعامل 3.3

pt 3.0 بنویسید. (B) اسیدی ناحیه در را 1-3 تعامالت معادل معادالت 3.4

pt 2.0 را کند می توصیف درستی به سیستم عملیات طول در را ها کاتیون حرکت که مواردی تمام
کنید. بررسی

کنند می نفوذ B تا A از M1 طریق از ها آیون H+ الف)
کنند. می نفوذ C تا B از M2 طریق از ها آیون H+ ب)

کنند. می نفوذ A تا B از M1 طریق از ها آیون Na+ ج)
کنند. می نفوذ C تا B از M2 طریق از ها آیون Na+

3.5

محلول جریان سرعت و است A 2.00 سلول از عبوری جریان که هنگامی ثابت حالت در کند می فعالیت حجره
،10.0 mL min−1 B منطقه به (0.10 mol L−1 NaHCO3) - (0.050 mol L−1 Na2CO3)

شود. می حفظ 1 در ثابت حالت در آنود محفظه در pH

pt 8.0 کنید؟ محاسبه را mmol min−1 حسب بر را CO2 گاز تولید نرخ 3.6

برای امیدوارکننده ای مواد (MOFs) فلزی-عضوی های ساختار از فرعی صنف (ZIFs)، زئولیتی ایمدیوزوالت ساختارهای
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های آیون با را بعدی سه های شکل آنها هستند. ها زئولیت شبیه ها ZIF ساختار هستند. CO2 از استفاده و جذب
مشتقات و (Im-) ایمدیوزوالت توسط که دهند می تشکیل Co2+) Zn2+، مثال عنوان (به وجهی چهار هماهنگ فلزی
مثبت های آیون به خود N اتوم دو توسط ایمدیوزوالت آنیون (HIm)، ایمدیوزول آمیزش پایه عنوان به اند. شده پل آن
زئولیت در شده داده ترجیح درجه) 145) Si-O-Si زاویه مشابه M-Im-M زاویه که واقعیت این شود. می متصل (M) فلزی
نوع وجهی چهار های توپولوژی با ZIF زیادی تعداد ترکیب به منجر است) شده داده نشان زیر در که (همانطور است ها

است. شده زئولیت

داده نشان 3.2 شکل در که همانطور کند، می استفاده (SOD) سودالیت شکل از که است نماینده ZIFهای از یکی ZIF-8
نامیدند) MAF-4 را آن (آنها شد. ساخته همکارانش و Chen Xiao-Ming چینی دانشمندان توسط ابتدا ZIF-8 است. شده
نانومتر a=1.632 سلولی پارامتر با مکعبی سیستم در HmIm). (CH3(C3N2H3)، ایمدیوزول 2-میتایل با Zn2+ واکنش با
متبلور نانومتر 1.16 (3.2d) شکل در داخلی مجازی کره توسط شده داده (نشان موثر منفذ قطر با حالل بدون فاز برای

شود. می
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ZIF-8 ساختار و SOD توپولوژی 3.2 شکل
SOD; قفس توپولوژی (a)
است. شده تشکیل H) (اتم های ایمدیوزوالت و وجهی) چهار مرکز (در Zn2+ توسط که ZIF-8 در SOD قفس (b)
اند)؛ شده حذف وضوح برای
مربع. جعبه توسط شده داده نشان واحد سلول با SOD چارچوب (c)
شوند. می برجسته ZIF-8 در مجازی های کره توسط منافذ از برخی (d)

2-میتایل و ایمدیوزول 2-میتایل دهنده نشان ترتیب به ”mIm” و ”HmIm” عالمت از توانید می تمایل صورت در توجه:
کنید. استفاده زیر سواالت حل در بترتیب را ایمدیوزوالت

pt 2.0 بنویسید؟ را سودالیت یک قفس فرمول 3.7
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pt 2.0 بنویسید؟ را ZIF-8 واحد سلول ترکیب 3.8

pt 5.0 (بر ZIF-8 گرم 1 مجازی) های کره توسط شده سازی (مدل منافذ (S) داخلی سطح مساحت
3500 از آورید، بدست را واحد سلول ترکیب نتوانستید اگر کنید. محاسبه را مربع) متر حسب

کنید. استفاده واحد سلول فرمول وزن عنوان به

3.9

pt 7.0 ZIF-8 گرم 1 منافذ حجم و است) ماده واقعی حجم به منافذ حجم نسبت (R ZIF-8 R تخلخل
cm3 حسب بر را 𝑉𝑝 کنید؟ محاسبه را

3.10

کند. عمل باال افزوده ارزش با کیمایی مواد به CO2 تبدیل ترویج برای کتلست یک عنوان به تواند می همچنین ZIF-8
مثال یک است. CO2 ادیشن سیکلو طریق از حلقوی کربنات های تهیه CO2، تثبیت برای راه ها امیدوارکننده ترین از یکی

است: شده داده نشان زیر صورت به

است: شده پیشنهاد ZIF-8 کتلستی روی بر حلقوی کربنات به CO2 کتلستی تبدیل مکانیزم
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pt 2.0 انتخاب با را مکانیسم کند، می فراهم باال کتلستی فرآیند در را اسیدی های محل ZIF-8 اگر
کنید: تکمیل زیر های گونه از معقول های واسطه

کنید؟ انتخاب را II و I به مربوط های واسطه

3.11

اسیدی محیط یک در اگر که داد نشان اخیر مطالعه یک حال، این با دهد. می نشان را باالیی نسبتًا حرارتی پایداری ZIF-8
شد. ZnCO3 تشکیل به منجر ZIF-8 با H2O و CO2 همزمان وجود رود. می بین از آن ساختار شود، استفاده مرطوب

pt 2.0 بنویسید؟ H2O و CO2 با را ZIF-8 متوازن معادله 3.12
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اکساید دای کاربن تبدیل و جذب
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)pt (2.0 3.1

____________________ :B ____________________ :A

)pt (5.0 3.2

اول مرحله

دوم مرحله

سوم مرحله
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)pt (2.0 3.3

A:

C:

)pt (3.0 3.4

۱ تعامل

۲ تعامل

۳ تعامل

)pt (2.0 3.5

(e) [ ] (d) [ ] (c) [ ] (b) [ ] (a) [ ]
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)pt (8.0 3.6

𝑟(CO2) = ____________________mmolmin−1

)pt (2.0 3.7

)pt (2.0 3.8
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)pt (5.0 3.9

𝑆 = ______________________________m2

)pt (7.0 3.10

𝑅 = ______________________________; 𝑉𝑝 = ______________________________cm3

)pt (2.0 3.11
(d) [ ] (c) [ ] (b) [ ] (a) [ ]I:
(d) [ ] (c) [ ] (b) [ ] (a) [ ] II:

)pt (2.0 3.12
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A New Journey for Ancient Sulfur

16% of the total
Question 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Total
Points 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Score

Sulfur has been known and used since the ancient times. Nowadays, sulfur is widely used in chemical
production and pharmaceutical industry as an inexpensive chemical raw material.

Pyrite (FeS2) is commonly used as a raw material in the industrial production of elemental sulfur. By
heating pyrite in the presence of limited air supply, the theoretical yield of elemental sulfur is 100% and
a black magnetic oxide (Fe3O4) is the other product.

4.1 Write the balanced reaction equation that describes the above conversion. 2.0 pt

In addition to sulfur, a small amount of SO2 is generated as a by-product during the actual process.
This reaction can be monitored by measuring the amount of SO2. The following recipe is used for the
monitoring:

Raw ore powder is heated in a temperature-controlled tube furnace. The generated SO2 is absorbed by
2 mol L−1 NaOH solution. When the reaction is completed, the solution is transferred to a 500 mL volu-
metric flask and diluted by distilled water to themark. 25.00mL of this diluted solution is then added into
an iodine flask containing 50.00 mL 0.05122 mol L−1 I2 standard solution and 5 mL 20% H2SO4 solution.
After maintaining the iodine flask in dark for 5 min, the solution is titrated with 0.1012 mol L−1 Na2S2O3
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standard solution. When the color of the solution turns light brown, 3 mL 0.5% starch indicator is added.
Continue the titration until the blue color disappears.

4.2 Write the balanced reaction equations involving I2 in the above measurement. 4.0 pt

4.3 In such a test experiment starting from pyrite, 17.6g of elemental sulfur was
collected. The analysis of the by-product gases according to the above proce-
dure resulted in the consumption of 18.47mL of Na2S2O3 standard solution. As-
suming that no other sulfur containing species were produced, calculate what
percentage of the sulfur in pyrite was lost as the by-product?

4.0 pt

The lithium-sulfur battery is a compelling energy storage systembecause its high theoretical energy den-
sity exceeds conventional Li-ion batteries. The net reaction of a lithium-sulfur battery can be simplified
as: 16 Li + S8 −−→ 8 Li2S. Sulfur is the cathode and metallic lithium is the anode active material during
discharge.

4.4 Write the balanced equations for reactions that take place at cathode (a) and
anode (b) during discharge.

3.0 pt

4.5 Calculate the mass ratio of the cathode active material to the anode active ma-
terial, according to the net battery reaction.

1.0 pt

A lithium-ion battery (LIB) that possesses an average operating voltage of 3.8 V and a deliverable capacity
of 3110 mAh can provide energy for a mobile phone to play videos continuously for 22 hours upon a full
charge.

4.6 If the LIB is replaced by an ideal lithium-sulfur battery pack, which has an av-
erage operating voltage of 4.2V and contains 23g sulfur as the active elec-
trode material that can react stoichiometrically during discharge, calculate
how many hours the new battery pack will provide energy for the phone to
play videos continuously after a full charge.

5.0 pt

Elemental sulfur generally exist as S8 molecules. In real lithium-sulfur batteries, S8 is not directly reduced
to Li2S during discharge, but it undergoes stepwise reactions generating different soluble lithium poly-
sulfides (Li2Sn, n = 3 − 8). These lithium polysulfides could diffuse to the anode and corrode it, which
results in the loss of active electrode materials. This phenomenon is called "shuttle effect".

4.7 Write the balanced reaction equation for the corrosion of anode by soluble
lithium polysulfides (Li2Sn) that produces Li2S.

2.0 pt

In order to suppress the "shuttle effect", the forms of polysulfides in an electrolyte have been extensively
studied. Li2S6 is one of the most representative intermediate products:
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2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

A theoretical study shows that two conformers with comparable energies, Li2S6(I) and Li2S6(II) coexist in
1,2-dimethoxyethane (DME), a common electrolyte solvent in lithium-sulfur batteries. The dissociation
of Li2S6 in DME is shown below:

Chemical equilibria of Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 and LiS•

3 in DME

Table 4.1 Dissociation Gibbs energies (kJmol−1) of different reactions in DME (298.15 K, 1 bar)
Δ𝐺−⊖−

d1 (I) Δ𝐺−⊖−
d1 (II) Δ𝐺−⊖−

d2 Δ𝐺−⊖−
dr (I) Δ𝐺−⊖−

dr (II)
20.68 18.92 100.55 45.13 43.37
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4.8 Using the data from Table 4.1, calculate the equilibrium concentration ratio of

two conformers in DME (298.15K,1bar), [Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] .

4.0 pt

4.9 Using the data from Table 4.1, calculate the apparent dissociation constant of
Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−

6 in DME (298.15K,1bar).
5.0 pt

4.10 Sort the following equilibrium concentrations in decreasing order: [Li2S6],
[LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3] in DME.
4.0 pt

4.11 The standard reduction potential of metallic lithium in water at 298.15 K and
1 bar is:

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3.040 V

The standard solvation Gibbs energies of
gaseous Li+(g) to Li+(sol) in different solvents.

Li+(H2O) Li+(DME)
Δ𝐺−⊖−/kJmol−1 −116.9 −114.6

Calculate the standard reduction potential ofmetallic lithium electrode in DME.

6.0 pt

Studies have shown that electromotive force of a lithium-sulfur battery would be increased by replac-
ing DME with dimethyl sulfoxide (DMSO). Therefore, the forms of polysulfides in DMSO also attract re-
searchers' attention.

In a test, a certain amount of Li2S and 4.81mg sulfur powder were added into 10.00mL DMSO, then
heated and stirred until completely dissolved (ignoring the change in volume). Suppose that only the
following polysulfides were present in the DMSO: S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，S2−

7 ，S2−
8 . The equilibrium concen-

tration ratio of the sulfur containing species was:

[S•−
3 ] ∶ [S42−] ∶ [S52−] ∶ [S62−] ∶ [S72−] ∶ [S82−] = 17.50 ∶ 1.00 ∶ 4.50 ∶ 55.00 ∶ 5.00 ∶ 0.75

4.12 Calculate the original mass 𝑚 (in mg) of Li2S added to DMSO. 5.0 pt
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باستانی سلفر برای جدید یکسفر

نمرات مجموع از فیصد 16
مجموع 4.12 4.11 4.10 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 Question
45 5 6 4 5 4 2 5 1 3 4 4 2 نمرات

امتیاز

مواد تولید در گسترده طور به گوگرد امروزه است. گرفته قرار استفاده مورد و شده شناخته قدیم های زمان از گوگرد
شود. می استفاده قیمت ارزان کیمیاوری خام ماده یک عنوان به داروسازی صنعت و کیمیایی

در پایرایت دادن حرارت با شود. می استفاده عنصری گوگرد صنعتی تولید در اولیه ماده عنوان به معموًال (FeS2) پایرایت
است. دیگر محصول (Fe3O4) رنگ سیاه مقناطیسی اکساید و 100% عنصری گوگرد تئوری محصول محدود، هوای حضور

pt 2.0 بنویسید؟ کند، می توصیف را فوق تبدیل که را معادل واکنش معادله 4.1

می را واکنش این شود. می تولید واقعی فرآیند طول در جانبی محصول یک عنوان به SO2 کمی مقدار گوگرد، بر عالوه
شود: می استفاده نظارت برای زیر دستور کرد. کنترل SO2 مقدار گیری اندازه با توان

2 mol L−1 NaOH محلول توسط شده تولید SO2 شود. می گرم شده کنترل حرارت با ای لوله کوره یک در خام سنگ پودر
می رقیق مقطر آب با و شود می منتقل لیتری میلی 500 حجمی بالن یک به محلول تعامل، اتمام از پس شود. می جذب
استاندارد محلول لیتر میلی 50.00 حاوی حجمی فالسک یک به سپس شده رقیق محلول این از لیتر میلی 25.00 شود.
تاریکی در حجمی فالسک نگهداری از پس شود. می اضافه H2SO4 20٪ محلول لیتر میلی 5 و 0.05122 mol L−1 I2
قهوه محلول رنگ که هنگامی شود. می تیتر 0.1012 mol L−1 Na2S2O3 استاندارد محلول با محلول دقیقه، 5 مدت به
ادامه برود بین از آبی رنگ که زمانی تا را تیتراسیون شود. می اضافه 0.5٪ نشایسته نشانگر لیتر میلی 3 شد، روشن ای
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دهید.

pt 4.0 بنویسید. باال گیری اندازه در را I2 شامل متعادل تعامل معادالت 4.2

pt 4.0 تجزیه شد. آوری جمع عنصری گوگرد گرم 17.6 پیریت، از شروع با آزمایشی آزمایش چنین در
استاندارد محلول لیتر میلی 18.47 مصرف به منجر فوق روش طبق فرعی گازهای تحلیل و
که کنید محاسبه است، نشده تولید دیگری گوگرد گونه هیچ اینکه فرض با Na2S2O3شد.

است؟ رفته بین از جانبی محصول عنوان به پیریت در موجود گوگرد از درصد چند

4.3

معمولی Li-ion های باتری از آن باالی انرژی کثافت زیرا است کننده قانع انرژی ذخیره سیستم یک لیتیوم-گوگرد باتری
گوگرد .16 Li + S8 −−→ 8 Li2S کرد: ساده زیر صورت به توان می را لیتیوم-گوگرد باتری یک خالص واکنش است. بیشتر

است. تخلیه هنگام در آند فعال ماده فلزی لیتیوم و کاتد

pt 3.0 دهند می رخ تخلیه حین در (ب) آند و (الف) کاتد در که را هایی واکنش متعادل معادالت
بنویسید.

4.4

pt 1.0 محاسبه را آند فعال ماده به کاتد فعال ماده کتله نسبت باتری، خالص تعامالت به توجه با
کنید.

4.5

ساعت آمپر میلی 3110 تحویل قابل ظرفیت و ولت 3.8 متوسط  عملیاتی ولتاژ دارای که (LIB) آیونی لیتیوم باتری یک
کند. فراهم کامل شارژ از پس ساعت 22 مدت به ها فیلم مداوم پخش برای را همراه تلفن انرژی تواند می است،

pt 5.0 متوسط ولتاژ دارای که شود جایگزین آل ایده لیتیوم-گوگرد باتری بسته یک با LIB اگر
تواند می که است فعال الکترود ماده عنوان به گوگرد گرم 23 حاوی و ولت 4.2   عملیاتی
جدید باتری بسته کنید محاسبه دهد، نشان واکنش استوکیومتری صورت به تخلیه حین در
طور به را ویدیوها کامل شارژ از بعد گوشی اینکه برای کند. می تامین را انرژی ساعت چند

کند. پخش مداوم

4.6

مستقیم طور به S8 واقعی، گوگرد لیتیوم های باتری در دارد. وجود S8 مولکول عنوان به کلی طور به عنصری گوگرد
لیتیوم سولفیدهای پلی که گیرد می قرار ای مرحله های تعامالت تحت اما یابد، نمی کاهش Li2S به تخلیه طول در
را آن و کرده نفوذ آند به توانند می لیتیوم سولفیدهای پلی این .(Li2Sn ،n = 3 − 8) کند می تولید را مختلف محلول

شود. می نامیده شاتل” ”اثر پدیده این شود. می فعال الکترود مواد رفتن بین از به منجر که کنند خورده

pt 2.0 (Li2Sn) محلول لیتیوم سولفیدهای پلی توسط آند خوردگی برای متعادل واکنش معادله
بنویسید. را کند می Li2S تولید که

4.7

است. گرفته قرار مطالعه مورد گسترده طور به الکترولیت یک در سولفیدها پلی اشکال شاتل”، ”اثر سرکوب منظور به
است: میانی محصوالت ترین نماینده از یکی Li2S6

2𝐿𝑖+ + 𝑆8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S
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-1،2 در Li2S6(II) و Li2S6(I) مقایسه، قابل انرژی های با تطبیق کننده دو که می دهد نشان نظری مطالعه یک
dimethoxyethane

داده نشان زیر در DME در Li2S6 تفکیک دارند. همزیستی لیتیوم-گوگرد، بظری های در رایج الکترولیت مجلول یک (DME)
است: شده

آرید؟ بدست را DME در LiS•
3 andS2−

6 ,LiS−
6 ,Li2S6 کیمیاوی تعامل

bar) 1 K، 298.15) DME در مختلف های واکنش (kJmol-1) گیبس های انرژی تفکیک 4.1 جدول
Δ𝐺−⊖−

dr (II) Δ𝐺−⊖−
dr (I) Δ𝐺−⊖−

d2 Δ𝐺−⊖−
d1 (II) Δ𝐺−⊖−

d1 (I)
43.37 45.13 100.55 18.92 20.68

AFG-3 T-4 Q-3



Q4-4
Persian (Afghanistan)

Theory

pt 4.0 (298.15K، DME در کنفورمر دو تعادلی غلظت نسبت ،4.1 جدول های داده از استفاده با
1bar)،

کنید. محاسبه را [Li2S6(II)]
[Li2S6(I)]

4.8

pt 5.0 DME در Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−
6 ظاهری تفکیک ثابت ،4.1 جدول های داده از استفاده با

کنید. محاسبه را (298.15K،1bar)
4.9

pt 4.0 مرتب را DME در [LiS•
3] ،[S2−

6 ] ،[LiS−
6 ] ،[Li2S6] کاهشی ترتیب به را زیر تعادلی غلظت های

کنید:
4.10

pt 6.0 از: است عبارت بار 1 و کلوین 298.15 در آب در فلزی لیتیوم استاندارد کاهش پتانشیل

𝐸 − ⊖ − (𝐿𝑖 + /𝐿𝑖) = −3.040𝑉

گیبس های انرژی استاندارد حل
مختلف. های حالل در Li+(sol) به Li+(g) گازی

Li+(DME) Li+(H2O)
−114.6 −116.9 Δ𝐺−⊖−/kJ mol−1

کنید. محاسبه DME در را فلزی لیتیوم الکترود استاندارد کاهش پتانشیل

4.11

(DMSO) سولفوکسید متیل دی با DME جایگزینی با لیتیوم-گوگرد باتری یک حرکتی نیروی که اند داده نشان مطالعات
کند. می جلب خود به را محققان توجه نیز DMSO در سولفیدها پلی اشکال بنابراین یابد. می افزایش

حرارت سپس شد، اضافه DMSO لیتر میلی 10.00 به گوگرد پودر گرم میلی 4.81 و Li2S از مشخصی مقدار آزمایش، یک در
سولفیدهای پلی فقط که کنید فرض شد. زده هم حجم) تغییر به توجه (بدون شود حل کامًال که زمانی تا و شد داده

گوگرد: حاوی های گونه تعادل غلظت نسبت S2−
8 ،S2−

7 ،S2−
6 S2−

5 ،S2−
4 S•−

3 باشند: داشته وجود DMSO در زیر

17.50 ∶ 1.00 ∶ 4.50 ∶ 55.00 ∶ 5.00 ∶ 0.75

pt 5.0 کنید. محاسبه را DMSO به شده اضافه Li2S گرم) میلی حسب (بر m اصلی کتله 4.12
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باستانی سلفر برای جدید سفری

نمرات مجموعه از فیصد ۱۶
مجموعه 4.12 4.11 4.10 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 سوال
45 5 6 4 5 4 2 5 1 3 4 4 2 نمرات

امتیاز

)pt (2.0 4.1

)pt (4.0 4.2

)pt (4.0 4.3

%______________________________
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)pt (3.0 4.4

(a)

(b)

)pt (1.0 4.5

کتله:______________________________ نسبت

)pt (5.0 4.6

h______________________________
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)pt (2.0 4.7

)pt (4.0 4.8

[Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] = ______________________________
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)pt (5.0 4.9

𝐾−⊖−
d1 = ______________________________

)pt (4.0 4.10

(4)____________ (3)____________ (2)____________ (1)____________
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)pt (6.0 4.11

𝐸−⊖−(Li+(DME)/Li) = ______________________________V

)pt (5.0 4.12

𝑚(Li2S) = ______________________________mg
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Interconversion among Nitrogen Oxides

15% of the total
Question 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Total
Points 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Score

Nitrogen oxides (including N2O,NO,NO2,N2O4 and etc., usually written as NOx) are one of the main air
pollutants that can cause a series of problems such as ozone depletion, acid rain, photochemical smog,
and greenhouse effect. Therefore, the emission and conversion of NOx must be controlled to improve
air quality. Here let us investigate the oxidation of NO to NO2 via the reaction of 2NO + O2 ⟶ 2NO2.

Part A

It is generally accepted that this reaction proceeds through the followingmechanism in the atmosphere:

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

Reaction (1) and (2) and the reverse of reaction (1) are elementary reactions. Reaction (1) is a pre-
equilibrium reaction, and its equilibrium constant in terms of concentrations is denoted as 𝐾𝑐1. Reaction
(2) is the rate-determining step of the overall reaction, and its rate constant is 𝑘2.

5.1 Deduce the rate expression for the overall reaction of 2NO + O2 ⟶ 2NO2 as a
function of [NO], [O2], 𝐾𝑐1 and 𝑘2.

4.0 pt

The temperature dependence of 𝐾𝑐1 could be approximately described as ln𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 ) (𝑀 and
𝑁 are constants). The change of 𝑘2 with temperature follows the Arrhenius equation with the pre-
exponential factor of𝐴2 andapparent activation energy of𝐸𝑎,2. Assume that𝐸a,2 and𝐴2 are independent
of the temperature.

5.2 Deduce the expressions for the pre-exponential factor (𝐴+) and apparent acti-
vation energy (𝐸𝑎+ ) of the reaction of 2NO+O2 ⟶ 2NO2 as functions of 𝑀 , 𝑁 ,
𝐴2 and 𝐸𝑎,2.

4.0 pt
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The apparent rate constant (𝑘+) of the overall reaction is 6.63 × 105 L2mol−2min−1 at 600K, and its ap-
parent activation energy is 1.20 kJmol−1.

5.3 Calculate the rate constant (in L2mol−2min−1) of this reaction at 700 K. 2.0 pt

The standard enthalpies of formation (ΔfH−⊖−
m ) and standard entropies (S−⊖−

m ) at 298.15 K are as follows:

NO(g) O2(g) NO2(g)
Δf𝐻−⊖−

m (kJmol−1) 91.3 33.1
𝑆−⊖−
m (J K−1mol−1) 210.8 205.2 240.1

The standard reaction enthalpy and entropy changes of 2NO+O2 ⟶ 2NO2 can be regarded as temper-
ature independent. All the gases are taken to be ideal for the following questions.

5.4 Calculate the thermodynamic equilibrium constant (𝐾−⊖−
𝑝 ) of this reaction at

600K.
4.0 pt

5.5 Calculate the standard internal energy change Δr𝑈−⊖−
m (in kJmol−1) of this reac-

tion at 600K.
3.0 pt

Experimental observation shows that the rate of the reaction of 2NO2 ⟶ 2NO + O2 is independent on
the concentration of NO and O2.

5.6 Deduce the expression of the rate for this reaction (the apparent rate constant
could be directly used as 𝑘−) and calculate the value of 𝑘− apparent at 600 K.
(If you failed to find the 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) in question 5.4, use 𝐾−⊖−
𝑝 (600 K) = 350.0)

8.0 pt

NO2 gas is introduced to a container with a fixed volume which is held at 600K and allowed to reach
equilibrium. 20 percent of the reactant is converted to NO and O2. All the gases are taken to be ideal.

5.7 Calculate the total pressure of this reaction system at equilibrium. (If you failed
to find the 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) in question 5.4, use 𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = 350.0)

4.0 pt

Part B

Industrial exhaust is a main source of NOx. One of the approaches to reduce the emission of NOx is
through the oxidation of NO to NO2 and the subsequent absorption of the formed NO2 by absorbents.
However, because of the low concentration of NO in exhaust, its spontaneous oxidation in the atmo-
sphere is too slow to meet the demand of industry. Generally, solid catalysts are used to accelerate this
reaction. The NO oxidation proceeds on the surface of a specific catalyst (CatX) through the following
mechanism (adsorption site is denoted as Site):
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O2(g) + 2Site
kS+1−−⇀↽−−kS−1

2O-Site (S1)

𝑟S+1 = 𝑘S+1 [O2] 𝜃2
𝑣 𝑟S−1 = 𝑘S−1𝜃2

O

NO(g) + Site
kS+2−−⇀↽−−kS−2

NO-Site (S2)

𝑟S+2 = 𝑘S+2[NO]𝜃𝑣 𝑟S−2 = 𝑘s−2𝜃NO

NO(g) + O-Site
kS+3−−→ NO2-Site (S3)

𝑟S+3 = 𝑘S+3[NO]𝜃O

NO2-Site
kS+4−−⇀↽−−kS−4

NO2(g) + Site (S4)

𝑟S+4 = 𝑘S+4𝜃NO2
𝑟S−4 = 𝑘S−4 [NO2] 𝜃𝑣

Assume that the adsorptions of NO, NO2 and O (from the dissociation of O2) cannot proceed beyond a
monolayer coverage, and these species are adsorbed by the same kind of surface sites. Their fractional
coverages (𝜃, defined as the ratio of the number of adsorption sites occupied to the number of total ad-
sorption sites) are denoted as 𝜃NO, 𝜃NO2

and 𝜃O, respectively. Thus, the fraction of unoccupied adsorption
sites (𝜃v) is 𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2

− 𝜃O. Assume that all the adsorption and desorption processes are much
faster than reaction (S3).

5.8 Deduce the expression for 𝜃v as a function of [NO], [O2], [NO2] and the rate
constants involved in reactions (S1)−(S4).

6.0 pt

AFG-3 T-5 Q-3



Theory

Q5-4
English (Official)

5.9 Choose the correct expression for the rate of 2NO(g) +O2(g) −−→ 2NO2(g) at
the beginning of the reaction. Assume that the concentration and adsorption
of NO2 are both negligible.

(A) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(B) 𝑟S+ = 0.5𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(C) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)[NO][O2]0.5

1 + 𝑘S+1[O2]/𝑘S−1 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(D) 𝑟S+ = 𝑘S+4𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5/𝑘S−4
1 + 𝑘S+1([O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

4.0 pt

For some catalysts, the surface reaction proceeds via an alternative way instead of reaction (S3):

NO-Site + O-Site
kS+5−−→ Site + NO2-Site (S5)

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

This step is also rate-determining for the overall reaction.

A catalyst (CatY) is used to promote the reaction of 2NO+O2 ⟶ 2NO2. When the temperature and NO
concentration are constant, the initial reaction rate changes with the concentration of O2 as follows:
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5.10 Choose a mechanism that is consistent with this curve.
(A) S3
(B) S5
(C) cannot be determined

6.0 pt
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نایتروجن اکسایدهای بین تبدیل

نمرات مجموعه از فیصد ۱۵
مجموعه 5.10 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 سوال

45 6 4 6 4 8 3 4 2 4 4 نمرات
امتیاز

اصلی ترین از یکی می شوند) نوشته NOx صورت به معموًال که غیره و N2O, NO, NO2, N2O4 (شامل نیتروژن اکسیدهای
باران ازن، الیه الیه الیه الیه الیه الیه تخریب مانند مشکالتی سری یک ایجاد باعث می توانند که هستند هوا آالینده های
کنترل هوا کیفیت بهبود برای باید NOx تبدیل و انتشار بنابراین، شوند. گلخانه ای اثر و فتوشیمیایی دود مه اسیدی،

کنیم. بررسی 2NO + O2 ⟶ 2NO2 واکنش طریق از را NO2 به NO اکسیداسیون دهید اجازه اینجا در شود.

A بخش
شود: می انجام جو در زیر مکانیسم طریق از واکنش این که است شده پذیرفته کلی طور به

(1)

(2)

ثابت و است تعادلی پیش واکنش یک (1) واکنش هستند. ابتدایی های واکنش (1) واکنش عکس و (2) و (1) واکنش
𝐾𝑐1 بحیث شود می داده نشان صورت به غلظت حسب بر آن تعادل

است 𝑘2 آن سرعت ثابت و است کلی واکنش سرعت کننده تعیین مرحله (2) واکنش

pt 4.0 ،[NO] از رابطه یک بحیث کنید استنباط 2NO + O2 ⟶ 2NO2 کلی واکنش برای را سرعت
𝑘2 و 𝐾𝑐1 ،[O2]

5.1

اند. ها ثابت N و M که ln 𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 ) شده توصیف عنوان به تقریبًا توان می را 𝐾𝑐1 از دما وابستگی

کنید فرض کند. می پیروی 𝐸𝑎,2 ظاهری سازی فعال انرژی و 𝐴2 نمایی پیش ضریب با آرهینوس معادله از دما با 𝑘2 تغییر
هستند. دما از مستقل 𝐴2 و 𝐸𝑎,2
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pt 4.0 واکنش از 𝐸𝑎+ ظاهری سازی فعال انرژی و 𝐴+ نمایی پیش عامل عبارات کنید استنباط
𝐸𝑎,2 و 𝐴2 ،M، N از رابطه بحیث 2NO + O2 ⟶ 2NO2

5.2

است، آن ظاهری سازی فعال انرژی و 600 K در 6.63 × 105 L2 mol−2 min−1 است کلی واکنش از (𝑘+) ظاهری نرخ ثابت
1.20 kJ mol−1

pt 2.0 کنید؟ 700محاسبه K و معادله این از L2 mol−2 min−1 را نرخ ثابت 5.3

اند: ذیل بترتیب که 298.15 K در S−⊖−m استاندارد های آنتروپی و ΔfH−⊖−m شکل استاندارد های آنتلپی

NO2(g) O2(g) NO(g)
33.1 91.3 (kJ mol−1)Δf𝐻−⊖−m

240.1 205.2 210.8 (J K−1 mol−1)𝑆−⊖−m

گازها همه گرفت. نظر در دما از مستقل توان می را 2NO + O2 ⟶ 2NO2 تغییرات آنتروپی و آنتلپی استاندارد واکنش
هستند. آل ایده زیر سؤاالت برای

pt 4.0 کنید؟ محاسبه 600 K در را 𝐾−⊖−
𝑝 را ترمودینامیکی تعادل ثابت 5.4

pt 3.0 نمائید؟ محاسبه 600 K در را تعامل این kJ mol−1 در Δr𝑈−⊖−m استندرد داخلی انرژی تغییرات 5.5

O2 و NO است غلظت از مستقل 2NO2 ⟶ 2NO + O2 از واکنش سرعت که دهد می نشان تجربی مشاهدات

pt 8.0 شود) استفاده 𝑘− عنوان به مستقیمًا تواند می ظاهری سرعت (ثابت را واکنش این سرعت
کنید. محاسبه را 600 K در ظاهر 𝑘− مقدار و

استفاده 𝐾−⊖−
𝑝 (K 600) = 350.0 نشدید، 5.4 سوال در 𝐾−⊖−

𝑝 (K 600) کردن پیدا به قادر اگر
نمائید.

5.6

برسد. تعادل حالت به تا دهد می اجازه و شود می داشته نگه 600K در که شود می وارد ثابت حجم با ظرفی به NO2 گاز
هستند. آل ایده گازها همه شود. می O2تبدیل و NO به دهنده واکنش از درصد 20

pt 4.0 کنید پیدا را آن نتوانستید (اگر کنید. محاسبه تعادل حالت در را واکنش سیستم این کل فشار
𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) = 350.0 از نمائيد استفاده 5.4 سوال در 𝐾−⊖−
𝑝 (600 K)

5.7
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 B بخش
NO2و به NO اکسیداسیون طریق از NOx انتشار کاهش های روش از یکی هستند. NOx اصلی منبع صنعتی های گاز
خود اوکسیدیشن گازات، در NO کم غلظت دلیل به حال، این با است. ها جاذب توسط شده NO2تشکیل آن متعاقب جذب
های کتلست از واکنش این تسریع برای معموًال است. کند بسیار صنعت تقاضای به پاسخگویی برای جو در آن خودی به
(محل شود می انجام زیر جریان طریق از (CatX) خاص کتلست یک سطح روی بر NO اکسیدیشن شود. می استفاده جامد

شود): می مشخص Site عنوان به جذب

توسط ها گونه این و یابد، ادامه الیه یک پوشش یک از فراتر تواند نمی (O2 تفکیک (از O و NO2 NO، جذب که کنید فرض
جذب های مکان تعداد نسبت عنوان به که (θ، آنها کسری های پوشش شوند. می جذب سطحی های سایت نوع همان
شوند. می داده نشان 𝜃O و 𝜃NO2 ،𝜃NO عنوان به ترتیب به شود) می تعریف کل جذب های مکان تعداد به شده اشغال
فرآیندهای تمام که کنید فرض است. 𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2 − 𝜃O (𝜃v) نشده اشغال جذب های سایت از کسری بنابراین،

هستند. (S3) واکنش از سریعتر بسیار دفع و جذب

pt 6.0 - (S1) ها واکنش در درگیر سرعت های ثابت و [NO2] ،[O2] ،[NO] های رابطه از را 𝜃v عبارت
کنید؟ استنباط (S4)

5.8
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pt 4.0 انتخاب واکنش ابتدای در 2 NO(g) + O2(g) −−→ 2 NO2(g) سرعت برای را صحیح عبارت
است. ناچیز دو هر NO2 جذب و غلظت کنید فرض کنید.
𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2
(A)

𝑟S+ = 0.5𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2
(B)

𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)[NO][O2]0.5

1 + 𝑘S+1[O2]/𝑘S−1 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2
(C)

𝑟S+ = 𝑘S+4𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5/𝑘S−4
1 + 𝑘S+1([O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(D)

5.9

شود: می انجام جایگزین روش یک طریق از (S3) واکنش جای به سطحی واکنش کاتالیزورها، از برخی برای

است. کلی واکنش برای سرعت کننده تعیین همچنین مرحله این

ثابت NO غلظت و دما که هنگامی شود. می استفاده 2NO + O2 ⟶ 2NO2 واکنش ترویج برای (CatY) کتلست یک
کند: می تغییر زیر صورت به O2 غلظت با اولیه واکنش سرعت هستند،
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pt 6.0 کنید: انتخاب باشد سازگار منحنی این با که را مکانیزمی
S3 (A)
S5 (B)

شود نمی مشخص (C)

5.10
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نایتروجن اکسیدهای بین تبدیل

نمرات مجموع فیصد ۱۵
Total 5.10 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 سوال
45 6 4 6 4 8 3 4 2 4 4 نمرات

امتیاز

)pt (4.0 5.1

𝑟+ = _______________________________________

)pt (4.0 5.2

𝐸𝑎+ = ______________________________ ,𝐴+ = ______________________________
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)pt (2.0 5.3

𝑘+(700K) = ______________________________L2 mol−2 min−1

)pt (4.0 5.4

𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = ______________________________
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)pt (3.0 5.5

Δr𝑈−⊖−m = ______________________________kJmol−1

)pt (8.0 5.6

𝑟− = ______________________________, 𝑘−(600K) = ______________________________
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)pt (4.0 5.7

𝑝total = ______________________________kPa
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)pt (6.0 5.8

𝜃v = ______________________________
 

)pt (4.0 5.9
(D) [ ] (C) [ ] (B) [ ] (A) [ ]

)pt (6.0 5.10
(C) [ ] (B) [ ] (A) [ ]
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Enabling Phosphines

7% of the total
Question 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Total
Points 3 6 8 5 6 3 5 36
Score

Phosphines are phosphorus analogues of amines. They also carry a lone pair of electrons at the phos-
phorus atom and thus exhibit Lewis basicity or nucleophilicity. But in contrast with tertiary amines, chiral
phosphines like P1 with three different substituents can be isolated as single enantiomers. Chiral phos-
phines are often used as chiral ligands in transition metal catalysis.

6.1 Using R/S symbol, assign the absolute configuration of P1. 3.0 pt

In the past two decades, as organocatalysis grew rapidly, a large number of nucleophilic phosphine-
catalyzed synthetic reactions have emerged. Among them, one of themost famous phosphine-catalyzed
reactions is the Lu (3+2) cycloaddition reaction, which was first developed by Chinese scientist Xiyan Lu.
For instance, under the catalysis of triphenylphosphine, ethyl allenoate 1 andmethyl acrylate 2 smoothly
produce two cyclopentene derivatives 3 (major) and 4 (minor).

Lu (3+2) cycloaddition:

AFG-3 T-6 Q-1



Theory

Q6-2
English (Official)

In a generally accepted mechanism, the Lu (3+2) reaction is a formal cycloaddition reaction. Initially,
the catalyst triphenylphosphine engages in a nucleophilic addition to ethyl allenoate 1 to generate a
zwitterionic intermediate A, which subsequently cyclizes with methyl acrylate 2 by two paths. In the
path leading to compound 3, an in situ generated phosphorus ylide intermediate B reversibly converts
into intermediate C via proton transfer; C undergoes an elimination to deliver the major product 3 and
release the phosphine catalyst. In the path leading to compound 4, a phosphorus ylide intermediate
B' is formed, which also reversibly converts into intermediate C' via proton transfer; C' undergoes an
elimination to give the minor product 4 and regenerate the phosphine catalyst.

Mechanism:

6.2 Draw the twomajor resonance structures that make up the shown resonance
hybridA (the involvement of ester group is not considered, and stereochemistry
is not required).

6.0 pt
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6.3 Draw the structures of intermediates B' and C' (stereochemistry is not re-
quired).

8.0 pt

Under similar conditions, ethyl allenoate 1 and diethyl fumarate 5 readily deliver the corresponding cy-
cloaddition product 6.

6.4 Draw the structure of compound 6 (stereochemistry is not required). 5.0 pt

Asymmetric Lu (3+2) cycloaddition reaction can be readily realized by utilizing chiral phosphine catalysts.
For example, under the catalysis of a chiral bicyclic phosphine P2, ethyl allenoate 1 and methyl acrylate
2 smoothly delivered an enantio-enriched cycloaddition product 3 in 80% ee (enantiomeric excess).

Asymmetric Lu (3+2) cycloaddition:

Calculation equation of ee:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = the amount of major enantiomer

𝑛minor = the amount of minor enantiomer
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6.5 Mark the chirality centers in the chiral phosphine P2 by using asterisks. (Note:
points will be deducted for every wrong asterisk until 0 points)

6.0 pt

6.6 Give the ratio of 𝑛major/𝑛minor of product 3. 3.0 pt

Lu (3+2) cycloaddition reaction is a versatile tool in organic synthesis. For example, it was success-
fully used to synthesize (–)-hinesol, an important component of the Chinese medicinal herb Chang Zhu
(Atractylodes lancea var Chinensis). Under the catalysis of PPh3, a chiral cyclohexanone 7 cyclized with tert-
butyl allenoate 8, affording a major product 9 and three minor products 10, 11 and 12. Minor products
10−12 are all the isomers of 9. Compound 9 could be readily transformed into (–)-hinesol by a multistep
process.
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6.7 In the following compounds, choose which one does not belong to the minor
products 10‒12.

5.0 pt
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فاسفین کردن فعال

نمرات مجموع از فیصد 7
مجموعه 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 سوال

36 5 3 6 5 8 6 3 نمرات
امیتازات

کنند می حمل فاسفورس اتم در را تنها الکترون جفت یک همچنین آنها هستند. ها آمین فاسفورس آنالوگ ها فاسفین
مانند کایرال های سوم،فاسفورس های آمین خالف بر اما دهند. می نشان را دوستی هسته یا لوئیس القلی بنابراین و
لیگاندهای عنوان به اغلب کایرال های فاسفین کرد. جدا منفرد انانتیومر عنوان به توان می را مختلف جانشین سه با P1

شوند. می استفاده واسطه فلزات کتلست در کایرال

pt 3.0 دهید. اختصاص را P1 مطلق پیکربندی R/S، نماد از استفاده با 6.1

با شده کاتالیز مصنوعی های وتعامالت از زیادی تعداد عضوی، های کتلست سریع رشد با گذشته، دهه دو در
واکنش فسفین، با شده کاتالیز های واکنش ترین معروف از یکی آنها، میان در آمدند. پدید هسته دوست فسفین
کاتالیز تحت مثال، عنوان به یافت. توسعه Lu Xiyan چینی دانشمند توسط بار اولین که است (3+2) Lu سیکلودافیونی
کنند. می تولید (مینور) 4 و (مژور) 3 سیکلوپنتین مشتق دو آرامی به 2 آکریالت متیل و 1 آلنوات اتیل فسفین، فنیل تری

cycloaddition: (3+2) Lu

AFG-3 T-6 Q-1
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کاتالیزور ابتدا، در است. رسمی سیکلودافزودن واکنش یک (3+2) Lu واکنش شده، پذیرفته کلی طور به مکانیسم یک در
کند، تولید A زوئیتریونی واسطه یک تا شود می درگیر 1 آلنوات اتیل به دوست هسته افزودنی یک در فسفین فنیل تری
فسفر یلید B واسط ماده یک ،3 ترکیب به منتهی مسیر در شود. می چرخه مسیر دو در 2 آکریالت متیل با آن از پس که
محصول تحویل برای C شود. می تبدیل میانی C به پروتون انتقال طریق از پذیر برگشت طور به شده تولید محل در
تشکیل B’ فسفر یلید واسط حد یک ،4 ترکیب به منتهی مسیر در شود. می حذف فسفین، کاتالیزور آزادسازی و 3 اصلی
و 4 کوچک محصول دادن برای C’ شود. می تبدیل میانی C’ به پروتون انتقال طریق از پذیر برگشت طور به که شود می

گیرد. می قرار حذف تحت فسفین کاتالیزور بازسازی

پروسه

pt 6.0 رسم می دهند تشکیل را A شده نشان داده رزونانس هیبرید که را اصلی تشدید ساختار دو
نیست). استریوشیمی به نیازی و نمی شود گرفته نظر در استر گروه (درگیری کنید

6.2
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pt 8.0 نیست). نیاز مورد استریو (شیمی کنید رسم را C’ و B’ میانی ساختارهای 6.3

دهند. می تحویل را 6 مربوطه سیکلودافزونی محصول آسانی به 5 فومارات اتیل دی و 1 آلنوات اتیل مشابه، شرایط تحت

pt 5.0 نیست). الزم (استریوشیمی کنید رسم را 6 ترکیب ساختار 6.4

تحقق فاسفین کایرال های کتلست از استفاده با آسانی به توان می را (3+2) Lu نامتقارن cycloaddition واکنش
یک آرامی به 2 آکریالت متیل و 1 آلنوات اتیل کایرال، ای حلقه دو P2 فاسفی یک کتلست تحت مثال، عنوان به بخشید.

کردند. ارائه انانتیومر) حد از (بیش ee 80% در 3 انانتیو با شده غنی سیکلودافزونی محصول

cycloaddition: (3+2) Lu Asymmetric

ee: of equation Calculation

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

اتم) قطر گیری اندازه واحد انانتیومر( اکثریت 𝑛major=مقدار =

گیری) اندازه (واحد انانومتر اقلیت مقدار 𝑛minor =

pt 6.0 ازای به (توجه: کنید. مشخص P2 کایرال فاسفین در را کایرالیتی مراکز ستاره، از استفاده با
شد) خواهد کسر امتیاز امتیاز 0 تا اشتباه ستاره هر

6.5
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pt 3.0 دهید. ارائه 3 را محصول اصلی/فرعی نسبت 6.6

-hinesol، (-) سنتز برای موفقیت با مثال، عنوان به است. آلی سنتز در کاره همه ابزار یک (3+2) Lu cycloaddition تعامل
کتلست تحت شد. استفاده Chinensis) var lancea (Atractylodes Zhu Chang چینی دارویی گیاه از مهم جزء یک
12 و 11 ،10 فرعی محصول سه و 9 اصلی محصول شده، چرخه 8 آلنوات بوتیل ترت با کایرال 7 سیکلوهگزانون یک PPh3،
تبدیل -hinesol (-) به ای مرحله چند فرآیند یک با هستند. 9 ایزومرهای همه 10-12 فرعی محصوالت کند. می ایجاد را

شود. می

pt 5.0 ندارد. تعلق 10-12 جزئی محصوالت به یک کدام که کنید انتخاب زیر، ترکیبات در 6.7
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فاسفین کردن فعال

نمرات مجموع از فیصد 7
مجموعه 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 سوال

36 5 3 6 5 8 6 3 نمرات
امتیازات

)pt (3.0 6.1

____________

)pt (6.0 6.2
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)pt (8.0 6.3

( نمره 4.0) C’ ( نمره 4.0) B’

)pt (5.0 6.4

6
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)pt (6.0 6.5

)pt (3.0 6.6

____________

)pt (5.0 6.7
(d) [ ] (c) [ ] (b) [ ] (a) [ ]
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Organic Molecules in Life

9% of the total
Question 7.1 7.2 7.3 Total
Points 12 8 12 32
Score

The synthesis of complex peptides and proteins is a challenging task. On September 17, 1965, Chinese
scientists synthesized crystalline bovine insulin artificially for the first time, marking a crucial step in the
journey of exploring the secret of life and opening the era of protein synthesis.

Stamp issued on the 50th anniversary (2015) of the first synthesis of crystalline bovine insulin

Coupling of carboxylic acid groups with amine groups to forge an amide bond is the most elementary
reaction in the synthesis of peptides and proteins. Allenone 2 was reported to be able to activate the
carboxylic acid 1 under mild reaction conditions forming the intermediate 3. Intermediate 3 then reacts
with amine 4 to give amide 5 with high yield, along with the byproduct 6.
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Similarly, N-ethynyl-N-methyl-p-toluenesulfonamide (MYTsA) with its major resonance structure 7 (in-
volvement of Ts group is not considered) can activate carboxylic acid in the same way as allenone 2.

7.1 Draw the structures of 7, intermediate 9 and compound 12. Show the stereo-
chemistry of any stereocenters.

12.0 pt

As the length of peptide chain grows, formation of amide bonds becomes more difficult, and conven-
tional condensationmethods are not applicable in the synthesis of proteins. In the first synthesis of crys-
talline bovine insulin, a method based on the chemistry of acylhydrazine 13 was developed to achieve
the challenging amide coupling between two peptides. As the following equations, compound 15 reacts
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with 16 smoothly in the presence of triethylamine.

Note: P1, P2 =peptides

7.2 Draw the structures of compounds 15 and 16. 8.0 pt

In addition to de novo synthesis, scientists can modify existing proteins. Although there are multiple re-
active sites on the surface of protein, such as amino groups, thiol groups, and carboxyl groups, the most
nucleophilic thiol groups are the preferred site when the protein is treated with electrophilic reagents
such as N-phenyl maleimide 18 viaMichael addition.

Under mild basic conditions (pH = 7.5), reagent 19 was proposed to react with the thiol group of protein
20 to give a neutral intermediate 21which is attacked by hydroxide to give compound 22. Compound 22
can equilibrate with an acyclic form 23, and subsequently react with another protein 20. The resulting
major product can exist either in the acyclic form 24 or in the cyclic form 25 in a similar way as the
equilibration between 22 and 23.
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7.3 Draw the structures of intermediate 21, compounds 24 and 25. Stereochem-
istry is not required.

12.0 pt
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زندگی در عضوی های مالیکول

نمرات مجموع از فیصد ۹
مجموعه 7.3 7.2 7.1 سوال

32 12 8 12 نمرات
امتیازات

بار اولین برای چینی دانشمندان ،1965 سپتامبر 17 در است. برانگیز چالش کار یک پیچیده های پروتئین و پتیدها ترکیب
سنتز عصر کردن باز و زندگی راز کشف سفر در مهم گامی که کردند، سنتز مصنوعی طور به را گاوی کریستالی انسولین

است. پروتئین

گاوی کریستالی انسولین سنتز اولین (2015) سالگرد پنجاهمین در شده منتشر مهر

سنتز در واکنش ترین ابتدایی آمیدی پیوند ایجاد برای آمین های گروه با اسید کربوکسیلیک های گروه شدن جفت
مالیم واکنش شرایط تحت را 1 اسید کربوکسیلیک تواند می 2 آلنون که است شده گزارش است. ها پروتئین و پپتیدها
محصول با همراه را 5 آمید و دهد می واکنش 4 آمین با 3 میانی سپس دهد. می تشکیل را 3 واسط حد و کند فعال

دهد. می 6 جانبی
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در Ts گروه (درگیری 7 اصلی تشدید ساختار با (MYTsA) N-etynyl-N-methyl-p-toluenesulfonamide مشابه، طور به
کند. فعال آلنون روش همان به را کربوکسیلیک اسید تواند می شود) نمی گرفته نظر

pt 12.0 را استریو مراکز از یک هر استریوشیمی کنید. رسم را 12 ترکیب و 9 میانی ،7 ساختارهای
دهید. نشان

7.1

سنتز در معمولی متراکم های روش و شود می دشوارتر آمیدی پیوندهای تشکیل پپتیدی، زنجیره طول افزایش با
13 هیدرازین آسیل شیمی بر مبتنی روشی کریستالی، گاوی انسولین سنتز اولین در نیستند. استفاده قابل ها پروتئین
آرامی به 16 با 15 ترکیب زیر، معادالت مطابق شد. ایجاد پپتید دو بین برانگیز چالش آمید شدن جفت به دستیابی برای
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دهد. می واکنش اتیالمین تری حضور در

پتیدها = P2 P1، توجه:

pt 8.0 کنید. رسم را 16 و 15 ترکیبات ساختار 7.2

واکنش پذیر مکان های اگرچه کنند. اصالح را موجود های پروتئین توانند می دانشمندان novo، de ترکیب بر عالوه
پروتئین که زمانی کربوکسیل، گروه های و تیول گروه های آمینه، گروه های مانند دارد، وجود پروتئین سطح روی متعددی
تیول گروه های بهترین می شود، درمان Michael طریق از 18 maleimide N-phenyl مانند الکتروفیلیک معرف های با

این. بر عالوه می شوند. داده ترجیح هسته دوست

خنثی واسط حد یک تا شد پیشنهاد 20 پروتئین تیول گروه با واکنش برای 19 معرف ،(7.5 = (pH مالیم پایه شرایط در
فرم با تواند می 22 ترکیب کند. می ایجاد را 22 ترکیب و گیرد می قرار حمله مورد هیدروکسید توسط که کند ایجاد 21
شکل به می تواند حاصل اصلی محصول دهید. نشان واکنش دیگری 20 پروتئین با متعاقبًا و شود متعادل 23 حلقوی غیر

باشد. داشته وجود 23 و 22 بین تعادل با مشابه روشی به 25 حلقوی شکل در یا 24 غیرحلقه ای
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Q7-4
Persian (Afghanistan)

Theory

pt 12.0 نیست. الزم استریوشیمی کنید. رسم را 25 و 24 ترکیبات ،21 میانی ساختارهای 7.3
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A7-1
Persian (Afghanistan)

Theory

زندگی در عضوی های مالیکول

نمرات مجموعه از فیصد ۹
مجموعه 7.3 7.2 7.1 سوال
32 12 8 12 نمرات

امتیاز

)pt (12.0 7.1

نمره) 4.0) 12 نمره) 4.0) 9 نمره) 4.0) 7

)pt (8.0 7.2

نمره) 4.0) 16 نمره) 4.0) 15
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A7-2
Persian (Afghanistan)

Theory

)pt (12.0 7.3

نمره) 4.0) 25 نمره) 4.0) 24 نمره) 4.0) 21
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Theory

Q8-1
English (Official)

Amazing Chiral Spiro Catalyst

10% of the total
Question 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Total
Points 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Score

Chiral compounds are important for human health, for example, more than 50% of the medicines cur-
rently in clinical use are single enantiomers of chiral molecules. However, synthesizing chiral molecules
in enantio-enriched form is a great challenge. Professor Qilin Zhou's team in Nankai University in China
developed a series of chiral spiro catalysts with high activity, raising the efficiency of asymmetric synthe-
sis to a new height, and being widely used in the pharmaceutical industry. These catalysts can give up
to (reach up to) 99.9% ee and can be used down to 0.00002 mol% loading. This research result won the
first prize of the 2019 National Natural Science Award of China.

Note:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Part A

The synthetic route of the chiral ligand SpiroPAP is shown in the following scheme.
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Theory

Q8-2
English (Official)

Note:

eq = equivalent

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Draw the structures of 1, 2, 4, 5. (Stereochemistry is not considered) 16.0 pt

8.2 From the following reagents, which reagent A can NOT be used for the trans-
formation of 8 to 9?
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt

The racemic spiro compound 6 reacts with (–)-menthyl chloroformate (10) to generate compounds 11a
and 11b, which can be separated by column chromatography, followed by hydrazinolysis to obtain opti-
cally pure (+)-6 and (–)-6.
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Theory

Q8-3
English (Official)

Note:

eq= equivalent

8.3 Choose the correct statement below.
(a) Compounds 11a and 11b are a pair of enantiomers.
(b) Compounds 11a and 11b are a pair of diastereomers.
(c) Compounds 11a and 11b are a pair of cis-trans isomers.
(d) Compounds 11a and 11b are a pair of conformational isomers.

2.0 pt

Part B

The Ir-SpiroPAP was prepared by reaction of SpiroPAP with [Ir(cod)Cl]2 (cod is cycloocta-1,5-diene) in
MeOH under hydrogen as shown below.

AFG-3 T-8 Q-3



Theory

Q8-4
English (Official)

Note:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Write the oxidation number of Ir in the catalyst Ir-SpiroPAP. 2.0 pt

8.5 Write the number of valence electrons of d orbitals for metal Ir in the catalyst
Ir-SpiroPAP.

2.0 pt

The chiral spiro catalyst Ir-SpiroPAP was used for the asymmetric total synthesis of Mulinane-type diter-
pene 22 as shown below.

8.6 Draw the structures of 15 and 16, including the appropriate stereochemistry. 8.0 pt
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Theory

Q8-5
English (Official)

8.7 From the following reagents, choose the best for B.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 From the following reagents, choose the best for C.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt
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Q8-1
Persian (Afghanistan)

Theory

اسپیرو کایرال انگیز شگفت کتلیست

نمرات مجموعه فیصد ۱۰
مجموعه 8.8 8.7 8.6 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 سواالت

36 2 2 8 2 2 2 2 16 نمرات
امتیاز

استفاده مورد حاضر حال در که داروهایی از 50٪ از بیش مثال، عنوان به هستند، مهم انسان سالمت برای کایرال ترکیبات
غنی شکل به کایرال های مالیکول ترکیب حال، این با هستند. کایرال های مولکول منفرد انانتیومرهای هستند، بالینی
ها کتلست از ای مجموعه چین در نانکای دانشگاه در Zhou Qilin پروفسور تیم است. بزرگ چالش یک انانتیو با شده
گسترده طور به و داد ارتقا جدیدی ارتفاع به را نامتقارن ترکیب محصول که کردند تولید باال فعالیت با را کایرال اسپرین
بارگذاری تا توانند می و کنند ایجاد را ee 99.9% (تا) تا توانند می ها کتلست این شد. استفاده داروسازی صنعت در
سال در چین طبیعی علوم ملی جایزه اول جایزه برنده تحقیقاتی نتیجه این گیرند. قرار استفاده مورد mol% 0.00002

شد. 2019

Note:

5 ,3 = -Ar(𝑡Bu)2C6H3

A بخش

است. شده داده نشان زیر طرح در SpiroPAP کایرال لیگاند مصنوعی مسیر
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Q8-2
Persian (Afghanistan)

Theory

Note:

معادل = eq

5 ,3 = -Ar(𝑡Bu)2C6H3

pt 16.0 شود. نمی گرفته نظر در فضایی کیمیایی 5 ,4 ,2 ,1 ساختارهای رسم 8.1

pt 2.0 کرد؟ استفاده 9 به 8 تبدیل برای توان نمی را A معرف کدام زیر، های معرف از
NaBH(OAc)3 (a)

NaBH3CN (b)
NH2NH2, NaOH (c)

NaBH4 (d)

8.2

می که کند تولید را 11b و 11a ترکیبات تا کند می واکنش (10) کولوروفرومات (-)-منتیل با 6 راسمیک اسپیرو ترکیب
نوری نظر از 6-(-) و 6-(+) آوردن دست به برای هیدرازینولیز آن دنبال به و کرد جدا ستونی کروماتوگرافی با را آنها توان

است. خالص
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Q8-3
Persian (Afghanistan)

Theory

یادداشت:

معادل = eq

pt 2.0 نمائید: انتخاب را ذیل درست بیانیه
اند انانتیومیرها از جوره یک 11b و 11a ترکیبات الف)
اند دیسترئومیرها از جوره یک 11b و 11a ترکیبات ب)

اند ترانس سیس ایزومیرهای از جوره یک 11b و 11a ترکیبات ج)
اند ساختاری ایزومیرهای از جوره یک 11b و 11a ترکیبات د)

8.3

 B بخش

تحت MeOH در ۵-دین) ،۱- اوکتا سایکلو از عبارت cod [Ir(cod)Cl]2 با شده تولید SpiroPAP واکنش با Ir-SpiroPAP
است. شده داده نشان زیر در که است هیدروجن
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Q8-4
Persian (Afghanistan)

Theory

Note:

5 ,3 = -Ar(𝑡Bu)2C6H3

pt 2.0 بنویسید؟ Ir-SpiroPAP کتلست در را Ir اکسیدیشن عدد 8.4

pt 2.0 کتلست در Ir فلز برای اوربیتال d ظرفیت های الکترون تعداد
بنویسید؟ را Ir-SpiroPAP

8.5

نشان زیر در که همانطور مولینان نوع 22 ترپن دی نامتقارن عمومی ترکیب برای Ir-SpiroPAP اسپیرو کایرال کتلست
شد. استفاده است شده داده

pt 8.0 کنید. ترسیم مناسب فضایی کیمیا همراه به را 16 و 15 ساختارهای 8.6

AFG-3 T-8 Q-4



Q8-5
Persian (Afghanistan)

Theory

pt 2.0 نمائید: انتخاب  B برای آنرا بهترین ذیل، های معرف از
MeLi/CeCl3 (a)

MeLi/CuI (b)
𝑛BuLi ,MePh3P+I– (c)

Me3S+I–, NaH (d)

8.7

pt 2.0 نمائيد: انتخاب C برای را بهترین ذیل، های معرف از
MeLi/CeCl3 (a)

MeLi/CuI (b)
𝑛BuLi ,MePh3P+I– (c)

Me3S+I–, NaH (d)

8.8
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A8-1
Persian (Afghanistan)

Theory

اسپیرو کایرال انگیز کتلستشگفت

نمرات مجموع از فیصد ۱۰
مجموع 8.8 8.7 8.6 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 سوال
36 2 2 8 2 2 2 2 16 نمرات

امتیازات

Aبخش
)pt (16.0 8.1

( نمره 4.0)2 ( نمره 4.0)1

( نمره 4.0)5 نمره) 4.0)4

)pt (2.0 8.2
(d) [ ] (c) [ ] (b) [ ] (a) [ ]
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A8-2
Persian (Afghanistan)

Theory

)pt (2.0 8.3
(d) [ ] (c) [ ] (b) [ ] (a) [ ]

B Part
)pt (2.0 8.4

____________

)pt (2.0 8.5

____________

)pt (8.0 8.6

16(4.0نمره) ( نمره 4.0)15

)pt (2.0 8.7
(d) [ ] (c) [ ] (b) [ ] (a) [ ]

)pt (2.0 8.8
(d) [ ] (c) [ ] (b) [ ] (a) [ ]
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Theory

Q9-1
English (Official)

Total Synthesis of Capitulactone

9% of the total
Question 9.1 9.2 9.3 9.4 Total
Points 24 2 16 2 44
Score

The plant of Curculigo capitulata grows in the Southern China and has long been used in traditional Chi-
nese herbal medicine for the treatment of many diseases. Capitulactone (1) was isolated from the roots
of Curculigo capitulata. Its structure with absolute configuration was unambiguously established by a
combination of spectroscopic data and total synthesis.

The total synthesis of 1 began with the iodination of commercially available 4-bromoveratrole 2 through
a key intermediate 12 as shown in the following scheme.
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Theory

Q9-2
English (Official)

Note:

cat = catalyst

eq = equivalent

9.1 Draw the structures of compounds 3-5, 8, 9 and 11 and show the stereochem-
istry of any stereocenters.

24.0 pt
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Theory

Q9-3
English (Official)

(R)-Epichlorohydrin (7) was prepared from (+)-mannitol (13) through a route as shown below.

Note:

eq = equivalent

conc = concentrated

AFG-3 T-9 Q-3



Theory

Q9-4
English (Official)

9.2 From the following conditions, choose the best for A.
(a) Pyridine
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) Anhydrous ZnCl2

2.0 pt

9.3 Draw the structures of intermediate products 15, 16, 18 and 19 and show the
stereochemistry of any stereocenters.

16.0 pt

The diketal 14 can also be prepared by treating (+)-mannitol (13) with 2-methoxypropene (23) in the
presence of catalytic amount of tolunesulfonic acid (TsOH) in anhydrous toluene. The model reaction is
shown below.

9.4 The proposed mechanism for this reaction involves key intermediates (I-V) as
shown above, choose the correct order of the formation of the key intermedi-
ates during the reaction process.
(a) I, II, III, IV, V
(b) III, II, I, V, IV
(c) III, I, II, IV, V
(d) III, I, II, V, IV

2.0 pt
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Q9-1
Persian (Afghanistan)

Theory

کاپیتوالکتون کامل ترکیب

نمرات مجموع از فیصد ۹
مجموع 9.4 9.3 9.2 9.1 سوال
44 2 16 2 24 نمرات

امتیازات

بیماری از بسیاری برایدرمان طبگیاهیسنتیچین در دیرباز از و میکند رشد جنوبچین در capitulata Curculigo گیاه
بدون مطلق پیکربندی با آن ساختار شد. جدا capitulata Curculigo ریشه از (1) Capitulactone میشود. استفاده ها

شد. ایجاد کل سنتز و سنجی طیف های داده از ترکیبی با ابهام

نشان زیر طرح در که همانطور 12 کلیدی واسطه یک طریق از موجود صنعتی آیودین تعامل با گردد می آغاز کامل ترکیب
شد. آغاز است شده داده
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Q9-2
Persian (Afghanistan)

Theory

یاداشت

کتلیست catalyst= = cat

معادل = equivalent = eq

pt 24.0 دهید. نشان را مرکزی نقطه استریوشیمیهر و کنید رسم را 11 و 9 ،8 ،3-5 ترکیبات ساختار 9.1
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Q9-3
Persian (Afghanistan)

Theory

شد. تهیه زیر شکل مطابق مسیری طریق از (13) (+)-mannitol از (7) (R)-Epichlorohydrin

یاداشت

کتلیست catalyst= = cat

معادل = equivalent = eq

AFG-3 T-9 Q-3



Q9-4
Persian (Afghanistan)

Theory

pt 2.0 کنید. انتخاب A برای را بهترین زیر شرایط بین از
Pyridine (a)

KOH/H2O 5% (b)
HCl/H2O 1% (c)

ZnCl2 Anhydrous (d)

9.2

pt 16.0 مرکزی نقطه استریوشیمیهر و کنید رسم را 19 و 18 ،16 میانی15، ساختارهایمحصوالت
دهید. نشان را

9.3

تالوین اسید کاتالیزوری مقدار حضور در (23) پروپین متوکسی -2 با (13) (+)-مانیتول تیمار با توان می را 14 دیکتال
است. شده داده نشان زیر در مدل تعامل کرد. تهیه آب بی تالوین در (TsOH) سولفونیک

pt 2.0 باال در که همانطور (I-V) کلیدی های واسطه شامل تعامل این برای پیشنهادی مکانیسم
واکنش فرآیند طول در را کلیدی های واسطه تشکیل صحیح ترتیب است، شده داده نشان

کنید. انتخاب
V IV, III, II, I, (a)
IV V, I, II, III, (b)
V IV, II, I, III, (c)
IV V, II, I, III, (d)

9.4
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A9-1
Persian (Afghanistan)

Theory

کاپیتوالکتون کامل ترکیب

نمرات مجموعه از فیصد ۹
مجموعه 9.4 9.3 9.2 9.1 سوال
44 2 16 2 24 نمرات

امتیاز

)pt (24.0 9.1

نمره) 4.0) 4 نمره) 4.0) 3

نمره) 4.0) 8 نمره) 4.0) 5
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A9-2
Persian (Afghanistan)

Theory

(cont.) 9.1

نمره) 4.0)11 نمره) 4.0) 9

)pt (2.0 9.2
(d) [ ] (c) [ ] (b) [ ] (a) [ ]
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A9-3
Persian (Afghanistan)

Theory

)pt (16.0 9.3

نمره) 4.0) 16 نمره) 4.0) 15

نمره) 4.0) 19 نمره) 4.0) 18

)pt (2.0 9.4
(d) [ ] (c) [ ] (b) [ ] (a) [ ]
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